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ـَدمة  المق

 .."االثنينية"رغبة يف ترسيخ القاعدة اليت تقوم ا وعليها 
 ..ورغبة يف تداول الرأي وتبادله والتشاور مع ذوي االهتمام بنشاطها

نصبو إليه من تواصل مع الرواد الذين نسعد بتكرميهم، ويف ذات            ورغبة يف بلوغ أقصى ما       
 .الوقت تقدمي إضافة جديدة إىل حتصيل املتلقي

الح على الطريق أن ال بد من وقفة نتحسس فيها مواقفنا واهلواء الذي               "  وغريه"لكل ذلك   
افئة حبواراا اليت قدمتها    الد..  امللهمة بطروحاا ..  وأين حنن من تلك الليايل الغنية بنماذجها      ..  نستنشقه

استحساناً، أو التحفظ عليها    ..  وأين حنن من قبوهلا   ..  على مدار السنوات األربع املاضية؟    "  االثنينية"
كان ال بد   ..  عرب الصحافة وغريها؟  ..  استنكافاً من قبل مجهور روادها واملتلقني هلا يف الدوائر األوسع         

تقييماً أو  :  ونعيد النظر يف مسار االثنينية    ..   احمليط بنا  من وقفة نستشف من خالهلا اآلراء والواقع       
 !..تقومياً

 زمحت عقول   – واء وعظمة ما طرحته       ل على مجا  –كان هناك من يقول بأن تلك الليايل         
مل تعتده ذا التواصل والتواتر بعد سنوات الفراغ والتراخي الفكري          "  زاد"وقلوب مجهور روادها بـ     

فقد جاءت يف موعدها التفاتة واستنفاداً لتاريخ يوشك        ..  بلى:   هناك من يقول   واألديب الطويل، وكان  
على الغياب بعد سنوات، والصقيع الثقايف الذي غطَّى مساحات غري حمسوبة من الزمن املفقود والذي                
سيصبح مأسوفاً عليه عندما نسترد ذاكرتنا، لنجد أيدينا قد خلَت من أجيال الريادة فوق دروب املعرفة                

قد جتاوزت بعض اخلطوط    "  االثنينيات" بأن   –والعطاء أدباً وشعراً، وكان هناك من يقول         ..  فكراً
 .وانتدبت نفسها ملهام كبرية هلا بعضها وليس هلا كلها، كان األوىل ا أن تدعها.. الزرقاء إىل ما بعدها

وتارخيهم الذي أوشك   أما الرواد من جنومها وضيوفها الذين مت تكرميهم واالحتفاء م وبعطائهم            
ويغيب عن ذاكرة األجيال الالحقة، فقد كانت       ..  بعضه أن يسقط من ذاكرة البقية الباقية من جيلهم        

ولكن ألم شهدوا تلك اللحظات اليت كانت تذوب فيها من          ..  سعادم غامرة ال ألنه مت االحتفاء م      
 – أمد اهللا يف أعمارهم      -وعاشوا  .  .حوهلم ثلوج النسيان وتشرق عليهم مشس الربيع صحوة بذاكرا        

حىت رأوا أعناق األجيال وهي تلتف حوهلم ومتتد مصخية مصغية لتنهل من نبع تارخيهم األديب وجتارم                



هي هذه احلياة اليت تسترجعها األجيال اجلديدة من         ..  حياة ثانية "  االثنينية"يف احلياة، لقد عاشوا بـ      
 .من أفواههم.. دمييني والناشئةاألدباء والكتاب والشعراء واألكا

جبنوا الساخن، ولكن، وألنه    ..  مشاهلا البارد :  وتسابقت الرياح وتصادمت  ..  تشعبت األحاديث 
من "  االثنينية"كالم، أمكن ملَّ شعث ما تبعثر على ساحة         "  عاقل"وألنه ليس بعد    ..  ال يصح إالَّ الصحيح   

د هذا اإلناء أكثر قوة ومتانة وألقاً، ولتعود أزاهريه          عطاء، وهكذا استطعنا بعد إعادة التقييم أن نعي        
تنفح بإذن اهللا الكثريين بعطرها وشذاها، وعلى ضوء هذا التقييم أمكننا أيضاً تقدمي               ..  نضرة فواحة 

األجزاء السابقة اليت مت نشرها حىت اآلن، وبالطبع ستكون األجزاء الالحقة إن شاء اهللا على ذات                  
 .ة هذه الفعاليات األدبية وإخراجها إىل النورالنهج الذي سلكته طباع
إن بدا له هذا اجلزء متواضعاً يف حجمه قياساً على ما سبق، فلم نشأ أن خنرج                ..  وليعذرنا القارئ 

فكانت هذه الصفحات هي نتاج تلك اللقاءات القليلة اليت متت عـام            ..  عن واقع ما جرى وحدث    
 .م ضيق الوقتبتكرميهم رغ" االثنينية"هـ ملن شرفت ١٤٠٧

آمل أن جتدوا يف هذا اجلزء الذي يعترب قنطرة بني ما سبقه من أجزاء وما سوف يليه، بإذن اهللا،                    
فقد اشتملت هذه الدات على بعض التراجم والذكريات اجلميلة، ومها          ..  ما يرضي بعض تطلعاتكم   

.. دائماً إىل تأطريها  "  االثنينية  "اجلانب التوثيقي الذي ميثل جزءاً هاماً من الفكرة األساسية اليت تطلعت          
وحبمد اهللا حتقَّق هذا احللم إىل حد كبري، وما زلت أتطلع بفضل اهللا سبحانه وتعاىل مث جبهود األساتذة                   

.. توثيقاً..  إىل الوصول إىل ما نصبو إليه مجيعاً        "  االثنينية"الذي شرفنا بتكرميهم واألساتذة رواد       
واهللا نسأل أن يوفقنا مجيعاً إىل ما فيه         ..  من حياتنا الفكرية واألدبية   ورصداً هلذه املرحلة    ..  وتسجيالً
 .اخلري

    . 
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 حفل التكريم
 

 االفتتاح كلمة
 :افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية

 

 عليه وعلى   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهللا،              -
 .آله أفضل الصالة وأمت التسليم

 

 بطلعتكم البهية يف هذه اللحظات اليت نعيشها معاً، تغمرنا الفرحة             مرحباًمرحباً جبمعكم،     -
ممزوجة بالدعاء إىل اهللا أن ميتع احملتفى به هذه الليلة مبزيد من الصحة ومزيد من العافية ونسأل اهللا تعاىل                   

 .لَِئن شكرمت ألزيدنكم: ين؛ ألنه يقولأن جيعلنا من عباده الشكور
 

وهذه الليلة اليت حيتفي فيها الشيخ عبد املقصود خوجه مبعايل األمني املهندس حممد سعيد                  -
فهد بن عبد العزيز      فارسي إمنا هو تكرمي ليس مبستغرب، فقد بدأه تكرمياً خادم احلرمني الشريفني امللك            

له خطاباً شخصياً، كان مثاالً حيتذى يف تكرمي الرجال            وجه عندما توج قبوله رغبة معايل األمني أن       
فهذا اللقاء هو امتداد هلذه السنة احلميدة اليت عشنا         ..  الذين أخلصوا وتفانوا وضحوا من أجل أوطام      

والكلمة اليت نفتتح ا مثل هذا اللقاء تعطى للمحتفي الشيخ           .  فيها وتربينا عليها من القيادة احلكيمة     
 .ملقصود خوجه فليتفضلعبد ا

 

 كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه
 :مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه فقال

 

أشكر لكم وأقدر   ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم، األساتذة الكرام اِإلخوان األعزاء أسعدمت مساءً           -
 .املهندس حممد سعيد فارسيتشريفكم وكرمي مشاركتكم لِإلحتفاء بالصديق احلبيب األستاذ 

أشرق بك فجر جديد يف مساء هذا الثغر مبا صغت له من حلى وعقود زينته ا مترامية                 :  أبا هاين 
لقد .  على شواطئه صوراً مشرقة يف كل حدب وصوب، ولوحات من اِإلبداع يف كل منعطف ومنحىن              



 إياه أبوكم الفارسي    أردت أن متزج علمك اهلندسي بعملك كجواهرجي، ذلك العمل الذي علمكم           
الكبري يف أخالقه وأصالته، الذي تعامل مع رجاالت مكة املكرمة باألصالة اليت تعامل ا مع                ..  الكبري

لقد زرع يف نفوسكم أنتم أبناءه      .  اجلواهر غري مستغرب عليه ذلك، وهو شيخ مشايخ جتار اوهرات         
ه عند أهل مكة بالذوق املترف وباحلس       كيفية اِإلحساس باجلمال وكيفية التعامل، وهو من عرف عن         

بستان املسفلة عنوان ذلك، حيث ترعرعت يف جنباته، وحتت ظالل أشجاره يوم كان درة                .  املرهف
نعم االبن وِنعم التلميذ احلافظ للدرس، األمني يف تطبيقه، مع ما           .  مكة املكرمة، فكان لك الدرس األول     

 .حباك اهللا من هبة اِإلبداع والعزم
 

 مثل بديع لعزم الرجال الذين إذا قالوا فعلوا، وها هي جدة الشاهدة لك على ذلك على                 أنت  -
شهادة ترمجة العزمية الصادقة إىل عمل بناء أسعدت به وطنك ومواطنيك فكنت بذلك              ..  مر األجيال 

 من  وها هي جدة تزهو حبليها على أتراا ليست فقط يف مملكتنا احلبيبة ولكن على كثري              .  القدوة احلسنة 
لقد حجزت بذلك خانة يف سجل اخللود سيذكرك ا التاريخ، فهنيئاً            .  املدائن ذات األصالة والتراث   

 .لك وهنيئاً لنا بك مواطناً صاحلاً، لك اِإلعزاز وكل اِإلكرام واالفتخار بك يف أي موقع كنت
 

ياته وسلبياته،  كلمة أخرية أحب أن أقوهلا علناً ال مهساً، لكل عملة وجهان ولكل عمل إجياب                -
ومهما تعددت األقوال فدائماً لكل عملية حسابية حمصلة عليها االعتماد، واحلمد هللا أن حمصلتنا منك                
هي قمة اِإلجيابيات، كذلك يضرب اهللا احلق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس                  

دم احلرمني الشريفني ملا وصلت جدة      ومما ال شك فيه أنه لوال الدعم الدائم من خا         .  فيمكث يف األرض  
إىل ما وصلت إليه، واليت حتتاج دائماً إىل عني الرعاية اليت تعودا لتظل تلك الدرة املضيئة يف نتاج هذا                   

 .الكيان
 

قبل أن أختم كلميت، أود أن أنقل أطيب متنيات األخ احلبيب السيد علي فدعق الذي أجرى                  -
. تصل هاتفياً لينقل أطيب متنياته ألخي األستاذ حممد سعيد فارسي         عملية جراحية يف سويسرا، والذي ا     

. كما أن األستاذ وهيب بن زقر اعتذر عن احلضور لسفر طارئ وطلب مين أيضاً أن أقوم بتقدمي انيه                  
. كما أن األستاذ عبد اهللا القصيب أيضاً على سفر، وقد أرسل ابنه السيد ماجد لينوب عنه يف هذا احلفل                  

أن أنقل هذه التهاين بناًء على طلبام شخصياً، مكرراً لكم أيها األساتذة والسادة شكري               فقد رأيت   
على كرمي مشاركتكم يف هذا االحتفاء، وشكراً أليب هاين الذي أتاح لنا فرصة هذا اللقاء؛ والسالم                  

 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 كلمة األستاذ عزيز ضياء
 :ذ عزيز ضياء ليقول كلمته فقالمث قدم األستاذ حسني جنار األستا

معايل املهندس حممد سعيد فارسي، لقد رضيت جبدة عروساً ورضيت بك عريساً، واملهر مل                 -
يكن صندوقاً سيسماً وال قالئد من الياقوت واملرجان، ولكنه كان من جالئل األعمال الشاهدة لك                 

 .اذ عزيز ضياء يف هذه املناسبةأما الكلمة اآلن فهي ألستاذنا الكبري األست. على طول الزمان
 :ألستاذ عزيز ضياء الالقط فقالاو هنا التقط 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله                -
فالواقع أن األستاذ عبد املقصود قد أوىف املوضوع حقه، فأفاض وشرح وتكلم            ..  وبعد.  وصحبه أمجعني 

ولكن الذي ميكن أن يضاف وهو إضافة قصرية         .  ميكن أن تكون فيه الكفاية لكل إطراء وثناء        مبا  
وصغرية، هو أن املهندس حممد سعيد فارسي قد استطاع أن يقنع أمثايل من الذين يوصفون بطول                   
اللسان وبكثرة الكالم، أن يقنعنا بأنه ليس هو تلك الشخصية اليت كنا امجها دائماً ونتساءل عن                  

 .إجنازاا
يف البداية عندما كان يف التخطيط على ما أظن، وقبل أن يكون أمني مدينة جدة، كانت                    -

الثورة عليه ليست مين وإمنا من مجاهري كثرية جداً يف هذا البلد، وباألخص فيما كان يسمى الشوارع                  
اً لِإلصالح أو هلذه    اخللفية أو الطرق اخللفية اليت كنت أغشاها ويغشاها الناس فال جيدون فيها أثر              

وأذكر على سبيل املثال أن بعض النسوة كن يتصلن يب ويعاتبنين عتاباً             .  األشياء اليت يتطلعون إليها   
 .شديداً ألين أطري أو ألين أسكت عن الواقع الذي يف تلك الشوارع اخللفية الكثرية يف جدة

شكلة من مشاكل حيايت    عجيب جداً أن تتطور األحوال وأن تصبح هذه الشوارع اخللفية م             -
شخصياً، ألين إذا خرجت من مرتيل مدعواً إىل مثل هذه احلفلة وفوجئت بأن سائق السيارة ليس معي،                 

وقد حدث فعالً مع    .  وهو الذي يعرف بييت، أضيع وأفقد الطريق وال أستطيع الوصول إىل مرتيل             
 أن أدله إىل بييت، فظللنا نسوح يف        األستاذ حممد سعيد طيب أنه غامر باخلروج معي ظناً منه أين أستطيع           

جدة ويف شوارعها ما يزيد عن ساعة من الزمن إىل أن وصلنا إىل البيت، وهذا يعين أن تلك الشوارع                    
اخللفية اليت كثر الكالم عنها ونقْدها واستهجان حالتها أصبحت شيئاً آخر، أصبحت هذه الشوارع               

 .جدة يف الواقع هي مدينة احلدائقاجلميلة املشجرة، وليست مشجرة فقط بل أصبحت 
 

مل يكن يتصور أحد إطالقاً أن يمشي يف شوارع جدة فريى كل هذه اخلضرة ويرى كل هذا                    -
التنسيق ويرى احلرص على نظافة الشوارع، وحكاية النظافة هذه حكاية طويلة عشنا مشاكلها، ولكن              

 وهي يف ما أظن يف منطقة       - ا إىل بييت     اآلن أرى أن الشوارع نظيفة حقاً، ليست الشوارع اليت أهتدي         



 وإمنا حىت يف تلك الشوارع اخللفية اليت كثرت شكاوى الناس منها، فما              -تتميز بشيء من العناية     
السر الذي استطاع به املهندس حممد سعيد فارسي أن يغري الصورة؟ السر كما قال األخ عبد املقصود                 

يف ذلك الدعم اهلائل غري احملدود الذي قدمته الدولة لتصبح          يف عزمه وعزميته وفنه وعلمه من جهة، مث         
جدة هذه اليت نراها، اليت نسميها عروس البحر واليت هي فعالً عروس البحر، وأستميحكم عذراً إذا                 

 - رمحه اهللا    -إين أنا الذي مساها عروس البحر منذ سنني طويلة، عندما كان عبد اهللا السليمان                :  قلت
قدار إرساهلا عشرة كيلووات، وطلبوا مين أن أكتب برناجماً عن جدة كما كانت             يؤسس إذاعة جلدة م   

 .يف تلك األيام فسميتها عروس البحر وهي ما تزال عروس البحر حىت اآلن
الواقع أن األستاذ حممد سعيد فارسي أو املهندس حممد سعيد فارسي قد صنع ما يعترب إعجازاً                  -

عشت يف كثري جداً من بلدان العامل، ومنها ما          ..  اً من مناطق العامل   بالنسبة ِإلنشاء املدن يف كثري جد     
 شهور فأدهشين كثرياً عندما عدت إىل       ةأذكره دائماً مدينة برايتون يف إجنلترا، عشت ما يقرب من ست          

جدة يف يوم ما، واصطحبين من أراد أن يريين ماذا حدث، فإذا يب أجد كورنيش جدة أفضل وأمجل                    
 .، وليس هذا قليل"كان"، و"نيس"تون، مث هو أمجل إىل حد كبري من كثرياً من براي

بقي أن األستاذ املهندس حممد سعيد فارسي يترك منصبه اليوم مكرماً من الدولة أوالً ومن                   -
خادم احلرمني الشريفني بالدرجة األوىل، مث من مجاهري الشعب، مجاهري هذه األمة اليت تقدر للرجال                 

ترى هل تظل جدة على ما هي عليه اليوم؟ هل حيتفظون هلا جبماهلا؟ هل                :  ساءلبقي أن نت  .  أعماهلا
يزيدون الصيانة؟ هل حيرصون على نظافتها كما هي؟ هل نراها وحنن آتون بالطائرة وكأا فردوس من                
األضواء؟ ذلك سؤال، بل هي أسئلة أتوجه ا إىل هؤالء الشباب والرجال وقادة الفكر، أعتقد أم                 

ن مرحلة من املطالبة لن تنتهي إالَّ إذا استطاعوا أن يثبتوا بقاء جدة على ما هي عليه اليوم؛                    سيبدؤو
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ حممد حسني زيدان فقال

، والصالة والسالم على سيدنا حممد       بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد اهللا رب العاملني         …  -
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. أهلي.. إخواين -
-                   قَه عليعبد املقصود وضي قه عليإن حممد سعيد فارسي يتسع الكالم عنه وإن كان قد ضي

ق ليتسع الكالم عن الفارسي الذي      ولكين أمتتع حبيلة، وهي أين أستطيع أن أجنو من الضي         ..  عزيز ضياء 
أقول لو أين ذقت طعم نفسي، يعين أنا باألنوية، ملا حتدثت عن             ..  اتسع له العمل واتسعت له القيم     



الفارسي، وملاذا أحتدث عنه؟ موظف قام بعمله فلماذا يكثر احلديث عنه؟ ولكن هذه األنا أحذفها من                 
ا أتذوق طعم بلدي طعم ترايب طعم هذا الكيان          نفسي ألين مل أذق طعم نفسي يف هذه اللحظة وإمن          

 .الكبري
.. حممد سعيد فارسي جىن علينا جناية كبرية حنن معشر أدباء الطليعة          )  الـ حنن (أعين بأسلوب     -

وجاء الفارسي فارس حلبة يعطي املهندس هذه القيم، فإذا املهندس الوزير            ..  لقد انتهى عصر األدباء   
فإن مل يكن له فضل التعمري يف األرض فإن له فضل التعمري على             .  س الوايل وإذا هو اخلبري، وإذا املهند    

 .هؤالء املهندسني الذين أصبحوا الطليعة اآلن
له كما ذكر عزيز أن جعل جدة األرض املاحلة األرض السبخة شجراء                 الفارسي حيمد   -
وغري ذلك؟  .  ربتقالقال بعض الناس ملاذا الفارسي مل يقم بزراعة شجر مثمر كالليمون وال            .  خضراء

قلت لقد أحسن أنه مل يزرع لكم شجراً مثمراً وإالَّ لتضاربتم عليه واختلفتم عليه وأبدمتوه وتركتموه                 
إن هذا الشجر األخضر أعطاكم األكسجني، أعطاكم اجلمال، أعطاكم أن تكون جدة شجراء             .  خراباً
 ..عل جدة شجراء خضراءقد ال حيمد للفارسي كل هذا التوسع ولكنه لن جيحد أن ج. خضراء

.. نعم، طموح ..  نعم، فنان ..  عامل، مهندس ..  الفارسي، استعاروا مين الكلمة اليت قلتها أوالً        -
 .خيايل، فلوال اخليال الذي لبس وجدانه ولبس عزميته ملا صنع كل ما صنع.. نعم، لكنه ذواق

ال :   قد كملت، قال   إن مدينتك :   ديزين صاحب مدينة املالهي يف لوس أجنلوس       التقالوا لو   -
خيال الفارسي هو الذي خول أن يصنع ما صنع، ولكن ملاذا           .  شيء يتصف بالكمال ما دام هناك خيال      

صنع الفارسي أو بعبارة أخرى مباذا صنع الفارسي؟ صنع بالدعم من امللك فهد خادم احلرمني                   
 .الشريفني
له هذه الثقة مبحمد سعيد فارسي        إن امللك فهد بن عبد العزيز خادم احلرمني الشريفني نذكر           -

وهذا الرضا عنه وهذا العطاء له، ولكنا نسينا أن نذكر خلادم احلرمني الشريفني عزميتني ضت ما                  
جدة، مل يصنعهما الفارسي، وإمنا أعانتاه يف أن يصنع ما صنع وهي عزمية الفهد يف التحلية، كانت                    

 املاء، ولعلها كما حتلَّت تلهينا عن كثري مما مضى فهي           عزميته كبرية جداً وشديدة أن تثمر التحلية هذا       
كذلك عزمية فهد بن عبد العزيز خادم احلرمني الشريفني يف إصالح املوانئ، جدة              ..  حتلية وهي تلهية  

 .أصبحت ميناء معترفاً به حمموداً، فكلما أتت باخرة تقف ساعات حىت تفرغ محلها
طينا أن نكرم أنفسنا بالثناء على امللك فهد خادم          إذن فهذا التكرمي حملمد سعيد فارسي يع         -

 ولكن من حيث أنه عزم      - فذلك معروف    -احلرمني الشريفني، ال من حيث أنه أمد الفارسي بالقوة          
العزمية الكربى يف أن تثمر التحلية هذا املاء احللو، وعزم العزمية الكربى أن أصلح املوانئ، ليست جدة                 

 .خرىوإمنا ينبع وكل املوانئ األ



لقد حكم هذا البلد حكام كثريون، بنو أمية والعباسيون         :  قلت يف مقال تقرؤونه يوم األربعاء       -
وملوك الطوائف واأليوبيون واملماليك، ملاذا عجزوا أن ميدوا جدة مباء حلو؟ جدة تشرب صهاريج                

اخلالف بني  ملاذا؟ أقول ليس عجز الفقر ولكن عجز الفصام واخلصام و         ..  وبرك وقرب حتملها اجلمال   
كأمنا ادخر اهللا ذلك للملك عبد العزيز       .  املدينة وحاكمها، بني املدينة والقرى حوهلا، بني القرية والقبائل        

أن ميد جدة بالعني، وادخر ذلك أن يزيد امللك فهد إمداد املاء يف كل مكان حىت ليبلغ السراة وهو يف                    
 .لتحليةامة، يبلغ السراة ويبلغ مشارخيها املاء احللو من ا

لو ذقت طعم   ..  إذن الفارسي أعطى للملك فهد ذا التكرمي أن نكرم أنفسنا بالثناء عليه              -
نفسي ملا أثنيت على الفارسي وهو يعرف ذلك، ولكن أذوق طعم نفسي بالقرابة القريبة منه والصهر                 

واقاً كرمياً مكرماً من     ذ - بالثناء عليه الذي أحسن التنمية فيها والعمران فيها          -إليه، وأذوق طعم تربيت     
أكرمه اهللا بقدر ما أكرم نفسه وأكرم بلده؛ والسالم          ..  امللك ومن الدولة ومنا مجيعاً صغرياً وكبرياً       

 . عليكم ورمحة اهللا

 كلمة سعادة األستاذ عبد ا بغدادي
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ املريب األستاذ عبد اهللا بغدادي حيث قال

لكم أن تعربوا كلميت أا ال حمل هلا من اِإلعراب بعد ما            ..  م ورمحة اهللا وبركاته   السالم عليك   -
 .تكلم الفحول واألقطاب، فلذلك فأنا سأختصر

نعم لقد استوىف الفارسي كتابه بعد أن مجع صحائفه بالعرق اهلادر، والكفاح النادر، والكدح                -
لعاطرة، والنشاط املسعف، واحلماس الدائب،     الباذل، والسهر الواصل، والبالء املتماسك، واجلدوى ا      

فكتب بذلك أروع كتاب، وسطر آيات من        .  والرأي الداحض، والفكر الساطع، والربهان القاطع      
حسن اخلطاب، ورسم أروع صورة، وأبدع هندسة كاملة ال تبارى، وتشكيلة رائعة من الفن ال تضاهى                

لوحة رائعة من الفن واِإلتقان، وصورة رائعة أنبتته        وجاء كتابه آية من احلسن واِإلحسان، و      ..  وال جتارى 
مث كان مسك اخلتام هلذا الكتاب وفيه صورة رائعة هلذه العروس املتألقة املتأنقة نراها              .  يده الفنانة املتألقة  

صباحاً ومساء، وهي تتهادى كبسمة على غدير عذري املاء، بكرية املوجة، صبية الشطآن، فتانة                 
فة كأنداء الفجر، ريانة كالغصن الرطيب، وهاجة كالعسجد، فواحة هلا أريج            كأنفاس السحر، هفها  

وملا اكتمل عرفها واؤها ورواؤها وارتدت أحلى       .  الزهر والورد والزنبق وشذا العرف واملسك والعود      
فساتينها وأغلى حليها وأنفس جواهرها، آثر عريسها أن يودعها بعد أن أودعها أغلى األمثان، وحلى                

ها بعقود اللؤلؤ واملرجان، ووشى حواشيها بالزمرد والياقوت والعقيان، وبعد أن ترك على ربعها              شواطئ



املخضر مغاين ومرابع وروحاً ورحياناً وشذى وعرفاً وطيوراً ال يغيب مغاا، ومياه ال يغيض غيدقها                 
 :وتاا، وصدق فيها وصف شوقي

وربـــوة الـــواِد يف جلـــباب راقصـــة 
. 

ــريـان   ــر ع ــية والنح ـــاق كـاس الس
. 

 
والطــري تصــدح مــن خلــف العــيون هلــا 

. 

ــان   ــري أحلـ ــا للطـ ــيون كمـ وللعـ
. 

 
 

وأقـــبلت بالنـــبات األرض خمـــتلفاً   
. 

ــوان   ــباغ وألـ ــو أصـ ــوافه فهـ أفـ
. 

 

سنون واألعوام والفارسي ميضي يف حبه هلذه العروس حباً ال يرمي وال             و متر األيام ومتضي ال     
ينقطع، ليجعل من هذه العروس اجلدة مدينة كربى المعة تدخل باب التاريخ وتلحق بأمهات املدن                 
الكربى، كدمشق وبغداد والقاهرة وغريها، ويكون هلا مؤرخون ثقات كابن عساكر واخلطيب                

ويف سبيل هذه األعمال املتكاملة تطلب اجلدةُ من فارسها املزيد          .  خلططالبغدادي واملقريزي صاحب ا   
: من اجلد فيفتح هلا قلبه مرةً وأخرى وثالثة وجيود حببه وعطائه الذي ال نظري له، لقد أعطاها كل شيء                   

العرق، اجلهد، احلب، والقلب حىت متازج اِإلثنان، وصح أن نقول فيها ما قاله شوقي أمري شعراء                   
 :العصر

ــها   ــها ونفيسـ ــيك بنفسـ ــت إلـ ألقـ
. 

ــيـق  ــواهـا شـ ــيقة حـ ــتك شـ وأتـ
. 

 
ــياا   ــياءها وحـ ــيك حـ خلعـــت علـ

. 

ــنـفق    ــيء ي ــذيـن ش ــن ه ــز م أأع
. 

 
ــدا  وإذا تناهـــى احلـــب واتفـــق الفـ

. 

فالـــروح يف بـــاب الضـــحية ألـــيـق
. 

 
 

وبعد، فإين أعرف الفارسي وأدرك ثقله العلمي وطموحه الفكري ونبوغه املبكر يوم كان على               
مدرسة حتضري البعثات، مث ميم شطر مصر فامتاح منها دالًء مترعات ورشاء جامعات               مقعد الدرس يف  

اه يف املطار العريض والفضاء     وعلماً غزيراً وماًء دفاقاً مث عاد إىل وطنه وجاء إىل مدينة جدة فحلَّق جناح             
الواسع، واستجاش عقله يف الرؤى املصاقبة والدىن النائية، فأبدع إبداعة اجللوة املتألقة، وتندت منه                
حسناوات جياد سابغات، ومتثلت فيه الروح اهلندسية اجلامعية يف مثاليتها، واملعرفة التقنية يف وثاقتها،               



ت السامقات ويعتلي النجود السابقات ويتبطح على القنن          والفن الرفيع املبدع حني يقصد الغايا      
وإنين من أجل ذلك أرشح الفارسي ليتصدر اموعة العلمية اليت ستكتب تاريخ مدينة جدة              .  احلالقات

 ليكون هذا العمل املوسوعي الكبري مرجعاً أصيالً لكل طالب          - وقد صارت من أمهات املدن العاملية        -
 .ة والتخطيط والبناء اهلندسي الكاملاملعرفة والدرس والعمار

 

وأخرياً فحينما جاءتين دعوة صديقه ورفيقه يف درب كفاحه الشيخ عبد املقصود خوجه داعياً                -
لتكرميه وإعطائه حق الوفاء من األصدقاء، قلت ال تعجبوا فالوفاء حيتفي بقمة الوفاء، والنبوغ يكرم                 

 معدن أصيل، واألصالة فيكما منذ كنتما على دروب         النبوغ، والفضل يعرفه أهل الفضل، وكالكما من      
احلياة سواء، فتحية حب ووفاء لكما يف هذا اللقاء، وما دام العطاء منكما متجدد البقاء ليمضي ركب                 

وبعد، فلو فتحت باب الثناء على الفارسي لفين القرطاس وذهبت          .  احلياة يف زحفه التقدمي إىل األمام     
   ..لهاألنفاس، فذلك حبر ال ساحل 

 قصيدة للشاعر مصطفى زقزوق
 :مث تال األستاذ حسني جنار القصيدة التالية نيابة عن الشاعر مصطفى زقزوق فقال

يــا فــىت مكـــة يـــا نــبـض هــواهـا 
. 

يــا ســعيد احلـــظ يــا فــيـض ســنـاها
. 

 
ــطـآـا    ــت يف ش ــد مهـ ــدة قـ جـ

. 

ــب عطــ  ـــرت احلـ ــراهـاونش راً يف ث
. 

 
ـــق    ــرأى عـاش ــادت مب ــنـة عــ فت

. 

ــيا ســـواها ــن الدن ــوى م صـــاح ال يه
. 

 
ـــاحـر   ــور س ــاتن نـ ــنهـا الفـ حس

. 

ــا  ــراف رداهـ ــدوح أط ــرار الـ واخض
. 

 
ونســــيم اللـــيــل يف أحضــــاـا 

. 

ســـري ــا نفــح شـــذاهـامهســـة ي
. 

 
ــيــائه   ــبدر يف عـل ــي ال ــو حتـاكـ ل

. 

ــا  ــن اهـ ــنها وأغضــى م ـــتحى م الس
. 

 
ــرفهـا    ــنـدى يعـ ــيـت يف ال ذات ص

. 

ــات قريـــراً يف ربـاهـــا كــل مـــن ب
. 

 



هــــي يف أم القــــرى خـافقـهــــا 
. 

ــتـاها  ــيهــا مقل ــنـو عل ــة حت مهـج
. 

 
يــا فـــىت مكـــة مــــا يـــوم مضــى 

. 

ــا   ـــمت خطـاهــ ــاد ترس ــري أجم غ
. 

 
وحــــديث خـــالــــد يف أمــــة 

. 

ــا  ــبين عـالهـ ــن ي ـــاه مل ــيـف تنس ك
. 

 
 

ــة   ـــد إالَّ غــايـ ــوح الرش ــا طمـ م
. 

ــتهـاهـا  ــى من ــل حتـ ــتـدي بالفض تب
. 

 
مـــن رأى جـــدة يف زيـنــتــهـا   

. 

ـــباهـا  ــأحـالم ص ــزهو ب ـــة تـ روض
. 

 
ــادر    ــاء نــ ــل وفـ ــا أهـ أهـلـهـ

. 

يتســـاقون التصـــايف يف رضـــاهـا  
. 

 
ـ    ــر اهلــ ــئ يف حبـ ــا الظـام وىوأنـ

. 

ــا  ــاً فــآهـ ــاملـىن آهـ ـــىن بـ أتغ
. 

 
خاشــــعـات الطـــرف ال ميـــنعـهـا 

. 

ــى   ــواهـا يتنـاهـ ـــوق يف ه ــري ش غ
. 

 
ــي  ــى خـافق ــا عـــروس الشـــرق غن ي

. 

ــا  ـــىن حـاله ــى أس ــيـا عل ــد تـالق ق
. 

 
ـ   ق أين أرتـــويهــل درى العــاشــ

. 

مـن حــروف احلـب كأسـاً مـن ملاهـا          
. 

 
ـــىن  ــيـين وامل يـــا فــــىت مكـــة ع

. 

ــا  ــفـو لقـاهـ ــاك يف ص ــرا رؤيـ آثـ
. 

 
ـــين   ــرى حتـمل ــن أم القـ ــئــت م ج

. 

ــا ــبلت فـاه رعشـــة الشـــوق وقــد قَ
. 

 



 كلمة الدكتور عبد ا مناع
 :مث حتدث األديب الدكتور عبد اهللا مناع فقال

 .السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته -
يف سباق الكلمات اجلميلة اليت تفضل ا كل من األستاذ عبد            ..  أساتذيت، إخواين وزمالئي    -

لكبري عزيز ضياء، وشاعرنا األستاذ     املقصود خوجه، وأستاذنا الكبري حممد حسني زيدان، وأستاذنا ا         
أجدين أتواضع كثرياً وأتراجع عن الدخول يف السباق        ..  مصطفى زقزوق، واألستاذ عبد اهللا بغدادي     

ويف حلبة الكلمات العظيمة اليت تفضلوا ا، ولكنين آخذ هذا اجلمع إىل شيء من املاضي، يف حماولة                  
: السؤال.  ضياء، وأيضاً األستاذ عبد املقصود خوجه     لِإلجابة على السؤال الذي طرحه األستاذ عزيز        

كيف استطاع املهندس حممد سعيد فارسي أن يصنع جدة على هذا النحو الذي نراه؟ يف اِإلجابة على                  
 .هذا السؤال ال بد للعودة إىل املاضي

فايز بدر  أذكر أننا تزاملنا يف جامعة اِإلسكندرية، وكما يفعل الطلبة عادةً فقد اتفقنا، الدكتور                -
 وأنا على أن نصدر صحيفة تعلق يف احلائط اخلاص بنادي الطلبة يف                ةواألستاذ حممد سعيد خوج   

، ولكنا توقفنا طويالً يف صناعة       "احلقيقة"اِإلسكندرية، وقد اتفقنا على اسم هذه الصحيفة ومسيناها          
 به؟ وقال لنا أحدهم     ترويسة هذه الصحيفة، ترى من يقوم ذه الترويسة ويرسم الشكل الذي ستظهر           

وفعالً قدم ترويسة مجيلة ما زلت      .  فلنطلب من األخ حممد سعيد فارسي أن يقدم لنا هذه الترويسة           
أذكرها حىت اآلن، طريق متعرج يف واٍد من األودية وينتهي إىل فضاء، يضيق يضيق مث ينتهي إىل فضاء،                  

 .هذه واحدة.. لة الوصول إليهاإن احلقيقة مشوار طويل يف البحث عنها ويف حماو: كأنه يقول
اجتمعنا مبعايل املهندس حممد سعيد فارسي بعد تعيينه أميناً ملدينة جدة يف مرتل األستاذ              :  الثانية  -

 وكانوا من   -وهيب بن زقر، وقد كان املهندس األستاذ حممد سعيد فارسي يستجلي آراء احلاضرين               
احلاضرون كثرياً عن أفكارهم وعن أحالمهم يف       حتدث  .   يف معرفة ماذا ميكن عمله يف جدة       -النخبة  

جدة، وكيف ميكن أن تكون وكيف جيب أن تكون وكنت من بني املتحدثني وأدليت بدلوي، وأظنين                 
ولكن ..  إن علينا أن نتجه إىل جدة القدمية بالتهذيب بالتشذيب مث ننطلق إىل خارجها فيما بعد               :  قلت

بعد سنوات  .  يعمل خارج جدة وأجل داخل جدة إىل حني       فاجأنا املهندس حممد سعيد فارسي حيث بدأ        
عاد إىل جدة القدمية، وبعد سنوات كانت جدة القدمية وجدة اجلديدة متثلهما هاتان اللوحتان الرائعتان               

 .جلدة
أن املهندس حممد سعيد فارسي اختلف كثرياً عمن سبقوه، ورمبا خيتلف كثرياً             :  النقطة الثالثة   -

طة االختالف الرئيسة تنحصر يف أن حممد سعيد فارسي نقل العام إىل اخلاص،              نق..  عمن سيأتون بعده  



ولذلك أعطاها من جهده ومن عرقه      ..  وعمل يف جدة كأنه يعمل يف مشروع خاص به وبأسرته فقط           
أتردد كثرياً على مرتل األستاذ حممد سعيد       ..  ومن بذله ومن فكره ومن روحه الشيء الكثري والكثري        

" لندن"ى مرتيل، أحياناً ودائماً وأبداً جدة أمامه، يف الليل أمامه، ويف النهار أمامه، ويف               فارسي ويتردد عل  
 .أمامه، فهي دائماً أمامه" باريس"أمامه، ويف " كان"أمامه، ويف 

هذه النقلة من العام إىل اخلاص هي السر احلقيقي للنجاح الذي حققه املهندس حممد سعيد                  -
الذي رأيناه وهو يرسم ترويسة صحيفة للحائط، إىل جانب املخطط الذي            فارسي، فإىل جانب الفنان     

لكل هذه اجلوانب قدم لنا حممد سعيد فارسي        ..  يؤجل ويؤخر، وإىل جانب الذي ينقل العام إىل اخلاص        
 .هذه اللوحة اجلميلة اليت امسها جدة

مثال ذلك،  .  ققإا أحالم لن تتح   :  كثرياً ما حدثين عن أحالمه وكنت أعارضه وكنت أقول          -
 وأنه  - ومل يكن قد مسي بعد، ذلك هو شارع ويل العهد            -إنه بصدد أن يفتح شارعاً      :  قال يل ذات يوم   

سيخترق جدة من شرقها إىل غرا، وحدد يل مساحته، فتوجست خيفة من عدم حتقيق هذا الشارع،                 
 ويف اجلزء اخلاص مبنطقة     ألنه مير بعشرات من العمائر وعشرات من الفلل والبيوت يف قلب املدينة             
وقال يل مرةً إنه سيصنع     .  الشرفية، وهي من أمجل وأحلى وأهم مناطق جدة، ولكن بعد حني حتقق احللم            

جسراً فوق اجلسر الذي يوصل الكورنيش مبنطقة البنك األهلي التجاري، وأن هذا اجلسر سوف مير                
إذا حدث هذا فأنت تقدم معزوفة      :  لهفقلت  .  فوق الكورنيش، وسينقل العابرين من منطقة إىل منطقة       

 .كمعزوفة أنت عمري، وحدث وعزف أبو هاين أنت عمري، وكانت شيئاً مجيالً
 

الذكريات طويلة ولست يف مقام االمتداح للصديق العزيز احلميم أيب هاين، فهو              ..  حقيقة  -
ذه الكلمة، فمعذرة   صديق وهو عزيز وهو مين وأنا منه، ولكن أىب عبد املقصود خوجه إالَّ أن أشارك                

والسالم عليكم ورمحة   .  إن مل تكن على املستوى، خاصةً وأن من سبقوين كان هلم دائماً فضل الريادة              
 . اهللا وبركاته

 قصيدتا الشريف منصور بن سلطان
 :مث ألقى األستاذ منصور بن سلطان القصيدة التالية

أتـعـــــزينـــا لنـهـنــــيــك 
. 

ــ ـــن أحس ــا م ــيـتي ــي التوق ـن فـ
. 

 
ـــن     ــذا الف ــل وهـ ــذا العقــ هـ

. 

ــيـت  ــا أعـفــ ــت مــ ودعـــ
. 

 



ــيـت  ـــن يف التوق ــن أحس ــا م يــ
. 

ــويـــت    ــد س ـــيء قـ ــل ش أمج
. 

 
شــــمرت الســـــاعد يف صــــدق 

. 

ـــترخيت   ــا اس ــد وم ــلـت اجله واص
. 

 
ــة   ـــاطئ وارفــــ ــبخـاء الشـ سـ

. 

ــرتيـت ــي اخلــ ــزروع تـخـفـ بــ
. 

 
ونظمــت اللـؤلـــؤ فـــي عقـــد    

. 

ــرانيـت  ــرمـلـة باجلـ ــدلت الـ أبــ
. 

 
ــداين  ـــي والــ ـــكرك القـاصـ يشـ

. 

ــيـت  ــب إذا حيـ ــــكـر حمــ شـ
. 

 
ــالفـه   ـــرق سـ ــيـكم يف الشـ وحتيـ

. 

ــيـت  ــرب جولـ ــيـكم يف الغــ ونـ
. 

 
ــيـكم     ــل حياب ــان الكـ ــو كـــ ل

. 

ـــيـت    ــو أوص ــحـاً ل ــبل نص أو يق
. 

 
ـــنها    ــل حمـاسـ ــت كــــ الزدانـ

. 

مــا انــتفخـت بطــن العفـــريـت   
. 

 
ملـجــد رفيقـــي جعجــعــة  مــا ا 

. 

ــيـت   ــبة رولـ ـــظ أو لـعــ حــ
. 

 

 
 :أما القصيدة اليت أعتز ا ويسعدين ويشرفين أن أشدو ا فهي

ــيـل   ــه التعـج ــيـت وإنـ ــوا أت قـالـ
. 

يــا مــن حيـق ملـثـلـه التبـجيــل        
. 

 
ـــقون جتـمع   ـــتنا والعـاش ــواآنـس ـ

. 

ــويـل  ــياب طـ ـــتنـا إن الغـ أوحـش
. 

 
مــنـذ ارحتـالــك والــرفـاق قـلــوـم 

. 

فـيـها الفــراغ ومــا لــه تبـديـل        
. 

 



ــناً   ـــاً ومـواطـ ــبـك خملص ــنيت قل أض
. 

ــنديـل  ــه القـ ــوفاء بفعـل ــدى الـ أبـ
. 

 
ــاً  وط  ـــبـاب حمققـ ــام الش ــويت أي ـ

. 

ــيـل  ــا التحـل ـــن حقـه ــوبة م أعجـ
. 

 
هــذي عـــروس البحــر أســـفر وجههــا 

. 

ــيـل  ـــنه التجم ــر حس ـــن يظه واحلس
. 

 
ــرحها   ــن ف ـــطآا م ــى ش رقصـــت عل

. 

ــيل  ـــرهن متـ ــرائـس خص ــيـد الع غ
. 

 
 

ــيلـة  ـــهن بلـ ــرائـس عرس ــل الع ك
. 

إالَّ احلبيـــــبة عرســــهـا تـــرتيـل
. 

 
ــبـوا   ــامل أعج ــك املع ـــاهدوا تل ــن ش م

. 

وغــدت هلـــم أخــبـارها إجنــيـل   
. 

 
ــا   ــيـم بغـريهـ ــن يه ــدة ل ــن رام ج م

. 

ــي    ــدواء قل ــداوى والـ ـــحر ي ـلس
. 

 
قــد أصــبحت بالفارســـي مجانـــة    

. 

ــيل    ــفها التعلـ ــز وص ـــرق يعج للش
. 

 
إن كــان يهــدي خـافقــاً فلمــثلكم    

. 

ـــدى القلـــوب وذاك مـــنك مجـــيل
. 

 

 .. والسالم عليكم -

 كلمة احملتفى به معايل املهندس حممد سعيد فارسي
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل املهندس حممد سعيد فارسي حيث قال

 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني -
 

احلقيقة شكراً هلذه الباقة من الورد، شكراً هلذه األحاديث          ..  أيها السادة واِإلخوة احلضور     -
دنا من سنني، وبفضل من اهللا ودعماً من خادم         إن جدة هي حلم كان يراو     .  الشيقة اليت غمرمتوين ا   

احلرمني الشريفني، وخالل فترة تقرب من مخسة عشر عاماً سبقتها حوايل عشر سنوات أخرى كانت يف                



جدة كمدينة تعترب بفضل من اهللا مدينة متكاملة ليست من الناحية التخطيطية أو التجويدية              ..  التخطيط
ى مشتملة كما حتدث أستاذنا الزيدان على التحلية وامليناء،          فقط، ولكنها من مجيع اخلدمات األخر      

 .ونضيف إىل ذلك املطار وباقي اخلدمات األخرى من مستشفيات ومدارس وطرق
 

حقيقة، لقد ملست منكم مجيعاً ومن كل ما كتب ومن كل ما ملسته من اتصاالت أو زيارات                    -
املواطنني، وإن هذا املشوار الطويل الذي عشناه       أن هناك حباً كبرياً أعيشه معكم ومع باقي اِإلخوة من           

مع هذه املدينة هو مشوار فيه من تعاون املواطن، وفيه من دعم الدولة وعلى رأسها خادم احلرمني                   
 .الشريفني، ومن تعاون األجهزة اليت أعمل ا يف أمانة مدينة جدة ما يبهج النفس ويثلج الصدر

 

 يل معكم أو مع بعضكم نقاش وحوار خالل هذا املشوار           املشوار طويل، وقد كان   ..  احلقيقة  -
ومن الطبيعي جداً أنَّ املدن ال بد أن        .  الطويل وكان للصحافة دورها جتاه هذا احلوار والنقد اهلادف         

 من العاطفة واحلب، باِإلضافة إىل تفهم كافة         - كما حتدث األخ عبد اهللا مناع         -يكون هلا نوع    
وهذا ما حدث بالنسبة جلدة خالل اخلمسة عشر عاماً، إذ كان هناك نوع             .  ةاجلوانب اليت تعيشها املدين   

ولقد كان الدعم الدائم الذي     ..  من الترابط ونوع من العاطفة تربطين وزمالئي يف العمل مع املدينة           
كنت أحظى به سواء كان مادياً أو كان معنوياً من خادم احلرمني الشريفني هو الدافع واحملرك لكل ما                   

قد يقول البعض أن جدة قد اتسعت أو كربت، ولكن جدة مل تعمل لتفي حباجة هذا                  ..   اآلن ترونه
العصر الذي نعيشه فقط، إمنا عملت للعديد من السنوات القادمة حىت نستطيع حتاشي أخطاء بعض                 

 .املدن ااورة األخرى
 

مكان بالنسبة يل    تعيش مراحل انتقال، وما كان يف اإلِ       - ويف كل الظروف     -حقيقة، املدينة     -
أن أستمر أبعد شوطاً مما أنا فيه اآلن، فالعملية عملية مناولة من جيل آلخر حىت تستطيع عجلة التقدم                   
أن تواصل سريها إىل األمام، وأنا أعتقد أن يف األمانة من الشباب املؤهل وبني السعوديني األكفاء من                  

          م اجلميع، واملهم أن ما مت          ميلك خلفيات واضحة عن املدينة، وأعتقد أن جدة ال مين أنا فقط ولكنها
من إجناز فيها وما عمل فيها بدعم وحب منكم ومن اجلميع يستوجب أن يظل حبنا هلا يزداد يوماً بعد                    
يوم، حىت تستطيع أن تستمر بنفس املستوى وبنفس العالقة، ألنين أعتقد أن أي عالقة تنشأ ما بني أي                   

. هذا املستوى من احلب فإا تذبل، وجدة طبعاً كلنا نرجو أال تذبل             عمل وعامل إذا مل يكن فيها        
وشكراً مرةً أخرى لكم على حتملكم مشاق احلضور، وشكراً لكم على كتاباتكم وكلماتكم، وأمتىن               

 .. من اهللا للجميع التوفيق، وشكراً



 ختام األمسية
 :مث اختتم األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية

قع، الكثري أبدوا الرغبة يف املشاركة بالتحية والتكرمي يف هذا املقام، ولكن ضيق الوقت مل               يف الوا 
وأعتقد أن من مسعناهم قد حتدثوا مبا فيه الكفاية، وأنت يا أبا هاين بيننا أخ               ..  يكن ليتسع ألكثر مما مسعنا    

سأل اهللا سبحانه وتعاىل أن     عزيز، وجدة إن شاء اهللا تلقى الدعم املتواصل من لدن قادة هذه البالد ون              
شكراً لكم؛ والسالم   .  جيعلنا نراكم دائماً يف أسر حال، وأن يلتئم الشمل دائماً يف مناسبة قادمة سعيدة             

 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 







 اْحملَتوى
-١ .كلمة اإلفتتاح لألستاذ حسني جنار

-٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
-٣ .كلمة سعادة األستاذ حممد حسني زيدان
-٤ .كلمة فضيلة الشيخ أيب تراب الظاهري

-٥ .كلمة سعادة األستاذ عزيز ضياء
-٦ .كلمة سعادة األستاذ حممد هاشم رشيد

-٧ .دة األستاذ حممد عبد القادر عالقيكلمة سعا
-٨ .كلمة سعادة الشريف منصور بن سلطان

-٩ .كلمة سعادة الدكتور حممد  سعد بن حسني
-١٠ .كلمة احملتفى به األستاذ عبد اهللا احلصني

-١١ .ختام األمسية

* * *



 حفل التكريم
 

  األمسيةفتتاحا
 :  التاليةافتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة

بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، ومرحباً بكم يف هذا اللقاء                 -
الذي حنتفي فيه بأستاذ له خدمات جليلة يف جمال الكلمة، فقد كان مربياً واحتل موقعاً يف عامل                 ..  املبارك

 .ن التوجيهالكلمة املقروءة، وكان من حماسنه أنه حيسن اختيار الكلمة وحيس
األستاذ عبد اهللا احلصني هو غين عن التعريف ملن كان يف سن أبنائه، فهو أستاذ له، ومن كان                    -

ويف احلقيقة موضوع السن جتاوز، والفرصة اليت أتيحت يف هذه األمسية إمنا هي             .  له  يف سنه فهو زميل   
وقع القيادي يف عامل الصحافة وعامل      مناسبة طيبة لكي نعرب له مجيعاً عن مدى امتناننا الختياره يف هذا امل            

الكلمة، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون على مقدمه وعلى يديه ما يدفع جبريدة املدينة املنورة اليت                  
 .هلا فضل الريادة يف عامل الصحافة مع زميالا وصديقاا من الصحف يف اململكة العربية السعودية

د حممد سعيد خوجه ذه املناسبة بالضيف احملتفى به الكرمي           اليوم حيتفي األستاذ عبد املقصو      -
 . األستاذ عبد اهللا احلصني، وله كلمة ترحيبية يف بداية هذا اللقاء

 كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه
 : مث حتدث احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه واحلاضرين فقال

 . والصالة والسالم على رسول اهللا واحلمد هللا،،بسم اهللا -
يطيب ..  اِإلخوان والزمالء األعزاء  ..  األساتذة الكرام ..  أخي الفاضل األستاذ عبد اهللا احلصني       -

يل أن أحييكم بأطيب حتية شاكراً لكم تشريفكم ومشاركتكم االحتفاء بالزميل األخ األستاذ عبد اهللا                
إنه تكرمي للقلم والكلمة    :  مي لنا مجيعاً، وأستطيع أن أقول     تكرمي األستاذ عبد اهللا احلصني تكر     ..  احلصني

 .واألدب واخللق الرفيع
كان يل شرف زمالة أخي األستاذ عبد اهللا احلصني منذ ما يقرب من ثالثني عاماً يوم كنا يف                     -

م إىل  املديرية العامة لإلذاعة والصحافة والنشر، ومع قصر مدة الزمالة يومها آثر أن يترك حقل اِإلعال               



وصداقة محيمة أعتز ا، لقد     ..  حقل التعليم، إالَّ أن تلك الزمالة القصرية تركت يف نفسي أثراً بالغاً            
أرضى زمالءه وأرضى مرؤوسيه قبل أن يرضي رؤساءه مبا جبل عليه من خلق رفيع وأدب جم ميتاز به                  

واليوم يتسلَّم  .   وجد وأجاد  لقد انتقل إىل حقل التعليم فاجتهد     ..  يف معاملته مع الصغري قبل الكبري      
.. رئاسة حترير جريدة املدينة املنورة بعد انتخابه من معايل وسعادة اِإلخوان الكرام أعضاء مؤسستها               

 .نئة هلم به، ونئة له م
األستاذ عبد اهللا احلصني ليس غريباً عن حقل الكلمة وال عن حقل الصحافة، عرفتموه مجيعاً                  -

أمتىن له يف عمله اجلديد مبساندة زمالئه       ..   عرفتموه املبدأً واملوقف والرجال مواقف     ذلك الكاتب املبدع،  
 .من أعضاء املؤسسة التوفيق الدائم، الذي هو جدير به

أنتهز هذه املناسبة ألقدم نئيت ملعايل األخ الشيخ عبد الرمحن أيب اخليل مبناسبة انتخابه مديراً                  -
ومما ال شك فيه أن اجلهود املتضافرة بينه وبني معايل الشيخ عبد اهللا بلخري              عاماً ملؤسسة املدينة املنورة،     

وبقية األعضاء من أعضاء مؤسسة املدينة سيكون هلا األثر البالغ بدفعها إىل األمام، فقد أعطي القوس                 
 .باريها

 بذل  وذه املناسبة أزجي الشكر مجيالً وموصوالً ملعايل األخ الشيخ أمحد صالح مججوم الذي              -
جهداً مشكوراً إبان إدارته ملؤسسة املدينة بصفته مديراً عاماً هلا، حيث بذل الشيء الكثري عمالً وماالً                 

 ..يستحق عليه كل التقدير
وذه املناسبة أجدين والواجب حيدوين إىل ذلك كما حيدونا مجيعاً لتقدمي الشكر ملؤسسي                 -

سيدين علي وعثمان حافظ، فلهما فضل كبري جيب أن          جريدة املدينة األستاذين الرائدين الفاضلني ال     
ال أود أن أطيل،    ..   ما ذكرت املدينة من أي موقع كان ويف أي مكان كان وكيف ما كان               ىتيذكر م 

فالشكر لكم مجيعاً وأخص بالشكر زميلي وصديقي األستاذ عبد اهللا احلصني الذي تفضل بتشريفنا يف                
 .. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتههذه املناسبة فكان هذا اللقاء الطيب؛ 

 

 كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
 : مث أعطيت الكلمة ألستاذ اجليل األستاذ حممد حسني زيدان فقال

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
وما كنت أزور لنفسي أين سألقي كلمة يف تقريظ أو يف اِإلشادة باألخ عبد اهللا احلصني، لئال                    -
لكن للصداقة حكمها ولألخ عبد     .   بأين أحد الذي يكتبون يف جريدة املدينة أتقاضى منه أجر الثناء           أُتهم

 .اهللا احلصني التقدير والشكر، فال بد وقد دعيت إىل الكلمة أن أُلقي الكلمة



له من امسه نصيب، فعبد اهللا كان يعبد اهللا سبحانه وتعاىل يف تذليل الصعوبات                عبد اهللا احلصني    -
فالرعاية للمبتعث والعناية به، أو اختيار املبتعث فيها أجل اخلدمة          .  م الطلبة حينما كان مديراً للبعثات     أما

فأحسن إىل عباد اهللا، واحلصني له أيضاً من امسه نصيب، فقد            ..  هلذا البلد، وعبد اهللا احلصني عبد اهللا      
 جلريدة املدينة فقط بل      حترير  ليس كرئيس  حتصن باخللق الكرمي فإذا هو بيننا مكرم وبيننا كبري، حنتفل به          

أتعرفون كيف حتررت من رقة التعذيب أو من رقة اللوم؟ عندما كان مديراً               ..  ِإلنه كان احملرر يل   
 ونسي أن يأخذ    - ال أريد أن أشرحها      -ناداين، فإذا به يقدم يل مذكرة كانت لديه          ..  للمطبوعات

ل يل هذا ما جرى يف هذا الكتاب، وقرأه يل فإذا           النصيحة من صاحب النصح أو صاحب العقاب، وقا       
دع عنك كل هذا وال جتزع، فليس وراء هذه النصيحة أي           ..  دع عنك هذا  :  الرمحة منه تنصحين بقوله   

 .عقاب أو أي جزاء
 

أنا أراجع عن مبتعث لعله     و  ههذا املوقف هو أول ما عرفت به عبد اهللا احلصني، ولكين عرفت             -
خرين، وكل مبتعث وكل متعلم أقسم باهللا أنه كولدي، ألين أعشق املستقبل            كان ولدي ولعله ولد اآل    

لقد كنت أخاصم بعض اآلباء، ولكين أقسم باهللا ما خاصمت          .  فما رزأت شاباً  ..  والشباب هو املستقبل  
هلذا أكرمه  ..  األبناء، ألن البلد يف حاجة إىل الشباب وعبد اهللا احلصني قد بذل الرعاية للشباب                

عطاًء نكربه له وحنترمه من أجله، ولعلي أيضاً أحترم         ..  ى للوطن عطاًء على قدر جهده     كشخص أعط 
احملتفي ابن عبد املقصود حيث مكننا من أن نؤدي واجباً علينا هو واجب الشكر؛ والسالم عليك                  

 ...ورمحة اهللا

 قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري
 : دة قدم هلا بقولهمث أعطيت الكلمة للشيخ أيب تراب الظاهري فألقى قصي

بل أُّبيات قلتها يف الصديق ذه      ..  ثريةنالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، هي ليست كلمة           -
 :املناسبة اجلميلة لعلها تقع املوقع احلسن

ــوافـلُ  ر حــز ــيوم غُ ــذا ال ــاي ه ايحت
. 

ـــرنوهـــي حمامــــلُت ها األشـــواقح
. 

 
هلــا يف اِجلِرشــا هــزمـةٌ مســتدميـةٌ    

. 

ــل   ــو هاطـ ــزن إذ ه ــاء امل ــح كم تِس
. 

 
 صـــيإىل طـــيِب الصـــديقِِ ح فـــزنت

. 

 و ــؤاِدي ــه يف فُـ ــبادلُلـــ ده املتــ
. 

 



ــوة    ــحب حل ــه الص ــبت أخالق بــد ح لق
. 

ــلُ  ــو عـاِط ــِيها ه ــن حلْ ــن ِم ــيه وم إل
. 

 
زكــي لبــيـب ذو ِحجــى مــتـوقدٍ    

. 

ــلُ  ــفـات جـالَِئـ ــيه مستحصـ أَواخـ
. 

 
ــه  ــد عقْـِل ــن ِع ــتـاح م ــراعته تمـ ي

. 

ــلُ    ــني يفـاض ــرناِن ح ــلُوِبهـا اِمل ِبأُس
. 

 
ــثلوا     ــــان أن يتم ــل الش ــق أله فَح

. 

بشــعٍر قَــدٍمي ســاجلتـه احملـاِفـــلُ   
. 

 
ــذي ِبشــ  "  ــى ال ــم اَألعل ــك القل ـاتهبل

. 

ــلُ   ــى واملفاص ــِر الكُل اَألم ــن ــاب ِم تص
. 

 
ــه  ــاتالِت لُعـاَب ــي الق ــاب األفـاع لُع

. 

"وأَري اجلــىن اشــتارته أَيــٍد عواِســلُ   
. 

 
ـــاً    ــنة ناهض ــحب املدي ــه ص ــاز ب وفـ

. 

ــلُ   ــو آِهـ ــا وهـ ــالً هل ــبـائها أه بأع
. 

 
ــوانعـا  ــاراً ي ــنهـا ثـم ــنــا م ينولُ

. 

وفــيـها لــنا أَطْــيـارها واجلَــداولُ   
. 

 
ــا    ــو نِمريه ــديـانُ حن ــا ص ـــم أَيـ هلُ

. 

ــناهلُ   ــوماً م ــناِس ي ــتـعِذبت لل إذا أُس
. 

 
ــوجـ  ــطفي ةوهللا در اخلـ ــيوم يصـ  الـ

. 

  ال ي هـكْــِرميلُصــديقاً لــنا تاجـــؤ
. 

 
ــيناً    ــب حص ــرمت األدي ــت أَكْ ــإن أن ف

. 

لُفمــا أنــت فــيما قــد مضــى قــد تــباِخ
. 

 
    ــره ــوِدك عطـ كع احــو ــيلُك فَ جمـ

. 

وِتكْــراره كاِملســِك عــندي حاِصــلُ   
. 

 
ــه    ــتـها ِبـكَفِّ ــم طَيب ــييت ك ــلُوا ِلح س

. 

وضــمخت الِعثْــرونَ مــنهـا أَناِمــلُ   
. 

 



ــلُ     ــلٌ مؤص ــود أص ــود أيب املقص فَجـ
. 

ــلُ   ــيها يجـاِم ــانَ ف ــا كَ ــه م وأَفْعـالُ
. 

 
 

 كلمة األستاذ عزيز ضياء
 : مث حتدث األستاذ عزيز ضياء فقال

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
 أعين رئيساً   - احلصني جلريدة املدينة املنورة      الواقع أين استقبلت خرب اختيار األستاذ عبد اهللا         -

 استقباالً فيه من الفرحة بقدر ما كان فيه من التوجس والترقب، واستكناه املستقبل عما                -لتحريرها  
الكثري الذي ال أريد أن أهبط به       ..  يستطيع أن يفعله هذا احلصني يف جريدة عانت كثرياً منذ زمن طويل           

 أن أقول إنه قد جاء الوقت ألن تنهض هذه اجلريدة وأن تعطينا ما كانت                وال أن أصعد، ولكين أريد    
 رئيساً لتحريرها أليام    - أو اختري يل أن أكون       -تعطينا إياه يف تلك األيام، ومن تلك األيام أين كنت           

ذ فرضتها على نفسي ال تزيد على أربعني أو مخسة وأربعني يوماً، وكان من حمرريها يف تلك األيام األستا                 
يف تلك األيام تومهت أين أستطيع أن أفعل شيئاً أكثر من جمرد رئاسة              ..  هاشم عبده هاشم وآخرون   

 من  - وكان وزيرها األستاذ مجيل احلجيالن       -التحرير التقليدية، ويل فصول عجيبة مع وزارة اِإلعالم         
أية امرأة إالَّ أن    ..  اكان ممنوعاً أن ننشر صورة امرأة م      ..  تلك الفصول موضوع صور املرأة يف اجلريدة      

. فانتهزا فرصة، وكان انتهازي لئيماً وأعترف بذلك      .  تكون ملكة أو إمرباطورة أو شيئاً من هذا القبيل        
إذ جاءت مناسبة االحتفاء بذكرى اعتالء امللكة اليزابيت الثانية عرش بريطانيا واململكة املتحدة،                

 ونشرت  -األيام يف عزها مجاالً وتألقاً واشتعاالً        وكانت تلك    -فاخترت صورة هلا باملالبس امللكية      
إنك :  قال ما هذا؟ قلت   ..  الصورة على عمودين من أول الصفحة إىل آخرها، وعاتبين مجيل احلجيالن          

وجاءت مرة  .  هذه مرة وذهبت  ..  ال بأس :  إن لنا أن ننشر صورة امللكات وهذه ملكة قال         :  تقول
 ثريا اسفندياري إمرباطورة إيران، وجاءت مناسبة عيد ميالد         أخرى أردت فيها أن أعيد الكرة، وكانت      

اِإلمرباطور اِإليراين، أو حدثٌ له عالقة باِإلمرباطور، فنشرت صورة اِإلمرباطور وإىل جانبه صورة               
ما هذا؟  :  قال..  اسفندياري بالسواريه البديع اجلميل، فسرعان ما اتصل يب احلجيالن وصوته يرتعش           

 .ورةقلت له إا إمرباط
 

االحتفاء مبولد جون   :  ومضت األيام وجاءت مناسبة ثالثة كانت رديئة جداً لألسف، وهي            -
أو بعيد ميالده، حبثت عن صورة جلاكلني كيندي من السفارة أو من غريها فلم أجد إالَّ                  ..  كيندي



اراً خبتام  صورة واحدة هي وإياه على البحر باملايوه، فنشرت الصورة يف جريدة املدينة وكان هذا إنذ               
 .عملي فيها وانتهيت

وتلك ذكريات أسوقها لألستاذ عبد اهللا احلصني أرجو أن ال يقع يف مثلها، فاأليام غري األيام،                  -
واحلجيالن جزاه اهللا خرياً ساحمين، ولكين مل أستطع أن أستمر أكثر من ذلك؛ والسالم عليك ورمحة                  

 ... اهللا

 قصيدة األستاذ الشاعر حممد هاشم رشيد
 ألقى شاعر املدينة ورئيس ناديها األديب األستاذ حممد هاشم رشيد القصيدة التالية                مث

 : مشاركةً منه يف االحتفاء باحملتفى به سعادة األستاذ عبد اهللا احلصني فقال
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا                -

 . وعلى آله وصحبهحممد بن عبد اهللا
كان من الطبيعي وقد تلقيت الدعوة الكرمية اليت وجهها إيلَّ األستاذ            ..  أيها اِإلخوة األحباء    -

، أن أليب الدعوة، وكان من الطبيعي أيضاً أن تكون          ةالفاضل الكرمي أستاذنا العزيز عبد املقصود خوج      
وامسحوا يل بإلقاء هذه القصيدة بعنوان      فهذا هو الفن الذي أعتقد أنين قد أحسن به،           ..  حتييت شعراً 

 ": بورك احلرف"
ومهـاد الشمــوخ والعـنفـوان   

. 

إخوة احلرف يف رحــاب البيــان     
. 

الـدنا ويهفـو إليـه سـمع الزمـان       بـورك احلـرف تـستـضـيء بـه    
. 

     ـانـي      بـورك الفـكـر يسـتعز بـه احلـقـلُّ فـي شـذاه املعـضخوت
. 

ـ     يـضمـان شــاخمـات الـرعـان    نيبـورك احلـب والـوفاء جنـاح
. 

الفكـر ورواده ألسـمـى مكـان      بـورك املـلتقـى الـذي يـرفـع     
. 

يزجـــي روائــع األحلــان   
. 

بورك الشـاعر املغرد عبد املقصــود     
. 

وعــلى ثغره بـأحـلى األغـاين    
. 

وترف الرؤى على راحـتيــــه     
. 

يـروي مـشـاعـر الـوجــدان     بـورك الكـاتـب املفـكر عبد اهللا      
. 

الـسـحر تـرانيم شـاعـر فنـان       وبأسـلوبـه الـذي يـوشـحـه   
. 

بـخـيــال مـضـمـخ األردان     يـلتـقي الـواقـع الـمحلق فيـه
. 

خلفــايـا مرت عن األذهـــان    
. 

     وله حثــيا أطــل التـفــات
. 

ما انطوى خلـف ومضـها األرجواين    
. 

جيتـلي غـورهـا العميـق وجيـلو     
. 



وغـض احليـــاة غـض اـان    
. 

لسـت أنسى وحنن يف مطـلع العمر       
. 

مسـجد طـه تشــع بالعـرفـان   
. 

واللقـــاءات يف العقـيق وفـي     
. 

عبـر آفــاق دهـشـة وافتـتان    
. 

مل تكـن غري رحــلـة يف كتـاب       
. 

رمـوز سـحـريـة األلـــوان   
. 

وانطـالق جمنـح فـي غـيابـات     
. 

اٍن وتـلتقـي يف ثـوانِ    يف ثــو 
. 

وحواٍر تنــأى املسـافات فيـه      
. 

يتراءى على الضفـــاف احلواين     
. 

وشـروٍد وراَء ومـض خــيال      
. 

عميـق اِإلحسـاس مسـح البيـان       كنت يا صاحـيب وما زلـت فناناً
. 

ذُرى العرفــان  مستشــرفـاً   
. 

مفعماً بالطموح واحلب واحلكمة       
. 

طيـراً يـشـدو عـلى األفنـان        عشـت للفكِر والثقافة واِإلبداع      
. 

وبـأجفاـا طُيـوف األمـاين     
. 

 الـيوم تسعـى   فأتتــك املدينةُ  
. 

ِلنصـدح باحلـب ونسـدي إليـك أحلـى التهـاين          وأتينا هنـا     
. 
 ... والسالم عليكم -

 كلمة األستاذ حممد عبد القادر عالقي
 : مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد عبد القادر عالقي فقال

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
 

 رغب أن   ة املساء، ولكن صديقي األخ عبد املقصود خوج       مل يكن من املقدر أن أُلقي كلمة هذا         -
مناسبة عزيزة على نفسي، وهي الترحيب بأخي        ..  ال سيما وأن املناسبة   ..  أُلقي كلمة فرحبت ذا   

 . ما فيه الكفاية ممن هم أحسن مينمسأتكلم بإجياز، فلقد مسعت.. وصديقي األستاذ عبد اهللا احلصني
 

لقد مرت  .  يف حاجة إىل طراز من أمثال األخ عبد اهللا احلصني          حنن اآلن يف جريدة املدينة        -
جريدة املدينة بوضع مؤمل وقاس، فقد احندر توزيعها إىل مستوى مل يسبق إليه صحيفة أخرى، وحلسن                 
احلظ يف خالل شهر من الزمان استطاع األخ عبد اهللا احلصني أن يرتفع ذا التوزيع إىل نسبة عالية                    

 معايل مدير مؤسسة املدينة للصحافة األستاذ عبد الرمحن أيب اخليل، وزمالئي              جداً ومطمئنة، فباسم  
 نرحب باألخ عبد اهللا احلصني،      - وعدد كبري منهم متواجد هنا        -أعضاء مؤسسة املدينة للصحافة     

ونعلن أمامكم مجيعاً أننا نؤيده يف اختاذ كافة اخلطوات اليت يراها مناسبة يف حدود إمكانات املؤسسة                 
 . فأهالً وسهالً به، وبامسكم مجيعاً نرحب به وشكراً. الية للنهوض باجلريدة إىل املستوى الذي نأمل هلاامل



 مقطوعة شعرية للشريف منصور بن سلطان
مث طلب الشريف منصور بن سلطان أحد تالمذة احملتفى به الكلمة ليهنئ أستاذه يف ليلة                

 : لتكرميه بتوليه رئاسة حترير جريدة املدينة فقا
 

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
 

وقرى الطائف، فأرجو   ..  له الفضل الكبري وبالذات على أبناء الطائف        األستاذ عبد اهللا احلصني     -
 : أن يقبل مين هذه الكلمات املتواضعة، وكان بودي أن تكون عدد أبياا أكثر من ذلك

ـــيداً يف ق  ـــم س ــان املعل ــومـهك ـ
. 

وهـــو الــزعيـم حبضــرة اآلبـــاء   
. 

 
ــتة     ـــم نك ـــار املعل ــد ص ــا وق أمـ

. 

ــاء    ـــالء يف الظلمـ ــا اجله  ــذي يه
. 

 
حــيث العقُــوق عـالمــة يف عصــرنا    

. 

ــاءِ  ـــالء والعلمــ ـــادة الفضـ للسـ
. 

 
ــي زمــن الطفـــولة والصــبـا     أمعلم

. 

ــي   ــع والئ ــأن أذيـ ــت ب ــالَّ مسـح ه
. 

 
يف الطائــف املأنــوس كــنت مـــربياً    

. 

ــنـاء   ــيـل دون عـ ــاً للجـ ومعلمــ
. 

 
 ِخصــلةفــيك التســـامح والــتفاهم   

. 

ِنعــم اخلصــال ســـجية الكــرمـاء   
. 

 
ــريتـه    ــٍل أثــ ــيـت حملفــ وإذا أتـ

. 

بشـــذا احلـــديث وشــــيمة النـــبالء
. 

 
ــع  ــرت مبوض ــا ذُك ــني م ــن احلص ــا اب ي

. 

ــاء  ــيب األمســ ــرت بـأطـ إالَّ ذُكــ
. 

 
 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -



 كلمة الدكتور حممد بن سعد بن حسني
مث حتدث سعادة الدكتور حممد سعد بن حسني، أستاذ األدب يف جامعة اِإلمام حممد بن                 

 : سعود اِإلسالمية، فقال
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -
 أشياء، ومن هذه األشياء أن صدر هذه الندوة قد فاتين ولكين            كثرياً ما يأسف اِإلنسان على      -

ولكن يكفي أن أظهر    .  أدركت أصمعياً وحبترياً وعكربياً، فما أظن أين سآيت خبري مما أتى هؤالء اِإلخوة             
 .شيئاً من الشعور الذي جيب علينا مجيعاً إبداؤه

ق إليه إالَّ من لدن أبيه، فله يف        يف الواقع، الشيخ عبد املقصود رجل فاضل عمل عمالً مل يسب            -
أما .  فشكراً له على هذا التكرمي الذي توج به جهود كثريين من روادنا           ..  هذا امليدان ما تعرفونه مجيعاً    

الشيخ عبد اهللا احلصني فلست أدري ما أقول لكم عنه، فهو زميل عزيز سبقين إىل دار التوحيد، وحني                  
 .وما زال طالباً" فيلسوف"ن عليه اسم التحقت بدار التوحيد مسعت أم يطلقو

 ترشيحه  ىويف بداية العام الدراسي طُِلب منا ترشيح رئيس للنادي األديب باملعهد فأمجعنا عل               -
ومن باب إرجاع الفضل ألهله فإن كان هناك من فضل ملا أحسنه من فن القول فهو لرجلني،                 .  ومت ذلك 

ستاذ عبد اهللا احلصين، أما الثاين فهو الدكتور عبد اللطيف          أحدمها هذا الزميل العزيز احملتفى به وهو األ       
 .سرحان رمحه اهللا

أكرر شكري وتقديري للشيخ عبد املقصود وأبارك لزميلي بداية جهاده اجلديد، أما بداية                -
 .جهاده حقيقة فقد كانت كما قلت لكم مذ كان طالباً

 .شكراً لكم؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا -
 

 ى به األستاذ عبد ا احلصنيكلمة احملتف
 : مث حتدث احملتفى به سعادة األستاذ عبد اهللا احلصني فقال

 .بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا -
 : وما ترك األقدمون للمتأخرين شيئاً، وقد قال أبو الطيب -

فليسعد النطق إن مل تسِعد احلال        
. 

ك ديها وال مال     ال خيل عنـد    
. 

فهل ميكن أن يسعدين النطق يف هذه الليلة بعد أن استمعت إىل الكثري والكثري مما غمرين به                    -
أساتذيت مث إخويت وزمالئي وأصدقائي؟ أتوجه بالشكر ألخي وزميلي سعادة األستاذ صاحب هذا املرتل              

حتية ألخي عبد   …  الرأي أو بالكلمة أو بالفكر    الذي طاملا عج باحلفالت، والتقدير للذين سامهوا ب        



وأثين على  .  املقصود الذي أصر على هذا التكرمي الذي أمتىن صادقاً أن أكون يف يوم من األيام أهالً له                 
كلمة أستاذي وحتيته الكرمية األستاذ حممد حسني زيدان، الذي أيضاً محلين مسؤولية أرجو أن أكون                

ستاذي أبا تراب وهو أستاذي فعالً ألنه علمين كيف أصحح، فقد عملت            وأشكر أخي وأ  .  أهالً لتأديتها 
مث ألخي الكبري وال أقول أستاذي حىت ال        .  معه يف جريدة البالد مصححاً فعلمين كيف أصحح الكلمة        

أمه بتقدمه يف السن، وهو أستاذنا الفيلسوف األستاذ عزيز الذي شرح لكم أو قدم لكم منوذجاً من                  
أخي وأستاذي  ..   التحرير، وأطلبه أو أطلب إليه العذر يف أن ال أغامر هذه املغامرة                ممارسته لرئاسة 

وجريدة ..   هي رسالة والتزام   - وهو يدرك هذا جيداً      -األستاذ عزيز ما من شك يف أن الصحافة          
 وهي حسن الظن،    - إضافة إىل مسؤولية رئيس التحرير       -املدينة اليت حتملوين يف هذه الليلة مسؤولية        

 .وحسن الظن مسؤولية
أرجو أن أمتكن يف يوم من األيام أن أحقق للذين تكرموا فزكوين ومحلوين إىل رئاسة التحرير                   -

أن أكون عند حسن ظنهم يف أن أخدم بالكلمة هذا الوطن، أخدم بالكلمة هذا التراب الذي حنبه ألنه                   
دكم صادقاً بأن أكون يف مستوى      أع.  وطننا وحنب أهله وساكنيه، وحنب قادته الذين محلوا مسؤوليته        

هذه املشاعر اليت غُمرت ا يف هذه الليلة، وأعدكم صادقاً أن أضع الكلمة يف مكاا املناسب، وأن                  
أضع اخلرب اجليد يف املكان املناسب، وأن أحتمل مسؤولية رئيس التحرير، ولكن ليس على حساب هذا                

وال على حساب القيادة الرشيدة، وإمنا أعدكم       الوطن وال على حساب القيم وال على حساب األمة،          
صادقاً أن أكون يف مستوى مسؤولية رئيس التحرير الذي يضع االلتزام يف مكانه ويضع األمانة يف                  

 .مكاا، ويضع الصدق مع الذات يف مكانه إن شاء اهللا
 . شكراً على هذه املشاعر؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا.. وشكراً لكم -

 

 يةختام األمس
وبانتهاء كلمة احملتفى به انصرف املدعوون يتقدمهم احملتفي واحملتفى به إىل موائد طعام العشاء،               
وألسنتهم تلهج للداعي بالشكر والدعاء له باملزيد من الفضل، وللمحتفى به بالتوفيق يف عمله اجلديد                

لعلم، وميارسون فيها أمجل صور     ثنينية قادمة يواصلون معها رحلة املعرفة والثقافة وا       إوقلوم تتطلع إىل    
 .احلب والوفاء

 







 اْحملَتوى
-١ .كلمة اإلفتتاح لألستاذ حسني جنار

-٢ .كلمة احملتفي سعادة عبد املقصود خوجة
-٣ .كلمة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين

-٤ ).أحد احلضور(متحدث 
-٥ .كلمة سعادة الدكتور عبد احلليم رضوي

-٦ .قصيدة األستاذ محد الزيد
-٧ .كلمة األستاذ مجيل حممود

-٨ .تفى به سعادة األستاذ طارق عبد احلكيمكلمة احمل
-٩ .كلمة اخلتام

* * *



 حفل التكريم
 

  فتتاحكلمة اال
 : افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: أيها اِإلخوة احلضور -
 املوسيقى السعودية الفنان الكبري طارق      ثنينية اليت تقام يف هذه الليلة تكرمياً لرائد       االيف هذه     -

عبد احلكيم، والذي يعترب الذروة يف العطاء املوسيقي يف اململكة، وله إسهامات بارزة على نطاق                  
املوسيقى العربية يف العامل العريب، وال شك أن رئاسة جممع املوسيقى العريب إسهام كبري وله دور بارز،                  

 .ملكة العربية السعودية، وهذا هو كل االعتزاز واالفتخارويسعدنا أن يكون هذا الرئيس من امل
كيم يعرفه الكل، ألننا عشقناه فناناً وله دور املواطنة الكرمية، ويف            واألستاذ طارق عبد احل     -

نفس الوقت لعب دوراً بارزاً يف إبراز الواجهة احلقيقية للموسيقى يف اململكة العربية السعودية، وال                 
جل له الكثري من البدايات اليت تعترب يف حد ذاا وساماً يفخر به ونفخر معه ذا                 شك أنَّ التاريخ س   

فله بدايات تعترب فعالً هي اليت جعلت املوسيقى يف اململكة العربية السعودية تأخذ وضعها ذا               .  الوسام
 .اجلهد الكبري الذي أسسه وانضم جلهود اآلخرين، الذين أكملوا هذه املسرية

 . ه يف هذه األمسية، ومرحباً بكم مجيعاً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهمرحباً ب -

 ةكلمة راعي االثنينية الشيخ عبد املقصود خوج
 :  فقالةمث حتدث احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوج

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم، اِإلخوة احلضور -
 .هذا احلفل البهيأيها اجلمع من األكارم الذين شرفوا بوجودهم  -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
وكم هو مجيل منكم أن نشترك مجيعاً يف تكرمي أخيكم            ..  يسعدين أن أرحب بكم مجيعاً       -

وزميلكم األستاذ طارق عبد احلكيم، نئة له من القلب منكم ومنا مجيعاً أبناء هذه اململكة مبناسبة                  
هذه اِإلعادة النتخابه هي اعتراف بفضله على املوسيقى        .  سيقي العريب إعادة انتخابه رئيساً للمجمع املو    

 .والفن ليس يف وطننا وبلدنا احلبيب فحسب، بل على صعيد العامل العريب أمجع



إعادة انتخاب األستاذ طارق عبد احلكيم وللمرة الثانية بعد أربع سنوات قضاها رئيساً هلذا                 -
. وسيقي يف هذا البلد، وهو وسام على صدر كل منكم           امع هو تشريف وتكرمي لكل فنان وم       

.. االحتفال باألستاذ طارق عبد احلكيم يف هذه األمسية احتفال لنا مجيعاً كفن وكأدب وكقلم وكنغم               
مرحباً به وبكم، وسيبقى األستاذ طارق عبد احلكيم عالمة فارقة يف تاريخ املوسيقى يف هذا البلد وهو                  

 .  لكم مرة ثانية، وأهالً وسهالً ومرحباً باجلميعما نعتز به مجيعاً؛ وشكراً

 كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين رئيس النادي األدبي جبدة
 : مث حتدث األستاذ عبد الفتاح أبو مدين فقال

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين سيدنا حممد وعلى آله                 -
 : وصحبه أمجعني؛ وبعد

فإنه إذا ذُكر األستاذ طارق عبد احلكيم يف هذا البلد يف العصر املبكر ذُكرت املوسيقى جبانبه،                  -
واملوسيقى فن من الفنون كما أن األدب فن من          .  وذكر التراث الشعيب الذي هو جزء من احلياة        

ستاذ طارق  وحينما حنتفي باأل  .  والشعوب بال فن هي شعوب مفلسة، ألن الفن إشراقة يف حياتنا          .  الفنون
يف هذه الليلة فإمنا هذه البادرة تتجدد من سباق إىل هذه البوادر هو صديقنا األستاذ عبد املقصود                    

وأقل ما يقال هو هذا اللقاء      .  ، الذي ينتهز هذه املناسبات ليكرم إخوته املتفوقني وليحتفي م          ةخوج
قد شغلت م احلياة، فال يلتقون إالَّ يف        الذي ندر أن يتجدد بني الناس ألن الناس قد شغلوا باحلياة أو             

 احتفاًء ذا الرجل البارز     - وقد التقينا قبل سنة أو سنتني        -وحينما نلتقي مرةً ثانية     .  هذه املناسبات 
ويظهر فيما وراء حدودنا، فإمنا هو كسب يضاف        ..  الذي استطاع أن جيعل من الفن امساً يقترن ببلده        

 فإن تكرمي   ةوكما قال األستاذ عبد املقصود خوج     ..  ى ويف التراث الشعيب   إىل تارخيه املضيء يف املوسيق    
وال أدلّ على ذلك من هذا      .  األستاذ طارق إمنا هو تكرمي للموسيقى وتكرمي لكل فنان يف هذا البلد            

اجلمع الكرمي الذي التقى اليوم ليقدم التهنئة وليحس أنه هو صاحب هذا التكرمي، ألنه جزء من هذا                  
 .حنن سعداء ذا التكرمي وهو تكرمي لنا. كبريالكيان ال
ومرةً أخرى أشكر األستاذ عبد املقصود الذي ينتهز هذه املناسبات الكرمية لتتالقى هذه                 -

شكراً له ومزيداً من التهنئة للصديق      .  الوجوه الكرمية الطيبة، ولنلتقي دائماً على مائدة الكرم واإلحتفاء        
     جح ومزيداً من الربوز، ليكون عالمة بارزة يف املوسيقى والفن يف هذا             طارق ونتمىن له مزيداً من الن

البلد، ولينتقل ذا الفن كما كنا نشاهد يف مهرجانات العامل العريب، وهذا يدل على أن لنا حساً نشارك                  
 .به يف هذه املناسبات

 . وبركاتهشكراً للمحتفي، شكراً للمحتفى به وشكراً لكم؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا  -



 كلمة أحد احلضور
 : مث حتدث أحد احلضور فقال

 ..أيها األعزاء -
 .أسعدمت مساًء -
.. أنه من أصعب ما يواجه اِإلنسان هو احلديث عن نفسه          ..  ال شك أنكم تشاركوين الرأي      -

 .فطارق عبد احلكيم أخي وصديقي، لذلك سوف ال أتكلم عنه كأخ ولكن سأتكلم عنه كفنان
جهوده كبرية ومشكورة، وبصماته    ..  حلكيم عالمة بارزة يف قمة فننا السعودي      طارق عبد ا    -

طارق عبد  .  وطبعها بطابع مميز  ..  تزداد توهجاً على مر األيام، ولقد بىن لنا هرماً للموسيقى السعودية           
 احلكيم هذا املوسيقار الذي ال نعرف عنه أكثر مما يعرفه عنه اآلخرون، بعض الصحف يف الدول العربية                

أمتىن أن يتوسع اِإلعالم يف إظهار جهود هذا الفنان         .  كتبت حول السؤال عن أخبار طارق وعن أعماله       
 .الكبري، وأن يستفيد من خدماته بصورة مستمرة حىت ال تنطفئ شعلته

مهما أتكلم عن طارق كفنان فال أستطيع أن أوفيه حقه، وقد سبقين األستاذ عبد املقصود                   -
بإيضاح كاٍف، وهو أن تكرمي األستاذ عبد املقصود للموسيقار طارق عبد احلكيم            واألستاذ عبد الفتاح    

يف هذه الليلة مبناسبة إعادة انتخابه رئيساً للمجمع املوسيقي بادرة طيبة يشكر عليها، وأنه تكرمي يف                  
 .حمله

أرجو لطارق عبد احلكيم كل التوفيق، واعذروين يف التقصري؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا                 -
 . وبركاته

 كلمة الدكتور عبد احلليم رضوي
 : مث حتدث الدكتور عبد احلليم رضوي فقال

 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم -
 ..سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته.. أيها السادة -
الفن هو التعبري الوجداين العميق ملناهل الفكر واِإلحساس لالنعكاسات احلضارية لألمم                -
ستاذ طارق عبد احلكيم نافذة مفتوحة لتنساب منها نسمات هذه الصور املبدعة يف              يعترب األ ..  املتطورة

 .فهو إذن منشداً هلذا النوع من الفن نفتخر به. أصالة صادقة يف استمرار وحيوية متدفقة باستمرار
واجلمعية العربية للثقافة والفنون دائماً حتاول أن تكون نقطة التجمع واالنطالق إىل انطالقات               -

الفن والفكر والثقافة هلذا البلد الكرمي، يف صورة مميزة، وخاصةً تطوير املفاهيم التراثية واالجتماعية                
بأصالة وحيوية، ونقلها إىل آفاق رحبة يف صورة متطورة يف بناء جسور عاملية، لتظهر وتفتخر مبنابعها                 



 جمال ما، هو تكرمي للفن والفكر       وهلذا عندما نكرم بطل الفكر والفن يف      ..  العذبة يف آفاق الفن والفكر    
 .وللمواهب الفنية اليت تتطلع إىل آفاق رحبة يف هذا اال

 الذي عودنا هذه املناسبات السعيدة دائماً،       ةوإنين أكرر شكري لألستاذ عبد املقصود خوج        -
ادقة، وأرجو أن نرى مناسبات يف هذا اال، لكي يستمر النبع الفكري ـ والثقايف يف تعبرياته الص                 

ونئيت الصادقة باسم الفنانني واملفكرين والكُتاب لألخ األستاذ طارق عبد احلكيم ذه املناسبة                
 . السعيدة؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 قصيدة األستاذ محد الزيد
 بقصيدة شعرية يف هذا التكرمي للموسيقار       - األديب املعروف    -وشارك األستاذ محد الزيد     

 :د احلكيم، فقالطارق عب
 .أيها السادة أسعد اهللا مساءكم بكل خري -
يسعدين أن أشارك يف تكرمي فناننا الكبري طارق عبد احلكيم، وأهتبل هذه الفرصة ألشكر                  -

، الذي يكرم يف شخص األستاذ طارق عبد         ةرفيقنا مجيعاً الرجل الكرمي الشيخ عبد املقصود خوج        
 .احلكيم الفن واألدب والثقافة

  الشاعر باللحن حتيةأيها
 أنت يا من فجر الصخر بأنغام شجية

 وتغىن برباب وتغىن بصفية
 وهذا الشيخ طفالً يتعاطى األجبدية

 أنت يا رائد يا من حاز قصب األسبقية
 بل زعيم األغلبية.. أيها األستاذ للفن

 إن خبلنا أو جحدنا يف العصور اجلاهلية
 يةفألنا قد شغلنا بالدنايا والدن

 وحسبنا الفن فسقاً وهو روح قدسية
 كم أحال املسخ إنسانا وأعطى أملعية
 هذب األنفس ما أروع الفن قضية
 أيها الفنان يا صوت السما لألبدية

 أيتها الروح اليت تسيب مجاد األرض تغتال املنية
 يا جني الطري واألزهار والروح العلية



 يةكم تغنينا بإبداعك يف وج وشهار واحلو
 ولرٍمي لثقيٍف غمزات قلت يكفي البعد هيا

 يا عهوداً وطنية.. يا.. يا منية النفس يا
 أيها الطارق ليل الصمت بارور والدانا حتية

 يا ابن تلك األرض اليت عرفتها أحريف وهي صبية
 كم تغنينا باحلوايا والشفا وبقروى وبلية

 بأغان ساحرات يف ليال غجرية
  العود بأحلان وأغان طائفيةأيها املستنطق

 لو حكى الرمان يف املثناة النثال أحاسيس ثرية
 واهلدى كم ضم صحبا حبهم يروي الظميا

 كنت دوماً زينة احملفل لطفاً ومزية
 أفال يكرمك امع والتكرمي للعرب سجية؟

  للطائي مسياةواخلوج.. ةأو ال يكرمك اخلوج
 
 . وشكراً -

 حممودكلمة األستاذ مجيل 
 : مت حتدث األستاذ مجيل حممود فقال

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
 .احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني -
 ..أستاذنا الكبري األستاذ طارق عبد احلكيم، احلضور الكرام املبجلني -
 ال أعلم ملاذا دائماً حيضرين دور تاريخ املوسيقى يف           عندما أذكر األستاذ طارق عبد احلكيم       -

فالذي وصل إىل علمنا عن طريق الكتب اليت تعىن         ..  اململكة العربية السعودية، أو يف اجلزيرة العربية      
بتاريخ املوسيقى يف اجلزيرة هو ما أتانا عن طريق كتاب األغاين وغريه، إذ عرفنا منه أن انطالقة الفن                   

ودارت عجلة  ..  بيد اهللا بن سريج وابن حمرز من مكة، ومعبد وسائد خاسر من املدينة             كانت ابتداء بع  
ما أصل املوسيقى أو    ..  التاريخ وجاء العصر العباسي، فسأل اخلليفة اسحاق املوصلي أستاذ زرياب          

 الغناء العريب؟ فقال له عبيد اهللا بن سريج وابن حمرز من مكة وسائد خاسر من املدينة املنورة وحنن                   
وتتالت العصور وجاء أبو جعفر مين البييت من مكّة أيضاً،          .  أضفنا إليه أشياء بسيطة حبكم التأثر والتأثري      

وبدأ بعصره احلديث يف ذلك الوقت أسلوب الدانات اليمانية اليت نسبت إليه وتتالت أيضاً العصور                 



غناء يف بالدنا احلبيبة، اليت قيض اهللا       وجئنا إىل ما قبل أربعني عاماً تقريباً فكانت النهضة احلديثة للفن وال           
هلا هذا الرجل املعطاء الذي أثرى ساحتنا وبىن للفن فعالً أهراماً ال هرماً، وطرقاً كثرية استطعنا من                   
خالهلا أن نعرب بلغتنا كفانني ـ ألن الفن لغة الشعوب ـ عن أنفسنا أمام العامل العريب ومن قبل ذلك                    

 .أمام أنفسنا
اليت كانت فعالً هي    "  يارمي وادي ثقيف  "ولتنا، وأيقظتنا من نومنا العميق أغنية       صحونا منذ طف    -

وتتالت األيام والسنون ووجدنا أن األستاذ      .  بداية تعريف العرب بفننا يف اململكة العربية السعودية        
 بأنا  طارق عبد احلكيم معنا يف كل يوم ويف كل حلظة، وحنن نعاهده إن شاء اهللا ونعاهد مجهورنا الكرمي                 

 .سوف نسري إن شاء اهللا على خطاه، ونعاهد والة األمور بأننا سوف نكون واجهة طيبة حضارية لبالدنا
شكراً ألستاذنا الكرمي، وشكراً للسيد احملتفي، وشكراً لكم مجيعاً؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا               -
 . وبركاته

 كلمة احملتفى به املوسيقار طارق عبد احلكيم
 : ة للموسيقار طارق عبد احلكيم فقالمث أعطيت الكلم

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -
يطيب يل مبناسبة هذه الليلة اليت مجعت هذه الوجوه الغالية والليايل اليت مضت قبلها أن أعرب                   -

عجز عن وصفه، ملا يبذله هذا احلبيب من إخالص وحمبة وحتنان يل ولكل أصدقائه               أعن شكري الذي    
 .لشيء من معدنه ال يستغربفال غرو فا.. وحمبيه

هو مواصلة املسرية التكرميية اليت لن تمحى عن األذهان،         ..  له  واجلدير باِإلعجاب واِإلكبار    -
تتجلى روحانيته معطرة بأريج األدباء والشعراء والفنانني يف        .  واليت بدأها والده العظيم رمحة اهللا عليه      

ه وتعاىل، داعياً أن حيفظ لنا حبيب الكل األستاذ عبد           نسمات احملبة والرفق وااللتجاء إىل اهللا سبحان      
 متمتعاً بدوام الرزق والزيادة العلمية واألدبية والفنية، وسط هذا اجلمع الغفري من               ةاملقصود خوج 

بالتوفيق والسداد على   له    لقلبفتحية ودعاء من القلب ل    ..  األدباء والشعراء والفنانني واملوسيقيني   
اهداً بتوفيق اهللا لتبقى الصالت الطيبة بينه وبني حمبيه على مدى األيام والليايل، إنه              طريق اخلري واحملبة، جم   
 .لدعاء احملبني جميب

ومن أجل بناء مستقبل واحد لكِل خري وغٍد مأمول أقدم لكم نبذة عن امع العريب                     -
 .للموسيقى
لعربية حلركة اِإلنسان   إنه صورة واضحة جلية، جيمع بني طياته وصفحاته ما قدمته احلضارة ا              -

على األرض من عطاءات يف املاضي وما ميكن أن يكون ذا امع العريب يف الوقت احلاضر واملستقبل                 
 .إن شاء اهللا



يعد امع العريب جهازاً فنياً متخصصاً ملحقاً جبامعة الدول العربية، وتسري عليه أحكام                 -
يقدم امع تقارير عن نشاطه إىل جملس جامعة         .  ا للجامعة األنظمة اِإلدارية وكافة احلصانات واملزاي    

 .الدول العربية
م ١٩٧١ففي عام   :  م١٩٨٧م إىل عام    ١٩٧١فيما يلي مؤمترات امع اليت عقدت من عام           -

م يف القاهرة، واملؤمتر الثالث عام      ١٩٧٢عقد املؤمتر األول يف طرابلس، أما املؤمتر الثاين فقد عقد عام            
م ومت عقده ببغداد، واملؤمتر اخلامس عقد عام        ١٩٧٥زائر، وأما املؤمتر الرابع ففي عام       م يف اجل  ١٩٧٣
١٩٨١م يف طرابلس، وعقد املؤمتر السابع عام        ١٩٧٩م يف الرباط، واملؤمتر السادس عقد عام        ١٩٧٧

يف م  ١٩٨٥م يف بغداد، واملؤمتر التاسع مت عقده عام          ١٩٨٣م يف اجلزائر، واملؤمتر الثامن عقد عام         
 .م يف اخلرطوم١٩٨٧تونس، واملؤمتر العاشر واألخري فقد عقد عام 

ويشتمل نشاط امع العريب للموسيقى على اجلانب الفكري وتنمية التراث العريب                 -
واِإلسالمي، وإحياء التراث من خالل إنشاء دور البحث ووضع الدراسات الالزمة، وإقامة املهرجانات             

ار النشرات والدوريات باِإلضافة إىل الة الناطقة باسم امع العريب            واملسابقات املوسيقية، وإصد  
واملسامهة يف الربامج املشتركة يف ميدان املوسيقى، وتأسيس مكتبة مسعية وبصرية ومقروءة متخصصة يف              
 املوسيقى العربية، وجتميع اآلالت املوسيقية العربية وإقامة معارض هلا، وحتقيق املخطوطات املوسيقية             
العربية وتعميمها يف املعاهد واملؤسسات الفنية العربية، والقيام مبسوحات فنية للتراث املوسيقي حرصاً              
على عدم ضياعه واندثاره، وتقدمي اخلربات الالزمة للبلدان اليت حتتاجها، وتشجيع البحث العلمي يف               

ساعدم بتقدمي التسهيالت   ميدان املوسيقى، وتشجيع األجانب على دراسة علوم املوسيقى العربية وم          
 .والتجهيزات املمكنة هلم

 : وأما نشاط امع على الساحة الدولية، فيمكن أن نقول -
إنه يشمل إصدار نشرات أخبار معظم النشاطات العربية املوسيقية على امتداد الساحة            :  أوالً  -
 .العاملية

العربية، وأمهية اجلانب املوسيقي    بث جمرى املنظمات واهليئات واالحتادات الثقافية        :  ثانياً  -
 .ودوره يف خدمة الثقافة العربية املتطورة

العمل على وحدة الفكر العريب وتوجيهه حنو الغاية يف دور املوسيقي يف خدمة الطفل               :  ثالثاً  -
 .العريب

 .العمل على توسيع جمال العروة العربية اهلادفة إىل اللغة الفصحى: رابعاً -
ة من خالل الصحافة العربية ووسائل اِإلعالم األخرى يف تدعيم مفاهيم             املسامه:  خامساً  -

 .املوسيقى العربية املعاصرة



تقدمي االستشارة الفنية يف ميدان املوسيقى كواجهة إعالمية، حيث أصبح امع             :  سادساً  -
ية يف مجيع   العريب للموسيقى اجلهة املسؤولة الوحيدة للنطق والتمثيل، واملشاركة باسم الدول العرب            

 .نشاطات الس الدويل للموسيقى
كما أصبح امع املسؤول عن كل ما يصدره الس الدويل للموسيقى وفروعه، فيما يتعلق                 -

 .بالكتب واالسطوانات املختصة باملوسيقى العربية وتارخيها
ستطاع احلد  وهكذا استطاع امع أن حيتل مكانه يف اللجان املتخصصة يف هذا امليدان، وقد ا               -

وهو املسؤول  .  من تسرب النشاط الصهيوين وعمله على تشويه صورة التاريخ العريب واملوسيقى العربية           
أيضاً عن إثراء الصورة العربية املوحدة من خالل إقامة املهرجانات املوسعة يف البلدان األجنبية لغرض                

اون احلاصل بيننا يف امللتقيات الدولية،      تقوية الوجود العريب يف آسيا وأفريقيا وأمريكا، من خالل التع          
وقد متكن امع من    .  والتعاون مع املكتبات األجنبية بتبادل املخطوطات واملعلومات املختصة باملوسيقى        

 .احلصول على جائزة اليونسكو الدولية، وترشيح املوسيقيني العرب البارزين يف الدول العربية
سم امع العريب للموسيقى أو امع العريب لشؤون         أنشأت جامعة الدول العربية هيئة با        -

املوسيقى للعمل على تطوير املوسيقى وتعليمها، ونشر الثقافة املوسيقية وبعث التراث املوسيقي واحلفاظ             
 .عليه، والعناية باِإلنتاج املوسيقي والغناء العريب والنهوض به

دول العربية على أن يكون املوجودون      لف امع العريب من الدول األعضاء يف جامعة ال          يتأ -
وامع هو الذي يتوىل ترشيح من يراه صاحلاً ملنحه لقب            .  متخصصني يف خمتلف فروع املوسيقى     

 .موسيقار يف أحد ااالت املوسيقية
يكون لكل دولة عضو صوت واحد مهما تعدد ممثلوها، ويتم اختيار رئيس امع العريب                  -

 سنوات ويعقد املؤمتر    ٤ سنوات، أما ترشيح أمني امع فيكون ملدة         ٤فنية ملدة   ونائبه ورؤساء اللجان ال   
دورة عادية واحدة على األقل يف كل عام، توجه الدعوة للشخصيات اليت هلا مكانة يف املوسيقى                   

ويتم تشكيل املؤمتر من رئيس امع ونائب        .  العربية، وإىل اهليئات املوسيقية الدولية بصفة مراقبني       
رئيس وأمني امع ورؤساء اللجان الفنية، وميثل كل دولة عضو، وال جيوز أن يظل أكثر من عضو                  ال

 . سنوات٤عن دولة واحدة، ومدة العضوية يف الس 
يعقد الس دورة عادية يف شهر فرباير من كل عام، وذلك لِإلطالع على مشروع موازنة                  -

ها، وإعداد تقاريرها، ونشر حبوثها، ومواالة قراراا،        امع، واقتراح عقد املؤمترات للمشاركة في      
واالتصال باهليئات الفنية والعلمية، وترشيح املوظفني، واِإلشراف على النشر بأنواعه الصويت واملرئي             
واألحباث والدراسات والكتب العلمية اليت تنتجها جلان امع، وترشيح اخلرباء للمجمع يف شؤون               

 .عداد مشروع جدول أعمال املؤمتر، وحتديد موعده ومكان انعقادهاملوسيقى العربية، وإ



 : اللجان اليت يتألف منها امع العريب
 : يشكل امع العريب للموسيقى من بني أعضائه اللجان اآلتية

 . جلنة التربية والثقافة املوسيقية-١
 . جلنة التراث املوسيقي-٢
 . جلنة الفنون الشعبية الفلوكلورية-٣
 .جلنة اِإلنتاج املوسيقي -٤
 . جلنة الدراسات التارخيية-٥
 : وتقوم هذه اللجان باملهمات التالية -
 .متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من امع) أ(
 .إعداد مشروع موازنة امع) ب(
 .إعداد ونشر البحوث اليت تصدر واالتصال باهليئات الفنية والعلمية) ج(
 .ة علمية دورية تربز نشاط امع وما يتعلق باملوسيقى خاصةً املوسيقى العربيةإصدار جمل) د(
 .توزيع الدعوة إىل االجتماعات اليت تعقد نطاق امع) هـ(
 .إعداد األحباث والدراسات واملشروعات واملذكرات اليت يقيمها هذا امع) و(

شكري وعظيم تقديري لألحبة إىل قلوبنا      قبل أن أي كلميت هذه أرى لزاماً علي تقدمي جزيل             -
من األدباء والشعراء والفنانني املوسيقيني، وذوي اخلربة على ما قدموه يف هذه الليلة املباركة من دعم                 
معنوي حظيت به، سائالً املوىل العلي القدير أن يوفقنا مجيعاً خلدمة هذا البلد العريق احلبيب إىل قلوبنا،                 

 .ةوألمتنا العربية اخلالد
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -

 ختام األمسية
 : مث اختتم األستاذ حسني جنار األمسية بقوله

يف ختام هذه األمسية الفنية، سنترك لبعض الفرق الفنية تقدمي ألوان الفن الشعيب مسامهة من                 
 .ورمحة اهللا وبركاتهأفرادها يف حفل تكرمي األستاذ الفنان الكبري طارق عبد احلكيم؛ والسالم عليكم 
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مل يتم االحتفال بتكرمي األستاذ ملحم مساء االثنني وإمنا مت يوم األربعاء، وإمنا أدرجت هذه                  
ثنينيات من باب ااورة، وهي من األمسيات اليت خلت من كلمات الترحيب املعتادة             االاألمسية ضمن   

يت كان اجلميع يتطلعون    واكتِفي فيها مبا دار بني احلضور من أحاديث شيقة مست كثرياً من اجلوانب ال             
إليها، ورمبا كان هلا مردود فعال يف نفوسهم ملا ملثل هذه األحاديث من تأثريات قوية يف توثيق العالقات                  
الشخصية وحتقيق املصاحل اخلاصة باألدب والصحافة والثقافة وكل ما من شأنه إنعاش احلركة األدبية يف               

 .الوطن العريب

* * * 







 احملتوى
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 حفل التكريم
 

 االفتتاح كلمة
 :األمسية بالكلمة التالية: افتتح األستاذ حسني جنار

 عليه وعلى   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهللا،              -
 .آله أفضل الصالة وأمت التسليم

إا فرحة طيبة لنرحب فيها بامسكم مجيعاً بضيفنا واحملتفى به يف هذه              ..  أيها احلفل الكرمي    -
األمسية اللطيفة أستاذنا األستاذ عبد العزيز الرفاعي، الذي من اهللا عليه بالشفاء ليعود مبشاركاته                 

حفية، وميتعنا يف هذه األمسية ذا اللقاء الطيب مع األحبة ومع             ومسامهاته الفكرية واألدبية والص   
ويسرين يف البداية أن أقدم احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه لريحب بضيفه يف هذه               .  اِإلخوة الكرام 

 . ثنينيةاال

 كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه
دث احملتفي سعادة األستاذ عبد     بعد انتهاء األستاذ حسني جنار من كلمته االفتتاحية حت         

 :املقصود خوجه فقال
 .بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا -
 ..األستاذ الفاضل عبد العزيز الرفاعي، األساتذة األجالء، اِإلخوان األكارم -
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
اليت حنتفي فيها باألستاذ عبد العزيز الرفاعي       يطيب يل أن أرحب بكم مجيعاً يف هذه األمسية            -

ومن دواعي الغبطة والسرور أن يكون ضيف هذا الوطن يف أيامنا هذه علم             .  العزيز احلبيب علينا مجيعاً   
كم حنن سعداء يف هذه     .  من أعالم الشعر ورائد من رواده، هو األستاذ الكبري عبد الوهاب البيايت             

هو ليس بالغريب عليكم أو عنكم، فهو ابن هلذه األرض عاشها            .  األمسية أن نكون معه ويكون معنا     
أرض ..  هو ابن التراث وعظيم التراث من هذه األرض       ..  ودرسها وكانت دائماً يف وجدانه وخاطره     

الرسالة واِإلميان والتوحيد، أرض القبلة والنور، فهو يف هذه األمسية ضيف األستاذ عبد العزيز الرفاعي               



هذه األرض  ..  يسعدين أن أرحب به، فهو بني أهله وذويه وإخوانه         ..  ن ضيفي وضيفكم قبل أن يكو   
 .اليت هي أرض العلم والنور ترحب بكل عامل من علماء أبنائها، واألستاذ البيايت علم من أعالمها الكبار

أجد من واجيب أن أقدم إليك ضيف أمسياتنا هذه، األستاذ          :  يا سيدي الفاضل األستاذ البيايت      -
عزيز الرفاعي، الذي ال شك فيه أنك تعرف عنه رمبا الكثري، ألنك أسعدتنا يف أمسية األمس مبا                  عبد ال 

 .أوضحت أنك دائماً معنا يف حلِّك وترحالك، تقرأ صحافتنا وتتابع حركتنا األدبية ورجاالا
األستاذ الرفاعي أحد أعمدة حركتنا األدبية وأحد أعالمها الكبار الذين نفتخر به كل                  -

هذا الرجل هو جوهر يف األدب، وكلمة طيبة يف األدب، ودرس رائع            .  فتخار، ونعتز به كل االعتزاز    اال
فيه فضل العلماء بشموخهم وتواضع العلماء بأخالقهم،       ..  يف األدب، جوهر بعظيم خلقه، ورفعة علمه      

 يف حقل الكلمة، كما     عامل يف األدب مبا قدم من أعمال أدبية رائعة هلا أثرها الكبري           .  وهو الكلمة الطيبة  
عرفتموه أكثركم ناثراً وهو ال     .  هلا الدور اِإلجيايب الرفيع يف احلركة األدبية يف اململكة العربية السعودية          

يقل روعة وعظمة يف شعره ولكنه املقل فيه، ومع ما هو عليه من اجلودة والصور الوجدانية الرائعة                   
وهذه مسة  ..  اً عفاً، ولساناً عفاً، وقلماً عفاً، وعمالً عفاً        عرفناه التزاماً ومبدأ وموقفاً، عرفناه إنسان      

 .وهو من كبارهم.. الرجال
مل أكن قط يف رحابه أو حمرابه إالَّ        ..  عرفنا األستاذ الرفاعي صرحاً يف األدب، أنا أحد تالمذته          -

ن وظللين بفضل أدبه، إنه مثل نادر رائع تعلمنا منه كيف يكون كرم اخللق وسعة الصدر وحس                   
أنا أعرف تواضع عبد العزيز الرفاعي وأعرف قدر إحراجه مبا قلت، ولكن من مل يشكر                 ..  التعامل

وهذا فضل جيب أن يذكر ليتعلم منه جيل الشباب، فتكرمي الكبار تكرمي ألنفسنا،             .  الناس ال يشكر اهللا   
 .وما هلم كثري.. واالعتراف بفضلهم جزء مما هلم يف أعناقنا

األمسية بلقائنا مع األستاذ الرفاعي بعد أوبته بسالمة اهللا مبا من عليه اهللا              حنن سعداء يف هذه       -
 .من فضل ونعمة وصحة، كما حنن سعداء بلقائنا باألستاذ الكبري عبد الوهاب البيايت

وشكراً ملشاركتكم مجيعاً، وشكراً لألستاذين الفاضلني اللذين أسعدانا ذا اللقاء الذي أرجو              -
. إن كان نثراً أو شعراً    ..  داً حلوار البارحة مع األستاذ البيايت، الذي أسعدنا جبميل قوله         أن يكون امتدا  

 .متمنياً لكم أمسية سعيدة يف رحاب الشعر واألدب مع األستاذين البيايت والرفاعي
وقبل أن أختتم كلميت، يسعدين أن أرحب بأستاذنا األستاذ عمر أيب ريشة الذي تفضل                   -

ه األمسية رغم ما يعانيه صحياً، كما يسعدين أن أرحب بأخ كرمي وأديب فاضل هو               مشكوراً حبضور هذ  
 .األستاذ عبد اهللا الشهيل، الذي شرفنا يف هذه األمسية فكان تشريفه خرياً على خري وفضالً على فضل

يسعدين أن أشري إىل أن ضيفنا مساء األربعاء القادم هو صاحب السمو امللكي األمري سلطان                  -
 . مان، ويسعدين تشريفكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهبن سل



 كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ الكبري حممد حسني زيدان فقال

 :إخواين -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -
الكبرية والطويلة مسعدة بكثري من      والسنون إن طالت بشيخ عجوز مثلي فإا ستكون             -

عبد العزيز الرفاعي، أمحد    :  اِإلخوان، لكن ثالثة عاصرم فاعتصروا صداقيت وودي واحترامي، هم         
كانوا أتراباً، كل سلك طريقه فوصل إىل درجة رفيعة من           ..  هؤالء الثالثة ..  مجال، عبد العزيز ساب   

لك ألم سلكوا طريق التشريف بنظافة التكليف،       التقدير مل أمنحها له ولكن هم منحوها ألنفسهم، ذ        
كلٌ كما قالوا شيخ،    .  كلفوا أنفسهم بأن يكونوا على الطريق فإذا هم يشرفون بسلوك الطريق النظيف           

نا اآلن عبد العزيز الرفاعي، له طريقة تشكروا وحتمدوا له، تلك           نلكن املكرم بي  ..  ولكل شيخ طريقة  
ال أقول حسدته، وإمنا أقول     .  ئه، الويف لكل كلمة كتبها، والويف للكتاب      هي الوفاء، فهو الويف ألصدقا    

 .غبطته
إنه شديد التعلق مبعرفة الرجال، فما من ناهض حبرف يف أمتنا العربية يف شرق السويس أو                   -

فعبد العزيز الرفاعي   .  غرب السويس إالَّ وعبد العزيز الرفاعي كان على معرفة به، ينشر له وينتشر به             
نا الكلمة النظيفة وأعطانا الكتاب النظيف، ذلك ألنه ذو خلق نظيف، كسب التشريف من نظافة               أعطا

 .أقوهلا مرةً وأشكره وأحييه كبرياً بيننا. التكليف
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -

   كلمة احملتفى به معايل الشيخ عبد العزيز الرفاعي
 :ي فقالمث حتدث معايل الشيخ عبد العزيز الرفاع

 :أيها املضياف الكرمي -
 :أيها السادة -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -
            احلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا حممد -
 :وبعد -



رمبا .  مل أتعود من قبل أن أقف خطيباً، ومل أتعود من قبل أن أكون مرجتالً             :  أيها اِإلخوة الكرام    -
مارست الكلمة عن طريق اجلريدة والة، ولكين مل أتعود أن أقابل مجهرة من الناس باخلطاب، فكيف                 
إذا كانت هذه اجلمهرة على جانب كبري من الثقافة والعلم والفكر؟ وكيف إذا كان يف هذه اجلمهرة                  

ستاذ عبد الوهاب   ومن عماليق الشعر، وأخص ضيفنا هذه الليلة األ        ..  من هم من عماليق الرجال    
فهو يف هذه الليلة هو     ..  البيايت، وشاعرنا الكبري األستاذ عمر أبو ريشة؟ وأقول ضيفنا وأنا أعين ما أقول            

الضيف احلقيقي ولست أنا، ذلك أنه ضيف هذه البالد، فنحن نرحب به كل الترحيب ونشكره على                 
 .هذه املسامهة الكرمية

ضيفاً لضيف، وإذا كان هذا التعبري اجلميل قد أعجبين         لقد سرين أن أمسع ألول مرة أن هناك           -
 .فإن الواقع أن األستاذ عبد الوهاب البيايت هو الضيف احلقيقي وأنا الليلة ضيفه

 :أيها اِإلخوة الكرام -
سألت نفسي ِلم أكون حمل تكرمي هذا الرجل؟ وِلم يعتين بأن يكرمين ألكثر من مرة؟ وهل أنا                   -

أشهد اهللا أين ال أستحقه لكنه كرمه وهو كرم كبري، كرم عظيم ال أدري كيف                أستحق ذلك؟ أما أين     
 .ولكين أسأل اهللا أن جيزيه عين خري اجلزاء. أشكره، وال أجد العبارة املؤدية إىل شكره

إذا كان األستاذ الكرمي الصديق الويف األستاذ عبد املقصود قد فعل ذلك ألنين صديق محيم                  -
كنه فعل أكثر مما جيب، وأما إن كان قد فعل هذا ليكرم يف شخصي، أديباً، أو                 ول - وهذا حق    -قدمي  

كاتباً فإنين أجحد ذلك يف نفسي كل اجلحود وأنكره على نفسي كل النكران، فأنا ال أعتقد أنين أديت                  
 .واجباً أستحق أن أكون فيه حمل التكرمي

كن صاحب فكرة، مل أكن صاحب      لقد كتبت حقاً ولكن مل أكن يف يوم كاتباً منهجياً، مل أ              -
نظرية، مل أكن صاحب منهج، مل أكن صاحب أسلوب، وإمنا كتبت ملا أعتقد أنه رمبا يؤدي إىل شيء من                   

اب فيه قليلني، ولعل ذلك هو السبب فيما وصلت         تّواجب هذا الوطن، وألنين كتبت يف يوم كان الكُ        
 .إليه، ولكنين مل أصل إىل شيء سوى ذلك

اذنا الكبري األستاذ زيدان، وأنا عندما أقول أستاذنا فإمنا أقوهلا حبق، فإنَّ هذا              لقد حتدث أست    -
نا وحنن شباب حناول أن منارس الكلمة، كنا         كولقد  .  الرجل أستاذ أجيال وليس أستاذ جيلنا فقط       

 من  األستاذ الزيدان أسبغ علي الكثري    ..  به وعلمه وخلقه، واحلمد هللا لقد أفادنا كثرياً        أدنستفيد من   
 .كرمه وكثرياً من وصفه وأنا أعتز بكل ذلك، ولكنين أجحده على نفسي كل اجلحود

إما الصديق الكرمي األستاذ عبد املقصود خوجه فال أدري ماذا أقول بعدما وصفين به؟ لقد                  -
فلقد أضفى علي من    .  وأنا أستعري هذا التعبري ألصل إىل ما أريد من معىن          "  هرستين"لقد  :  قلت له 
 .ات ما خيجلين حقاً وما ال أجد يف نفسيالصف



 :أيها اِإلخوة الكرام -
األستاذ عبد املقصود خوجه يكرم فينا كل أسبوع         ..  هناك سؤال آخر طرحته على نفسي       -

رجالً وميعن يف كرمه ويغدق فيه، وهو ليس كرمياً مباله وجوده فحسب بل هو كرمي أيضاً خبلقه الويف،                   
هذا األستاذ املضياف الكرمي ماذا صنعنا      .  كرمي أيضاً خبلقه السامي الرفيع    وهو كرمي أيضاً ببشاشته، و    

هل يكفي أن نقوم بإقامة     :  لكي نقابل هذا الفضل وهذا املعروف له؟ طرحت على نفسي هذا السؤال           
الوالئم واحلفالت هلذا الرجل املضياف؟ أنا يف نظري إنَّ ذلك ال يكفي، فاحلفالت والوالئم ال حيفظها                 

 .ال بد أن نفكر يف وسائل لتكرمي هذا الرجل تكرمياً يبقى على املدى وخيلد مع األيام.. يخالتار
 :أيها السادة -
 من الضيوف الكبار الذي ينبغي أن نفسح هلم         م عندك ةكان بودي أن أطيل؟ ولكنين أرى الليل        -
 نرجو أن نستمع إليه     الذي..  وكما قلت فإن ضيفنا احلقيقي هو األستاذ عبد الوهاب البيايت          ..  اال

 .وأن ميتعنا بشعره، وكذلك أستاذنا الكبري وشاعرنا العمالق األستاذ عمر أبو ريشة
 .أخرياً أكرر الشكر لألستاذ املضياف، وأرجو أن جيزيه اهللا عنا خرياً -
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -

 كلمة السيد علي حسن فدعق
 : فدعق فقالمث أعطيت الكلمة للسيد علي حسن

 :أيها احلفل الكرمي -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
إن احملتفى به صديقنا وحبيبنا مجيعاً عبد العزيز الرفاعي هو رفيق عمري، عرفته منذ أكثر من                   -

ولقد سعدت برحلتني معه إىل الصني وإىل       .  ثالثني عاماً، وخالل الثالثني عاماً مل أغضب منه مرة واحدة         
نيا، فكان نعم الرفيق ونعم الصديق ونعم األخ، ويف كل يوم يزداد عبد العزيز مكانة يف نفسي ورفعة                  أملا

 .يف فكري
عبد العزيز الرفاعي أثرى اجلو األديب يف بلدنا بتبنيه إصدار املكتبة الصغرية، كذلك أثرى                  -

 عاماً ملتقى األدباء يف     ٢٥الناحية األدبية يف ندوته بالرياض، وكانت ندوته يف الرياض منذ أكثر من              
وكان عبد العزيز كل    .  الرياض سواء من املنطقة الشرقية أو من املنطقة الغربية أو من املنطقة الوسطى             

إن عبد العزيز   :  قلت مرة لصديق  ..  منا يظن أنه األثري عنده، كل منا يظن أنه هو الصديق الوحيد له             
ال بل أنا أعرفه    :  قال.  أنا أعرفه قبلك يا أخي    :  لتفق.  ال إنه صديق دريب   :  الرفاعي رفيق دريب، فقال   

 .وظهر أن ذلك الصديق يعرف عبد العزيز قبلي حقاً. قبلك



عبد العزيز الرفاعي أثرى أيضاً اجلانب االجتماعي يف بلدنا، وذلك بالندوة وبلقاءاته وترتيباته               -
عبد العزيز الرفاعي فإين أقوهلا     اليت يعملها وينظمها ألصدقائه، فإذا كنت أريد أن أقول كلمة وفاء ل            

صادقاً وأقوهلا بكل ما يف قليب من حب ووفاء ووالء لعبد العزيز الرفاعي، وأشكركم مجيعاً على                   
 . حياه اهللا؛ وشكراً.. مساعكم كلميت هذه وفاًء لصديقي الذي أحتفين خالل ثالثني عاماً بوده

 كلمة األستاذ عبد ا رجب
 :عبد اهللا رجب فقالمث أعطيت الكلمة لألستاذ 

 ..سالم اهللا عليكم -
 ..الشاعر العريب الكبري األستاذ عبد الوهاب البيايت.. سيدي الشاعر العريب املسلم -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته -
إن احلديث عن الشيخ األديب عبد العزيز الرفاعي يطول ويطول، فما أكثر اجلوانب اليت                  -

املنصف يف شخصية األستاذ الرفاعي وتعد يف فضائله وكرم أخالقه، ولو كنت أعرف              جيدها اِإلنسان   
حبه ملثل هذا احلديث ألكثرت منه وأفضت فيه ولكن ليكن احلديث عن األستاذ الرفاعي من حيث                  

ذلك اجليل الذين هم حقيقة     ..  فهو من جيل الرواد الثالث، هو يأيت يف طالئعه         ..  كونه أديباً كبرياً  
اليت تضيء طريق مسريتنا األدبية يف حركتها املعاصرة، مبا أبدعوه من نتاج فكري جاء آية يف                الشموع  

. واألستاذ الرفاعي مولع أشد الولع بالتراث ولكنه ال يضيق باملعاصرة وما أفرزته            .  نبل اهلدف والغاية  
ية اجلريدة، وميكن   على كل حال فهو ذو أفق رحب واملنتظر منه أن يقول رأيه صرحياً يف األشكال األدب               

 -أطلب منه هذا لعلمي أنه وهو يدعو إىل االرتباط بالتراث توثيق الصلة به              ..  عندها اعتبار رأيه فيصالً   
 يبارك بصورة من الصور كل      -وهذا التراث يشكل على كل حال تراثاً إسالمياً لغته العربية الفصحى            

نة لألستاذ الرفاعي بالكثري مما قدمه ويقدمه       وإن حركة التاريخ األديب مدي    .  تطور يصيب الفكر واألدب   
حىت اآلن، وهو يف عطائه يشمل اجلانبني الفكري والطباعي، وأعين بالطباعي طباعة الكتب وإصدارها،              

 .وكتبه ال تنتظر رأياً مين
واألستاذ الرفاعي قد وهب نفسه ووقته وزهرة شبابه وربيع شيخوخته بصدق وتفان، وهذا                -

 . لديكم مجيعاً ولكين أذكر وأذكر فقطالذي أقوله معروف
وأسأل سؤاالً يف ختام كلميت، مىت يا سيدي يعود شاعر األغصان بلبالً مغرداً ميأل الدنا شعراً                  -
 وأغنيات؟
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -



 كلمة الشاعر عبد الوهاب البياتي
 

 :فقالمث حتدث الشاعر العريب الكبري عبد الوهاب البيايت، 
 

 :إخواين الكرام -
 

عندما أزور بلداً عربياً عزيزاً فأنا أحب أن أستمع وأتعلم أكثر مما أحب أن أتكلم، ومنذ                    -
ال يسعين يف هذه    ..  وصويل يف مساء يوم اجلمعة الفائت وأنا أتكلم وأتعلم حىت اتصل ليلي بنهاري              

ألدب يف اململكة العربية السعودية ويف جدة       األمسية اجلميلة اليت مجعتين خبرية رجال الثقافة والعلم وا        
خباصة إالَّ أن أشعر بالسعادة الغامرة، حيث أنين أجد األخوة والتآلف والوحدة والتضامن بني املثقفني                

وال يسعين إالَّ أن أقدم شكري العميم لألستاذ عبد          ..  يف هذا اجلزء العزيز من وطننا العريب الكبري        
امرة، وأن أقدم نئيت القلبية اخلالصة للمحتفى به األستاذ الرفاعي،           املقصود صاحب هذه الدار الع    

 .الذي مسعت عنه الكثري وقرأت له ولكين مل ألتق به، وكان أن شرفين ذا اللقاء
 

الشيء الذي يسعد قليب وقلب كل عريب هو أن جند أخوة الكلمة العربية يف مثل هذا اللقاء                    -
ين يف هذه الكلمة املوجزة إالَّ أن أحيي صديقي الشاعر الكبري األستاذ            كما ال يفوت  ..  الذي مجعنا اليوم  

عمر أبا ريشة الذي تعلمنا منه الكثري يف احلقيقة، وأنا أعتربه أحد أعمدة الشعر العريب احلديث ألن                   
الشعر العريب ال ينقسم على نفسه وال يتجزأ، إنه يشكل وحدة وكتيبة صدامية حياول العرب عن                   

 .ق طريقهم إىل املستقبلطريقها ش
 

أكرر شكري وسعاديت ونئيت لألستاذ عبد العزيز الرفاعي، وما تكرميه يف هذه الليلة إال                  -
تكرمي لكل أدباء اململكة ولكل األدباء العرب يف معظم أقطارهم، ألن مثل هذه البادرة الطيبة اليت يقوم                 

 .نبل والطيبة والشهامة، واخللق العريب العظيما أفراد طيبون مثل األستاذ عبد املقصود تدل على ال
 

. لقد آن للعامل العريب أن حيتفل بأدبائه يف حيام ال أن حيتفل م بعد رحيلهم عن هذا العامل                    -
هذه بادرة طيبة نرجو أن تعمم يف خمتلف األقطار العربية، وأنا أشعر باحلزن وأنا أجلس جبانب صديقي                  

إن العامل  ..  ، هذا الشاعر الذي وهب حياته للكلمة الصادقة املخلصة         الشاعر الكبري عمر أيب ريشة    
يعين هذه ليلة تضعنا أمام طريق جديد الحتفالنا باألستاذ الكبري عبد العزيز            .  العريب مل حيتفل به حىت اآلن     

ملثل الرفاعي، وأمتىن أن تكون هذه البداية الطيبة اليت بدأها األستاذ عبد املقصود تشق الطريق وتعطي ا               
 . أكرر شكري؛ والسالم عليكم. لكثري من األقطار العربية األخرى



 فتح باب احلوار
مث أعلن األستاذ حسني جنار عن فتح باب احلوار بني احلضور والشاعر عبد الوهاب البيايت،               

 :فكان األستاذ عايد خزندار أول السائلني حيث قال
والواقع إنين أود أن أناقش فكرة طرحها       .  اًامسحوا يل أن أتكلم بلغة عادية، فأنا لست خطيب          -

هذه الفكرة هي فكرة املوت يف احلياة، وقد الحظت أن هناك توارد              .  األستاذ البيايت مساء األمس   
اليوت، فالشاعر اليوت يكرر هذه الفكرة يف أكثر         .  س.  خواطر بني األستاذ البيايت والشاعر ت      

 : يقول-ن أقول النص باِإلجنليزية أوالً  وامسحوا يل أ-قصائده، فله قصيدة يقول فيها 
Death or life 
Life or death 
Death is life 
And life is death 

 

 املوت أو احلياة
 احلياة أو املوت
 املوت هو احلياة
 واحلياة هي املوت

كذلك يف قصيدة أرض اليباب، يصف العمال وهم يعربون جسر لندن يف طريقهم إىل املصانع                 -
 :قولفي

I have never thought that death has undone so many 
 .مل أكن أحسب أن املوت حصد كل هؤالء

 The(فالفكرة عنده أن الناس يف هذا العامل أموات، وهذه الفكرة يكررها يف قصيدة                   -

Hollow Men (الرجال اجلوف. 
 :إن هناك مملكتني: يف هذه القصيدة يقول -

Death dreams kingdom 
 :عامل املوت الشبحي، و

Death upper kingdom 
فهو يصف الرجال   .  وعامل املوت الشبحي بالنسبة له هو احلياة والعامل اآلخر هو العامل احلقيقي             -

 :اجلوف بأم
Shape without form 
Shape without colour 



Paralysed force 
Gesture without motion 

 

 هيئة بدون شكل
 طيف بدون لون

 قوة مشلولة
 حركة بدون إشارة

وهو يستعمل يف هذه القصيدة بالذات العيون كميتافوز أو كمجاز لوصف العامل احلايل والعامل                -
 :اآلخر، فهو يتكلم عن العامل احلايل بأم أموات فيقول

They have no eyes here 
 :ويتكلم عن الناس يف العامل اآلخر -

Those who crossed with eyes to death's other kingdom 
 .أولئك الذين عربوا بعيون جماة إىل العامل اآلخر

 :مث يصف املوت يف احلياة فيقول فيها -
In the vally of fading stars 

 .يف وادي الشهب اآلفلة
 :مث يصف األحياء فيقول -

We brought together avoiding speech 
and death beach of the traed river 

 

 إننا نتحسس طريقنا يف العمق
 ونتجنب الكالم، ألن الكالم موقف
 يف هذا الشاطئ من النهر املنتفخ

 .طبعاً هنا يشري إىل ر يف صورة ذهنية يفصل بني عامل املوتى وعامل األحياء -
 .إىل أي مدى تأثر باليوت؟ وشكراً: فهذا كله يقودين إىل أن أسأل شاعرنا -

 : الوهاب البيايت على سؤال األستاذ عابد خزندار بقولهفيجيب الشاعر عبد
الشيء املهم الذي حيتاج إىل توضيح أنين كتبت منذ سنوات حول هذا املوضوع يف بعض                   -

وطبعاً األستاذ مل   ..  إن اليوت نفسه قد تأثر باملعتقدات واألساطري الشرقية كثرياً        :  االت العربية، فقلت  
بت أرد على بعض األساتذة العرب الذين درسوا يف جامعات يف الواليات             يثر هذه القضية، ولكين كت    
اليوت وعن  .  س.  إم عادوا من هذه البلدان وال حديث هلم إالَّ عن ت          ..  املتحدة ويف بريطانيا بالذات   

لعل أمر  .  تأثريه يف الشعر العريب احلديث، مع العلم أن الشعر العريب له أصول وجذور عميقة يف التاريخ               



شعر العريب ميتد إىل ألفي سنة، فليست املعلقات وحدها هي بداية تاريخ الشعر العريب ألن املعلقات                 ال
 .كانت ناضجة نضوجاً كبرياً، مما يدل على أن بداية الشعر العريب قد سبقت املعلقات مبئات السنني

 فكرة  فكرة املوت عند الشرقيني والعرب بالذات وعند املسلمني وعند الشعوب الشرقية              -
اليوت قد تأثر مبصادر الفلسفة الصينية واهلندية ليس بطريق مباشر           .  س.  موجودة، وأنا أعتقد أن ت    

 .وإمنا بطريق غري مباشر عرب تأثر الشعوب األخرى ا
وبعد ذلك معظم   ..  فكرة املوت إذاً قد تناوهلا مجيع الشعراء حىت طرفة بن العبد وامرؤ القيس              -

 .كان يتناوهلا من ناحية حالة األمة واتمع أو القبيلة يف عصرهالشعراء، ولكن كل شاعر 
اليوت يف هذه القصيدة اليت أشار إليها األستاذ الفاضل يعرب عن موت احلضارة               .  س.  ت  -

وعلى التحديات اليت بدأت تواجهها     ..  الغربية، عن موت اِإلبداع، عن موت القدرة على التحدي         
أوروبا بلغت القمة يف االزدهار ثقافياً وعسكرياً        .   تفقد مستعمراا  احلضارة األوروبية منذ أن بدأت    

واقتصادياً عندما امتلكت وسكنت قارات العامل واحتلتها، ولكن نضال الشعوب يف خمتلف القارات              
الذي بدأ يسقط هذه اإلمرباطوريات فبدأ هذا اهللع يدب ليس عند أصحاب البنوك والصيارفة                  

يعين هذا  .  بدأ بطريقة غري مباشرة يظهر يف كتابات الكتاب واألدباء أيضاً          واملؤسسات العسكرية بل    
إم إنسانيون عندما ميتلكون وإم     ..  يقودنا إىل اِإلنسانية املزعومة عند بعض الكُتاب األوروبيني، مثالَ        

 ال  يتأسفون ملوت إنسان واحد، ولكن يف شعوب القارات األخرى عندما ميوت مئات اآلالف من الناس              
 على  -وكاتب كبري ومفكر وفيلسوف مثل جان بول سارتر         .  حيتجون وال يتكلمون وال يقولون شيئاً     

 إنه أيد إسرائيل الدولة املزعومة املصطنعة اليت متثل استعماراً عسكرياً واستيطاناً عسكرياً             -سبيل املثال   
 وأنا  -سبيل املثال ال احلصر      مثالً على    -وقف ضد مصاحل الشعب الفلسطيين      .  يف قلب الوطن العريب   

هل ..  ال أدري أين ذهب االلتزام؟ أين ذهبت اِإلنسانية بالنسبة هلذا الكاتب؟ كيف نفرق بني احلق                
 هناك حق أبيض وحق أسود، هذا هو السؤال؟ 

وميثل بداية احندار احلضارة األوروبية،     ..  اليوت شاعر عظيم ال شك يف ذلك      .  س.  يعين ت   -
وهذه عالمات قد ظهرت بشكل إرهاص وبشكل       .   اإلضرابات ايار االقتصاد   حيث بدأت املشاكل،  

 أنَّ احلضارة   - وليس النبوءة أو التنبؤ      -ولكن السنوات املئة القادمة تدلنا من خالل االستقراء         .  جنيين
ة من  األوروبية سائرة إىل الفناء، وما التقدم التكنولوجي وحرب النجوم وتقدم األسلحة الذرية إالَّ عالم             

 .عالمات قيام ساعة احلضارة األوروبية
القصيدة اليت أشار إليها    :  اليوت عرب بعمق متاماً عن هذه األزمة بأعمال فنية، مثل          .  س.  ت  -

وسوامها من القصائد األخرى، وعرب عن فكرة       "  األرض اخلراب "و  "  الرجال اجلوف "األستاذ الفاضل   
 .موت احلضارة كما قلت



أمة تبعث من جديد، حتاول أن      ..  يب، األمة العربية ليست هي أوروبا      بالنسبة للشاعر العر    -
ولكن مع األسف إن هذه األمة ووجهت       ..  تنهض من سباا، حتاول أن تواجه التحديات اليت واجهتها        

فأصيبت هذه  .  اخل..بقوى كربى ال ِقبلَ لنا مبواجهتها، نظراً للتفاوت الكبري االقتصادي والتكنولوجي           
فأنا مثالً  ..  م، مما أدى إىل أن يدب اليأس والذعر يف كثري من أبنائها حىت أصيبوا بالشلل                األمة زائ 

وشعراء آخرون مثل السياب وخليل حاوي عبروا عن هذه األزمة بأشكال خمتلفة، وهي أنين كما قلت                
على مواجهة  وقدرة  .  إن دبيب احلياة يف جسد األمة يتم عندما يكون هناك إبداع          :  باألمس يف احملاضرة  

ولكن أمة تفقد يف حالة من      ..  التحديات، أو االستجابة للتحديات أياً كان هذا اِإلبداع تارخيياً أو فنياً          
 القدرة على اِإلبداع الفين والتارخيي فإا أشبه        - ليس إىل األبد ولكن يف مرحلة من تارخيها          -حاالا  
 وليست هي الطعام أو النوم أو املشي أو الضحك أو           ليست احلياة املشي على اثنني أو أربع،      .  بأا ميتة 

 .الكالم، بل احلياة تعين كما قلت اِإلبداع الفين واإلبداع التارخيي
 

هذه األزمة اليت مرت بالعامل العريب منذ قيام هذا الكيان الدخيل يف قلب العامل العريب وتسلط                  -
.  العريب، حىت أنه أصيب مبثل حالة املوت يف احلياة         بعض األنظمة يف العامل العريب مما أدى إىل شلل اتمع         

 إا ليست حالة مزمنة     - على األقل أنين أستطيع أن أتكلم عن شعري          -ولكن هذه احلالة بالنسبة يل      
األمة .  ليست حالة سرمدية أو حالة أبدية، إمنا هي حالة من حاالت األمة يف مرحلة تارخيية معينة                  

 من جديد تستطيع أن تواجه وأن جتابه حالة املوت هذه فتنهض من               العظيمة القادرة على النهوض   
 .جديد

 

إذن هناك فرق بني تناول اليوت يف قصائده لفكرة املوت يف احلياة وبني بعض الشعراء                    -
.  أنه أشار إىل مثل هذه احلاالت      - ال أقول يف قصائد كاملة       -وحىت املتنيب مثالً جند يف أبيات،       ..  العرب

املتنيب ظهر كشاعر عظيم يف القرن الرابع اهلجري، يف حالة نكوص األمة العربية يف حالة                حنن نعلم أن    
أي ..  تدهور العرب وغزو األجانب هلا، أي إنه عبقرية فردية عظيمة ظهرت يف حالة موت األمة                 

ة الوالدة يف الضريح كما مسيتها أنا يف إحدى قصائدي، أي أن املتنيب يشبه يتيماً ولد يف ضريح، أم                   
ولكنه كان عبقرية عظيمة، وما حياة املتنيب        ..  كانت تتجزأ وكان الغزاة يعتوروا من كل جانب        

وال جند عندما يتحدث عن املمالك اليت كان جيوب أطرافها ذهاباً            .  املضطربة إالَّ تعبري عن هذه احلالة     
التسمية نظراً ألن القاموس الشعري     وإياباً إالَّ تعبرياً عن حالة املوت يف احلياة أيضاً، ولكنه مل يطلق هذه              

 .يف عصره كان خيتلف عن القاموس الشعري يف القرن العشرين
 

 . عفواً هذا بإجياز توضيح هلذه الفكرة، وميكن أن نترك اال ألسئلة أخرى؛ وشكراً -



 تعقيب الدكتور عبد ا الغذامي
  على رد األستاذ عبد الوهاب البياتي

 :هللا الغذامي ليعقب على رد الشاعر عبد الوهاب البيايت فقالمث تقدم الدكتور عبد ا
أنه جاء ليستمع ومل يأت ليتحدث، واحلقيقة أن        :  أبدأ حديثي بكلمة شاعرنا عبد الوهاب وهي        -

. حنن الذين كنا يف رغبة إىل االستماع ولكي نعطيه الفرصة ليتحدث            ..  هذا املوقف هو موقفنا حنن    
وقوف هذه الوقفة هو أنين وجدت الشاعر مضطراً ألن يدافع عن نفسه            ولكن الذي دعاين للحديث وال    

فالشاعر الكبري عبد الوهاب البيايت     .  أو يدافع عن شعره فآثرت أن أقوم ألبني موقفاً أكثر مما أبرر موقفاً            
والنقطة .  مسألة املوت وداللة املوت يف الشعر     :  يف حديثه حاول أن يبني نقطتني مهمتني، النقطة األوىل        

سأتناول املوت أوالً والداللة املوجودة عند البيايت وعند شعراء آخرين غري           .  مسألة التأثر والتأثري  :  الثانية
وأقول مبتدئاً حديثي من كلمة شاعرنا الكبري عن املتنيب، وأستحضر بيت            ..  البيايت يف الشعر العريب   

 :املتنيب املشهور الذي يقول
ــرى   ــيت أن تــ ــا متنــ ــتها ملـ متنيـ

. 

ــياً  ــدواً مداجـ ــيا أو عـ ــديقاً فأعـ صـ
. 

 

املتنيب يف هذا البيت متىن املوت، متىن املنية، فهو مل يتمن الفناء ولكنه كان يعلن املوت، يعلن                    -
ت، الفناء، كان يعلن موقفه من احلياة اليت مل تستطع أن تسعفه بصديق أو بعدو مداٍج، عندئٍذ أعلن املو                 

أعلن املوقف من هذه احلياة، فاملوت عند املتنيب كان موقفاً، واملوت اليوم عند شاعرنا املعاصر هو                  
 ألنه موضوع حديثنا    -وإذا أردنا أن نبحث عن املوت عند الشاعر البيايت خاصة            ..  موقف من احلياة  

لته الشعرية هي يف البحث     إن رسا :   فأرجو أن نستذكر كلمة قاهلا البارحة يف حديثه، عندما قال          -الليلة  
وهذه تفسر متاماً املوت يف احلياة أو بصورة        .  عن املعىن يف غري املعىن والبحث عن غري املعىن يف املعىن           

وهذه هي املعضلة اليت يعيشها اِإلنسان اليوم منذ أن غرست جرثومة إسرائيل            .  أخرى احلياة يف املوت   
 هذا اجلسد كان البد من كشف هذا املوت يف احلياة،           يف جسدنا العريب، جرثومة املوت اليت غرست يف       

ويف الوقت الذي نكشف فيه عن املوت يف هذه احلياة البد أن يفضي بنا ذلك إىل الكشف عن احلياة يف                    
 .هذا املوت، ألا هي بذرة النشء، بذرة االنبعاث، بذرة االنطالق الذي البد أن ننطلق منه

 هي قيمة شاعرية عربية وجدت يف الشعر اجلاهلي واستمرت          إذن داللة املوت يف شعر البيايت       -
يعرب الشاعر من خالهلا عن موقفه من احلياة، عن موقفه من الكائنات اليت تدور من حوله ليستنهض                   
فيها اِإلحساس باحلياة داخل هذا املوقف البذرة اليت من املمكن أن تنشأ وسط هذا املوات، وعندما يأيت                 



 إنسانياً عن وجدان أمته من خالل قيمها الشعرية واِإلنسانية واحلياتية فإنه يكشف             الشاعر ليكون تعبرياً  
هذه القيمة اليت تتعلق مبفهوم املوت عند       .  هذا املوقف، يضعه أمامنا ليجعلنا يف مساءلة تارخيية مع أنفسنا         

ي فيها إعالن   وهي تفترق متاماً عن املوت عند اليوت، فقصيدة األرض اخلراب واملوت الذ            ..  شاعرنا
عن املوت وليس موقفاً من املوت، هو إعالن عن حاسة اِإلبداع اليت بدأت تتالشى يف احلضارة الغربية                 
ومهما كان من الظاهرة املادية يف تقدمها التكنولوجي إالَّ أن احلس اِإلبداعي يف اِإلنسان األورويب بدأ                 

بيني والشعراء الغربيني ويصرخون بذلك، وهي      يتالشى، وهو بداية النهاية كما يعلن كل الفالسفة الغر        
 .هذا فيما يتعلق باملوت. مذهب كبري يف احلضارة الغربية اليوم منذ زمن ليس بالقصري

وأنا أعرف أن اجللسة هنا جلسة نرغب يف أن تكون          ..  النقطة األخرى تتعلق بالتأثر والتأثري      -
كون نقدية أو تنظريية، لكن املوقف يقتضي       جلسة تكرميية خفيفة، وأعتذر عن إرهاقها بأحاديث قد ت         

 .ذلك
فنحن نعلن  .  احلديث عن التأثر والتأثري ال ميس الشاعر البيايت وحده وإمنا ميس حضارتنا مجيعها              -

دائماً النعي على حضارتنا عندما نشاهد مظهراً غري عريب فيها، وننسب كل حالة مل نعتد عليها ومل تكن                  
ها، وكأننا نطعن على أنفسنا يف أننا قوم عاجزون يف أن نقدم شيئاً مل يقدمه               ننسبها إىل غري  ..  سائرة فينا 
بينما أسالفنا كانوا يأخذون من العامل أفضل ما عنده ويضيفون إليه ما عندهم امتثاالً لآلية                ..  أسالفنا

لتفضيل، جمرد أن تأيت صفة ألفعل ا     ..  الكرمية اليت تصف املؤمنني بأم يستمعون القول فيتبعون أحسنه        
إذن حنن ننظر يف    .  أن هناك احلسن وهناك األحسن وهناك ما هو أقل وأقل من ذلك           :  هنا أحسن تعين  

فإن الغربيني  ..  األمور ونأخذ أحسنها ونتبناه، ومبثل ما نرى من تأثريات يف أدبنا ويف حضارتنا وتفكرينا             
 .فيهم أيضاً هذه التأثريات

أن :   هذه اجللسة فإنين أذكر كل العارفني ا        وما دامت قصيدة األرض اخلراب ذكرت يف        -
األرض اخلراب تتضمن ما ال يقل عن سبعة عشرة اقتباساً من لغات أجنبية من سبع عشرة لغة أجنبية                   
ذكرت بنصوصها األصلية مبا فيها سانسكريتيه، ومل يتقدم أحد لليوت بأنه صنيعة للهنود أو صنيعة                 

آخر الناس الذين ظهرت حضارام داخل قصيدته، وهي قصيدة         إىل  ..  للعرب أو لِإلغريق أو الرومان    
 .واحدة

وأذكركم ببحث كتبه الدكتور عبد اهللا الطيب وأشار فيه إىل تأثريات مباشرة على اليوت من                 -
العرب، ومن املعلقات العربية يف الشعر العريب الذي ترمجه آربوري ونشر يف جامعة كمربدج يف جمموعة                

عربية إىل اِإلجنليزية، ونسب كثرياً من التأثريات على آربوري من أساتذته يف جامعة             شعرية مترمجة من ال   
 .كمربدج ويف أكسفورد أنه قد تأثر ا ودخلت إىل قصيدته



أحتفظ هنا وأقول إنين ال أتفق مع الدكتور عبد اهللا الطيب يف ذلك املدخل، ألنين لو قبلت                    -
ى شعرائنا، ألن املبدأ هنا يف التأثر والتأثري أنه فعلٌ إنساين           مدخله إىل اليوت فسأقبل مدخل اآلخرين عل      

ولو .   ويدخل من خالله   - مهما كان هذا املوروث      -حضاري، واِإلنسان يتمثل كل املوروث اِإلنساين       
التأثر شيء  .  افترضنا أن الشاعر ال يتأثر فنحن إذاً نتهمه بأنه مجاد ال يستطيع أن حيس بالعامل من حوله                 

ال ميكن لشاعر أن يصنع من ال شيء، ال بد أن ينطلق من الشيء القادم ويصنع من الشيء                  ضروري، و 
إنين أكتب ألنين نسيت، فاِإلنسان من خالل كل ما          :  وكما يقول أالن بارت   .  القادم ويضيف إليه  

ه يقرؤه يشعر أن كل الكتابات اِإلنسانية مل تستطع أن تعرب عما لديه، ويريد أن يضيف من خالل تعبري                  
ولكن لو أحس الكاتب أو املبدع أن اِإلنسان الذي         .  ذلك النقص الذي وجد يف الكتابات اليت من قبله        

إذن الكتابة هي إكمال للنقص اِإلنساين، وسيستمر هذا        .  سبقه قد عرب عما يريد فهو عندئٍذ لن يكتب        
 .مل هذا النقصالنقص مع اِإلنسان يف حال تطوره ويف حال نشأته، وستأيت األجيال تتعاقب لتك

وداللة املوت عند شعرائنا هي     .  فقط أردت أن أركز على مفهوم القيمة يف الداللة الشعرية            -
وأردت أيضاً أن أشري إىل قضية التأثر       .  نابعة من املوروث العريب أكثر من التصاقها باملوروث األجنيب        

ر بالدرجة األوىل هو صانع كلمة      والتأثري، ويف أا ظاهرة جيب أن نرحب ا وجيب أن نفهمها، والشاع           
وأنا أتكلم اآلن وأمامي أستاذنا مجيعاً الدكتور لطفي عبد البديع،          .  والكلمة ال تصنع من املعىن كما اتفق      

.. أستاذ املعىن، أستاذ الداللة الذي دربنا وتدربنا معه منذ زمن اجلاحظ بأن املعىن مطروح على الطريق                
املعىن متفق عليه وال ميكن للبيايت وال عمر أيب          .  عربة باللفظ احلسن  يعرفه البدوي واحلضري، وإمنا ال    

 أن يقول   - شاباً أو شيخاً     -ريشة وال عبد اهللا بلخري وال حسني سراج، وال أي شاعر من شعرائنا               
ستظل املعاين معروفة وقائمة يف كل الفكر اِإلنساين، لكن الشيء اجلديد يف األمر هو              ..  معىن مل نسمع به   

 .ذا املعىن، هو إخراج غري املعىن من املعىن مث إخراج املعىن من غري املعىنقلب ه
وجتعل اِإلبداع مشروعاً   ..  هذه هي اللعبة اللغوية اخلطرة واهلامة، وهي اليت تربر اِإلبداع            -
 .وضرورياً
 . شكراً على استماعكم، وآسف على اِإلثقال -

 كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين
 :كلمة لألستاذ عبد الفتاح أيب مدين فقالمث أعطيت ال

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
إن احلمد هللا أمحده وأستعينه، وأصلي وأسلم على خري خلقه سيدنا حممد وعلى آله وصحبه،                  -
 :وبعد



قد ذكرين صديقي األستاذ السيد علي فدعق وهو يتحدث عن صديقه ويشري إىل أن هذا                   -
ضرب اهللا مثالً رجالً فيه شركاء متشاكسون        :  ذكرين بقول اهللا عز وجل    ..  الصديق فيهم شركاء  

 .ورجالً سلماً لرجل هل يستويان مثالً احلمد هللا بل أكثرهم ال يعلمون
فاحلديث عن الصديق األستاذ عبد العزيز الرفاعي حديث شائق طلي، واالستماع إليه استماع              

 ال أقول كما قال األخ      -ه وحلمه وفضله، فهو صديق      فيه إمتاع ومؤانسة وهذا الرجل يأسرك خبلق      
هـ أي منذ تسع    ١٣٦٨علي فدعق منذ ثالثني سنة، لكنين أعرف هذا الصديق املفضال من عام               

 القاضي والعامل   – وكان الرابط يف هذه الصداقة صديقي احلافظ األستاذ حممد احلافظ             –وثالثني سنة   
 كان مهزة وصل، وكان هو الذي يعرف        -ب والراوية   والنسابة واملؤرخ ورجل احلديث ورجل األد     

وأنا مدين لصديقي   .  بني أصحابه وأصدقائه بالقدرة على تكوين هذه الوشيجة بني أبناء هذه األمة             
األستاذ عبد العزيز الرفاعي بالكثري منذ ذلك التاريخ ومنذ أن أصدرت صحيفة الرائد، فكان املعوان                

 .يدلنا على األخطاء، ويرشدين إىل ما فيه اخلري ألجتنب املزالق.. على اخلري، وكان صاحب نظرة صائبة
إنه قد أوصى األستاذ    :  ومما أذكر أن املريب األستاذ عبد اهللا الساسي رمحه اهللا قال يل مرة                -

إنه كان واقفاً أمام املدرسة اليت كان يديرها يف املسعى ومر به             :  وقال.  الرفاعي على توصية لشيء ما    
فاعي صباحاً يف طريقه إىل عمله من الضفة الغربية أو من اجلانب اآلخر من املسعى، وحيا                 األستاذ الر 

األستاذ عبد اهللا الساسي فرد األستاذ الساسي التحية، وملح األستاذ الساسي من األستاذ عبد العزيز                
األستاذ عبد العزيز   هذا اِإلملاح دليل على كرم النفس، و      .  الرفاعي يف إشارة يده أنه ذاكر ما أوصاه به        

وحنن قد تعلمنا منه ال حبكم السن ولكن حبكم الدربة           .  الرفاعي جيمع بني أدب النفس وأدب الدرس      
 .وحبكم النظرة الواسعة الطويلة

وكذلك باسم األستاذ عبد املقصود أحيي أستاذنا       ..  له بكثري من الفضل، شكر اهللا له        أنا مدين   -
شاركنا هذه الليلة، فهو عبقري من عباقرة اللغة الشاعرة، عباقرة           الدكتور لطفي عبد البديع الذي ي     

شكر اهللا له ولكم؛ والسالم     .  اللغة العربية اليت خدمها وقدم فيها أحسن ما يكتب يف لغة القرآن الكرمي            
 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 البياتي يسمع احلضور شيئًا من شعره
 :ن يسمع احلضور بعضاً من شعره فقالمث طلب من الشاعر عبد الوهاب البيايت أ

أنا يف هذه الليلة أتنازل عن حقي ألين تكلمت باألمس كثرياً، وهلذا فأنا              ..  إخواين األعزاء   -
فاِإلنسان أحياناً يشعر حباجة إىل االستماع وإىل       .  أحب أن أقدم شاعرنا الكبري األستاذ عمر أبا ريشة         

عموماً سأقرأ قصائد قليلة إذا مسحتم يل ألين ال أحفظ          .  رارالصمت، فمنذ أربعة أيام وأنا أتكلم باستم      



فعندما أكتب قصيدة أجتاوزها وأفكر بكتابة قصيدة جديدة،         .  شعري على اِإلطالق، وال أعجب به      
 ..ولكين طبعاً ال أريد هلذه األمسية أن متر هكذا

ة أو حج أو ما     سترد يف هذه القصيدة كلمات مثل حان      "  الوالية"هناك قصيدة صغرية امسها       -
وهلذا أرجو من األصدقاء أن ال       .  ال أقصد معانيها اللغوية على اِإلطالق بل املعاين األبعد          ..  أشبه

 :تقول القصيدة. يفسروها أي تفسري خارج عن هذا اِإلطار
 أنشب يف حلم الليايل خملباً وناب

 حج إىل مدينة العشق ويف حاناا أفرط يف الشراب
 ر بالواليةوعندما بايعه اخلما

 أحس بالنهاية
 ":الشاعر"وقصيدة أخرى بعنوان  -

 أشعل يف أحفاده النار
 وقال لسجون األرض أن تنهار
 باح بسر حبه الفاجع لألمطار

 وعندما استشهد يف هياكل النور
 أودع يف قصيده رماده
 صار ضرحياً غامضاً

 :وهي قصيدة صغرية أيضاً" الوحدة"وقصيدة امسها  -
  املطركقطرة

 كنت وحيداً
 آه يا حبيبيت كقطرة املطر

 سأشتري غداً لك القمر.. ال حتزين
 وجنمة الضحى وبستاناً من الزهر

 غداً إذا عدت من السفر
 غداً إذا أورق يف ضلوعي احلجر

 لكنين اليوم وحيد
 كقطرة املطر.. آه يا حبيبيت

يف "  استوكهومل"ذه القصيدة كتبتها يف     ه".  اعتذار عن خطبٍة قصرية   "وقصيدة أخرى بعنوان      -
الستينات، وكنت قد دعيت إىل مؤمتر كان يدافع عن حقوق اِإلنسان، واستغربت أن كل الذين جاءوا                



وتلَفَّت فكنت أنا الوحيد    .  تشبه مالبس اللوردات  ..  إىل هذا املؤمتر كانوا يلبسون املالبس الفاخرة       
هل هؤالء  .  فشعرت حبصار شديد وبسخرية شديدة     .  مالبس الفقراء ..  الذي يلبس مالبس عادية   

سيدافعون عن حقوق اِإلنسان فعالً؟ فكتبت هذه القصيدة، بالرغم من أا ليست تعبرياً حرفياً عن                 
 :املناسبة

 سيدايت ساديت
 خطبيت كانت قصرية

 فأنا أكره أن يستغرق اللفظ زماين
 ولساين ليس سيفاً من خشب
 كلمايت سيدايت من ذهب

 لمايت ساديت كانت عناقيد الغضبك
 وأنا لست بسكران ولكين متعب

 الشموع انطفأت
 والليايل بردت

 وأنا أمحل قليب يف حقيبة
 عرب آالف اخلياالت

 وآالف األكاذيب احلقرية
 خطبيت كانت قصرية

 وأنا لست بسكران ولكين أسخر من عذايب
 وأنا لست بقيصر
 إن روما حتترق
 إن روحي ختتنق

 عرب آالف اخليانات وآالف األكاذيب احلقرية
 فوداعاً سيدايت ساديت

  

 الشاعر عبد احملسن حليت ينشد شيئًا من شعره
 :مث طُلب من الشاعر عبد احملسن حليت أن ينشد بعض قصائده فلىب الطلب وقال

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم -



رين كبريين، شاعرنا الكبري األستاذ عبد      مل أكن أريد أن أكون حبرية تتجاوز شواطئها أمام حب           -
ولكين وجدتين حماصراً بإحلاح مضيفنا األستاذ      .  الوهاب البيايت وشاعرنا الكبري األستاذ عمر أيب ريشة       

قبل سنوات أغارت الطائرات اِإلسرائيلية على العراق       :  عبد املقصود، وسأقرأ شيئاً مما يعلق يف ذاكريت       
 تتحرك عضلة يف مدفع عريب، وتكررت نفس احلادثة عندما قصف محام            وقصفت املفاعل النووي فيه ومل    

 .هذه قصيدة بعنوان فارق التوقيت بني عمورية ومحام الشط.. الشط يف تونس قبل عامني
كـان فيه اللهيـب يـدعى شـرابـا    

. 

بني جرحي وبـني جـرحك مقهـى      
. 

وعـلى بابـه أبـيـع الـشبـابـا    
. 

كنـت فـيـه أجـر كـل مهـومي     
. 

كل قهري وحـرقـيت والـعذابـا    
. 

كنت أسـقـى كل الـفناجـني فيه      
. 

حب بـه نـسـيـنا الـعـتابـا       بني جرحي وبني جرحك يا خضراء        
. 

فدعيـين أصـب فيـك السـحابـا   
. 

ـا حـبـك املـدينـي دومـاً   فـأن 
. 

مـدنـيــاً يـزوج األعـنـابـا   
. 

ودعيين أهـدي حقـولك شـعـراً     
. 

مل نـزل يف فـصـولــه طـالبـا    
. 

حنن كـنا الـهوى زمـانـاً ولكـن     
. 

تتـحـدى سـطـوره الكُتـابــا  
. 

ـوى وكنـا كتــاباً  حنن كـنا اهل   
. 

ونـبيـذاً ال يعـجـب األكـوابـا   
. 

كيف صرنا يا تونـس شـبـه حـب      
. 

بعد أن لـذَّ يف الكـؤوس وطـابـا      
. 

رفضـته كــل الـشـفـاه أخرياً     
. 

كيف عـشـنا فـي قصـره أغرابـا    
. 

ـوى اسـتفهامـاً كيف صرنا عند اهل    
. 

لـغـة الـحـب ترفـض اِإلعرابـا   
. 

ال تـقـويل الـغـرام مـد وجـزر     
. 

هدوئـي وحكمــيت والصـوابـا     بـني جرحـي وبـني جـرحك ضـيعـت         
. 

سـبـباً ال يـشـابـه األسبـابـا    
. 

تركـتـينطـردتـين مـواجـعـي    
. 

فتعلـمت فـي الرصيـف الشـرابـا   
. 

صلبتـين عـلى رصيف الـليـالـي    
. 

ورمـت لـي لفـافـة وثـقـابـا    
. 

علمتـنـي أن الـقـصـائد ثـلـج    
. 

كان يمـلي عـلى حـياتـي اخلرابـا    
. 

كـل شـعر كتبـته كان وحـشـاً      
. 

كان يف حجـرتـي يـشـم الثيـابا    
. 

كان يعطي يـد اجلـواسيـس خـدي     
. 

أو عـمـيـل يـهـرب اِإلرهـابـا   
. 

وكــأنـي فـي عـرفـهـم لوليب    
. 

ســيـالنـاً يـهـدد اِإلجنـابــا  
. 

وكــأنـي أدس بـيـن حـروفـي    
. 

مـبـدأ أو عقـيـدة أو كـتـابـا    
. 

وكــأين أهـد فـي كـل بـيـت     
. 



مـن مئـات السـنني شـق احلجابـا    
. 

ونـسـوا أننـي جريـح وجرحـي    
. 

مل يـطبـل ومل يلـمـع ثـيـابـا     
. 

إنــه جـرح شــاعـر عـربـي    
. 

يـاء ال يـطـرق األبـوابـا   كـبـر
. 

شـعـراء ينـافـقـون وشـعـري   
. 

ودمـوعي ال تـملك األعـصـابـا   
. 

كيف يا تونـس اجلميـلـة أبـكـي     
. 

قد أطـالت عنـي العيـون الغـيابـا    
. 

كيف أبكـي بـأي عيـن سـأبـكي     
. 

ـ   ت جـدوالً منسـابـا  بعـد أن كن
. 

صـرت يا تونـس اجلميـلة ملحــاً     
. 

أو دمـاء تـعـطـر األعـشـابـا   
. 

أينمـا سـرت جـثـة أو جـريـح     
. 

تتـلـوى وتشـجـب اِإلرهـابـا   
. 

أينما سـرت غضـبة مـن مـذيـع     
. 

ـ     يـك ذابـا إن شـعـري يف حبر عين
. 

هل حتبـني يا جـميلـة شـعـري؟      
. 

وقـوافيــه أصبحـت أخـشـابا   
. 

إن شـعـري ميـوت يف كـل يـوم      
. 

حولـته تـلـك املراثـي ضبـابـا    
. 

كل يــوم يرثـي العروبـة حتـى      
. 

رحلتـي فيـك فامتطيت اِإليـابـا    
. 

إيه يـا تونـس اجلميـلـة طـالت      
. 

وابعثــي يل من قبـره زريـابـا      
. 

يا دمـوع الزيتـون غنـي رحيـلي      
. 

وابعثيــين إىل اخلليـج خطـابـا    
. 

واتركيـين لدى احمليـط شـراعـاً     
. 

 .           وعروقي قد أصبحــت أسـالبـا    

يا دمـوع الزيتـون جرحي خطـري      
. 

مـن حرويف ال يستطيــع اقترابـا     
. 

وحرويف يف الرتع ذي وشـعـري      
. 

فعــلى أهــلـه جير اخلرابــا    
. 

كل من قال يف السيـاسـة شـعـراً      
. 

 . وشكراً -

 قشيء من شعر الشاعر مصطفى زقزو
 :مث يقرأ األستاذ حسني جنار أبياتاً وجدانية للشاعر مصطفى زقزوق فيقول

 :وهذه أبيات من الوجدان املكي للشاعر مصطفى زقزوق، يقول فيها -
ــد   ــم أج ــواك فل ـــى ه ــت أن أنس حاول

. 

ــنهـاين    ــن ي ــيـت م ــيلـة فعص يل ح
. 

 
ــود    ــيـت م ــد نس ــك قـ ــرغم أن يتوب

. 

ــناين    ــبيت وح ــاً طي ـــيت حقــ ونس
. 

 
ــتـين     ــوان ولي ــر اهل ــتـين مــ وأذق

. 



ــواين   ــذليت وهـ ــيـك مـ ــت ف عارض
. 

 
ــزوة   ــبـك نـ ـــم أن ح ــنت أعل ــو ك ل

. 

ـــباين   ــر يف حس ــذا األمـ ــت ه جلعلـ
. 

 
ــرده   ــيــك م ــن ف ـــن الظ ــن حس لك

. 

ــــاين  ـــادق ولسـ ــي صـ أين بقلبــ
. 

 
ــومين   ــيك يـل ــان ف ــن ك ـــمت يف م أش

. 

ــتمـاين   ــان يف ك ـــراً ك ــحت س وفض
. 

 
ــي     ــني جـواحنـ ــيب وب ــت يف قل ال زل

. 

ــيـاين    ــي وك ــري يف دمـ ــواك جي وه
. 

 
ــل     ــيفـك ماث ــرى وط ــيش بالذك وأع

. 

يف خاطــري ويعــيـش يف وجــــداين  
. 

 
 

 الشاعر الكبري عمر أبو ريشة يلقي شيئًا من شعره
 أيب ريشة أن يلقي شيئاً من شعره فلبى          مث طلب اجلميع من الشاعر األستاذ الكبري عمر        

 :الطلب وقال
تعودت أن أختم كل قصيدة من       .  إين فيما أكتب لست شاعر بيت ولكين شاعر قصيدة           -

كنت يف كامتندو عاصمة النيبال وعشت حادثة       :  على سبيل املثال  ..  قصائدي ببيت أمسيه بيت املفاجأة    
كنت على موعد يف تلك البلدة اجلامثة على جبال          ..  اغريبة ال أرويها نثراً بل أمسعكم ما قلت فيه         

 .اهلماليا
ــتك اذهــب لســـت نادمـــة  قالــت ملل

. 

ــنــا ــيـس ل ــراقك إن احلــب ل علــى ف
. 

 
ـاــيت  ـي شف ـن كأس ـمر م ـسقيتك ال  

. 

ىنـن شـقاك غ  ـي ع ـا ل ـحقدي عليك فم  
. 

 
ــيك ماثلـــة  ــيا نعيمـــي ف حســبـت دن

. 

فخــاب ظــين فألفــيـت النعـــيم ضـــىن
. 

 
ـ ـد ه ـن أشتـهي بع  ـل  وم أمنـية ــذا الي

. 



لقــد محــلــت إلــيها الــنعش والكفــنـا
. 

 
ــت ومل  ــت وقالـ ــمعهاقال ـــس مبس  أمه

. 

ن غصـص حرى وما سكـنا    ــار م ـا ث ـم
. 

 
ــربــاً  ــدفء منس ــرـا وال ــركت حج ت

. 

ــرـنا  ــر م ــكبـاً والعمـ ــر منس والعط
. 

 
ــتحف   ــيـل مل ــيت والل ــرت يف وحش وس

. 

ــا يف األفـــق ومــض ســىنبالزمهر ــر وم ي
. 

 
ــدسٍ    ــى ح ــتـدي دريب عل ــد أه ومل أك

. 

ــنـا   ــركـب اخلش ــيـه امل ــتلني عل واس
. 

 
ــرـا   ــع زف ــي رجـ ــت ورائ ــىت مسع ح

. 

ــدنا   ــدهـا الل ــيايل ق ــت حـ ــىت ملس ح
. 

 
ــا     ــزتين فجاءـ ــا يب ه ــيـت مـ نس

. 

ــنا   ــل ماكمـ ــناين ك ــن ح ــرت م وفج
. 

 
ــنا   ـــني ه ــا تفعل ــنيت م ــا فت وصــحت ي

. 

ــؤذيك عــودي لــن أعــود أنـــا الــربد ي
. 

 

 
سيهما، وأنا أحب أيضاً أن أقدم إليكم بكل        لقد مسعتم كيف قدم كل من العزيزين الغاليني نف          -

 :اعتزاز وتواضع كما تريدون نفسي
يف الــــدروب املقـــيـدة

. 

ـــيب   ـــاقت مالع رب ض
. 

وأمــــاٍن مـشـــــردة
. 

ـــب   ــر خمض ــا عمـ أنـ
. 

كربيائـــي تــنـهــده 
. 

ــنقـت يف  ــيـد خـ ونشـ
. 

مـــن زمـانـــي متـــرده
. 

ـــارباً  ــا زلـــت ض رب م
. 

وجـراحـــي مضـــمـدة
. 

بســــمـايت ســــخيـة 
. 

 :وهذه صورة أخرى -
تتســاءلني عالمــا حيــيا هــؤالء األشــقياء

. 
املتعــبون ودرــم قفــر ومــرماهم هــباء    

. 
ــربياء    ــش الك ــام نع ــون أم ــون الذاهل الوامه

. 



الصـابرون علـى اجلـراح املطـرقون علـى احلياء          
. 

أنسـتهم األيـام مـا ضـحك احلـياة ومـا البكاء            
. 

ــا    ــيها رج ــم ف ــرك هل ــياهم ومل تت ءأزرت بدن
. 

تتســاءلني وكــيف أدري مــا يــرون علــى الــبقاء
. 

ن هؤالء ـد م ـا واح ـأن..  يتـك اسك ـامضي لشأن 
. 

 

، وكنت يف طريقي إىل سنتياغو بشيلي، وكنت أول سفري عريب يزور تلك البالد بصفة رمسية                 -
كنا .  وكنت سفرياً يف األرجنتني، وكنت على منت طائرة وإىل جانيب فتاة على غاية بعيدة من اجلمال                

إن الدم  :  نتحدث وجتاذبنا شىت األحاديث فوجدا جتلى يف كل حديث، وسألتها من تكونني؟ فقالت يل             
 اطالعك أنك جتهل    يبدو يل على سعة   :  فقالت يل .  وأطرقت، فظنتين احتقرا  ..  العريب جيري يف عروقي   
هؤالء هم  :  وأخذت حتدثين عما ترك العرب يف األندلس، مث التفتت إيلّ وقالت          .  من هم أجدادي العرب   

يف تلك اللحظة   ..  فمن تكون أنت؟ قالت هذه اجلملة بكل عنفوان وبشيء من االزدراء أيضاً           .  أجدادي
أذكر كانت الوزارة   ..  ب املهاجرين هناك  كانت الطائرة بط يف املطار وكان املطار يعج باملستقبلني العر         

حتوي ثالثة وزراء يتكلمون العربية ومن أصل عريب طبعاً ويعتزون بعروبتهم أيضاً، فرأت هذا اجلمع                
ويف اليوم الثاين جاءتين بقصيدة مترمجة إىل اللغة        .  الغفري يستقبل من كانت تتحدث إليه، فعرفت من أنا        

سبانيولية أيضاً، فكتبت هذه القطعة باللغة األسبانيولية مث كتبتها باللغة           األسبانيولية وأنا أجيد اللغة األ    
 .العربية

ــنـجم جمـــاالً  ــبـت تـســتقـرب ال وث
. 

وتـهــادت تســـحب الــذيـل اختــيـاالً
. 

 
وحيـالـــي غــــادة تلـعـــب فـــي 

. 

ــنـجــاً  ــائـج غ ـــعرهـا امل  ودالالًش
. 

 
طلـعـــة ريـــــا وشـــيء بـاهـــر 

. 

ــاالً ـــمـى مجـ ــلَّ أن يس ــالٌ؟ جـ أمجـ
. 

 
ـــمت   ــا فابتـس ـــمـت هلــ فتبـس

. 

ـــاىل  ــاً كـس ــي أحلـاظ ــت فـ وأجـال
. 

 
ا األحـاديـــث فمــــا وجتـاذبـــن 

. 

ــيـاالً   ــفت خ ـــاً وال س ــت حس اخنفض
. 

 



ـــفهـا  ــن مرش ــرف زل ع ــل حـ كـ
. 

ـــمــاالً  ــنــاً وش ــيب ميي ــر الط نثـ
. 

 
قلــت يــا حـســنـاء مــن أنــت ومـــن 

. 

صــــن وطــــاالأي دوح أفــــرع الغ
. 

 
ــدلــس   ــن أنـ ــا م ــت أنـ فأجـابـ

. 

ـــالالً   ــبـرياً وظ ــيـا ع ــنـة الـدن ج
. 

 
ــى ذكـــرهم  ــح الدهــر عل وجــدودي أمل

. 

اليـطـــوي جـناحــيــه جــــال  
. 

 
ــ  ـــرق س ــوا الش ــنــــاًمحل نـاًء وس

. 

ـــــاال  ــرب نض ــب الغ ــوا ملع وختطـ
. 

 
ــارهـــم   ــى آثـ ــد عل ــنـما اــ ف

. 

ــوا الـــــزواال وحتــدى بعــد مـــا زال
. 

 
ـــــب   ــي فانتس ــيـد قوم ــؤالء الص ه

. 

ــن ــرم م ــد أك ــي رجــــاالإن جت  قـوم
. 

 
ــيين   ــت أعـ ــرف وغامـــ ــرق الط أط

. 

ــــؤاال ــت السـ ــرؤاهـا وجتاهلـ بــ
. 

 
 

 ختام األمسية
 :مث اختتم األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة املوجزة التالية

 على هذه الفرصة اليت أتيحت لنا بلقاء الكبار الذي          شكراً لكم بامسنا مجيعاً وباسم احلاضرين       -
 .نرجو هلم طول العمر

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -

* * * 







 احملتوى
- ١ .حملات من حياة احملتفى به

- ٢ .كلمة اإلفتتاح لألستاذ حسني جنار
- ٣ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه

- ٤ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
- ٥ .كلمة األستاذ عزيز ضياء

- ٦ .قصيدة شعرية لألستاذ مصطفى زقزوق
٧ .نيكلمة األستاذ عبد اهللا احلُص -
- ٨ .قصيدة الشاعر مقبل العيسى

- ٩ .كلمة الدكتور عبد احلليم رضوي
-١٠ .كلمة األستاذ علي حافظ

-١١ .كلمة صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان
-١٢ .ما قبل اخلتام
-١٣ .ختام األمسية



 ات من حياة احملتفى بهحمل
م مبدينة الرياض ونشأ ا حيث تلقّى       ١٩٥٦ يونيو   ٢٧ق  هـ املواف ١٣٧٥ ذو القعدة    ١٨ولد يف     *

تعليمه اِإلبتدائي والثانوي، ابتعث بعد ذلك إىل الواليات املتحدة األمريكية لدراسة اِإلعالم                
م عاد إىل اململكة العربية السعودية وشغل وظيفة باحث بإدارة اِإلعالم            ١٩٨٢والطريان، ويف عام    

 .اخلارجي بوزارة اِإلعالم
م أصبح نائباً ملدير جلنة اِإلعالم األوملبية للمملكة العربية السعودية يف دورة األلعاب             ١٩٨٤ويف عام     *

، ويف وقت الحق من نفس العام وعند إنشاء إدارة اِإلعالن بوزارة              "لوس أجنلوس "األوملبية بـ   
 .اِإلعالم توىل منصب مدير اِإلدارة بالنيابة

يف رحلته  "  ديسكفري"أخصائي احلمولة على منت مكوك الفضاء       م أُنيطت به مهمة     ١٩٨٥يف عام     *
حيث مثل  )  م١٩٨٥ يونيو   ٢٤  –  ١٧(املوافق  )  هـ١٤٠٥ شوال   ٦  - رمضان   ٢٩( جي   -  ٥١

-١(للمشاركة يف إعداد وإطالق قمر االتصاالت       )  عربسات(املنظمة العربية لالتصاالت الفضائية     
 من سبعة رواد من فرنسا والواليات املتحدة          ، وكان ضمن الطاقم املالحي العاملي املكون       )يب

 .األمريكية
بعد االنتهاء من هذه املهمة الفضائية، شارك يف إنشاء مجعية مستكشفي الفضاء، وهي هيئة دولية                   *

 .تضم يف عضويتها مجيع رواد الفضاء وبقي يف جملس إدارا لعدة سنوات
جلوية امللكية السعودية وترقّى ا حىت حصل على        م متَّ تعيينه ضابطاً يف القوات ا      ١٩٨٥و يف عام      *

 .م نظراً لتأهيله على عدد من الطائرات املدنية والعسكرية١٩٩٤رتبة عقيد طيار يف عام 
منذ عدة سنوات يرأس اللجنة االستشارية ملشروع واحة العلوم واليت يزمع إنشاؤها يف مدينة                   *

 .الرياض
لس إدارة اجلمعية السعودية لرعاية األطفال املعاقني اخلريية،         م متَّ انتخابه رئيساً     ١٩٨٩يف عام     *

م، كما يعمل رئيساً لس األمناء يف مركز األمري سلمان ألحباث           ١٩٩٢وأُعيد انتخابه أيضاً يف عام      
 .اِإلعاقة

م قَِبلَ دعوة جملس إدارة مجعية احلاسبات السعودية ليصبح الرئيس الفخري              ١٩٩١ويف عام     *
م ونظراً مليوله يف جمال العمارة وافق على أن يصبح الرئيس الفخري              ١٩٩٣ ويف عام    للجمعية،

 .للجمعية السعودية لعلوم العمران وهي مجعية متخصصة يف جمال البيئة املبنية



 حفل التكريم
 

 االفتتاح كلمة
 :افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية فقال

والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهللا، عليه وعلى           بسم اهللا الرمحن الرحيم،       -
 .آله أمت الصالة والتسليم

صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان أول رائد فضاء عريب مسلم، تعتز وتفتخر به                 -
محة اهللا  السالم عليكم ور  :  أيها احلفل الكرمي  .  هذه التربة اليت كان هلا سبق الريادة يف إجناب الرواد          

إنه ملن مين الطالع والسعد الذي رافق أنسنا يف هذه الليلة املباركة أن جيمعنا اللقاء وجهاً                  ..  وبركاته
لوجه مع النموذج السعودي الذي نعتز به مجيعاً حيث كانت معه أفئدتنا، كان معه وجداننا، كانت معه                 

 حيتذى لشباب اليوم، ألمة تنهض بسواعد       أحاسيسنا، فقد وفقه اهللا وأمت عليه نعمته، فكان املثال الذي         
 .رجاهلا لبلوغها األوج والعلى

مرحباً يا صاحب السمو يف هذه األمسية اليت أقيمت تكرمياً لك، تكرمياً لكل عطاء طيب                   -
حنن بك سعداء، وأهالً ومرحباً يف هذه األمسية الطيبة اليت هي باقة ورد نقدمها لك باسم                .  قدمته لبلدك 

 . اجلميع

 ة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجهكلم
 :مث حتدث احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه وباحلضور فقال

 .بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. اإلخوان األكارم.. األساتذة األجالء.. أمرينا احملبوب -
البشر .  ليلنا شذاه حمبة وعبقه ود وأرجيه سعادة، سعادة اللقاء بك، سعادة هذا اجلمع الطيب               -

عنواناً ملا  ..  يعلو حميا كل وجه من الوجوه عنواناً ملا يعتمل يف القلوب، مودةً وتقديراً وإعجاباً بك ولك               
دد مصافحتك اليوم   جييش يف الصدور وما يعتمل يف القلوب، هذه القلوب اليت صافحتك باألمس جت             

اعتزازاً بك، وافتخاراً بك، هذه القلوب كانت معك وكانت عليك، واليوم هي منك وإليك، كانت                



تدعو لك بالتوفيق والسؤدد والنجاح، وكانت تلك القلوب عليك          ..  منك يوم بدأا كلمة، فَعمالً    
 هذا الوطن خشية    خشية، فأنت ابن كل أم يف خدرها وكل شيخ منا، وأنت أخ لكل شاب من شباب                

 .هذا شأن الدنيا بقدر إمياننا باهللا، لكن هذا شأن اِإلنسان. عليك
واليوم هذه القلوب منك وإليك باعتبارك منا وإلينا؛ وحنن منك وإليك، بعض األعمال بدايتها                -

ي ال تقل روعة عن خواتيمها، عملك املربور هو اخلطوة األوىل يف رحلة األلف ميل، هي شعلة الزند، ه                 
الشرارة األوىل؛ فخر لنا وفجر جديد يف تاريخ الشباب يف هذا البلد ودرس هلم يف زمن قلت فيه                     

 ..حنن يف زمن حنتاج فيه إىل درس وإىل مثل وإىل عمل صادق، وقد كنت ذلك. املثاليات، هنيئاً لنا بك
اء بك،  كم أنا سعيد أن أخاطبك من القلب، وكم أنا سعيد أن يشاركين هذا اجلمع االحتف                 -

أكرر الترحيب بك يا مسو األمري شاكراً لك إعطاءنا هذه الفرصة للقاء بك،              .  وهذا منعطف له داللة   
وشكراً لألساتذة الذين تفضلوا باملشاركة، واهللا سبحانه وتعاىل حيفظك ويكلؤك بعني رعايته؛ والسالم              

 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
 :الكلمة ألستاذنا الكبري حممد حسني زيدان فقالمث أعطيت 

 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسول اهللا النيب الكرمي -
أيها املواطن  ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ..  أبدأ أقول إخواين قبل أن أنادي األمري         -

ك بلقب اِإلمارة فاأللقاب اليت حتملها وطنية       العريب السعودي سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، مل أناد         
ابناً لسلمان، ابناً لعبد العزيز، هي ألقاب التشريف لك، ولقد شرفت بك حينما عانقت بعملك النسب                

من أَبطأَ به   :  العايل بالسبب املعتلى باحلسب املرتفع، فقد حفظت عن أجدادك العرب هذا األثر، إذ قالوا             
    سرع به نسمل ي هبسنسبك العايل أكرمته بالسبب أال وهو دينك اِإلسالم، وأكرمته أكثر باحلسب           .  بهح

أتدري ما هو األثر    .  حينما كنت طياراً، حينما أصبحت رائداً     .  حينما تعلمت فارتفعت بالعلم واملعرفة    
اء، الذي تركته يفَّ بالذات؟ لقد كنت ميينياً متطرفاً، ال أصدق أن هناك أقماراً صناعية وال سفن فض                  

أي بين أتركب   :  فقال"  دراجة"ذلك ألين نشأت يف عصر مضى، فقد طلبت من والدي أن يشتري يل               
أخرجها من فمك يا ولدي إا من جلد        :  حصان إبليس؟ وعندما رآين أُمسك املساحة املطاطية، قال        

أعترف وأنا  وحني ركبت السيارة أدركين اخلوف، وكنت أكثر رعباً حني ركبت الطيارة، ومل              .  خرتير
جعلتين ..  مييين متطرف بأن هناك قمراً صناعياً أو أن هناك سفن فضاء، ولكن أنت جئت فعلمتين ذلك               

 .معتدالً، ال يسارياً متطرفاً، وال ميينياً متطرفاً، وإمنا سعودياً معتدالً



عندما أطلق األمريكان قمرهم الصناعي جاء ولدي من أمريكا وكان حيمل شهادة الدكتوراة               -
هل رأيت القمر الصناعي صعد إىل السماء؟ فقال كل الدنيا رأته إالَّ اثنان اليساري              :  وهللا احلمد، سألته  

هكذا جعلتين معتدالً أعرف القمر الصناعي وأعرف        .  املتطرف شواين الي، واليميين املتطرف أنت      
كواهلنا التزمت، ترفع   ترفع عن   ..  كنت رائداً تعلمنا اجلسارة، تعلمنا الشجاعة، تعلمنا      ..  سفن الفضاء 

 .عن كاهلي أن أكون ميينياً متطرفاً بل ألعود فأكون معتدالً سعودياً
ليس ذلك غريباً عليك،    ..  أحييك أشكرك، فأنت حني ضت أضت وحني ارتفعت رفعت          -

فأنت من آباء وأمهات أجاد اهللا علينا م فجادوا حني سادوا فسودونا ذا التفوق الذي حنن فيه،                   
 . للعمل حتظى باألمل؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهعشت 

 كلمة األديب الكبري األستاذ عزيز ضياء
 :مث أعطيت الكلمة لألديب األستاذ عزيز ضياء فقال

مث إىل أصحاب   ..  معذرة إذا جتاوزت املعتاد يف توجيه اخلطاب إىل صاحب السمو امللكي              -
وأكتفي بأن أقول أيها السادة وليس قليالً أن يكون كلٌ          .   إخل ..إخل..  مث إىل أصحاب السعادة   ..  املعايل

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد.. منكم سيداً، فأنتم السادة
مسو األمري سلطان بن سلمان عاش منذ تلك الليلة أو تلك األيام السبعة اليت قضاها يف                     -

مي له، ليس فقط يف اململكة أو يف هذا البلد أو ذاك            الفضاء وحىت اليوم الكثري جداً من احلفاوة به والتكر        
من بلدان العامل العريب وإمنا يف العامل من أقصاه إىل أقصاه، لذلك يبدو يل أنه قد شبع واستكفى مدحياً                    
وإطراًء وإشادة، ملا حقق هلذا البلد قبل أن حيقق لنفسه وقبل أن حيقق ألسرته الكرمية اليت هلا أن تفخر                    

.. من األجماد، ومنها هذا اد الذي حققه سلطان بأن ارتاد الفضاء وظل فيه تلك األيام                بكثري جداً   
 .أظنها سبعة أو أقل ال أذكرها على التقدير

فكن ..  أذكر أننا كنا نتابع رحلتك يف التلفاز، وأذكر أنه كان يكون إىل جانيب بعض األمهات                -
رض، ويوم هبطت كان بعضهن يصفق وكان بعضهن        يتصاحين بالدعاء أن يرينك مرة أخرى بط إىل األ        

وأمك بالذات فقد   ..  يبكي فرحاً ألنك عدت إىل األرض ساملاً، وليس إىل األرض وإمنا إىل أمك وأبيك             
فكم كانت  .  مسعت أا هي اليت قد شجعتك على أن حتقق هذه اخلطوة، وعلى أن تبادر ذه املبادرة                

ولكن أؤكد لك أن مجيع     .  بعد ذلك عظيماً وعظيماً جداً    فرحتها عظيمة، وكم كان سرورها بلقائك       
األمهات يف اململكة ومجيع اجلدات ـ وأنا زوج ِإلحدى هؤالء اجلدات ـ كن يتابعن رحلتك وكن                 

 .فرحات بأنك قد حققت ما حققت، وقد رجعت إلينا ساملاً واحلمد هللا



هو أين يف هذه    :  ريد أن أقوله  لقد شبعت مدحياً وإطراًء، ولكن الذي يف نفسي أ        :  بقي أن أقول    -
اللحظات ال بد أن أذكر والدك العظيم سلمان بن عبد العزيز، ليس ألن له الفضل يف توجيهك وليس                  
ألنه من األسرة املالكة، وإمنا ألنه حقق رحلة وريادة ليس يف الفضاء إمنا يف أعماق القلوب مبا كان له                    

يف طوهلا وعرضها من أياد بيض يذكرها        ..  ملكةيف هذا البلد، ليس يف الرياض فقط بل يف كل امل           
            أن ه القادر على أن يفعل ما ال ميكن        املواطنون، يذكرها كل من قصده وكل من جلأ إليه، وكل من أحس

 .أن يفعله غريه، وذلك كثري
وبيين وبني مسو األمري سلمان ليس كثرياً ولكن القليل منه كثري، فقد جئته ذات يوم أحتدث                   -

أنين قد بلغت السن اليت ال      :   مواضيع عامة ألين من املشتغلني ذه الشؤون العامة، وكان مما قلته           إليه يف 
وعرضت عليه ما بدا يل أنه وحده       ..  أرجو فيها وال أخاف إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل، وهلذا فامسع مين           

اً، وكان بعد ذلك    القادر على أن يسمعه وعلى أن يفعل شيئاً أيضاً، فكان رحب الصدر وكان عظيم              
 .فعاالً

كثري جداً مما نسمع من إصالح أو من تعديل للمسار أو من رغبة يف أن يتجه املسار إىل جهة                      -
ما دون أخرى، الفضل فيه لسلمان بن عبد العزيز أطال اهللا بقاءه ووفقه، وحفظك له وألمك                    

 . والسالم عليكم.. ولألمهات

 قصيدة الشاعر املكي مصطفى زقزوق
ألقى األستاذ حسني جنار نيابة عن ابن مكة الشاعر مصطفى زقزوق قصيدة شعر،               مث  

 :مشاركة يف االحتفاء بسمو األمري سلطان بن سلمان فقال
يــــا ســـؤاالت اهلـــوى املغتــــرب 

. 

ونــــداءات الســــنــا احملــــتجب
. 

 
جتتلـــي احلـــب نشـــيـداً والعــــال 

. 

فهـــي تـــزهو بالوشــــاح القشـــب
. 

 
ــهب     ــني الش ــس ب ــديث األم ــا ح م

. 

ــب  ـــني احلجـ ــنور بـ ــيض الـ وومـ
. 

 
ــتها     ــن وحش ــنفس م ــالق ال ــا انط م

. 

ـــــاالت الفضـــــاء األرحــــب
. 

 
ــتال  ــا اخـ ــهمـ ــون يف دورتـ ف الكـ

. 

ــطـرب ــيام الواقـــــع املضــ وقــ
. 

 



مــا هــو احلــال بآفـــاق الــذُرى     
. 

ــامل املغتصــــب ــدود العــــ وحــ
. 

 
مــا جديــد احلــب مــا تعــريفـه     

. 

مــا هــي الدنــيـا وســر الــتعب    
. 

 
ــازف  ــرح نــ ــنا يف األرض جــ فهــ

. 

يف جــــبني احلـاضـــــر احملتــــرب
. 

 
ــاره   ــي نــ ــد تذكـ ــنون احلقـ وجـ

. 

ـــب  ــنف الغضـ ــر وعـ ــورة الشـ ثـ
. 

 
ــارف   ــوج جــ ــزن مـ ــر احلـ وهديـ

. 

عاصــــف امللــــتهـبيف ضــــمري ال
. 

 
واملـــــودات الــــيت نعـــــرفهـا 

. 

ــذب  ــف الكـ ــمت وزيـ ــا الصـ لفهـ
. 

 
ــياته   ــر ويف طــ ــى العمـــ ومضــ

. 

ــرغب  ــهـد الـ ــق وشـ ــذة العشـ لـ
. 

 
ــه   ــبـان يف أعطافـ ــن الـ ــن غصـ أيـ

. 

ــرب   ــيـق الطــ ــن رقـ ــثىن مـ يتـ
. 

 
وصــبا األحــالم هــل أغــرى بــه     

. 

ــب  ــأس العطـ ــيأس وبـ ــك الـ حالـ
. 

 
مــا صــحونا بعــد مــن غفلتــنـا     

. 

ــرب ــادر املقتـــ ــاء الغـــ للقـــ
. 

 
ــذف   ــحرائنا يقـ ــى صـ ــوت علـ املـ

. 

ومهـــــوم املعشـــــر املــــرتعـب
. 

 
أي شــــكوى تنتهـــي يف عفــــة   

. 

ــتحـب مـــن يقـــني العاشــــق املنـ
. 

 
يـــا ســـؤااليت التــــي ال تنقضــــي 

. 

هنئـــيين بالـمســــاء الطـــيـب  
. 

 



ـــنا   ــيب سوسـ ــات حـ ــي آيـ وارفعـ
. 

ـــبب  ــزيـه السـ ــنفح نـ ــر الـ عاطـ
. 

 
وأطلقــــي أفــــراحـه مرســـــومة 

. 

بشـــــذا احلــــب وطهــــر األرب
. 

 
ــودته   ــن عـ ـــلطان مـ ــرحبـاً سـ مـ

. 

ــرحيت  ــبفـ ــيه العجـ ـــوى بتـ نشـ
. 

 
أنــت مــا غــبت وأبصــار الــورى     

. 

ــحب   ــدار السـ ـــات يف مـ شاخصـ
. 

 
ــة   ــىن يف أمـــ ــد املــ وأغـاريـــ

. 

ــنجـب  ــبـاب الــ ــتغىن للشــ تــ
. 

 
ــنا   ــرزت يف تـارخيــ ــا طــ إنـمــ

. 

ــذهب  ــاء الـ ــبذل مبــ ــيمـة الـ قـ
. 

 
ــه   ــا أمجلــ ــيـت مـ ــري الصـ عبقـ

. 

ــتـب  ــل الكـ ــزهو بكــ ــع يـ رائـ
. 

 
ـــ  ــنا يف السـ ــلمان كـ ــنا سـ ماكلـ

. 

حبــــنـان الــــوارد املــــرتـقـب
. 

 
ــ  ـــتعطفناوعــ ــان تســ رى اِإلميــ

. 

ــرب  ــراحم املــ ـــاء الـــ بقضــ
. 

 
ــرأته  ـــلطان ويف جــ ــان ســ كــ

. 

ــرتب ــى الــ ــوفد األرض ألعلــ مــ
. 

 
ــتـه   ــد يف أمــ ــتعـاد اــ فاســ

. 

ــب   ــد احلقـ ــيد مبجــ ــني تأكـ بـ
. 

 
ــنه  ـــاع يف موطـ ــد ضـ ــل جمـ كـ

. 

ــريب  ــرص أو بالــ ــتعال احلــ بافــ
. 

 
كـــيف عـــاد الـــيوم مـــن غاصـــبه 

. 

ــتهب   ــامل املنـ ــميم الظــ ــن صـ مـ
. 

 



ــر    ــديث عـاطـ ــيا حـ ــإذا الدنـ فـ
. 

ــرب ــر العـــ ــلطان فخــ وإذا ســ
. 

 
ــندى  ــرح يف الــ ــعودية صــ والســ

. 

وطــــن احلـــــر ورمـــــز األدب
. 

 
ــذرى  ــاق ال ــرب آف ــباب الع ــا ش ي

. 

ترتقـــى باجلـــــد ال باللعــــب  
. 

 

 د ا احلصنيكلمة األستاذ عب 
 :الذي قال" املدينة"مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ عبد اهللا احلُصني رئيس حترير جريدة 

 ..بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا -
يبدو أن كلميت تأيت بعد أستاذنا الكبري حممد حسني زيدان وأستاذنا األستاذ عزيز كهامش                 -

 أن أرحب بسمو األمري وباسم اِإلخوان الذي ميتهنون الكلمة يف             صغري، فامسحوا يل بامسكم مجيعاً     
 ..الصحافة أو باسم املدينة كمؤسسة صحفية على أقل تقدير

عندما حنتفل بإجناٍز علمي أو بإجناز فكري فإننا نضيف إىل تارخينا وعمرنا حدثاً جديداً، وعندما                 -
ه أن العرب قادمون إن شاء اهللا، عندما نقول         حنتفل برجل من خرية شبابنا استطاع أن يثبت للعامل كل         

 .عندما نسجلها فإننا نضيف رافداً علمياً إىل ماضي هذه األمة ايدة.. هذه احلقيقة
يرحم اهللا عبد العزيز فقد كان رائداً ألنه مجع الشمل، صنع وحدة على أربعة أمخاس شبه                    -

رائداً هلذه األمة، وكان    ..  الوحدة فكان رائداً  صنع  ..  اجلزيرة العربية، صنعها بقوته وإميانه وإخالصه     
أول من صنع الوحدة مبعناها الواسع، ومبعناها الفكري ومبعناها التالمحي بني أفراد األمة الواحدة، مل                 

حينما يأيت حفيد امللك عبد العزيز فريتاد        .  يصنعها شعاراً، ومل يصنعها إعالمياً، وإمنا صنعها حقيقة        
 خالل قراءتنا للتاريخ العريب وللشعر العريب بأن العرب كانوا دائماً يف كل               الفضاء، فقد عرفنا من   

يرتفعون بكل مفاخرهم يرتادون اجلوزاء، وقد جاء شاب من هذه األمة           ..  طموحام يتعلقون باألجواء  
 .فارتاد الفضاء

 تواجهه  املشكلة اليت تواجه اِإلنسان العريب اليوم ليست مشكلة العلم وال التقنية بقدر ما                -
ثقافة افتقدها  ..  ثقافة افتقدها قلبه  ..  العامل اليوم يواجه أزمة ثقافة    .  مشكلة الفرق بني العلم وبني الثقافة     

وسلطان بن سلمان عندما وصل إىل الفضاء كان عرب مكاملاته ثري القلب،             .  وجدانه، افتقدا روحه  
هذه الكلمات مل نسمعها ِمن كل      .  كان يذكر اهللا، كان يصلي، كان يقول سنكون كذا إن شاء اهللا            

مفهوم جاف معروف قائم على     .  حماور الفكر العلمي الذي عرفه العامل ووصل إليه العامل، العلم، التقنية          



معادالت، لكن أن يكون العلم وأن تكون التقنية مغموسة بانتماء اِإلنسان لقيمه وألخالقياته ولدينه                
 . ، فاقبل انينا؛ والسالم عليكم ورمحة اهللافهذا هو سبب فخرنا بك اليوم واحتفالنا بك

 

 قصيدة الشاعر مقبل العيسى
مث ألقى الشاعر املبدع مقبل العيسى القصيدة الشعرية التالية حتية ذه األمسية اجلميلة،              

 :مهداة إىل احملتفى به فقال
 .هذه قصيدة نظمتها عندما كنت ترود الفضاء إعجاباً بك -

ـ        باهيف شـباب مـن زمـان ص
. 

ــنجم حلمـــه وهـــواه  مــوطن ال
. 

ــنجـوم ال تـهــواه؟ عبـقــري الفـــؤاد مـــن دوحـــة اــد فــأي ال
. 

ـــياهني ــري الش ــاء يغ ــياد الفض ــداه وارت ــمـوس مـ ــت الـش وإن كان
. 

قدر املـرء أن تـروع خـطـاه      
. 

واقتحام الصعـاب للـحر فرض       
. 

عبقـري الـفـؤاد يف مسـراه      
. 

إيه سـلطـان يا حصـاناً تبدى        
. 

من طموح للـعـلم ال دعـواه       
. 

شاقين منك ما يداعـب نفسـي        
. 

منك كالسيف ال تِفـل شـبـاه       
. 

قـين تـوثب عـزم   شد مـا را    
. 

عربيــاً ال بـد أن نـحيـاه       
. 

خلت فيك الطموح للعلم ميسـي       
. 

      نـاهلـشـباب العـلم كـل م
. 

فاألماين بأن تـكـون مـثـاالً       
. 

العلـم وعهـد من املىن صغناه       
. 

جـد يف أين منا طـالئـع الـم      
. 

عـربياً فنـحن منـه اجلبــاه      
. 

كل جمد أضفى على الكون حسناً         
. 

جل يف اخلــافقـني من سـواه      
. 

كيف كنا وهل يغـيب مجـال         
. 

      جترح السـمع أن جتيب الشـفاه
. 

آه يا قـسـوة الليــايل أجييب        
. 

عـريب يطــول عمر جــواه     
. 

إيه سـلطان ال أداجيـك جرحي       
. 

غـري أين الـفقيـر فيمــا أراه      
. 

أنا مـن سـالف الزمــان غين       
. 

يعـربـي يتيــه يف دنــياه      
. 

أنا أشـكو الـجوى حلال شباب        
. 

مـن ركبــه أرداه    يتلَــقى   
. 

غاب عن موكب العلوم وأمسى        
. 

الغرب وهذا التفـاه منـه رداه       
. 

أوثقت ِفكـره التفاهـات فـي       
. 

ـُدى وعراه        يتخــلى عن اهل
. 

ينربي للحيــاة لكـن بقلب        
. 

 أَغـاله  ملريـد من الشــذى    
. 

وعـرى الديـن قوة بل حياة         
. 



حليــاٍة عزيـزٍة ورفــاه      
. 

          ويح من قال إمنا الديـن قيـد
. 

كيف ال يرتضيــه من أثراه        
. 

ويح من قـال إنه ضد علـم          
. 

فشــاهو مناء اجلـميل من أ        
. 

حبر هذي العلوم من خاض فيها          
. 

يسبح النجم يف سـحيق مداه        
. 

ومدار األفالك من قـال عنه          
. 

جلمال يفوح عطراً شــذاه        
. 

يا خلي الفـؤاد من كل نبض          
. 

ـ          اهخليول إن كنت ال ترعـ
. 

ليس خيشى العدو منك رباطاً          
. 

الدين قومياً والعلم يتلو خطاه         
. 

ال خييـف العدو شيء سوى          
. 

مسـهري القوام ما أحــاله       
. 

إيه سلطان يا حصانـاً تبدى          
. 

ـ      ــاك اهللا  جبـالل فيا رع
. 

رايـة اد يف ميينك توحـي         
. 

وشعار التوحيد يف مينــاه        
. 

ليس أحلى من رائد عــريب         
. 

 .. والسالم عليكم - 

 كلمة الدكتور عبد احلليم رضوي
ية العربية السعودية للثقافة    مث أعطيت الكلمة للدكتور عبد احلليم رضوي مدير اجلمع          

 :والفنون جبدة فقال
صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أيها           ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم     -
 ..سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته: السادة

وا يف احلقيقة أرى نفسي كشجرة اخلريف أمام هؤالء السادة، واألساتذة األفاضل الذين صور              -
أدباً وخلقاً وثقافةً وفكراً وتدفقاً إنسانياً ومشاعر، كم كنت أمتىن لو رمست            ..  مشاعرهم أحسن تصوير  

هذه الكلمة، هذه الصورة بألواين وخطوطي املتواضعة ألعرب عن صدق مشاعري جتاه هذه اللحظة                
كرائد هلذه  -كبري  وال شك يف أن النافذة احلضارية اليت أطل منها هذا احلدث التارخيي ال              .  السعيدة

 .-األمة، وأول رائد عريب وإسالمي يف األفق العريب اِإلسالمي يف هذا العصر اجلديد 
لقد جعلت آلفاق الشباب ومشاعرهم إحساساً متدفقاً ميوج باحلماس وبالتطلعات املستقبلية              -

فقد كان  .   الكبري يف عصر التقنية احلديثة يف عصر الفضاء، ولقد رافقوا مبشاعرهم ومحاسهم هذا احلدث            
وال شك فقد كان    .  مسوكم رمزاً متطلعاً ومتدفقاً ومتموجاً لبناء صور حضارية تارخيية هلذا البلد الكرمي           

للحدث التارخيي رد فعل عجيب يف نفوس الكبار والصغار، والكل حيلم أن يكون هلذا الدور اِإلنساين                 
االنطالق من هذا البلد ليقتدي به شباب       الكبري مردود حضاري نقتدي به وننطلق منه، ويشكل نقطة          

هذا البلد يف كل ااالت اِإلنسانية، ونقطة االنطالق املتشعبة املشعة اليت بدأمتوها تنري العقول والقلوب               



وأرجو أن  .  يف الفكر والثقافة والفنون   ..  باحلماس، لتبين دروباً ممهدة ليمشوا عليها يف مجيع ااالت         
مي دور فَعال يف بناء احلضارة يف جمال الفضاء إن شاء اهللا؛ والسالم عليكم               يكون هناك لدوركم الكر   

 . ورمحة اهللا وبركاته

 كلمة األستاذ علي حافظ
مث قرأ عريف األمسية كلمة بعث ا األستاذ علي حافظ مشاركةً منه يف االحتفاء بسمو                

 :كلمة هيوال. األمري سلطان بن سلمان، ولكن لعذر قاهر مل يتمكن من احلضور
مجعية الوفاء بالرياض تتألف من سيدات وفتيات اتمع السعودي املثقفات، والسيدة جنوى               -

عثمان حافظ ابنة أخي األستاذ عثمان حافظ عضوة يف هذه اجلمعية قد طلبت مين باسم اجلمعية نظم                  
ٍذ تتحدث عن رائد    نشيد تنشده اجلمعية عند احلاجة، وكانت أجهزة اِإلعالم السعودية والعاملية وقتئ           

الفضاء األمري سلطان بن سلمان بن عبد العزيز أول عريب مسلم غادر الكرة األرضية إىل الفضاء يف                  
فكانت هذه القصيدة اليت اخترت منها أبياتاً للنشيد، فاستقبلت اجلمعية احلدث التارخيي اهلام             .  التاريخ

 .ذا النشيد وكان له أثر عظيم
ــية الــوفاء تــرنـو إىل     الســمـاءمجع

. 

ـــاء   ــرائـد الفض ــاء ل ــتف يف وفـ 
. 

 
ــوفـاء    ــلطان ذي ال ــلم س ــريب املس الع

. 

ــال مـــراء  ــثـل ب ــا م ــيس هل شــجاعة ل
. 

 
ــرخـاءِ     ــم وال ــها للعل ــحيات كل وتض

. 

ــق للمجــ  ــاب مغل ــتح ب ــنمـاءوف د وال
. 

 
هــو ابــن ســلمان أمــري العــزم والســخاء 

. 

ـــناء  ــل بالس ــذي جلـ ــذ ال ــيد الف الس
. 

 
ــاء   ــه الوض ــك يف عرش ــد مل ــو لفه ندع

. 

ملــك القلــوب والنهــى باحلــب والرضــاء
. 

 
ـــاء    ــدين انتش ــادم ويف ال ــرمني خ للح

. 

ــاء   ــز واِإلب ــد الع ــعيد عه ــده الس يف عه
. 

 

 حقق سلطان لنا معجزة السمـاء

 



 كلمة احملتفى به مسو األمري سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
ب وفياضاً  مث حتدث صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان حديثاً مليئاً باحل              
 :بالشكر لكل من شاركه فرحته باِإلجناز العلمي الكبري الذي حققه لبلده وأمته، فقال

 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته -
.. يف الواقع مثل ما كانت رحليت يف الفضاء مفاجأة يل كانت هذه الكلمة مفاجأة أخرى                  -

أقدر، كانوا أقدر بكثري مين وأقدم ورمبا يف كثري من األحيان أنسب             سبقين يف رحالت الفضاء رواد      
ملهمتهم، وأرى نفس املثل ينطبق هذه الليلة يف جمال احلديث أيضاً، فقد سبقين رواد أقدم وأقدر على                  

رمبا يستغرب البعض منكم لو قلت إين شخصياً كانت يل أمنية بلقاء بعض هؤالء الرواد،                .  التعبري مين 
ذه الليلة بفضل اهللا سبحانه وتعاىل مث بفضل عالقيت الشخصية األخوية الوطيدة منذ سنني مع               وحتققت ه 

كان هذا  ..  أخي وصديقي األخ عبد املقصود، اليوم وبعد سنني طويلة، سيظل أخاً أكرب وال أقول والداً              
 .يزعجه يف كثري من األحيان

وظلت هذه الدعوة تؤجل    .  سنة تقريباً منذ  ..  عبد املقصود كانت دعوته سابقة منذ فترة طويلة         -
وأعد نفسي بقدومي إىل مرتله ولقائكم ليس فقط يف          .  لطلب مين، ملعرفيت بأنه يف مكان األخ األكرب        

 .الواقع تكرمياً يل لكن أعده فرصة للقائكم، وتكرمياً لنا مجيعاً
ال الرحلة اليت   أحببت أن أوضح نقطة ترددت هذه الليلة وهي التركيز علي شخصياً يف جم               -

 ..متت قبل عام ونصف، وأحببت أن أوضح أهم شيء حصل، رمبا خيفى على البعض
الواقع أن رحلة الفضاء األوىل مع تواضعها كانت رحلتنا مجيعاً، وأنا وأنتم تشعرون ذا                  -

اِإلخوة املتحدثون ذكر كل منهم مشاعر، فمنهم من ذكر مشاعر األمهات ومنهم من              ..  الشيء اليوم 
رج على مشاعر األبناء ومشاعر الشباب، يف حني كانت هذه الرحلة أكرب جتسيد لعمل مجاعي وال                 ع

أقول سعودي فقط ولكن عريب أيضاً مت بنجاح وبصمت يف البداية على كل حال، حىت جاءت                    
يف الواقع عملنا كمجموعة كبرية جداً تألفت من أكثر من مخسني            ..  الصحافة وتدخلت يف املوضوع   

ل واحد منهم على انفراد يستحق أكثر بكثري مما حصل عليه، ولو كان بيدي أنا أن آخذ                   شخصاً ك 
 . لوزعته عليهم بالتساوي- وال أستحق الكثري -الكثري من املديح الذي حصلت عليه 

أنا أعرف وأعترف بأنه لوال جمهودام اليت استمرت يف بعض األحيان لبعض منهم أكثر من                  -
 كان لدوري املتواضع يف هذه الرحلة كشخص من عدة أشخاص، من جمموعة               ساعة متواصلة ملا   ٢٤

وأحب أن أوضح هذه النقطة أيضاً، نساء ورجاالً من أبناء هذه البالد             .  كبرية نساء ورجال أية قيمة    
 .ولن يكون له النجاح الذي مت. وأبناء العامل العريب لكان دورنا أكثر تواضعاً



حة لعدة جوانب وال أحب أن أطيل؛ ولكن يف أهم جوانبها أا            يف الواقع، الرحلة كانت ناج      -
كانت متثل جناح التعاون الذي استثمر وأوصل اموعة وأوصل هذا البلد من نقطة إىل نقطة أخرى،                 

البلد تارخيه تاريخ طويل    ..  ووضع هذا البلد وأهله على منعطف طريق آخر جديد         ..  بسهولة ويسر 
اً، ويفوت الكثري منا لو نظر البعض منا إىل اخللف قليالً لرأى هذا               ولكن تارخيه احلديث قصري جد    

 .التاريخ القصري ورأى التطور الذي حدث يف هذا التاريخ، وكيف حدث
أنا اليوم وصلت من بلد عريب شقيق من الصومال، وأعرف أن األخ عبد املقصود كان أكثر                   -

لقد رأيت يف الصومال بعيين     .  ن ذلك حرصاً على حضوري، خيشى أن تتدخل ظروف قاهرة حتول دو         
مع احلفاوة اليت تلقيتها من إخواين يف الصومال، ومع حسن الضيافة، ومع الكرم الصومايل املعروف                 

لقد وجدت مبا ال يدع جماالً للشك       .  رأيت اختالف األوضاع بكل وضوح وخاصة يف منطقتنا العربية        
دنا، وتذكرت عندئذ أنين ـ وأنا أبلغ من العمر يف سين           واحلمد هللا النعمة الوافرة اليت نعيش فيها يف بل        

هذا ثالثني عاماً ـ آخر األجيال اليت استطاعت أن تعيش فترة النخلة اليت عاشتها اململكة، واستطاعت                
إن ما حصل من تقدم لبلدنا      .  بعد ذلك أن تشق طريقها حنو الرقي والنمو يف كل جمال يف زمن قصري              

 من أبناء هذه البالد ال حيسون به، وال يشعرون به، وأنا ال أزعم أين من جيل                 يؤسفين أن أقول أن كثرياً    
ولقد سئلت عن رحلة    .  األخ عبد املقصود بل هو أكرب مين، ولذلك فهو يتذكر أشياء أقدم بكثري              

الفضاء هذه كثرياً وعن أمهيتها، ومن األسئلة اليت وجهت إيلَّ عندما كنت يف السودان يف آخر زيارة،                  
إذا مل نستطع حل مشاكلنا يف األرض ما جدوى البحث عنها يف الفضاء؟ رمبا              ..  يا أخي :  سؤال التايل ال

وما جيب أن نكون عليه     ..  كان هلذا السؤال وجه من الصحة، فما زلنا نبحث يف اختيار حلول ملشاكلنا            
س يف مقدورنا حلها    يف املستقبل، ولكن العامل والتاريخ مها اللذان حيددان ما نواجهه من مشاكل، ولي             

مث إن جمال الفضاء مل نصل إليه إالَّ متأخرين بسنوات عديدة؛ مع العلم أن رحالت الفضاء يف                 .  جبرة قلم 
هكذا ..  السابق كانت رحالت علمية إىل حد ما، أما يف غالبها فهي إعالمية أو رحالت استعراضية                

 املكان الذي بدأ فيه استغالل هذا اال        بدأت يف الواقع رحالت الفضاء غري أن العامل اليوم وصل إىل          
احليوي لعدة أمور تعرفون منها الكثري، سواء اقتصادية أو علمية، ولكن من أمهها أيضاً استغالهلا                  

 .استغالالً عسكرياً وأمنياً
إذا كنا نفتخر بكل ما منلك، فإن علينا أن نراعي مستقبل األجيال القادمة، وإذا كنا نود                    -

عقيدتنا اليت نعتز ا واحملافظة على تقاليدنا وعاداتنا، فالنظرة إىل املستقبل تفرض أن تشمل              احملافظة على   
 .هذه احملافظة أيضاً احملافظة على أنفسنا من الناحية األمنية والناحية العسكرية

ومن املؤسف أن نرى اليوم االتفاقيات الدولية يف جمال استغالل الفضاء عسكرياً توقع فيما                 -
ويورد بعض إخواننا الصحفيني هذه     .  أعدائنا وبني دول العامل، وتتناقل هذه األخبار صحفنا احمللية        بني  



األخبار بصورة خمتصرة مقتضبة قصرية ال تعطي أمهيتها كاملة، ولكن ال قدر اهللا قد يأيت اليوم الذي قد                  
اآلن بالية وليس هلا النفع الذي      ال يكون بعيداً أبداً أن تصبح أكثر أسلحتنا التقليدية املوجودة بأيدينا             

 .توقعناه منها، أو ال تساوي القيمة اليت دفعناها مثناً هلا
أنا شخصياً خبربيت املتواضعة    .  اململكة العربية السعودية اليوم بلد يعيش فعالً ثورة علمية جبارة           -

 لدينا، وال زلنا ال     أعرف أن هذه الثورة العلمية ال زالت غري حمسوسة         ..  جداً وحبكم تنقاليت الكثرية   
ولو كان بعضكم يعمل يف اال الذي أعمل فيه وهو جمال الطريان،             .  نعرف إىل أي حد وصلنا فيها     

كما أود أن   .  ألدرك أن قواتنا اجلوية تتعامل اليوم مع أكفأ األجهزة العسكرية تعقيداً يف العامل وأفضلها             
 اال هم الذين يسيطرون على هذه األجهزة        أقول لكم بكل جد إن إخوتكم السعوديني العاملني ذا        

 .سيطرة تامة، رغم وجود األجانب وبعض املستشارين املتعاقدين
لقد أحببت أن أقول هذه الكلمة البسيطة وأقحم القوات اجلوية، ألين أستطيع أن أحتدث                  -
، أو زار أحدكم خمابئ     فلو رأيتم اال الذي يعمل فيه أبناؤكم وإخوانكم يف القوات اجلوية مثالً           .  بامسها

 باملائة من إخوانكم السعوديني،     ١٠٠، لرأى أن اموعة اليت تعمل يف كل خمبأ هم           ١٥طائرات الفاء   
وأن هلم فعالً السيطرة التامة على كل شيء خيص هذا البلد وأمنه واآلن يف الواقع بدأت قواتنا اجلوية                   

ري من الطلبات، وبدأ يرتفع مستوى العسكري        تستقبل أفضل اجلامعيني املتعلمني وترفض اآلن الكث       
أي أننا بدأنا نبتعد عن الكثرة ونركز على اجلودة، حىت يتم التنافس بني الشباب قوياً وسليماً،                .  املقبول

وال يكون هناك جمال للمجامالت واحملاباة، لدرجة أن والد أي طالب نسبة درجاته العلمية منخفضة                
 إحلاقه بالقوات املُسلحة، لوجود شباب أكثر منه تفوقاً علمياً وأقوى           جيد نفسه يف حرج شديد إذا رغب      

 .وأفضل على أداء العمل
لقد .  لقد وصلنا حقيقة إىل مرحلة مل يتخيل أحد أن يصل بلدنا إليها يف هذه املدة القصرية جداً                  -

هذا الشيء لعدم   بدأت اململكة يف شبه عزلة تقنياً عن باقي دول العامل العريب، قد ال يالحظ بعضكم                 
نعم كان عندنا الكثري الذي نفتخر به وببلدنا واحلمد هللا، ولكن الفخر شيء،             .  تعامله يف هذه ااالت   

 .والتطلع للمستقبل والعمل شيء آخر
ختاماً إن ما مسعته من القصائد واخلطب سرتين وأتقبلها نيابة عن إخويت وأصدقائي الذين                  -

صي أنا، كما أود أن أقول لكم بأن هذه احلفلة الليلة وهذا              ذكرم يف أول كالمي، وليس لشخ      
كما .  التكرمي مناسبة مجعتين بكم، والتقيت بالكثري منكم والذين متنيت لقاءهم قبل اليوم ملا مسعته عنهم              

أن هناك إخوة آخرين قابلتهم الليلة وأمتىن أن أقابلهم يف املستقبل، فشكراً لألخ عبد املقصود على كل                 
ه بسبب مجع هذه النخبة من الناس كل أسبوع، وهو وعدين كصديق عرفته قبل الطفرة املالية                 ما يعمل 



وما زال كما عرفته مل يتغري أبداً يتمتع بتلك اخلصال احلميدة، وأشكركم على هذا االستقبال؛ والسالم                
 . عليكم ورمحة اهللا

 ما قبل اخلتام
ة قدم الفنان فيصل عراقي مدير املركز       وقبل أن ينفض عقد اتمعني ويعلن اختتام األمسي       

اِإلعالمي مبكة لسمو األمري سلطان بن سلمان لوحة فوتوغرافية متثل أكرم بقعة هي مكة املكرمة،               
هدية ذه املناسبة السعيدة، مث قدم الفنان حممد أمان لوحة من املشاعر واألحاسيس مشاركةً منه               

والكلمات من  "  اس"وف يف املنطقة الغربية يسمى      يف هذه األمسية، وهي نوع من الغناء املأل       
 :شعر األستاذ مصطفى زقزوق وهي

ــهب     ــني الش ــس ب ــديث األم ــا ح م
. 

ــب  ــني احلجـ ــنور بـ ــيـض الـ وومـ
. 

 
ـــي  ــيت ال تنقضـ ــؤااليت الـ ــا سـ يـ

. 

هنئــــيين باملســـــاء الطــــيــب
. 

 
ــنا    ــيب سوسـ ــات حـ ــي آيـ وارفعـ

. 

ــبـب   ــزيه السـ ــنفح نـ ــر الـ عاطـ
. 

 
ــومـة   ــراحه مرســ ــي أفــ واطلقــ

. 

ــر األرب  ــب وطهــ ــذا احلــ بشــ
. 

 
ــودتـه    ــن عـ ــلطان مـ ــرحباً سـ مـ

. 

ــيه   ــوى بتـ ــرحيت نشـ ــبفـ العجـ
. 

 
ــه    ــا أمجلــ ــيت مـ ــري الصـ عبقـ

. 

ــتب   ــل الـكـ ــزهو بكـ ــاً يـ رائعـ
. 

 
ــماء  ــنا يف السـ ــلمان كـ ــنا سـ كلـ

. 

حبــــنان الــــوالـد الـمــــرتقـب
. 

 
ـــتعطفنا   ــان تســ ــرى اِإلميــ وعــ

. 

ــرـب  ــراحـم املــ ــاء الــ بقضــ
. 

 
ــرأته  ــي جـ ــلطان وفــ ــان سـ كـ

. 

ــرتب ــى الــ ــوفد األرض ألعلــ مــ
. 

 



ــته  ــد يف أمـــ ــتعـاد اـــ فاســ
. 

ــب   ــد احلقــ ــيٍد مبجـ ــني تأكـ بـ
. 

 
ا شــباب العــرب آفــاق الــدرا   يــ 

. 

ــب ــد ال باللعــــ ــى باجلــ ترتقــ
. 

 
 

 ختام األمسية
 :مث اختتم األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية

يا صاحب السمو، إا لفرصة أحتتها لنا مجيعاً للتعبري ببعض ما تكنه نفوسنا وقلوبنا يف هذه                   -
هنيئاً لك مبا حققت، وهنيئاً لكل زمالئك الذين كانوا معك وقد أشرت إليهم، وهنيئاً              .  سية املباركة األم

 .لنا بكل احلب والوفاء واِإلخالص الذي كان منك سلطاناً فعالً يف هذا األداء
أيها اِإلخوة بامسكم نشكر لصاحب السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان هذه الفرصة اليت                -
لنا يف هذه األمسية املباركة والطيبة، ونرجو خملصني أن ميده اهللا بعونه وتوفيقه دائماً لنرى مزيداً                أتيحت  

 .من اِإلجناز ومزيداً من العطاء يف مستقبل األيام، وشكراً لكم؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 







 
 
 
 
 

مل تلق يف هذه االثنينية كلمات وإمنا كانت أمسية خمتصرة، ضمت خنبة خمتارة من الشخصيات                
الذين هلم صلة وثيقة وصداقة قوية باحملتفي واحملتفى به، وختللتها أحاديث ودية خاصة،وبعض املناقشات              

 . صفة اخلصوصيةاألدبية اجلانبية، حبيث اشتغل كل شخصني أو أكثر من احلضور يف حوار تغلب عليه

* * * 





 
 ]٥: ، الجزء٥٨: االثنينية[

 معالي الدآتور المهندس محمد سعيد فارسي
*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٥٨: االثنينية[

 سعادة األستاذ غالب أبو الفرج، ثم سعادة العالمة الدآتور صالح الدين المنجد
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٥٨: االثنينية[

، ثم سعادة األستاذ )رحمه اهللا(تونسي مدير مدارس الثغر سعادة األستاذ عبد الرحمن ال
 زهير مسعود مدير ميناء جدة اإلسالمي، ثم سعادة األستاذ منصور عطار

*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٥٨: االثنينية[

 معالي الكابتن أحمد مطر مدير عام الخطوط السعودية
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٥٨: االثنينية[

دة الدآتور عصام قدس مدير عام مستشفى العيون بجدة ثم سعادة األستاذ محمد سعا
 قدس

*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٥٨: االثنينية[

، ثم ضيف الحفل معالي المهندس محمد )رحمه اهللا(سعادة األستاذ محمد حسين زيدان 
 سعيد فارسي

*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٥٨: االثنينية[

 لدآتور عبد اهللا مناع وأحد الحضورسعادة ا
*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٥٨: االثنينية[

 عبد المقصود خوجه راعي االثنينية يلقي آلمته ترحيبا بالضيف الكبير
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٥٨: االثنينية[

 سعادة األستاذ األديب غالب أبو الفرج وأحد الحضور
*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٥٨: نينيةاالث[

 ثم سعادة الدآتور يعقوب إسحاق) رحمه اهللا(سعادة األستاذ عبد الرحمن التونسي 
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٥٨: االثنينية[

ثم معالي المهندس محمد سعيد فارسي ثم سعادة ) رحمه اهللا(األستاذ محمد حسين زيدان 
 )رحمه اهللا(عطار األستاذ األديب الكبير أحمد عبد الغفور 

*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٥٩: االثنينية[

سعادة المهندس زآي فارسي ثم سعادة الشيخ عبد اهللا القصبي ثم سعادة المحتفى به 
 األستاذ عبد اهللا الحصين

*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٥٩: االثنينية[

 النهاري، سعادة السفير عبد سعادة األستاذ يوسف دمنهوري، سعادة الدآتور عبد العزيز
 القادر عالقي

*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٥٩: االثنينية[

سعادة األستاذ يوسف دمنهوري، ثم سعادة الدآتور عبد العزيز النهاري، ثم سعادة 
 السفير عبد القادر عالقي

*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٥٩: االثنينية[

ئيس نادي المدينة األدبي، ثم عبد المقصود خوجه، ثم سعادة األستاذ محمد هاشم رشيد ر
 سعادة األستاذ اإلعالمي المعروف حسين نجار

*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٥٩: االثنينية[

سعادة األستاذ الشاعر الكبير محمود عارف، ثم سعادة األستاذ عبد اهللا الحصين، ثم 
 سعادة األستاذ الكاتب محمد صالح الدين

 *    **    



 
 ]٥: ، الجزء٥٩: االثنينية[

 معالي األستاذ الشيخ عبد اهللا بلخير، ثم سعادة األستاذ يوسف دمنهوري
*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٥٩: االثنينية[

 سعادة األستاذ الكاتب اإلسالمي محمد صالح الدين، ثم سعادة الدآتور عصام خوقير
*    *    * 



 
 ]٥: جزء، ال٥٩: االثنينية[

 معالي الدآتور رضا عبيد، ثم سعادة األستاذ محمد صالح الدين
*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٥٩: االثنينية[

سعادة الشيخ عبد اهللا القصبي، األستاذ عبد المقصود خوجه، معالي الشيخ عبد الرحمن 
 أبا الخيل

*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٥٩: االثنينية[

 جه راعي االثنينية يلقي آلمتهعبد المقصود خو
*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٦٠: االثنينية[

 سعادة األستاذ العميد طارق عبد الحكيم
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦٠: االثنينية[

سعادة األستاذ علي حسون، ثم سعادة األستاذ الفنان جميل محمود، ثم سعادة األستاذ 
 جالل أبو زيد وبعض الحضور

*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٦٠: االثنينية[

 فرقة الفنان طارق عبد الحكيم
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦٠: االثنينية[

 سعادة األستاذ العميد طارق عبد الحكيم يشارك الفرقة
*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٦٠: االثنينية[

  آلمتهيلقي) رحمه اهللا(سعادة األستاذ محمد حسين زيدان 
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦٠: االثنينية[

 األستاذ الفنان حمادة سلطان
*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٦١: االثنينية[

 سعادة األستاذ ملحم آرم
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦١: االثنينية[

 سعادة األستاذ ملحم آرم، ثم سعادة األستاذ عبد المقصود خوجه
  *    **   

 
 ]٥: ، الجزء٦١: االثنينية[

سعادة األستاذ عبد المقصود خوجه، ثم سعادة األستاذ إياد مدني، ثم سعادة األستاذ عبد 
 اهللا باجبير، ثم سعادة األستاذ السيد عبد اهللا الجفري

*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦١: االثنينية[

الدآتور هاشم عبده هاشم، ثم سعادة سعادة المحتفى به األستاذ ملحم آرم، ثم سعادة 
 األستاذ نبيه األنصاري

*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٦١: االثنينية[

 سعادة االستاذ ملحم آرم، ثم سعادة األستاذ السيد إياد مدني
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦١: االثنينية[

 األستاذ عبد المقصود خوجه، ثم سعادة األستاذ ملحم آرم
  **    *   

 
 ]٥: ، الجزء٦١: االثنينية[

، ثم األستاذ عبد المقصود )رحمه اهللا(سعادة األستاذ األديب محمد عبد اهللا مليباري 
 خوجه، ثم سعادة األستاذ اإلعالمي الكبير أحمد فراج

*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦١: االثنينية[

المة صالح  الدين المنجد، ثم سعادة سعادة األستاذ ملحم آرم، ثم سعادة الدآتور الع
 العالمة الشيخ أبو تراب الظاهري

*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٦١: االثنينية[

 سعادة األستاذ أحمد فراج، ثم سعادة األستاذ ملحم آرم
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦١: االثنينية[

الفقيد محمد حسين زيدان األستاذ ملحم آرم يقبل رأس سعادة … صورة من نبل الوفاء
 )رحمه اهللا(

*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٦٢: االثنينية[

سعادة األستاذ عبد الوهاب البياتي، ثم األستاذ عبد المقصود خوجه واقفا، ثم : من اليمين
، ثم معالي األستاذ عبد العزيز )رحمه اهللا(سعادة األستاذ الشاعر الكبير عمر أبو ريشة 

 يلقي آلمته، ثم سعادة األستاذ حامد مطاوع) ه اهللارحم(الرفاعي 
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦٢: االثنينية[

األستاذ الشاعر عبد الوهاب البياتي يلقي آلمته، ثم األستاذ الشاعر عمر أبو ريشة 
 )رحمه اهللا(

*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٦٢: االثنينية[

ي، ثم الشاعران الكبيران عبد الوهاب البياتي، وعمر معالي األستاذ عبد العزيز الرفاع
 أبو ريشة

*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦٢: االثنينية[

سعادة الدآتور عبد اهللا الغذامي المحاضر بجامعة الملك سعود بالرياض، ثم الشاعر 
 الفقيد عمر أبو ريشة، ثم سعادة األستاذ حامد مطاوع، وبعض الحضور

*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٦٢: االثنينية[

معالي الدآتور رضا عبيد مدير جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ثم معالي األستاذ الفقيد 
عبد العزيز الرفاعي، ثم سعادة األستاذ عبد الوهاب البياتي، ثم األستاذ عبد المقصود 

 خوجه
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦٢: االثنينية[

ثم األستاذ علي حسون، ثم األستاذ محمد قنديل، ثم األستاذ رفقي الفنان محمد طلعت، 
 الطيب

*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٦٢: االثنينية[

سعادة األستاذ الفقيد عمر أبو ريشة، ثم سعادة األستاذ الكبير عزيز ضياء، ثم سعادة 
لصورة سعادة األستاذ حامد مطاوع، ثم معالي الشيخ عبد اهللا بلخير، ويظهر في خلفية ا

 األستاذ السيد أمين العبد اهللا وسعادة األستاذ محمد سعيد طيب في حديث جانبي
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦٢: االثنينية[

سعادة األستاذ الشاعر عبد الوهاب البياتي، ثم الفقيد عمر أبو ريشة، ثم سعادة األستاذ 
 الكبير عزيز ضياء

*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٦٢ :االثنينية[

 ثم معالي الشيخ عبد اهللا بلخير) رحمه اهللا(األستاذ الفقيد عمر أبو ريشة 
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦٢: االثنينية[

معالي الفقيد عبد العزيز الرفاعي، ثم سعادة األستاذ الشاعر عبد : من اليمين جلوسا
.  ثم سعادة األستاذ الكبير عزيز ضياءالوهاب البياتي، ثم األستاذ الفقيد عمر أبو ريشة،

األستاذ عبد المقصود خوجه، ثم سعادة األستاذ اإلعالمي المعروف : ومن اليمين وقوفا
 حسين نجار

*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٦٢: االثنينية[

سعادة األستاذ الصحفي سمير خوجه بكة، ثم سعادة األديب حمد الزيد، ثم سعادة األستاذ 
 وشيرشاد مرق

*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦٢: االثنينية[

سعادة األستاذ عبد الوهاب البياتي، ثم سعادة األستاذ الفقيد عمر أبو ريشة، ثم سعادة 
 األستاذ الكبير عزيز ضياء، ثم سعادة األستاذ حامد مطاوع

*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٦٢: االثنينية[

 شاعر عمر أبو ريشة، ثم معالي األستاذ عبد العزيز الرفاعيالفقيدان العزيزان األستاذ ال
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦٢: االثنينية[

سعادة األستاذ حامد مطاوع، ثم معالي الشيخ عبد اهللا بلخير، ثم سعادة األستاذ الشاعر 
 حسين باشا سراج، ثم سعادة األستاذ السيد يس طه، ثم سعادة األستاذ نبيه األنصاري

 صاحب مجلة المنهل
*    *    * 

 
 ]٥: ، الجزء٦٢: االثنينية[

 األستاذ عبد المقصود خوجه، ثم معالي األستاذ عبد العزيز الرفاعي وبعض الحضور
*    *    * 



 
 ]٥: ، الجزء٦٢: االثنينية[

دة الفقيد معالي الفقيد عبد العزيز الرفاعي، ثم سعادة األستاذ عبد الوهاب البياتي، ثم سعا
 األستاذ عمر أبو ريشة

*    *    * 
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