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بقدر ما يكون التواصل يف حد ذاته مطلباً ملحاً يف حياتنا اليومية، فإنه يكون أكثر إمتاعاً إذا كان                  
لنظيفة، وأكثر إشراقاً عندما يكون حول الذكريات وعطر أحاديثها، والتأدب بكمال          عبر الكلمة احلرة ا   

جمالس العلماء واألدباء الذين بلغوا الغاية، وأدوا رسالتهم على أحسن وجه، ومحلوا مشاعل العطاء                
انه الفكري ِإلنارة الطريق لألجيال القادمة، ومنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر، سائالً اهللا سبح                
 .وتعاىل أن ميد يف أعمارهم، وميتعهم بالصحة والعافية وينفعنا بعلمهم، وكرمي خصاهلم، ورفيع أخالقهم

بتكرمي الشاعر اِإلسالمي الكبري األستاذ عمر اء       )  هـ١٤٠٨(وقد بدأت أمسيات هذا العام      
جهم يف لوحات شعرية    ، فقد كان من الرواد الكبار الذين سكبوا عصارة مه         )رمحه اهللا (الدين األمريي   

ما كان حريصا رمحه اهللا على زيارة األماكن املقدسة         كصلى اهللا عليه وسلم     ى  رقيقة تفيض حبب املصطف   
املكرمة واملدينة املنورة بصورة منتظمة، وحيرص من خالل هذه الزيارات على إقامة الندوات               يف مكة 

 .الشعرية كلما أتيحت له الفرصة
اء بعض الرواد الكبار الذين شرفْنا بتكرميهم       وقد أشتملت األمسيات أيضا على مناذج من عط       

واالستماع إليهم مثل األستاذ املريب الكبري عثمان الصاحل، ولقاء بالعقيد شحات مفيت ضمن حماولتنا               
لفتح أكرب قدر من القنوات لاللتقاء مبختلف الفعاليات ذات العالقة باملواطن وحياته اليومية، ِإلمياين بأن               

 . ينفصالن عن مهوم الناس وتطلعام حنو حياة أفضلاألدب والفكر ال
وتنقَّلت األمسيات بني الشعر العمودي، والشعر الشعيب الذي أحتفنا به رائده يف البحرين األستاذ              
عبد الرمحن رفيع، وكذلك سعدنا بأمسيات متنوعة ختمها معايل الدكتور راشد الراجح بأمسية رائعة               

األديب مبكة املكرمة، ويف معظم األمسيات دار حوار مفتوح بني احملتفَى           حول جامعة أم القرى، والنادي      
به واحلضور مما أدى إىل إثراء األمسية ونقل جوها العام من لقاء أديب إىل ندوة يِتم فيها تبادل اآلراء                     

 .واألفكار
 والصحفيني  وال شك أن مجيع األمسيات قد جاءت يف إطار توثيق العالقة بني األدباء واملفكرين              

وخمتلف قطاعات املثقفني على اختالف مشارم، مما يؤدي يف النهاية إىل األندماج بني األساتذة يف هذا                

 



الوسط اهلام وإتاحة الفرصة لالنصهار يف بوتقة العطاء خدمة هلذا الوطن، وكم آمل أن تؤدي االثنينية                 
.. شاركة يف فعالياا األدبية والفكرية    هذا الدور حبب عظيم بفضل تعاون كل من شرفها باحلضور وامل          

 .متطلعاً إىل أن تقضوا أمتع اللحظات وأطيبها مع هذا اجلزء من سلسلة االثنينية

   . 
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 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 .م وأمت دراسته الثانوية يف حلب١٩١٨ ولد عام - ١
 .بون درس األدب وفقه اللغة يف كلية اآلداب جبامعة السور- ٢
 . درس احلقوق يف اجلامعة السورية بدمشق- ٣
 . بعد خترجه قام بتدريس علوم النفس واالجتماع واألخالق والتاريخ واحلضارة- ٤
 .سالمي توىل إدارة املعهد العريب اِإل- ٥
 .ـه١٣٦٨ شارك يف الدفاع عن القدس عام - ٦
 .ية السعودية مثَّل سوريا وزيراً وسفرياً يف باكستان واململكة العرب- ٧
 . أسهم يف تأسيس حركة سوريا احلرة- ٨
 .سالمية اشترك يف كثري من املؤمترات العربية واِإل- ٩
سالم والتيارات املعاصرة جبامعة القرويني      أستاذ كرسي لدراسة اإلِ    ـه١٣٨٦ دعي إىل املغرب     -١٠

 .باملغرب
 .سالمية جبامعة حممد اخلامس درس احلضارة اِإل-١١
 .سالمية أستاذاً وزائراً وحماضراً يف معظم جامعات الدول العربية وبعض جامعات الدول اِإل دعي-١٢
 .سالميةسريت امع العلمي العراقي وامع امللكي لبحوث احلضارة اِإل عضو يف أُ-١٣
 :  صدر له عدة دواوين شعرية منها-١٤

 من وحي   - األقصى وفتح والقمة     - اهلزمية والفجر    - ألوان الطيف    - ملحمة اجلهاد    -مع اهللا   
 . الزحف املقدس- أذان القرآن - جناوى حممدية - أمي - أب - أشواق وإشراق -فلسطني 

 :صدر له نثراً -١٥
 يف  - خواطر وذكريات    -نسانية املعاصرة   سالم وأزمة احلضارة اإلِ    اإلِ -صفحات ونفحات   

ي املهرجان  ـ ألوان من وح   -ضاري   وأمته يف ضوء الفقه احل     ..سالم وسطية اإلِ  -رحاب القرآن   
 .سالم يف املعترك احلضاري اِإل-
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 حفل الَتكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 : األمسية بالكلمة التاليةهافتتح األستاذ عبد املقصود خوج
 .. يا سيدي هذه ليست كلمة، بقدر ما هو ترحيب بك-
 عن األساتذة   أصالة عن نفسي ونيابةً   .   بسم اهللا واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا         -

يا سيدي  .  ب بضيفنا الكبري األستاذ عمر اء الدين األمريي       رحسعدين أن أُ  خوان األعزاء ي  الكبار واإلِ 
      أنت بني أهلك وإخوانك وذويك وحمب  يك، اجلمع من  م حتفبك، مملوءة بكثري من التقدير       ا قلو 

سعدنا أن نكون معك وأن نقضي هذه األمسية        ي..  داً يف سبيل اهللا   عجاب بك، خادماً للكلمة، جماه    واِإل
 .الطيبة، وليس يل أن أضيف أكثر من ذلك

 الكلمات أحياناً تتضاءل مع احلب الكبري، لك الشكر على تشريفنا ذه األمسية، والشكر               -
، والسالم عليكم    أخرى وأهالً وسهالً مرةً  .  حتفني بك لوا باحلضور م  خوان الذين تفض  لألساتذة واإلِ 

  ...مجيعاً
 

  ))كلمة األستاذ حسني جنار(( 
 : مث حتدث األستاذ حسني جنار فقال

 مرحباً بكم يف هذا اجلمع      ... بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني         -
 .اء الدين األمريياألستاذ األديب عمر .. ٍم من أعالمنا املسلمنيلَعالكبري النبيل الذي نلتقي فيه ِب

-دراسته الثانوية يف األدب والعلوم والفلسفة يف حلبم، ونشأ وأمت١٩١٨ّلد عام  و . 
 . باريسيفنسانية جبامعة السوربون  درس األدب وفقه اللغة يف كلية اآلداب والعلوم اِإل-
-      واحلقوق يف اجلامعة السورية بدمشق، د والتاريخ،  س علوم االجتماع، والنفس، واألخالق،    ر 

 .واحلضارة يف حلب ودمشق
 .سالمي املعاصرأسهم يف انطالقة العمل اِإل. سالمي يف دمشق وتولّى إدارة املعهد العريب اِإل-
 . واتصل بكثري من مراكزه وتوىل بعض مسؤولياته-



 .ـه١٣٦٨نقاذ خالل حرب فلسطني عام  شارك يف الدفاع عن القدس مع جيش اِإل-
 وسفرياً يف باكستان واململكة العربية السعودية، وكان سفرياً يف وزارة              مثّل سوريا وزيراً   -

 .اخلارجية السورية
 . أسهم يف تأسيس حركة سوريا احلرة، وكان رئيس اجلانب السياسي فيها-
سالم، واشترك يف العديد من      اهتم بقضايا الثقافة والسياسة واجلهاد يف أوطان العروبة واإلِ          -

 .ا، واتصل بكبار علمائها ورجاهلا ومؤسساامؤمتراا وموامسه
- سالم والتيارات املعاصرة يف دار      هجرية أستاذاً لكرسي اإلِ    ١٣٨٦عي إىل املغرب عام      ود

واستمر ).  الدراسات العليا للدبلوم والدكتوراه جبامعة القرويني باملغرب       .  (احلديث احلسنية بالرباط  
 .مخس عشرة سنة

-س احلضارة اِإل وكذلك دنسانية جبامعة حممد اخلامسسالمية يف كلية اآلداب والعلوم اِإلر. 
- د    مام حممد بن سعود، وامللك فيصل،      حاضراً يف جامعات الرياض، واإلِ    عي أستاذاً زائراً وم

وامللك عبد العزيز يف اململكة، وجامعات األزهر واجلزائر والكويت وصنعاء وقطر، واجلامعة األردنية يف              
سالمية يف باكستان وتركيا     مارات العربية يف العني، وعدد من اجلامعات اإلِ         ة اإلِ عمان، وجامع 
 .وأندونيسيا

سالمية  وهو عضو يف أسريت امع العلمي العراقي وامع امللكي لبحوث احلضارة اإلِ                -
 .يف األردن" مؤسسة آل البيت"

رمجت بعض قصائده   فكر، وت بع له عشرون من آثاره يف الشعر وال        شاعر منذ بواكري عمره، طُ     -
 .ولديه عدد كبري من الدواوين والبحوث واملذكرات املخطوطة. بالد إسالمية وأجنبية.. إىل لغات
رف يف األوساط األدبية بشاعر     لفت يف دراسة شعره وفكره أطروحات جامعية عدة، وع          أُ -

ديوان (مع اهللا   :  صدر له .   أخرى يتكلم التركية واألوردية والفرنسية ويلم بلغات     .  نسانية املؤمنة اِإل
سالمي والتيارات املعاصرة؛ ألوان    سالم يف املعترك احلضاري، ملحمة اجلهاد؛ اتمع اإلِ         ؛ اإلِ )شعر

 من  ؛)شعر(، األقصى وفتح والقمة     )شعر(روبة وإسالم؛ اهلزمية والفجر      ع ،)ديوان شعر وجداين  (الطيف  
؛ يف رحاب القرآن احللقة األوىل      )ة مع نقد ودراسات   طبعة ثاني (؛ مع اهللا    )شعر وفكر (وحي فلسطني   

شعر من وحي   (؛ ملحمة النصر    )احللقة الثانية (؛ يف رحاب القرآن     )شعر(الطبعة األوىل؛ أشواق وإشراق     
، )ديوان شعر وجداين  (؛ ألوان من وحي املهرجان؛ أمي        )ديوان شعر إنساين  (؛ أب   )حرب رمضان 

املعاصرة؛ صفحات ونفحات، خواطر وذكريات وجتليات؛ يف رحاب        نسانية  سالم وأزمة احلضارة اإلِ   اِإل
وأمته يف ضوء الفقه    ..  سالمة اإلِ  وسطي ؛)ديوان شعر إسالمي  (القرآن أم الكتاب؛ وأذان القرآن       

؛ والزحف  ديوان شعر يف مدح الرسول      ..  احلضاري؛ لقاءان يف طنجة؛ وله حتت الطبع جناوى حممدية        



ز فيه أديبنا احملتفى    ملامة السريعة تعرفون وتدركون مدى ما بر       من هذه اإلِ   .ديوان شعر جهادي  ..  املقدس
به يف ليلتنا هذه اليت نرجو أن نسعد فيها ببعض ما جتود به ذاكرته يف هذا اللقاء املبارك، ونتمىن أن                      

 .  أخرى أرحب به بامسكم وأهالً وسهالًمرةً. نستمتع مجيعاً بكل ما يصدر عنه
 

  ))ذ حممد حسني زيدانكلمة األستا(( 
 : مث أعطيت الكلمة لألستاذ الكبري حممد حسني زيدان، فقال

 املذيع الفطن حسني جنار أحتفنا      ... بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد         -
ذا ضام ه ضيم، وكيف ي  وأريد أن أتكلم عن هذا اد وكيف أُ       ..   الدين األمريي  ءمبجد األستاذ عمر ا   

أقارن بينه  ..  واء.  امسه عمر وما أعز االسم    .  املاجد، هذا العامل، هذا الشاعر ذو اآلثار بكلمة واحدة        
ه البهاء زهري، فالبهاء زهري شاعر وهو شاعر، وليس هذا قصديوبني مسي. 
-        رة الذي أرسى مع الذين أرسوا عرش أمية يف دمشق،           فْ البهاء زهري جده املهلب بن أيب ص

 مصر  طورد بعد ذلك وحورب فإذا أبناؤه يتبعثرون يف األمصار، وإذا البهاء زهري يف خنلة، ولكن              ولكنه  
خرج من بلده وال أقول     ..  نا أيضاً كالبهاء زهري   رمكَّوالبهاء هذا م  .  احلضانة حضنته فإذا هو الوزير فيها     

فاملغرب أرسلت غري راضية    .  قضاماً وإمنا هي املقايضة بني املغرب وبني سوريا، أو بني فاس وبني دمش            م
أريد املغرب كله ودعونا من عبد القادر اجلزائري ومن إليه وإمنا             .  أو مكرهة عبد القادر اجلزائري    

املقايضة بني العاملني هي املقايضة بني اء الدين األمريي وبني بدر الدين احلسين، فهذا بدر الدين املغريب                 
يقول جيلس  .  دثين عنه أستاذنا كامل القصاب حديثاً فائضاً معجباً به        أَم يف دمشق العلم واملعرفة، حىت ح      

أمل نشرح وطالبه من العلماء، ضمته دمشق كما ضمت فاس واملغرب كله            ..  الساعة أو أكثر يفسر لنا    
يضام يف بلده ويكرم    ..  وهذه املقايضة نعرفها بني األقاليم العربية حنيناً إىل الرجال        ..  اء الدين األمريي  

 . للمغرب له بذلك، وهنيئاًفهنيئاً..  بلد آخر، وقد أكرمته املغربيف
)١(بــرح الشــوق بــه يف الغلــس   

. 

ــاً     ــترتّى أملـ ــو يـ ــن لنضـ مـ
. 

ــدلسِ    ــن أن ــرق األرض م ــن ش أي
  .                                                           

ــا   ــى العلَمـ ــباِن وناجـ ــن للـ حـ
. 

                                           
 :هذا مطلع موشحة أندلسية ألمري الشعراء أمحد شوقي معارضاً ا موشحة ابن سهل شاعر إشبيلية واليت مطلعها  )١(

ــنكس   ــن مـ ــه عـ ــب حلــ ــب صـ قـلـ
. 

ــى    ــد محـ ــى أن قـ ــيب احلمـ ــل درى ظـ هـ
. 

لعــــبت ريـــــح الصــــبـا بـالقــــبس
                                                            . 

فهــــو يف حـــــر وخفـــــق مــــثـلما 
. 

 :واليت عارضها أيضاً لسان الدين اخلطيب مبوشحته اليت مطلعها 
يــــا زمــــان الوصـــــل باألنـــــدلس

. 

جــــادك الغــــيـث إذا الغــــيث مهــــى 
. 

ــتلس  ــة املخـــ ــرى أو خلســـ يف الكـــ
                                                            . 

ــا   ــلـك إال حـلمـــ ــن وصـــ مل يكـــ
. 

 



 إن وحدة الثقافة ووحدة العروبة ووحدة األدب، ال جتعل هناك فرقاً بني قرطبة ودمشق، وال                 -
 واحدة وإن   ةٌأم.  سالمي واألدب العريب   العلم اإلِ  بني بغداد ومكة، وال بني مكة والقاهرة، كل ذلك         

حتييت للبهاء،  .  تناثرت األقاليم بالعنعنات وبالقومية الظاملة اآلن، اليت ظلمت نفسها وظلمت إسالمها           
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة السيد علي فدعق(( 
 : مث حتدث األستاذ علي فدعق فقال

م بالشكر مرة جديدة للسيد     وقبل أن أبدأ كلميت أتقد    ..  سالم اهللا عليكم  ..   أيها احلفل الكرمي   -
 إىل لقاء    ثانيةً وعدنا مرةً ..  عدنا والعود أمحد  :   الذي ينطبق عليه املثل القائل      هعبد املقصود خوج  

 .لقاء الرجال الذين هلم مواقف وهلم أهداف كرمية يف حيام.. لقاء الفكر.. لقاء األدب.. األخوة
 هذه قصة أرويها وقد سعدت بلقاء دولة السيد أمحد نعمان، الرجل الذي أصبح حتفة من حتف                 -
 احلياة، وي        تدلّ  لطيفةً  عليكم قصةً  سعد دائماً بزياراته وقد طلب إيل وأسعدين أن أقص   مق خلق   على ع

 .األستاذ عمر اء الدين األمريي وإنسانيته أيضاً
ة، األمريي كان يسري يف إحدى       ذّمريي وإنسانيته الفَ   إن هذه القصة تدل على أخالق األ        -

شوارع باكستان والزبريي كان مطروداً من اليمن، والزبريي كما تعرفونه هو حممد حممود الزبريي                
الشاعر الفحل اليمين اجليد، واملناضل الكبري، كان الزبريي حيمل طبقاً فيه مفاتيح يبيعها ملن يشتري                 

م أنه  عراً يف اليمن ووزيراً أيضاً، فقابله األستاذ عمر األمريي ونظر إليه فتوس            ح، بعد أن كان شا    تياملفا
نعم أنا امسي حممد حممود الزبريي فأخذه األستاذ عمر األمريي وتفاهم مع معايل             :  عريب، فسأله، فقال له   

وكان رجالً   وهو الرجل الذي نعرفه مجيعاً، فقد كان أديباً          - رمحه اهللا    -سفري مصر عبد الوهاب عزام      
وبعد أن شعر الزبريي باالرتياح واطمأن على حياته، وأحس خبلق األمريي،           .  جامعياً، وكان رجالً ممتازاً   

وخلق عبد الوهاب عزام نظم هذه األبيات، وامسحوا يل أن أتلوها عليكم، وهي أبيات تدل على عمق                 
  :قال الزبريي.. نسانيةشعر الزبريي ونفثة من نفثاته املؤملة اِإل

ــريان   ــول ون ــن ه ــياي م ــي دن عل
. 

ــئت   ــد أن مل ــبت يب بع ــنة رح ــا ج ي
. 

ــي ــالين .. امس ــبايب وخ ــالدي وأح ب
                                                        .     

ــد أن جحــدت  ــا جــة وســعتين بع ي
. 

كــرمية الظــل تأســوين وتــرعاين   
. 

نـــزلت مـــنها بأرجـــاء مـــباركة 
. 

وال تقلــص عــين ظلــها احلـــاين   
. 

ي طيبها الشايف  ــما ضاق من هول جرح     
. 

ــجاين   ــي وأشـ ــي وتبارحيـ وأدمعـ
. 

آوت جراحــي وأشــواقي وكــارثيت   
. 



واعتضــت عــن وطــين مــنها بأوطــاين
                                                            . 

ــياي الــيت ذهــبت  فــنلت أضــعاف دن
. 

 والفضل يف هذا كله يعود إىل دولة السيد أمحد نعمان، وهو حيييكم وحييي األستاذ عمر                   -
 . د أن يشاركنا االحتفاء به، واالستمتاع بسماع شعره والثناء عليه؛ وشكراً جزيالًاألمريي، وكان يو

 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ عمر هباء الدين األمريي(( 
 : مث حتدث األستاذ عمر اء الدين األمريي فقال

 األجالّء  ساديت..   بسم اهللا، خري األمساء يف األرض والسماء سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته             -
 : وإخواين األعزاء

ــنا    ــر الع ــن مري ــي م ــى عنق عل
. 

ــدها    ــز أخاديــ ــبال حتــ حــ
. 

ــىن  ــتاد الضـ ــن قـ ــالكها مـ مسـ
                                              .               

ــريت   ــى زفـ ــد علـ ــوك يسـ وشـ
. 

ــجيأَ ــىن يب شــ ــبري املــ  كــ
. 

ــنوه   ــى صـ ــوب علـ ــيد يلـ وحـ
. 

ــدنا   ــني الـ ــم بـ ــوزعين اهلـ تـ
. 

 ـــِعدصمـــره ممـــدى ع غـــريب
. 

ــنا  ــريب هـ ــناك غـ ــريب هـ غـ
. 

ففـــي املشـــرقني ويف املغـــربني   
. 

كـــياين قلـــوب كخفـــق الســـنا
.                                                             

ــا   ــأن خاليـ ــىت كـ ــق حـ وأخفـ
. 

ــكنا  ــموات ال األرض يل مسـ ــوم السـ ــو كـــنت أســـكن كانـــت جنـ ولـ
. 

ــنا ــىت الفــ ــد يف اهللا حــ جياهــ
. 

ــياً   ــر إال مضـ ــى احلـ ــن أبـ ولكـ
. 

ــكاة الطّ   ــت شـ ــك كانـ ــوإن يشـ ــنا  مـ ــبه أمعـ ــز مطلـ وح إذا عـ
. 

ــىن  ــاب اجلـ ــراد وطـ ــلّ املـ وجـ
                .                                             

ــود     ــاش اخلل ــن يف اهللا ع ــن يفْ وم
. 

ــوماً وىن   ــرب يـ ــي إذا الصـ وويلـ
. 

ــين   ــابرة ال تــ ــيايت مصــ حــ
. 

ــدا ــرب اجلـ ــىنوأنـــت لـ  والغـ
. 

بـــك اهللا يف كـــل أمـــري ألـــوذ 
. 

وفيضــــك يحــــىب وال يقــــتىن
. 

ــدى     ــالب اهل ــدى يف ط ــى امل ترام
. 

ــنجد قل ــن مـ ــفَمـ ــنايِبـ  املؤمـ
                                                            . 

ــه    ــيب بألوائـ ــاء قلـ ــد نـ وقـ
. 

ــيك  ــرنو إلـ ــا زال يـ ــرأب ومـ ــي اشـ ــ.. وروحـ ــروح رنـ ــرفقاً بـ افـ
. 

ــآدم ــدنا .. بـ ــق الـ ــان خلـ ِإبـ
. 

ــت  وإنّ  ــذ نفخـ ــباً مـ ــه نسـ لـ
. 

تــــراب تســــامى وروح دنــــا
. 

ــودِ    ــذا الوج ــان ه ــو إنس ــا ه وم
. 

ــنا  ــى مذعـ ــتجٍري آتـ ــى مسـ علـ
                                                            . 

 فأقــــِبلْ بإشــــراقك األرحيــــي
. 



ــنا  ــى موِهــ ــيه األســ أحلّ علــ
. 

يب اهلـــوى مســـتحر اجلـــوى  أَ 
. 

ــنا    ــن هـ ــويةً مـ ــوامل علـ عـ
. 

ــىفإمـــ  ــيت صـــنت األسـ ا جتلـ
. 

ــنا   ــا بينـ ــبونَ مـ ــر الـ ألختصـ
. 

ـ وحلّ  وها مصـــِعداًقـــت يف جــ
. 

ــثىن    ــا ان ــده م ــن قص ــي ع وعزم
                                                            . 

ــي     من ــم ــن العظْ هــد و ــي لق إهل
. 

ــنا   ــي لـ ــا إهلـ ــن يـ وآيل فكـ
. 

 ــي وأر ــين وقومـ ــم ديـ ــين هـ قـ
. 

ــنا   ــتني الِبـ ــزاً مـ ــياناً عزيـ كـ
. 

ــهما   ــد مشلـ ــيت وأعـ ــن أُمـ أعـ
. 

ــنا   ــا األرعــ ــزم ظاملهــ وــ
. 

ــيد   ــا بالتلــ ــتدعم طارفهــ لــ
. 

ــنا  ــرآنك األعيــ ــور بقــ ونــ
                                                          .   

ــى   ــند التقـ ــرك جـ ــيء ألمـ وهـ
. 

ــنا   ــذي الذ أن يحصـ ــاُء الـ رجـ
. 

ــريت   ــل عثـ ــيدي وأقـ ــذ بـ وخـ
. 

أُذب بــك أنــت األنــا  .. وأقــبل
. 

ــجى     ــو الش ــكينة متح ــد بالس وج
. 

وجـــدت بـــك األمـــن واملأْمـــنا
. 

   ــدي ــي ل ــن روح ــد أم ــإن مل أج ف
. 

 

كأين بريب جلّ   :  قلت  . حدثت نفسي وأنا أتصاغر أمام هذا احلديث يف عني نفسي وأخجل            -
 جالله يل يب ملكاً من مالئكته يأمره، دلل عبدي املذنب اخلطاء فالناً وسارع فيما              لّلين، وكأنه وكَّ  د
 !!.يكرم قلبه
 أنا ال ميكن أن أطمح وأطمع من التكرمي يف هذه الدنيا بأكثر من هذه العواطف ومن هذه                    -

كرم بأكثر مما أكرمين به أخي احلميم        ت قلبها، وأن أُ   األرحييات، ومن هذه الوجوه املقبلة علي خبفقا       
 الذي تفرض طلعته حمبته، وخيتصر إشراق       هالكرمي الودود الرؤوم األستاذ الشيخ عبد املقصود خوج        

قلبه وثغره، خيتصر الزمن بينه وبني من يلقاه، فيتعمق الود أسرع من الزمن، واحلب يف اهللا والتآخي فيه                  
 .وتعاىل مبنابر النور يوم القيامةمقام خصه اهللا سبحانه 

 امسه ملء األمساع، يذكرين بأن لقاءات كانت بيننا مع عزيزين            ه األستاذ عبد املقصود خوج    -
غاليني، مها اآلن يف جوار اهللا، ونسأله تعاىل أن جيمعنا ما يف الفردوس األعلى حتت لواء سيد املرسلني،                  

وساقه اهللا عائداً إىل هذا البلد األمني الطيب يف         .  د املبارك مها األستاذ مصطفى السباعي؛ واألستاذ حمم     
الوقت الذي قدرت أقدار اهللا أن أكون موجوداً، ودعاين فرع اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون               
دون سابقة معرفة بيننا إىل أمسية شعرية عن طريق أخ كرمي أعرفه من قدمي وهو األستاذ عبد اهللا                     

تجبت ألنين أجد أنه ال توجد لدي بضاعة جديرة بأن يضن ا، وأنا بطبيعيت ال أتصدى                 الداري، فاس 
 .لكنين ال أمتنع



 فساقه اهللا هلذا البلد، وأكرمين وحضر هذه األمسية، وزاد يف إكرامه فلف قليب خبفقات قلبه،                -
. تدللون على رم  وتعهدين منذ ذلك الوقت، وبادر وأكرمين ذا اللقاء الذي ال يطمع بأكثر منه امل              

وقد .  فجزاه اهللا عين كل خري وأثابه، وال ميكن ألكثر من خفقات القلب أن توفيه حقه من الشكر                  
 : تكون يف الصمت بالغة، وقد يكون للصمت موسيقى، أقول يف إحدى مقطوعايت

ــهرا وعقلــــي يف قلــــيب انصــ
. 

   ــت ــد أغمض ــمت وق ــيقى الص موس
. 

ــرا     تــف الو ــد أل ــمٍع ق ــن س ع
                                                            . 

أحلـــــانٌ دقَّـــــت رقّـــــتها 
. 

ــتترا  ــا اسـ ــر مـ ــتد فأبصـ وامـ
. 

   هــت ــاوز طاقَــ ــيالٌ جــ وخــ
. 

ــالك ــع األفـ ــرحت مـ ــ.. وسـ ــرى عمـ ــيس يـ ــا لـ ــالك أرى مـ  األمـ
. 

ــدرا  ــت قَـ ــل كانـ ــد بـ مل تقصـ
. 

ــبح  ــاحبهاســ ــت ســ ات فاقَــ
. 

ــرا     ــا فَطَــ ــال اهللا ومــ ــوت مجــ ــٍق يف ملكــ ــبوبة عشــ غيــ
. 

 

، وأما أنتم يا ساديت     ه ذا الصمت وموسيقاه يشكرك قليب يا أخي الشيخ عبد املقصود خوج           -
اة، وقد تشعبت وشاكت وترامت فيها الوجائب، فقبولكم لدعوته         الذين تغلبوا على كل ظروف احلي     

ولكم مين الشكر البالغ، وثقوا أا ذكرى مستقرة يف         .  كرامي ذا اللقاء، يتوىل اهللا عنكم جزاءه      وِإل
دي، وستبقى حافزاً من حوافز مضائي، وال أقول من حوافز عطائي، ألنين ال أكاد أجد لنفسي                  لَخ

 .اًعطاء
خوة العاملني يف حقول    قدم يف جمالس اإلِ   ملا أُ ..  قيقيت واهللا شاهد على صدق ما أقول       أنا يف ح   -

كيف؟ أال تدعو؟   ..  يقولون..  سالم بالداعية، أقول هلم أنا ال أستحق أن أكون أكثر من دال الداعية            اِإل
يأخذ نفسه  أدعو وإن شاء اهللا ال أموت إال وأنا أدعو إليه، ولكن الداعية يف فهمي هو الذي                   :  أقول

وأما يف ساحة العلم، وما أدراك ما ساحة        .  اذ بالرخص أخ.  اٌءبعزائم ما يدعو إليه، وأما أنا فمقصر خطَّ       
 .العلم، فأنا واهللا حكمي على نفسي أنين جويهل، فهذا تقوميي حلقيقيت

ون اللهم اغفر يل ما ال يعلم     :  سالم أن ندعو مبا دعا به سيدنا عمر بن اخلطاب          ومن أدب اإلِ   -
واهللا سبحانه وتعاىل يستخدم من عباده من يشاء، وأسأله أن يستخدمين             .  واجعلين فوق ما يظنون   

 .عالء كلمته ونفع دينه وأمته، فأنا هذه حقيقيتوإياكم ِإل
 األخ الكرمي السيد علي فدعق حتدث عن الزبريي، واألبيات اليت رواها هي للزبريي، وقد                -

 من أمثلة العفة واجلهاد، كنت أمسع عنه        ذٌّثَلٌ فَ الزبريي م .  محة اهللا عليه  كتبها على صورة له، وأهدانيها ر     
يوم كان يف عدن أيام االنقالب األول، وأعرف مواقفه وتترامى إىل أذين بعض أشعاره، فأجد فيها شيئاً                 

 .يهز القلوب



مي كبري،  م لعقد مؤمتر إسال   ٤٦/٤٧ كنا نتذاكر مع األستاذ حسن البنا رمحة اهللا عليه يف عام             -
وكان قد  .  سالميةسالمي، وجيمع العاملني ويشد أزر الدعوات اإلِ      يوجه لتسديد وترشيد خطا العمل اإلِ     

بدأ االتصاالت اجلادة الرمسية مع الديوان امللكي يف مصر لتهيئة هذا املؤمتر، ولكن األحداث تسارعت،               
وف هلا تاريخ معروف، ولكن الذي      وقضى اهللا أن خيتار حسن البنا شهيداً، فاغتيل حسن البنا يف ظر            

هل اغتيال حسن البنا قبل نكبة فلسطني األوىل، وهل          :  نسانيدعو إىل التأمل والتدبر أن يتساءل اإلِ      
هل هذه  ..  شنق سيد قطب، حممد الفرغلي، وعبد القادر عودة وإخوام، قبل نكبة فلسطني األخرى             

 .ادر؟األحداث جاءت اتفاقاً؟ أم أا بتدبري ماكر وغدر غ
 املهم فلما استشهد حسن البنا رمحة اهللا عليه، اجته الرأي بعقد املؤمتر يف باكستان، ألن                   -

باكستان كانت قريبة العهد باالستقالل، وكانت تطغى عليها اهلند بكثرا العددية، وتتطلع باكستان              
ري أن يذهب إىل كراتشي     فكلفنا األخ سعيد رمضان ذكره اهللا باخل      .  سالميةإىل أن تشد أزرها باألمة اإلِ     

واستجابت باكستان مشكورة، وتقرر عقد املؤمتر، وذهبت أنا للمؤمتر من سورية مع             .  ليمهد السبيل 
األستاذ اجلليل أستاذ اجليل العامل الكبري العريق األستاذ مصطفى الزرقا، مد اهللا يف عمره، واألخ األستاذ                

ذهبنا إىل املؤمتر، وكان رئيس املؤمتر أحد كبار         .  طيبالعامل الفلسطيين ااهد األستاذ حممد منر اخل       
جماهدي باكستان كان صنو حممد علي جناح، وميكن أن يتفوق عليه، ولكن السياسة تقدمت بعلي                 

 من  ٩٠  ـسالم الذي كان يف عتبات ال     جناح وأبرزته العتبارات مل تتوفر لبشري أمحد عثماين شيخ اإلِ         
 .عمره

ر وملا ذهبنا قبيل عقد املؤمتر كان هناك أخ كرمي ودود ويف من أبناء هذا                فهيأ اال لعقد املؤمت    -
البلد الطيب، وهو األخ فؤاد اخلطيب ابن الشيخ عبد احلميد اخلطيب سفري اململكة يف باكستان إذ ذاك                 

فقد طالبت اليمن باكستان بتسليم الزبريي      .  وقد سبقت له يد على الزبريي أنقذ فيها رقبته من املوت          
لذي كان متوارياً فأرسلت احلكومة الباكستانية بعض قوى األمن وحبثت عنه واعتقلته لكي تسفره إىل               ا

اليمن، ويف الطريق قال هلم إن يل بعض احلوائج يف السفارة السعودية أريد أن آخذها، فمروا به إىل                    
ن أخذه وتسفريه إىل    السفارة، فطلب لقاء األخ فؤاد اخلطيب، فأخربه أن هؤالء الذين يقتادونه يريدو            

إن األستاذ  :  فخرج فؤاد اخلطيب وقابل رجال األمن، وقال هلم       .  اليمن، وأن معىن ذلك القضاء عليه     
 .عفوقَّ.. نعم: الزبريي الجىء سياسي عندنا، قالوا له أتضع توقيعك على هذا الكالم، فقال هلم

ص ا يف الدبلوماسية قبل     فأخربه مبا مت وهي إجراءات غري مرخ       ..   مث جاء والده رمحه اهللا     -
جراءات، وبقي األستاذ الزبريي    سالم جتاوزوا تلك اإلِ   ولكن اخلطيب وابنه مبروءة اإلِ    .  استئذان احلكومة 

يف الباكستان فلما جئت إىل كراتشي ال أذكر كيف التقيت به أوالً، ولكن بواسطة األخوين سيد                  
يف عشة دجاج، يف بيت شاهق لتاجر حبريين        رمضان وفؤاد اخلطيب التقينا على كل حال، وكان يسكن          



امسه حممد املرزوق أو حممد املرزوقي، وقد سلمه عشة الدجاج جماناً ليسكن فيها وكانت حياته كما                  
وهذه أشياء جيب أن تعرف وتسجل ألا مناذج         .  باءعلمت من بعد يف ذروة الشظف والزهد واإلِ        

 .موجودة يف حياتنا
ليت تفيض من الفنادق وتباع يف أسواق خاصة ألجل أن يطعم ا             كان يقتات بفضالت اخلبز ا     -

وإذا مر جبماعة من    .  كان يذهب ويشتري منها ويغسلها وينظفها ويقتات ا        .  احلمام أو احليوانات  
أصحابه يف سفارة أو يف مكان، وكانوا يتناولون الطعام يدعونه للطعام، فيعتذر ويقول لقد سبقتكم                 

ماً ناصعاً مشرقاً، كأنه كتلة من النور والنظافة والعطر، مع أنه ما عنده إال ثوب               وكان دائ .  واحلمد اهللا 
واحد كان ينقطع يف بيته بعض الوقت ليغسله، وخيرج للناس ذا الزي الذي مبجرد النظر إليه حيبب                  

ذاك وملا رأيته تعارفنا على الشعر والفكر، وكتب يل مناذج من شعره إذ              .  كل اليمن إىل كل القلوب    
 .على أوراق ما تزال حمفوظة عندي

ــا    ــن غا ــد م ــرج اُألس ــا خت كم
. 

ــرج  ــوفنخ ــم األن ــن الســجن ش ا م
. 

ونـــأيت املنـــية مـــن باـــا   
                            .                                 

منـــر علـــى شـــفرات الســـيوف 
. 

إذا اعترضــــــتنا بأوصــــــاا
. 

وحنتقــــر احلادثــــات الكــــبار 
. 

ــا ــاة وإرهاــ بعســــف الطُغــ
. 

ــياة إذا دنســــت  ــأىب احلــ ونــ
. 

ــا  ــياماً ـ ــوب هـ ــنا اخلطُـ ركبـ
. 

ــنا  ــنا أنـــ ــتعلم أمتـــ ســـ
. 

ــعاب لطُالَّ ــِذل الصــ ــاتــ ــ
                                                            . 

فـــإن حنـــن فـــزنا فـــيا طاملـــا 
. 

ــراا  ــنايا ِلشــ ــؤوس املــ كــ
. 

 متوإن نلـــق حـــتفاً فقـــد قُـــد
. 

 

 :  ومن شعره الذي كان قد كتبه يل قوله-
ــ ــري حطَّـــ ــا طـــ ــيأنـــ ــي وجناحـــ ــدور عشـــ م املقـــ

. 

ــي  ــي ونواحــ ــن دموعــ مــ
                                                           .  

ــثارٍ   ــاين يف نـــــ ورمـــــ
. 

وطــــٍن غــــِري صــــحاح   
. 

وحطـــــاٍم مـــــن بقايـــــا 
. 

ــرياح   ــوداء أدراج الـــــ ــايت الســـــ ــبت آهـــــ ذهـــــ
. 

فتطامــــــنت علــــــى نفســــــي وأَلقــــــيت ســــــالحي
. 

!!مل أجـــــد مسعـــــاً فأفـــــرغت أنـــــيين يف جراحـــــي    
. 

 

-                م أن يدعوا من يمثل اليمن،   مل يكن يف املؤمتر من ميثل اليمن، فاتصلت بإدارة املؤمتر، ورجو
: قالوا.  يوجد شخص كان وزيراً وأوصافه كذا وكذا وهو األستاذ الزبريي         :  قلت هلم ..  الوا ال يوجد  ق



 ويف تلك املرحلة ما     ؟ ال يوجد عندنا أماكن    ؟عنوانه عندي، قالوا أين سنرتله    :   قلت ؟كيف نصل إليه  
: ندنا، قالوا رتلونه يف البيت ع   ت:  فقلت هلم .  م١٩٤٩كانت توجد هناك فنادق كافية يف كراتشي سنة         

 .أما عندكم سرير إضايف؟.. يف نفس غرفيت: ليس هناك غرفة إضافية، قلت
 وهكذا جلبوا له سريراً وأقام يف غرفتنا، وانتقل من عشة الدجاج إىل غرفة رئيس وزراء                  -
 . ذرةوأقسم يل بأن نفسه ما تغريت بني املوقعني وال مبقدار. السند

 برضاه، وأن   ا أدعو اهللا سبحانه وتعاىل أن يتجلى علي        أنا أنام، أغمض عيين وأن    :   قال يل  -
 .يستخدمين خلدمة بلدي وخدمة أميت وديين وال أهتم باملكان الذي آوي إليه

 هذا هو األستاذ الزبريي وله يف حياته وجهاده صفحات، واألحاديث عنه طويلة، لو أردت أن                -
: ذكر بيننا مساجالت يف مناسبات خمتلفة منها      أستمر فيها ملا انتهيت، لكنين أذكر له مواقف عديدة وأ         

. تعرضت حلادثة اصطدام مميتة يف ليلة عيٍد يف باكستان، ونقلت إىل املستشفى يف حالة غيبوبة خطرية                
 ".احلارس ذا اللحية اجلميلة"وكان يالزمين دائماً، وكانت املمرضات يسمينه 

اثلت للشفاء كنت أرسل له السيارة       وكانت بيين وبينه مباسطات ومداعبات شعرية فبعد أن مت         -
ولكن الزبريي كان مقيماً    .  ليأيت إيلَّ، وكان حيضر معنا يومياً األستاذ عبد الوهاب عزام رمحة اهللا عليه             

عندي من الصباح إىل املساء، فأرسلت له السيارة فأعادها مع ورقة اعتذار لعدم متكنه من احلضور وأنه                 
 : فكتبت له على ظهر الورقة مرجتالً. عد ذلكمضطر للبقاء يف البيت، وسيأيت ب

 ــرر ــاء الضـ ــي وقـ ــربك منـ وقُـ
. 

ــر   ــر اخلطـ ــي نذيـ ــيابك عنـ غـ
. 

رــــي ذواِت احلَــــوق عنتفــــر
                      .                                       

ــويذةٌ   ــاح تعـ ــا صـ ــنك يـ وذقـ
. 

 ــي ــباهلن علــ ــم إقــ ــك تعلــ ــذر فإنــ ــيطٍة أو حــ ــال حــ  بــ
. 

   ــررأخــاف وحقــك هــتك الس
. 

ــإ  ــرير  ف ــرداً يف الس ــحنين مف ن ش
. 

 ــتعر ــريات اسـ ــن املغـ ــو مـ جبـ
. 

فكــيف احلــياة وكــيف الــنجاةُ    
. 

   ــرب ــا ص ــى م ــم التقَ ــي رغ ومثل
                                                            . 

وواهللا لــوال التقَــى مــا صــربت    
. 

 ــر ــريه إالّ عمـ ــان يفْـ ــا كـ ومـ
. 

    صــراع لعمــرك يفــري احلديــد
. 

 

أما اجلواب ما كتبت شيئاً، قلت      :  أين جوابك؛ قال  :   جاءين بعد ذلك صباح اليوم الثاين فقلت       -
 : ويف اليوم الثالث جاءين ذه األبيات. ال بد من جواب شعري: له

  رــو ــزات ذواِت احلَـ ــن غَمـ ومـ
. 

 ـــطَوات النظـــرمـــن س أعـــيذك
. 

   اخلَطَــر ــداوي اهلــوى وتــذودت
                                                            . 

ــديك   ــاً لـ ــين وقفـ ــرك ذقـ وأتـ
. 

ـ     رألصــل الغــراِم وترضــي الِعبـ
. 

ــالم   ــبثُّ الظـ ــٍه تـ ــالةُ وجـ رسـ
. 



الء اَألمـــروقاســـيت مـــنها الـــب
. 

حتملــت مــنها الشــقاء العضــال    
. 

ــا  ــيس هل ــيل ل ــن الل ــرم ــن بكَ  م
. 

وعـــاش ـــا الـــوجه يف ســـدفٍة 
. 

   ــر اِإلب ــئات ــنها م ــد م ــى اخل عل
                                                            . 

قبـــيل خـــٍد طفـــتإذا رمـــت ت 
. 

  ــر ــنفُذٌ ال بشــ ــبلُه قُــ !يقــ
. 

ــذي  ــب أن الــ ــيلُ للحــ يخــ
. 

 ــر ــن ثَم ــا م ــيس هل ــوك ل ــن الش م
. 

ا بـــؤس وجهـــي يف دوحـــٍةفـــي 
. 

  ــر ــلّ ش ــٍر ك ــن عم ــي ع ...بوجه
. 

  ــاردت ــا طـ ــا أـ ــدت هلـ حِمـ
. 

 . إىل آخره-
 :  وأرسل يل بعد ذلك قصيدة أخرى يقول فيها-

ــن وشــ   ــيب وذَقْ ــبوس وتقط عارب
. 

ــب   ــا خاط ــا أن ــد م ــبيل ا أال يف س
. 

ــا شــارب وتشــرب مــن كــأْس إذا أن
                                                            . 

ــي   ــى وجه ــنام عل ــائم ت ــا ن  إذا أن
. 

دخلــت ..  تــؤذيين بــه وتــراقب
. 

ــا    ــبة إن أن ــفى األح ــدخل مستش وت
. 

   ظَــيب أُداعــب فــزع مــين أيوت
. 

 عـــين أي ـــباعدصـــيد أُت هريـــت
. 

  ــب ــة راه ــي يف الكنيس ــريباً كأن غ
. 

ــهرام     ــمار يف س ــع الس ــدو م فأب
. 

  ــارب ــا س ــبٍخ أن ــلٍّ وال يف مط مص
                                                            . 

ــا     ــاجد ال أن ــران املس ــيا كفئ وأح
. 

  والعهد بيين وبني األستاذ الزبريي عهد طويل، وذكريات ومواقف تستوعب كتاباً كامالً، لو             -
خراجه قريباً  أسأل اهللا أن يوفقين إلِ    .   صفحة، وفيه شعر له ال يوجد عند سواي        )٣٠٠(طبع لكان من    

 . بعون اهللا

  ))مداخلة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 : هنا يتدخل األستاذ حممد حسني زيدان بقوله

 ال ننكر على الشامي أن يتغزل باليمين، فبينهما مودة تارخيية، امسعوا هذين البيتني املشهورين                -
 : مهاو

عمــــرك اهللا كــــيف يلتقــــيان
. 

ــهيالً   ــريا سـ ــنكح الثـ ــا املـ أيهـ
. 

ــان ــتقل ميــ ــهيل إذا اســ وســ
                                                           .  

هـــي شـــامية إذا مـــا اســـتقلت 
. 

 

 : بعد ذلك يواصل األستاذ عمر اء الدين األمريي حديثه فيقول
 جزى اهللا األخ الكرمي األستاذ النعمان الذي كان حديثه لألخ علي فدعق سبباً جرنا للحديث                -

 أبو اليمنيني األحرار، وقد أسس حزب اهللا وقاد احلركة          والزبريي.  عن الشاعر حممد الزبريي رمحه اهللا     



وكان .  اليمنية مع صفوة من قادة اليمن، وهو اليوم الرمز الوطين لليمن، الرمز الوطين الكبري الشامخ               
قد استقال ملا احنرفت احلركات اليمنية التحررية عن مبادئها اليت كانوا يؤملون ا خرياً، ويف ذلك نظم                 

 : ته السينية اليت يقول يف مطلعهاالزبريي قصيد
والــيوم مــن أمســه الرجعــي ينــبجس

. 

هــذا هــو الســيف واملــيدان والفــرس 
. 

وحنــن شــعب أيب مــارد شــرس   
                     .                                        

ــنا   ــيد لـ ــوانني العبـ ــون قـ يلفقـ
. 

ــوا  ــا درس ــعاف م ــت أض ــا درس فإ
. 

ــا    ــتهم جتار ــواريخ أعط ــيت الص ل
. 

 

، امللكيني، ومن الثوريني اجلمهوريني اليمنيني وقد       ]اليمنيني[املستأجرين من    وقد اغتاله بعض     -
 .مضوا وبقي الزبريي يف جوار ربه خالداً إن شاء اهللا يف الشهداء املنعمني، رمحه اهللا وأكرم مثواه

 هذه نقلة مينية ساقتها لنا األقدار وأظن بأا تستحق أن تأخذ بعض وقتكم، ألن الزبريي شاعر                 -
بري وإنسان كبري وجدير، جماهد عظيم، انتهى شخصياً، وقد كان إنساناً مثالياً يف أخالقه ويف صفاته،                 ك

 .رمحه اهللا سبحانه وتعاىل رمحة واسعة
أنا ..   لقد أطلت الكالم، وبودي أن أسأل األخ املذيع الكرمي ما هو املطلوب مين يف هذا املقام                -

 أنين أحب الشعر وأنين أقوله، ولكن يف الس شعراء           أنا ال أنفي  ..  قد بسطت لكم حقيقة نفسي    
عمالقة شاخمني أفذاذاً، مثل أستاذي يف الكيمياء األستاذ عمر أيب ريشة، وكثري من األساتذة األعالم                 
الذين يتغنون بالشعر وينظمون الشعر، ففي مثل هذا اال من زيادة تكرميي أن أستمع أنا إليهم، وأن                  

  أما ما عندي أنا قد ال يستحق       .  ا ويكرموا زوار األخ الشيخ عبد املقصود مبا لديهم        تحفونأرجوهم بأن ي
 . شارةأن أشغلكم به، وأنا على كل حال إذا كان يطلب مين أي شيء فأنا رهن اِإل

 

  ))كلمة األستاذ أمحد حممد مجال(( 
 : قالسالمي املعروف فمث أعطيت الكلمة لألستاذ أمحد حممد مجال وهو الداعية اِإل

وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا ونبينا       ..  احلمد هللا رب العاملني   ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
فما أسعدنا ذه الندوة اليت نلتقي      :  وبعد.  حممد، وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين         

 .يسالمي األستاذ عمر اء الدين األمريفيها بعلم من أعالم الفكر اِإل
 رمبا غلب تصوركم وتصور اآلخرين بأن األستاذ عمر اء األمريي شاعر عريب إسالمي، أو                -

هذا صحيح ولكن الواقع أن األستاذ عمر اء الدين األمريي عامل           ..  سالميمن أعالم الشعر العريب اإلِ    
 .وخطيب وأديب، إذا كتب أطرب، وإذا خطب أعجب، وإذا شعر اجتذب بشعره القلوب



تاذ عمر اء األمريي ليس جمرد شاعر عريب، ولكنه أديب كبري، مفكر إسالمي عظيم،                األس -
له ذكريات أشار إىل بعضها يف حديثه       .  سالمي قدميه وحديثه  سالمي يف التاريخ اإلِ   يهتم بقضايا العامل اإلِ   

مام فترة اإلِ .  .إليكم، ذكريات تارخيية عصرية عن فترة مرت مبصر، وما مير مبصر مير بالعامل العريب كله               
 ...فأقول ما أسعدنا ذا اللقاء ذا العلم      .  حسن البنا، وعبد القادر عودة، وسيد قطب، وحممد فرغلي        

سالمي، أدباً وتارخياً، وشعراً ونثراً، وال بد من أن حنمد اهللا أوالً على أن أتيحت               علم من أعالم الفكر اإلِ    
صود هذا التوفيق اجلميل، بأن جيمعنا ذا العلم         لنا هذه الفرصة، وعلى أن وفق األستاذ عبد املق          

 .سالمي األستاذ عمر اء الدين األمريي، وأن نلتقي به، وأن نستمع إليهالفكري اِإل
 وإن كان ال بد يل من إشارة عن ذكريايت مع هذا الصديق احلبيب فقد بدأت عندما صعدنا                   -

والذكرى األخرى عندما دعينا إىل مؤمتر الندوة       معاً إىل جبل حراء عندما كان سفرياً لسوريا يف جدة،           
وكان املشرف  .  سالمية واليت دعت إىل عقده يف باكستان، دعت إليها جامعة البنجاب يف بشاور             اِإل

 ."الطريق إىل مكة"على هذه الندوة األستاذ حممد أسد املستشرق النمساوي صاحب كتاب 
ه يف هذه الندوة مع كثري من علماء مصر          سالمية، وسعدت برفقت   دعينا إىل هذه الندوة اإلِ     -

 .وسوريا، وكانت صحبة مجيلة ورائعة أمتعنا فيها بشعره وبأدبه وبنكاته أيضاً
 األستاذ عمر اء الدين األمريي ميتاز بنكاته، ولعلكم استمتعتم يف بعض أشعاره اآلن إىل شيء                -

ي كله ال بشعره إمنا مبحاضراته وأدبياته        سالممنها، فأرجو اهللا أن ميد يف عمره، وأن ميتع العامل اإلِ            
أدعو اهللا سبحانه وتعاىل أن ميد يف عمره، وأن يسبغ عليه ثوب العافية، وأن يبقى شباباً كما                  .  ولقاءاته

 . مرحباً بك وأهالً وسهالً. ترونه، شباب الروح، وشباب الفكر، وشباب اجلسد
 

  ))رد احملتفى به على كلمة األستاذ أمحد مجال(( 
 : يرد األستاذ عمر على ذلك بقولهو
 لقد جرح األستاذ ثناءه مبا حتدث به عن عمق الود بيننا، على كل حال جزاه اهللا وجزاكم                    -
 .وأنا ال أقول متواضعاً، وإمنا أكرر ما سبق وقدمت نفسي لكم به. كل خري
 : من شعره يقول" كعبة العلم"مام الشافعي كانوا يسمونه  اِإل-

ــي  ــص عقلـــ أراين نقـــ
. 

كلمــــــا أدبــــــين ريب 
. 

ــي  ــاً جبهلـــ زادين علمـــ
. 

ــاً   ــا ازددت علمــ وإذا مــ
. 

 

 واستجابةً.   نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يتجلى علينا بستره، وأن يفتح لنا فتوح العارفني               -
 ".شاعر وجنمة" مساع شيء من شعري فسأتلو عليكم قصيدة عنواا لرغبتكم يف



 كان الشاعر الغريب يرسل زفرته يف كبد الليل يناجي ربه، ويشكو كربه، ، وكانت يف                   -
وتكونت بينهما مودة خفية وفية، فكانت تبكي لتبارحيه        .  السماء جنمة شاعرة تصغي إليه، وتتحسر عليه      

ويف ليلة تصف القصيدة أجواءها، حنت النجمة إىل         .  ما األقدار حىت فقدت بصرها، وفرقت بينه     
االشاعر، وأخذت تسائل عنه جارا. 

ــون ــة العشـ ــن نهلـ ــِدهاق مـ هـ
. 

ــده   ــى خـ ــبدر علـ ــيلُ والـ اللـ
. 

وذاك مــــرتاح علــــى زنــــده
                                                            . 

ــاعس    ــوى ن ــيد اهل ــى ج ــذا عل ه
. 

ــني ســ  ــده ب ــن قص ــلَّ ع حاٍب ض
. 

 يف تـــيه املـــدى شـــارد واألفـــق
. 

فــــق يف مــــِدِهأضــــالعه واخلَ
. 

والبحــر صــدر الكــون أمــواجه    
. 

ــِده   جــن و ــاعر ع ــن الش ــاذا ع م
. 

ــا   ــأل جاراــ ــةٌ تســ وجنمــ
. 

ــع  ــن س ــده  يع ــن رف ــبحث ع ه ي
                                                            . 

ــورى     ــم ال ــل ه ــبه حيم ــن قل ع
. 

ــده  ــى ِجـ ــد علـ ــا اجلـ أخطأهـ
. 

ــدنا     ــنها ال ــيق ع ــىن تض ــن امل ع
. 

ــده ــوان علـــى كـ والصـــرب معـ
. 

يعـــيش مـــنها العمـــر يف غُـــربٍة 
. 

ــظٌّ  ــثّه حـ ــن بـ ــن ومـ ده ومـ
. 

وتــردف الــنجمةُ كــم كــان يل    
. 

ــده   ــن مح ــر م ــكوى احل ــير فش ض
                                                            . 

 ر هللا ويشــــــكو والشــــــكُي
. 

حــىت خــوت عيــناي يف ســهده   
. 

ــبارحيه   ــي لتـ ــنت أبكـ ــم كـ كـ
. 

ــده  ــى عهـ ــا زال علـ ــرى أمـ تـ
. 

ــده     ــى عه ــت عل ــا زل ــد وم عه
. 

ــده  ــن غم ــلَّ م ــيٍف س ــها، كس الس
. 

ــا   ــت هلـ ــثن وقالـ ــن يبحـ ورحـ
. 

ــِده  ــن وقْـ ــرق مـ ــؤاده يشـ فـ
                                                            . 

ــاً  ــبحاً هائمــ ــيداً شــ أرى بعــ
. 

ــو ــوه إىل ِورِدهوالـــ رد يدعـــ
. 

جيــرع كــأس الشــوك يف غُصــةٍ    
. 

ــِده ــوعة يف مجــ ــد اللَّــ يكابــ
. 

اخللـــق مثْنـــى وهـــو يف وحـــدٍة 
. 

، إن  "نكهة الدمع " لكن دمع هذه النجمة انتقل إىل حلقي، فنظمته يف قصيدة جعلت عنواا               -
 .شاء اهللا أتذكر أكثر أبياا

ــهيقي   ــها وشـ ــريي أُحسـ يف زفـ
. 

ــةُ   ــي  نكه ــاين وريق ــع يف لس الدم
. 

ــقَّ ــني ِش ــر ب ــوا البح ــيقيحبس ي مض
                                                            . 

ِضـقت بـاألرض فهـي ليسـت قراري         
. 

قـــدري أن أعـــيش غـــري طَلـــيِق
. 

ــن    ــيق ولك ــي طل ــض كُنه ــا وم أن
. 

ــي    ــو بريق ــي وتجل ــناين تذك يف ج
. 

ــربايا    ــوم ال ــوال مه ــبو ل ــدت أخ ك
. 

فالــرباكني جــذوةٌ مــن حريقــي   
. 

ــيب     ــر قل ــربي تفج ــوال ص ــا ل أن
. 



مــن لظــى مــن ِلشــوقنا يــا صــديقي
                                           .                  

   ــوك ــك ش ــديقي دريب ودرب ــا ص ي
. 

ــي  ــن رفيق ــذرا ك ــنت يف ال ــإذا ك ف
. 

فتـــرفق وِطـــر وتابـــع عروجـــي 
. 

ــيقِ    ــيٍت عت ــن أوج ب ــي م وانطالق
. 

ــراً    ــق طُ ــق اخلل ــه خال ــيت وج وجه
. 

فأنـــا مـــنه يف انتســـايب العـــريق
. 

ــرايب    ــذاب اغتـ ــوره اجنـ وإىل نـ
. 

 

  ))الطرف وامللح(( 
تاذ حسني جنار من احملتفى به أن يسمع احلاضرين بعض الطرف وامللح، كطرفة             طلب األس 

 : حلية الشاعر حممد حممود الزبريي رمحه اهللا فاستجاب احملتفى به وقال
 هي حلية ال كاللحى، والزبريي رمحه اهللا كان يتردد علي دائماً كما ذكرت لكم يف املستشفى،                 -

إن هناك ممرضة جاءت    :  يلة، كان يراها ذروة اجلمال، فأقول له      وكانت بني املمرضات ممرضة مهذبة مج     
فلما .  تتفقد أحوايل يف أول دخويل املستشفى، تدعى رحيانة الكشمريية أمجل منها، فينكر علي ذلك               

قرب خروجي أعددت للممرضات وللزوار وللموظفني باملستشفى علب حلوى أقدمها هلم عند زيارم             
كرامية احللوى اليت قدمتها للذين خدموين مغلفات فيها شيء من اإلِ          يل مودعني، وجعلت يف علب       

 سبحانه الذي   -املالية، وكان الزبريي حاضراً، فدخلت رحيانة الكشمريية الغرفة فأضاءا حبسنها             
 فلفت نظر األستاذ الزبريي إليها ألنه مل يسبق له رؤيتها، فعرفتها به وحدثتها عنه وقلت هلا                  -خلقها  

اآلن آمنت كيف   :  غزل كبري جليل، وقلت له هذه رحيانة اليت كنت تتمىن رؤيتها، قال يل             هذا شاعر   
ومن الطرف أيضاً أن بعض املمثالت الباكستانيات يزرنين دون         .  ميحو احلقائق الكربى احلقائق الصغرى    

ي يف  سالم الشيخ سليمان الندو   سابق معرفة يل بأكثرهن، وقد تأيت زيارة بعضهن خالل وجود شيخ اإلِ           
سالم إذهيب وقبلي يده، وأطيلي يف إمساكك ا حىت         زياريت، فأهتف يف أذن إحداهن إن هذا شيخ اإلِ        

يدعو لك وحتفك الربكات، وتصل منه إليك، فتذهب إىل الشيخ اجلليل األستاذ سليمان الندوي                 
 .ومتسك بيده تقبلها، وهو حياول أن جيتذا فتزداد متسكاً ا

النكت قبل أن أكون سفرياً وقبل حادث االصطدام ذهبنا للمؤمتر الذي            ومن هذه الطرائف و    -
شارة إليه، وحضره ممثلون عن علماء      دعت إليه جامعة البنجاب، وعقد يف بشاور، والذي سبقت اإلِ          

سالمي، ودارت فيه مناقشات حادة حول املبادئ اليت سينبثق منها الدستور األول              العامل العريب واإلِ  
مة، وكنت وطائفة من األخوة العلماء األجالء نطالب بأن يستمد الدستور الباكستاين             لباكستان املسل 

سالم بشري أمحد العثماين كلمة     وخالل املؤمتر ألقى شيخ اإلِ    .  قواعده من القرآن الكرمي والسنة النبوية     



شايستا "دة  رائعة قوية مؤثرة سارع إىل تأييده عدد من أعضاء اجلمعية التأسيسية، وكان من بينهم السي              
 .اليت مهست يف أذنه مهنئة مباركة تعرب له عن تأييدها وتقديرها فابتسم هلا" إكرام اهللا

 :  اجتمعت به وقلت له...وبعد أن رفعت اجللسة للراحة
 وقد أقبلت عليكم شايستا إكرام اهللا، ولصقت شفاهها بأذنكم          - يا سيدي رأيتكم يف الس       -

واهللا ليس التذاذاً بأنفاسها، وإمنا هي      .  ، فقال يل مقاطعاً أعوذ باهللا     !اسها رأيتكم تبتسمون لذة من أنف     -
قد أثنت على كلميت فكان علي أن أشكرها مبتسماً ليس إال، مث انتبه إىل أا مين مداعبة ومشاغبة،                    

كنا ندعى إىل حفالت السلك الدبلوماسي، وهي خمتلطة هناك،          :  ومن دعابايت معه  .  فأخذنا نتضاحك 
ومن أزياء بعضها أن تكون من       .   سيدات السلك يلبسن ما يسمونه السواريه، ثياب السهره         وفيها

الظهر شديدة العيدخنها" سيكارة"وكان الدكتور عبد الوهاب عزام رمحه اهللا يقول يل ويف يده .. ري : 
 . أشتهي أن أحرق اية زاوية الثوب من هذه يف حلمها بالسيجارة وحنن نتسامر معاً-
نت أقول لألستاذ بشري أمحد مداعباً، أقول له يا سيدي أنا أحضر هذه االس وهذه اامع               وك -

مضطراً، وتقع عيين على السيدات، والسيدات من طبائعهن أن كل سيدة تريد لو استطاعت أن تفنت                 
ول عنها  وحدها بين آدم مجيعاً، فكل واحدة تربز ما عندها من املفاتن، فذات النهود الوثابة اليت يق                 

 : الشاعر
ــدودِ   ــانيب أخ ــرأبت يف ج فاش

. 

ــباها  ــبت ص ــاقت بك ــوٍد ض و
. 

ــودِ   ــا املعق ــك زره ــي ف تبتغ
. 

ــار   ــرتج دون وق ــتطارت ت واس
. 

 

 ...اليت هلا ظهر مجيل حترص على أن تظهره وهكذا          تريد أن تربز هذه الفتنة يف صدرها، و         -
فنحن تقع عيوننا بالضرورة على هذه احملاسن اخلالبة، مث أغسل ذنب هذه النظرات بالنظر إىل حليتكم                 

 وبروحه الشفافة وسعة صدره وهو يبتسم، يتقبل        ...فجزاكم اهللا عنا خرياً   .  الطاهرة وطلعاتكم املشرقة  
 .ذلك مين
من مبناسبة ذكرى استشهاد الزبريي أكرم اهللا مثواه، وأقامت جامعة صنعاء            وكنت مدعواً للي   -

ال بد منه يف كل املدن،      .  حياء هذه الذكرى، وهو تقليد سنوي ميين      حفالً خطابياً أو باألصح ندوة إلِ     
وكان جل الذين حتدثوا من تلك      .  حييون ذكرى الزبريي وجيعلوا منطلقاً لألحاديث اجلهادية والفكرية       

 : قال أحد املتحدثني عن الزبريي. ندوة غري مينينيال
: وقال ثالث .  إن الزبريي هو الزعيم الداعية االشتراكي     :  وقال آخر .   إنه من مدرسة أدونيس    -

وأنكر رابع شعر الزبريي وقال إن الزبريي ليس شاعراً مكتمل الشاعرية، ألنه            .  إنه رائد االجتاه القومي   
 مل يعاة الشاعرية وهو اجلانب اجلمايل، وجانب التحسس بسحر املرأة فشعر الغزل            جبانب كبري من احلي    ن



وقد بينت  .  وأنا مع األسف ما استطعت أن أرد عليهم ألن كلميت كانت األوىل            .  واحلب مفقود عنده  
كيف كان الزبريي يستلهم جهاده مجيعاً من مدرسته األوىل وهي القرآن، وذكرت مواقف له عديدة،                

بينه ذكرا بإخالص ونزاهة وصدق تؤكد هذا املعىن وتوطده، واستشهدت ببعض            وأحاديث بيين و  
الشاهد .  رسائله اليت عرضها التلفاز الصنعائي على الشاشة البيضاء عندما أجريت مقابلة خاصة معي             

أين كنت مدعواً حلفلة تكرمي يل على الغداء من قبل رئيس اجلامعة األستاذ عبد العزيز املقاحل، وكان                   
 وبني رئيس حترير جريدة الثورة لقاء قبل ذلك استمر حىت قرب وقت الغداء، فاستأذنت املقاحل                  بيين

ودعوته إىل أن يتغدى معنا، وخالل املائدة وكان بعض الوزراء وبعض العلماء وبعض األدباء مدعوين                
عتناقية الزبري  هلذه احلفلة اجلامعية الكبرية، حتدثت عن الندوة وفندت بعض األقوال واالدعاءات عن ا             

وقلت أما الناحية اجلمالية فللزبريي مواقف عجيبة، وذكرت قصة رحيانة الكشمريية، وذكرت قصة               
 : أخرى، وهي

 جاءين الزبري مرة إىل الفندق الذي أسكن فيه مستعجالً ليبلغين أمراً ويذهب مبادراً، فقلت                -
بري له ممرات حتفها الرياض     والفندق مجيل ك  .  إذن أنزل معك أودعك حىت باب الفندق ونتحدث        

 التفت خلفي فوجدت    -والرياحني، ملا توسطنا الطريق رأيت أن خطا الزبريي قد بدأت تتريث وتتثاقل             
سفري بورما وزوجته، وكان عميد السلك الدبلوماسي، وكان قد ذهب إىل بالده وشيكاً وعاد بزوجة                

هكذا كان لوا مثل عصري     .  ن عصري الرمان  بورمية بارعة احلسن، كأن اهللا سبحانه وتعاىل قد خلقها م         
وهي عروس حتب أن تظهر مجاهلا، وهي حواء قبل         .  كراتشي، ويف تأجج الصبا     الرمان األمحر، ويف حر   

 !! فرأيتها وهي قادمة يف وجهتنا، وعرفت السر الذي جعل الزبريي ببطئ...كل شيء
خييل إيلّ أا تعيش نشوى معربدة ملا       :  "ارة فالتفت إليه أداعبه وأعاتبه، فإذا به يبادرين ذه العب         -

مكتمل ..  ما رأيتموه ..  هذا هو الزبريي، أنتم ما عرفتموه      :  ، فقلت هلم  "تتذوق من حالوة نفسها   
نشد يف  سالم الذي ت  سالم يف استيعاب احلياة الكل، اإلِ      يعين إكتمال اإلِ   ،نسانيةالشاعرية ومكتمل اإلِ  

سالم الذي ال يئد    اِإل،  ع وال يعترض بني يدي رسول اهللا         وسواها فال مين  "  بانت سعاد "ظالله  
 .سالم، وهذا هو الزبرييالعواطف، وال حيجر على األشواق واألذواق، فهذا هو اِإل

 وقد أخذوا مين حديثاً طويالً حبوايل       - واملهم أننا فوجئنا يف اليوم الثاين جبريدة الثورة اليمنية           -
رحيانة :  وشؤون مهمة، فوجئنا بعنوان كبري يف الصفحة األوىل يقول         ساعتني، كله يف معاجلات تارخيية      

وهذا كالم مل أقله خالل     .  الكشمريية جتعل الزبريي يؤمن بأن احلقائق الكربى متحو احلقائق الصغرى          
اللقاء وإمنا مسعه مراسل اجلريدة على املائدة، فتصيد هذه النكتة، مثل ما تصيدت الشرق األوسط                 

سهام يف مؤمتر مكة املكرمة حادثة قدمية قبل ربع قرن فنشرا دون علمي             ري اآلن لإلِ  مؤخراً قبيل حضو  
 .خوان مداعبني، هذه مقدمة جعلوها لك بطاقة تعريف ملؤمتر مكةوقد قال يل بعض اِإل



 والقصة هي أننا قبل ذهابنا إىل مؤمتر مكة بسبعة أيام فوجئت جبريدة الشرق األوسط يف                   -
لألستاذ عمر اء الدين األمريي     "  مخرة الشاي "ب تنشر يف أعلى الصفحة بعنوان       صفحة الثقافة واألد  

 : تقول
 عاماً كان األستاذ أكرم زعيتر سفرياً لألردن يف سوريا، ونقل وزيراً للخارجية               ٢٥   قبل -

وأقامت إحدى األسر الدمشقية حفلة تكرمي وداعية له، وكان فيها األستاذ األمريي، وقامت فتاة آنسة               
طيفة فدارت بكؤوس الشاي فاعتذر األمريي ألنه ال يشرب املنبهات، فدارت وأكملت دورا، مث                ل

هكذا بعد أن رشفت منه فخجل وأخذها        .  أخذت كأس األستاذ األمريي ورشفت منه وقدمته له        
 ولكنكم مل تكرموين  :  قال..  لك..  أل:  قالوا:  فقال أكرم زعيتر هي حفلة تكرمي لألمريي أم يل        .  شاكراً

فقامت سيدة ودارت بكأس شاي على بعض السيدات املوجودات ترشف كل واحدة             !!  ذه الطريقة 
رشفة مث قدمتها لألستاذ أكرم فشرما ضاحكاً وسط جة احلاضرين، قالوا لألمريي أال تقول يف هذا                 

 : شعراً؛ فقال مرجتالً
ــفَةً شــدامار م ــاي ــيرت الش ص 

. 

ــرٍ   ــه يف خف ــن كأس ــفَت م شر
. 

 .إن شاء اهللا ستأيت:  قالوا ال بد من قصيدة كاملة، قال-
 وبعد ذلك جاءت القصيدة، ومسعها األستاذ أكرم زعيتر، ومرت على ذلك السنون، والتقى               -

امللكي لبحوث احلضارة   أخرياً قبل أسابيع األمريي بأكرم زعيتر يف رحاب املؤمتر العام السادس للمجمع             
سالمية يف عمان، فطلب منه قصيدة مخرة الشاي، فاعتذر األمريي بأنه نسيها وأضاعها، فأحل عليه                اِإل

زعيتر بأن يبحث عنها، وسافر األمريي إىل املغرب، وكان مكلفاً من قسم الفلسفة يف جامعة البنجاب                 
 شعر إقبال ترمجها للعربية شعراً، وكان       بإعداد حماضرات عن حممد إقبال، وكانت لألمريي أبيات من        

فنقلها وأرسلها لصديقه األستاذ أكرم     )  مخرة الشاي (يبحث عنها، فوجد الورقة اليت نظمت فيها قصيدة         
وهذه هي األبيات؛ يعين يف هذا الوقت الذي يأكل فيه أبناء األمة بعضهم بعضاً، واحلرب                  .  زعيتر

سالمية، واملدهلمات قائمة قاعدة ويف هذا الوقت        عربية واإلِ الطاحنة قائمة، والدماء أغرقت البالد ال      
 .تنبش قصة هامشية وقعت قبل قرن كامل وتنشر

 وقبيل مغادريت املغرب كنا يف حفل دبلوماسي، وكان معنا الدكتور مهدي بن عبود، واألستاذ               -
قاً على نشر القصيدةفقال يل أحد األصدقاء معل. ان إىل مؤمتر مكة أيضاًأبو بكر قادري ومها مدعو : 

 . أستاذ عمر هذا شيء طبيعي، هذه بطاقة تعريف ألجل مؤمتر مكة-
فاعتذر بعدم حفظها،   "  مخرة الشاي " مث طلب احلضور من احملتفى به أن يسمعهم قصيدة             -

مع أا رحيانة لكنين ما     :  فطالبوه بأن يسمعهم ما قاله أو كتبه من شعر يف رحيانة الكشمريية، فقال              
 ".إشراق "ـمن ديوانه املوسوم ب" تسليم وضراعه"مث أنشد قصيدة بعنوان . ها، ومل أقل فيها شعراًمشمت



ــور  ــك ن ــل وجه ــي وك ــا إهل ي
. 

  ــه ــورك وج ــل ن ــي وك ــا إهل ي
. 

 ــور ــتام والدجيـ ــيد القَـ ليبـ
. 

ـَ الفَ ن نورك ــوشعاع م   ذِّ كافٍ ـ
. 

ب قلب طهور  ـاٍع فالقل ـن شع ـم
. 

ــومضٍ   ــي ب ــد عل ــي فَج ــا إهل ي
. 

ــرور   ــومات غَ ــجونٌ ورس وش
. 

ــ  د أنــي ــؤونٌ ب ــياة ش ي وللح
. 

ــتوريف صــم ــتقوى يلــوح ف يم ال
. 

 نفســيوبنفســي وأنــت ســو يت
. 

 ــور ــر غف ــت ب ــياري وأن واخت
. 

يلـي وعق ـل نفس ـلك أسلمت ك   
. 

ــدور فهــو يف ملتقــى الــدروب ي
. 

ــاً    ــر درب ــبدك احل ــتخري لع ف
. 

رورـا ش ـج فيه ـعت..  مـوهو منه 
. 

  ــري ــي اخل ــيها يبتغ ــدنا ببن  وال
. 

ــور  ــت أثـ ــتها وِهمـ وختطيـ
. 

كــم متنــيت لــو تطاولــت عــنها 
. 

ورـث احلب ـالقُدس حيث السنا وحي   
. 

ــماوات  ــيض.. يف الس ــوامل ف يف ع
. 

أنـــا فـــيه مكـــبل حمجـــور
. 

واه مـن هيكلـي وحمـبس روحي        
. 

ــور   الَ ــاد أغ ــد أك ــد راك  ِب
. 

ــر إذا كــنت وحــدي  قاصــر عاث
. 

  صــاغُ اِجلفــانُ يل والقــدورت
. 

ــليمانَ  ــون س ــنت يل أك ــإذا ك ف
. 

ورـي وتبىن القص  ـالطرف يف حوزت  
. 

ــبل ا  ــروس ق ــري الع ــدادوتص رت
. 

ــول  ــا أق ــدو مب ــور.. فتش الده
. 

وتكــون الدهــور ســفراً لتارخيــي 
. 

ورـاذا النف ـاد الورى وم  ـن فس ـم
. 

يــا إهلــي والكــونُ ضــج نفــوراً 
. 

ي الطواغيِت بور  ـٍب سع راـي خ ـف
. 

ــعى    ــتبد وتس ــيت تس والطواغ
. 

 ــور ــتذلّهم وجتـ ــىن تسـ ال تـ
. 

وٍءـُةُ س ـاس عصب ـقد أضرت بالن   
. 

حكمـت حـويلَ الـرتاج صخور      أَ
. 

ــري   ــربة عم ــالل غ ــا يف أغ وأن
. 

  ــور ــوم حب ــن اهلم ــي م وبنفس
. 

ــاٍء  ــع علــى البحــر ن ــِزلٌ قاب عم
. 

     ــور ــى ويف ــي أس ــيب يغل ــركاٍن وقل ــوهة ب ــض كف ــد، راب ال ِب
. 

جــى األمــوريــا إهلــي إلــيك تز
. 

هــذه أمــيت وهــذا بالئــي    
. 

 ــور ــيامة ص ــل الق ــبل أن يعج ق
. 

وراًـي ص ـخ بعزم ـفاصطنعين وانف  
. 

ورـون النش ـه يك ـاد ب ـهِجالدنيا  
. 

ود يف هـــذهنشـــفالنشـــور املَ 
. 

قْــدورقــدريت يســتجب يلَ املَ 
. 

         وأشـرق وأطلق ـديـا إهلـي فَج
. 

 



 : اهللا حبييب؛ هذه من ديوان إشراق، وهذه قصيدة أخرى من ديوان قلب ورب-
 ــنك م ــب ع ــا للقل ــيك وم ــإل يدِح

. 

  ــدروب ــريب وال ــريب، ق ــتق  تطاول
. 

ــن ــنورِ ولك ــس ال ــيد  لَم ــنه بع  ع
                                                            . 

 يف عـني مبصرٍ    ِر الـنو  قـريب كـومضِ    
. 

ــن ا ــريب م ــنق ــيدلكُ ــي وط ِه اجلل
. 

ــي وحديســه   ــر اخلف ــن الِس ــريب م ق
. 

  ــد ــت وري ــرب أن ــذا الق ــبالغ ه ب
. 

ــا وأَ  ــوريد كأنم ــبل ال ــن ح ــرب م ق
. 

  ــيد ــت أف ــاِء دم ــورك اِملعط ــن ن وم
. 

ــرى    ــماوات والث ــور للس ــك ن وإن
. 

والـــزفري مديـــد شـــهيق عمـــيق
                                                            . 

ففــي رئــيت مــن وهــج نــورك نســمةٌ 
. 

   وحلمــي فأرنــو والظــالم عنــيد
. 

ــ  ســري يف ِعونــيورك ي ــي ويف دم ظام
. 

دنـاً مــن ســناً مـا الغمــض زاد تــزيد  
. 

ــبِ   ــر بالقل ــنوِر مغمضــاً وأُبص  امل
. 

خفايـــا الـــربايا فاجلَـــنانُ شـــهيد
. 

ــر  ــاوأُبصــر بال ــنك نفْخه ــيت م وح ال
. 

 ــيد ــتكي وأُع ــا أَش ــرى م ــرى وع ج
                                                            . 

ــدارِ وأَ  ــح يف أق ــا مل ــر م ــر س ك الغ
. 

 أين بالشـــقاِء ســـعيد عروأشـــ
. 

ـ  ِرديفَــ  وابهك بالتســليم قلــيب صـ
. 

   رصــيد ومــن فــيِض آالِء تــزيد
. 

   ــدى ــن ن ــندي م ــتحيي وع وإين ألس
. 

ــنفسِ  ــزوع ال ــيه ن ــدإل ــو عدي  وه
. 

ذيـب ال ـن طل ـي وم ـمن البثِّ أستحي   
. 

  ــريد ــت ت ــا رب أن ــذي ي ــد ال أري
                .                                             

يـك أرجت ـذي من ـ ال ِرـكسأُمِسك عن ذِ   
. 

  وحــارت ودارت والصــراط فــريد
. 

ــعبت    ــدروب تش ــريب وال ــريب ق ق
. 

ــ ــريد  وم ــرور م ــي والغ أرِب نفس
. 

 ــيب ــريتوإين َألواه منـــ  بفطـــ
. 

جمـــيد ودنـــياي فـــارمحين فأنـــت
. 

ــ  ــيش ِص ــجييتأع ــني س ــر ب راع العم
. 

ــالكني حمــيد    ــويا فقصــد الس س
                                                            . 

وخــذ بــيدي واجعــل إلــيك توجهــي 
. 

ديـــدباجلمـــال و هلـــيف رهـــيف
. 

ــِهلْ خت تقــوميحســنوقلــيب الــذي أَ  ِق
. 

ــم ــن يقَ ــام ول ــد رقَ ــيه ندي ى إل
. 

   ــه ــولُ؟ فإن ــاذا أق ــذي م ــت ال وأن
. 

ــرأَ ــل أَ وج ــي ب ــاةَ بثِّ ــيدك د أم
. 

ــ  ــويعِق إج ــي د ــواي ومنطق اليل ه
. 

   التجائــي والــرجاُء أكــيد إلــيك
                                                            . 

 ــي و ــي إهل ــي وبارئ ــي واكِْتناه جاه
. 

 ــرفَّقحبــييب تيب ولســت أزيــد 
. 

ــأديب    ــوء ت ــٍم بس ــى عل ــول عل :أق
. 

 



  ))قصيدة أب(( 
أن يسمع احلاضرين قصيدته اليت حتمل عنوان       مث طلب الدكتور حممود سفر من احملتفى به         

 : فقال احملتفى به" أب"
لب مين إنشادها حفظتها، هذا من جهة ومن جهة أخرى هل يطلب              قصيدة أب لكثرة ما طُ     -

الدكتور حممود سفر من عمر األمريي شيئاً وال أستجيب له؟ قبل أن أنشد القصيدة أحب أن أشرح                  
ِللكم كيف ودت. 

بناء يف مصيف قرنايل بلبنان، وكان أبنائي صغاراً، فتحت املدارس أبواا،              كنت مع األ   -
فأرسلت األبناء مجيعاً إىل حلب، وبقيت وحدي يف وحشٍة وعقب ذهام جاءت هذه القصيدة احملظوظة               

   نسانية واسعة، ولذلك قال عنها األستاذ عباس حممود العقاد بأنه          ة، ولكن ساحتها اإلِ   اليت قد تكون عادي
 .لو كان لألدب العاملي ديوان من جزء واحد لكانت هذه القصيدة يف طليعته

. دثكم عنه ألن له نكتة وقصة طريفة      وسأح.   قال هذا يف اللقاء الوحيد الذي مت بيين وبينه          -
 ".أب: "تقول القصيدة وعنواا

اللّعـــب هـــابش أيـــن الـــتدارس
. 

ــن الضــ   ــِجأي الع يجبــغ والش ذْب
. 

 والكـــتبأيـــن الدمـــى يف األرِض
                                                            . 

ــوقُِد  ــولةُ يف تــ ــن الطفــ هاأيــ
. 

ــن الت ــا أي ــاكي م ــبب  ش ــه س ل
. 

ـ     ــا غَـ ــاكس دون م ــن التش ِضرأي
. 

ــاً  ــٍت مع ـ .. وق ــزن والطَـ ربواحلُ
. 

ــاحك يف    ــي والتضـ ــن التباكـ أيـ
. 

ــ ــِربوا غشـ ــوا وإن شـ فاً إذا أكلـ
. 

ــاوريت  ــابق يف جمــ أيــــن التســ
. 

والقـــرِب منـــي حيـــثما انقلـــبوا
                                     .                        

ــيت  ــى جمالســ ــزامحون علــ يتــ
. 

ــبوا   ــبوا وإن رغـ ــوي إذا رهـ حنـ
. 

يــــتوجهون بســــوق فطــــرم 
. 

ِعـــوهم بابـــا إذا غضـــبوا ويد
. 

 بابــــا إذا طَــــِربوافنشــــيدهم 
. 

هم بابــــا إذا اقتــــربواونِجــــي
. 

وهــــتافهم بابــــا إذا ابــــتعدوا 
. 

ــبوا   ــد ذه ــيوم قَ ــح ال يــيوم و وال
                                                            . 

بـــاألمس كانـــوا مـــلَء مرتلـــنا 
. 

أثقالــــه يف الــــدار إذ غــــربوا
. 

ــبطت     ــذي ه ــمت ال ــا الص وكأمن
. 

 بعــت ــم والـ ــيع اهلَـ ــيها يشـ فـ
. 

ــاَءةُ املَ  ــدأَتهاحإغفــ ــوِم هــ مــ
. 

ــربوا   ــا ق ــطّوا وم ــا ش ــب م يف القل
. 

ــبو    ــل ذه ــبوا أج ــكنهمذه ا ومس
. 

ــ ــ عــد س ــبوا كَيين وق ــد وثَ نوا وق
                                                            . 

ــت   ــنما اجتهــ ــم أيــ إين أراهــ
. 



يس يـــناهلم نصـــبيف الـــدار لـــ
. 

ــبهم    ــدي تالعـ ــس يف خلـ وأُحـ
. 

ــلّ ــخبوبكـ ــم صـ ــٍة هلـ  زاويـ
. 

 ــل ر ــيف كـ ــنهمكْـ ــٍن مـ ر أثَـ
. 

واملدهــون قــد ثَقَــب  يف احلــائط ا
. 

 ــن ــواافذاِت زيف الـ ــا حطمـ جاجهـ
. 

ــبوا    ــد كت ــوا وق ــد رمس ــيه ق وعل
                                                            . 

لــباب قــد كَســروا مــزاجله   يف ا 
. 

بوايف علـــبة احللـــوى الـــيت َـــ
. 

ــ  يف الصــا أَ ِنح ــض م ــيه بع ــوا ف كل
. 

يف فضـــلة املـــاء الـــيت ســـكبوا
. 

  ــطِْر مــن تفاحــٍة قضــموا يف الش
. 

ـ  ــي كأسـ ــربوا نفْس ــا س راب القَط
. 

ــإين أَ  ــم أيــ ــتتراهــ نما التفــ
. 

ــ ــد ضـ ــيوم قـ ــبمتهم حوالـ لـ
                                                            . 

مس يف قــــرنايل نــــزلوابــــاَأل 
. 

ــ ــا تـ ــبواملـ ــندما رِكـ باكَوا عـ
. 

ــداً   ــته جلَـ ــذي كتمـ ــي الـ دمعـ
. 

ــلعي قَ  ــن أض ــب  م ــم يِج  ًاــب لْ
. 

زعواذا ســـاروا وقـــد نـــحـــىت ِإ 
. 

 ــكب ــيث ينسـ ــه كالغـ ــإذا بـ فـ
. 

ــتين كالطّ  ــةًأَلْفَيــ ــل عاطفــ فــ
. 

يبكـــي ولـــو مل أبـــك فالعجـــب
                                                            . 

ــلٍ    ــن رج ــذَّال م ــب الع ــد يعج ق
. 

ــرجال أَ  ــزم الـــ بإين ويب عـــ
. 

    رــو كا خــب ــل ال ــا ك ــيهات م ه
. 

، وقد طبع   "أمي"ويل ديوان آخر عنوانه     .   القصيدة يف ديوان أب، أحد دواويين عن األسرة        -
أبوة "ل يف شعر األسرة     عري يف أحفادي مل يطبع بعد، ويل ديوان كام        يضم شِ "  جدو"وديوان جديد امسه    

 .مل يطبع أيضاً" وبنوة
عندما أصدرت ديواين مع اهللا مل يكن بيين وبني العقاد رمحه اهللا             :   أما قصيت مع العقاد فهي     -

خوة األحباء الذين كانوا يدرسون يف القاهرة       ولكن أحد اإلِ  ..  معرفة سابقة، وإمنا أعرفه بفضله وآثاره     
وبعد مدة فوجئت برسالة من     .   يف جلسة من جلسات ندوته األسبوعية      أخذ ديوان مع اهللا وقدمه للعقاد     

 ديوانكم مع اهللا آيات     ...حضرة السيد األجل األستاذ عمر اء الدين األمريي حفظه اهللا         :  العقاد تقول 
وقد قرأت طائفة   .  ميانمن الترتيل والصالة، يطالعها القارئ فيسعد بسحر البيان كما يسعد بصدق اإلِ           

قصائده وسأقرأ بقيتها، وأعيد قراءة ما قرأته ألنه دعاء يتكرر ويتجدد وال يتغري، وثوابكم               صاحلة من   
وإنه على هذا الثناء موفور وعمل مشكور، فتقبلوا مين شكره           .  من اهللا عليه يغنيكم عن ثناء الناس       

طبعاً هذا  .  من املخلص عباس حممود العقاد    .  وعليكم سالم اهللا ورضوان اهللا    ..  واغتنموا من اهللا أجره   
وكتب له فأجابه فأذن له     .  خطه، وقد طلب الناشر أن يصور عنه، فاشترطت أن يستأذن العقاد أوالً            

 .فنشر رسالته



 كتبت للعقاد شاكراً، وجاءت مناسبة املؤمتر السادس للمحامني العرب، الذي عقد يف القاهرة              -
ة أن أزور األستاذ العقاد، فاتصلت      فرأيت من الواجب، وقد بدأت بيننا هذه االنطالق       .  وشاركت فيه 

إن عمي سيفرح   :  فالن، قال :  به، قال يل ابن أخته أو ابن أخيه أنه يف أسوان، وسألين من أنت؟ قلت               
 .بك كثرياً، نرجو أن تعطينا عنوانك حىت إذا جاء أتصل بك

غداً إىل   وحتددت إقاميت، وقبيل سفري اتصلوا يب هاتفياً بأن األستاذ العقاد وصل وهو يدعوك               -
 .ندوته األسبوعية يف بيته يف مصر اجلديدة

كندوتنا هذه مع فرق واحد     .  استغربت إذ وجدت الندوة غاصة    .   ذهبت وهو ال يعرف وجهي     -
هو أن هذه الندوة اليت يعمرها قمم الفكر والفضل، كلهم من الرجال، ولكن هناك موجود اجلنس                  

 .اللطيف بكثرة أيضاً، فهي ندوة خمتلطة
" املنامة"  ا دخلت ندوة العقاد وعرفته بنفسي، وقد استغربت أنه البس ثياب النوم،             وعندم -

هكذا يستقبل هؤالء الناس كلهم، فما عنده        "  روب دو شامرب  "وفوقها رداء الغرفة أو رداء البيت        
فلما تقدمت وقلت أنا    .  هاألناقة اليت تتألق وتشرق كما هي عند األستاذ الشيخ عبد املقصود خوج            

فقالت إحدى السيدات   .  فكان يتوقفين حيدثهم عين   .  ها هو األستاذ األمريي قد جاء     :  قال جللسائه فالن  
فقدرت أنه  .  ة، وحلية طويلة  حة وسب مة وجب لقد ظنناك صاحب عِ   :  نعم، فقالت :  قلت هلا .  أهو أنت؟ 

 .، فتوقعوا شكلي تبعاً لذلك"مع اهللا"كان حيدثهم عن ديوان 
أنا ذكرت يف مقدمة ديواين مع اهللا أن شعري كله ليس يف مستوى              يا سيدي   :   فقلت للعقاد  -

ولكين تأدباً مع ريب، ومع نفسي،      ..  إمنا هي نفحات  وديوان مع اهللا، وال أنا يف مستوى هذا الديوان،          
 .هليوقد بدأت طبع شعري مل أجد من الالئق أن أقدم شعراً آخر على شعري اِإل

لية، فاعتذرت فأصر ومل أجد بداً من االستجابة فأجهدت          مث طالبين العقاد بإنشاد قصيدة غز      -
 ".بني ناٍر ونور"ذاكريت، وأنشدم قصيدة عنواا 

ــرمي   ضــزيد ت ــرى ت ــها احلَ وأنفاس
. 

 ــن أَش ــؤادهاقْت ــن ف ــاعداً م ــاً ص رجي
. 

ع جــاز ــوم برِقدــت ــب م ــدِم القل  ال
                                                            . 

 تــغ لغــلَ يف م ــس ــاِهرى ش يقي أرجيه
. 

ــقَيتوأَ ســن ر ــي ها م ــا يف تومه اِحه
. 

 ــج وضابةً تــب ص ــاش ــاي العط  خالي
. 

يـهوى ظَمِ ـي ال ـٍو ف ـَاعجباً من مرت  وفَ
. 

وهــاج أُواِمــي يف ســكينة قــرا    
. 

ـ    وِء بـني  عـن الس  الـن   مِ ار والـنترور م
. 

ــزٍه  ــيام منــ ــِوي يف اهلُــ ويالغــ
. 

يل يف ن ــف كْشــوت ــيظْ ــِف العِم رة املدن
                                       .                      

أُكَابـــد مـــنها حســـرةً أســـتلذها 
. 

ــي    أَثُمــوى يف ت ــذَّاِت اهل ــو ِبل وأمس
. 

ـ   ــيا هـ وأَحــاي ــزويتواها يف تقَ ون 
. 



!!هــا فَِمــي؟اقَي ومــا ذَتــذَوقها روحــ
. 

ــون اِإل  ــن يك ــدوأي ــي وق ــا خالق مثُ ي
. 

 

هذا ال يصلح هذا شعر يشبه شعر ديوان مع اهللا، حنن نرغب أن نسمع شعراً                ..   قال يل ال ال    -
نشاد شعر غزيل من النوع الذي      فظ، وملا وجد عدم استجابة مين إلِ      يا سيدي واهللا ما أح    :  قلت له .  غزلياً

 .يرغب مساعه
يا :  فأخذت أتلو عليه قصيدة أب، انتهيت منها قال يل         "  األوالد" قال إذن فأمسعين قصيدة      -

: ملاذا يا سيدي؟ قال يل    :  قلت له ..   جمرم ...إنك جمرم :  أستاذ عمر امسح يل أن أجتاوز احلد وأقول لك        
 . نفسك وحق األدبجمرم حبق
 . من كان ميلك هذه القصيدة والعقاد حي ال جيوز له أن يطويها عن الناس-
 . لو كان لألدب العاملي ديوان من جزء واحد لكانت هذه القصيدة يف طليعته-
يا سيدي هذه   :   طبعاً كان مراسلو االت والصفحات األدبية يف اجلرائد يسجلون، فقلت له           -

..  أنت تتهمين وتشتمين يف بييت     -:  ق يريد أن يشجع مثلي، فثار وهاج وقال       شهادة من أديب عمال   
 وتشجيعاً حكماً أدبياً، أنا إذا أردت أن        أنا العقاد، أنا ال أعطي جماملةً     :  قلت له ملاذا يا سيدي؟ قال يل      

يا أكرمك فأهديك مكتبيت أو سأهديك عمارة، ولكن لن أعطيك مقاماً أدبياً ال تستحقه قلت له طيب                 
 .أرجوك انتهت القضية ومل أجتمع به بعد ذلك حىت انتقل إىل جوار ربه: سيدي امسح يل قال

 

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

ال فض فوك، لقد أمتعتنا مبا أمسعتنا، وذه اجللسة اللطيفة ندعو اهللا أن               :   ختاماً نقول لك   -
ولك الشكر منا مجيعاً؛    .   مديداً وعمالً موصوالً، ونرجو أن يتجدد اللقاء مرات أخر           مينحك عمراً 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

• • • 
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 حفل التكريم
 ))إفتتاح  األمسية((

 : األمسية بالكلمة الترحيبية التالية فقالهافتتح األستاذ عبد املقصود خوج
بامسكم وبامسي حنتفي     يف هذه األمسية وذا اجلمع الطيب،       إخواين األعزاء،    أساتذيت األكارم،  -

 .بأخينا وصديقنا العقيد شحات مفيت
سعدنا به أخاً     فقد كان معنا يف إدارة مرور جدة سنوات،         ب عليكم،  األخ شحات ليس بالغري    -

وهذا رأس املال الذي بقي له بعد          حسنة،  وخلقاً ومعاملةً   ونزاهةً اًمن أنبل من شغل هذا املنصب وفاء      
 .وسيبقى له خاء الطيب الذي محله كل منا،ونعم اِإل ونعم السمعة، نعم رأس املال،. أن ترك منصبه

خوان يف هذا اجلمع مجيعاً      اإلِ ومن املؤكد أنَّ    أجد من الواجب أن أؤديها،      متواضعة، هذه حتية    -
وبالكلمة احلسنة الطيبة اليت هلج ا الصغري         وكم أنا سعيد بلسان الشكر،      حيملون نفس املشاعر له،   

 .والكبري لساناً عما أديته يف مضمار خدمتك هلذا الوطن وهذا البلد
مسية أن نقدم مشاعرنا ذه الكلمات اعترافاً بالفضل الذي أحسنت           حنن سعداء يف هذه األ     -

حنمل عنها    سعداء بك وستبقى تلك األيام اليت عشتها معنا موظفاً،           وهذا أقل القليل،    به يف عملك،  
 فمثلك من نقدم له الشكر موفوراً يف هذا الزمن الذي قل فيه الرتهاء،            .  أمجل املشاعر وأنبل األحاسيس   

 ويف الغد بذكرى حسنة وطيبة،       وعلى اليوم،    لك الشكر موصوالً على ما مضى،       .وأنت أحدهم 
 . والسالم عليكم وأهالً وسهالً ومرحباً،. ونرحب بك يف نادي املتقاعدين معنا

  ))كلمة األستاذ حسني جنار (( 
 :مث حتدث األستاذ حسني جنار فقال

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

هي التحية املوصولة من اجلميع لتقبلك      ..   أيها الضيوف األكارم   ... أخينا العزيز شحات مفيت    -
نكن له    يف هذه األمسية اليت نسعد فيها بلقائك كأخ وزميل وصديق،         .  هذه احلفاوة اليت أنت أهل هلا     

كان حمكاً حقيقياً     وال شك أن تقلدك لعمل له صلة كبرية بالناس،           شيء الكثري، من احلب واملودة ال   



 وجمتمعك،  بلدك، و وعملت ما تستطيع يف خدمة دينك،       فقد تركت ذكرى طيبة،     ملعدنك األصيل، 
ومرحباً بك يف هذا      ونتمىن لك أيضاً يف حياتك املقبلة النجاح والتوفيق،         فجزاك اهللا عن ذلك كل خري،     

 . وحنتفي معه بك أيضاً كلنا مجيعاً ،هذي حيتفى فيه بك األستاذ عبد املقصود خوجاملكان ال

  ))كلمة السيد هاشم زواوي (( 
 :وحتدث األستاذ هاشم زواوي مرحباً بالضيف مثنياً عليه قائالً

 حينما كان يل شرف احلضور إىل هذا احلفل الكرمي مل أكن أتصور أين أستطيع أن أعطي كلمة                  -
ولكن حني مسعت األخ عبد املقصود        كما يقول أستاذنا رمحه اهللا عبد القدوس األنصاري،         ،أو كليمة 

واستفناء لذاته يف     أضفى على مركزه روحاً منه خلقاً وأدباً،        عن زميل متقاعد،    يتحدث احلديث الشيق،  
ص وعن شعور باألخوة الصادقة اليت ملساناها يف شخ          أقول هذا عن صدق،     سبيل املصلحة العامة،  

 وقد سبق أن توىل إدارة املرور أيضاً يف مكة املكرمة،          .  شحات مفيت حينما توىل إدارة املرور يف جدة       
فكنا نتناقل طرفاً عن خدماته       ومسعنا وحنن يف جدة من مآثره أدام اهللا له صحته وشبابه الشيء الكثري،             

يضاً األمل الذي بدا من إخوانه يف       وحني نقل إىل جدة ملسنا أ       اليت كان يؤديها للبلد املقدس مكة املكرمة،      
 الواجب الذي يشكر له ويشكر عنه        فيها وأدى  مكة على فراق مدير كفء خدم بلده مكة خري خدمة،         

 .ويتحدث الناس كثرياً عن أجماده وأفضاله
وذه املناسبة فإين   .   مل أكن أعرف األستاذ شحات مفيت عندما قدم إىل جدة مديراً ملرور مكة             -

 :حلديث فأذكر الكلمة أو البيت الشعري الذي يقولأستطرد يف ا
)١(ويف اللــيلة الظلمــاء يفــتقد الــبدر    

. 

 

حنن اآلن نفتقد أستاذنا الصديق العزيز األستاذ حممد حسني زيدان لو كان موجوداً ألضفى على               
واليت حيفظ    اده اليت ال نعرف عنها إال الشيء القليل،       وتكرمياً ألجم   الس كثرياً من تاريخ احملتفى به،     

 .على كل فأقول مل أكن أعرف عن األستاذ شحات مفيت إال ملاماً. الزيدان الشيء الكثري منها

                                           
 :هذا عجز بيت،صدره  )١(

ويف اللــــيلة الظلمــــاء يفــــتقد الــــبدر
                                                            . 

 ِجــــســــيذكرين قومــــي إذا جــــد همد
. 

وهو ابن عم سيف الدولة مات وعمره سبع وثالثون           ولقبه أبو فراس،    سعيد بن محدان التغليب،   وهو للشاعر احلارث بن أيب العالء       
 :وهذا البيت من قصيدة له مطلعها سنة،

ــر    ــيك وال أمـ ــي علـ ــوى ـ ــا للهـ أمـ
                                                            . 

 الدمـــع شـــيمتك الصـــرب  أراك عصـــي 
. 

 .وتغنت بعدد من أبياا كوكب الشرق أم كلثوم
 :ق وروده يف بيت شعر لعنترة العبسي وهوسبوعجز البيت الذي استشهد به السيد هاشم زواوي قد 

ويف اللـــيلة الظلمـــاء يفـــتقد الـــبـدر   
                                                            . 

ســـيذكرين قومـــي إذا اخلـــيل أقـــبلت    
. 

 



للحصول على رخصة      لقد قصدته ذات مرة بصحبة أستاذي الصديق الشيخ حممود عارف،           -
 . نربح مكانه حىت سلمنا إياهاومل فلم يدخر وسعاً يف مساعدتنا، بين،قيادة ِإل

فجزاه اهللا     وأنا يف هذه الليلة السعيدة أهنئه على الذكرى احلسنة اليت خلفها وتركها خلفه،              -
وال أطيل عليكم فهناك كلمات أخرى قد تقال يف هذا          .  وعن مسعة البلد ومسعته أحسن جزاء       عن بلده، 

 ن كنا فقدنا يف إدارة املرور شخصاً مثل األستاذ،        فنحن وإ   الس إكراماً وتكرمياً لألستاذ شحات مفيت،     
وأرجو منكم التحية الكرمية    .  فإمنا نريد من اهللا أن يكون اخللف سائراً مثله يف سبيل املصلحة العامة             
والسالم عليكم ورمحة اهللا    ..  لألستاذ شحات مفيت على ما بذله من إخالص وخدمة يف سبيل وطنه             

 . وبركاته

  ))هد زهديقصيدة الدكتور زا(( 
 باحملتفى به األستاذ    اًمث ألقى الدكتور زاهد زهدي أبياتاً شعرية نظمها ذه املناسبة احتفاء           

 :وقال قبل إلقاء القصيدة الكلمة التالية شحات مفيت،
وااللتقاء   أود أوالً أن أعرب عن فرحيت الغامرة باحلضور يف هذا احلفل الكبري،           ..   السالم عليكم  -

 .متازة من رجال األدب والفكر يف هذا البلد الكرميذه النخبة امل
إن سبب قدومي للمملكة العربية السعودية هو أن        .  رب ضارة نافعة  :   حيضرين اآلن املثل القائل    -

 وما زال منذ سبع سنوات طريح الفراش،        يل ولداً صغرياً أصيب خالل غارة جوية إيرانية على بغداد،         
 الذي رعى ولدي    - مسو األمري نايف بن عبد العزيز        -ري والشكر اجلزيل    ويقتضيين الوفاء أن أذكر باخل    

وكانت   أما بالنسبة لألخ أيب وليد فقد تعرفت عليه منذ فترة من الزمن،           .  وأكرمين  وأنفق عليه الكثري،  
فقد قدم يل خدمة ليست       وكما أشار األستاذ زواوي،     يل معه جلسات وأشعار ال زال حيتفظ ا،        

 طالق سراحه، طلب ذووه إيلّ التوسط إلِ      وكان يل صديق يف السجن،      لت عليه يوماً،  فقد دخ   لشخصي،
 :وما أن دخلت على شحات وسلمت عليه حىت قلت

ــداره ــن ج ــى ع يف الســجن ملق
. 

ــزاره   ــي مـ ــاحب أبغـ يل صـ
. 

ــاره   ــوا أسـ ــنا فكُـ فألجلـ
. 

ــارة    ــع اِإلش ــد قط ــان ق إن ك
. 

ــارة  ــعر باخلَسـ ــداً ليشـ نقـ
. 

ــازه  وإذا أردت فجـــــــ
. 

 فهي مهداة لألخ أيب وليد،      أما القصيدة اليت ستستمعون إليها اآلن،     ..   فأطلق سراحه يل فوراً    -
 .وهلذا البلد الكرمي الذي أعيش فيه ولكم مجيعاً، ولألستاذ عبد املقصود،

ــرس يف فَمــي حلــو النشــيد    فأخ
. 

ــودي     ــاِر ع ــى أوت ــدر عل ــنا قَ ج
. 

حشــوداً يــرتِمني علــى حشــود   
    .                                                         

وســـاق إيلَّ مـــن غَـــدِر اللـــيايل 
. 



ــيدي   ــوح ويف قص ــي يل ــى وجه عل
. 

نــــزلن بســــاحيت رزءاً تــــراه 
. 

مـــا أقســـى الفَِجـــيعة بالولـــيِدو
. 

ــاين  ــا أُعـ ــامتاً عمـ ــدث صـ يحـ
. 

ــديدِ   ــنٍت ش ــن ع ــبلوى وم ــن ال م
. 

ــا أُالِقـــي  فعـــذراً إن بـــدأت مبـ
. 

ــوريد   ــغاف إىل الـ ــراميه الشـ مـ
                                                            . 

فــإن اهلــم يف األعمــاق جــازت    
. 

ــودِ  أَ ــالَّق الوجـ ــبحانَ خـ ال سـ
. 

ــي   ــري اهللا همـ ــكو لغـ ــا أشـ ومـ
. 

ــود  ــبور ويف اللُحـ ــيماً يف القُـ رمـ
. 

ــظت    ــام إذا تش ــي العظ ــن يحي وم
. 

ــ لْوى وشــب ــى ال ــوديعل ع ــوام د ِق
. 

ــلوا  ــين ســ ــدين وأهلمــ تعهــ
. 

ــيدِ    ــا بالوِح ــا أن ــتم فم ــم أن وه
                                                            . 

ــا بـــني أَ  ــندكُم مـ هِلـــيوإين ِعـ
. 

ألفضـــال اَألمـــري أيب ســـعود  
. 

ويلـــزمين الـــوفاء احلمـــد ديـــناً 
. 

ــود    ــرم وج ــن ك ــداه م ــا أس مب
. 

مين فــأوىف رعــى ولــدي وأكــر   
. 

ــيد   ــى وقـ ــر علـ ــين أقـ ولكـ
. 

وإين بيــــنكم يف خيــــِر أهــــٍل 
. 

ــيِد تــــنازعين إىل بلَــــد الرشــ
             .                                                

ــي  ــدي وروح ــه جس ــاوعين ب يط
. 

وشـــلو يســـتقر علـــى احلـــدوِد
. 

ــواطي    ــلْو يف الشـ ــوزعة فَِشـ مـ
. 

ــار ــذا يستشـ ــنودوهـ  مـــع اجلُـ
. 

مـــواج شـــوقاًاألوذلـــك يلـــثم  
. 

إىل أرِض الشـــــهادة واخللـــــود
. 

وحتملـــين الـــرؤى يف كـــل لـــيٍل 
. 

ت مبأْســـرِة الشـــهيد إذا قُـــرن
                                                            . 

إىل حـــيث احلـــياةُ تلـــوح غـــرا 
. 

ــيد   ــل أيب الولـ ــاِرككم حبفـ أُشـ
. 

ــاو  ــدو  تج ــيت أش ــى وأَت اَألس زت
. 

ــيد  ــم اــ ــاكم حبفلكــ أللقــ
. 

أَتــيت هــنا ويب كلــف وشــوق 
. 

ــزيد  ــيان إىل مـ ــن البـ ــتوق مـ تـ
. 

 الــنفس رؤيــتكم ونفســي  أُمــين 
. 

دلــيلك يف الطَــريق فــال حتــيدي   
                                                            . 

ــراب     ــو ت ــي فأب ــا اهنئ ــول هل أق
. 

إىل بـــيت الكـــرمي أيب ســـعيد  
. 

إذا تهــــنا سترشــــدنا عصــــاه 
. 

ــيد  ــر رشـ ــل ذي فكـ ــيه كـ إلـ
. 

إىل بــــيت يفاخــــر أن يــــوايف 
. 

ــورود  ــل الـ ــِورده كـ ــيل لـ تِمـ
. 

ــاَء عـــذبا  وال عجـــب فـــإن املـ
. 

ــح ــة للو تصـ ــه احملجـ ــلـ ودفـ
                                                            . 

ق بالشـــذى بـــيت كـــرميفيعـــب 
. 

إذا غَـــردن باجلـــرس الفـــريد  
. 

 حـــب القـــوايفٍةمحـــدت خلـــوج 
. 

ــزيد  ــيطمع باملــ ــية فــ بقافــ
. 

حره البــــيان إذا جتلــــىويســــ 
. 



علـــى األمســـاع كالظـــل املديـــد
. 

وتســـِكره الـــروائع وارفـــات   
. 

ــودود  ــل الـ ــة اِخلـ ــه رعايـ لديـ
    .                                                         

ــى   ــر واآلداب تلْقـ ــل الِفكـ وأهـ
. 

ويل فــيما أقــول هــنا شــهودي   
. 

ــنهم    ــت م ــيد وأن ــا الول ــئت أب هن
. 

ــ ــيدأديـ ــق محـ ــل ِذي خلـ باً كـ
. 

وإين لـــو أردت احلـــق أدعـــو   
. 

يـــزين احلـــزم باخلطـــو الوئـــيد
. 

ــجايا   ــبوع السـ ــب مطـ ويفَّ القلـ
. 

ــود  ــاِئل يف الوجـ ــت الفَضـ وتابعـ
                                                            . 

ــيوباً    ــيا ع ــيت يف الدن ــم أحص وك
. 

وال أَدعــــى ِلــــذٍَّم كاجلحــــود
. 

ــدٍ   ــثار محـ ــوفاِء مـ ــم أَر كالـ فلـ
. 

ــيد  ــريب وبالبعــ ــر بالقــ وبــ
. 

 أبــــــا الولــــــيد أخ ويفٌّوإنَّ 
. 

أثـــري الوقـــع متصـــل الرصـــيد
. 

ــاً  وإن  ــييت مكانــ ــه خبافــ لــ
. 

ــش ــيدي فهـ ــربه نشـ ــه وأطـ لـ
                                                            . 

ــعري    ــبل ش ــن ق ــدته م ــم أنش وك
. 

رهـــاص القـــِد ناهـــدة الـــنهود
. 

ــناء    ــعر حس ــرى يف الش ــاًاًي  كعاب
. 

ِهـــبة اخلـــدودومـــثل اجلمـــر الَ
. 

حمـــالة اللُمـــى كالـــبدر وجهـــاً 
. 

وعيـــناها تحـــدث بالصـــدود  
. 

ميـــين الـــنفس أن تســـعى إلـــيه 
. 

فــالذت عــنه كالرشــأ الطــريد   
                                              .               

ــيه   ــيب بعارضـ ــت املشـ رأت وقـ
. 

ــود  ــاع الوفــ ــألقيه بأمســ ســ
. 

لـــه عـــندي حـــديث وشـــحات 
. 

ــيد  ــيه للعقـ ــلُ فـ ــود الفضـ يعـ
. 

ــنيع    ــن ص ــيه ع ــكْر ف الش ــيت جن
. 

لــــيعفو ســــائقاً زرد احلديــــد
. 

وكـــنت رشـــوته بيـــتني شـــعراً 
. 

وكـــان شـــِفيعه فـــيها قَصـــيدي
                                                            . 

ِلقَطْـــِع إشـــارة حبســـوه يـــوماً 
. 

ــديد  ــٍح شـ ــٍة مسـ ــى ذي مهـ علـ
. 

ــبء    ــي ع ــهامة وه ــد وِرثَ الش لق
. 

كمــا اجــتمع القــدمي إىل جديــدِ   
. 

وقــد مجــع النقــيض إىل نقــيضٍ    
. 

يســــخرها إىل نســــق مفــــيد
. 

ــاه    ــربا أسـ ــنها سـ ــاول بيـ حيـ
. 

ــيدٍ    ــٍد جه ــن جه ــون م ــا يعط وم
                                                            . 

ــداً    ــرص جم ــاملني احل ــب الع وحس
. 

ــعود  ــين سـ ــيد بـ ــدمهم عمـ تقـ
. 

ــال   ــده رجـ ــد تعهـ ــرح قـ لصـ
. 

ــيد  ــيد واملَِشــ ــأنعم باملُشــ فــ
. 

ــرى   ــر أخـ ــنةً يف إثـ ــيد ِلبـ فشـ
. 

ِبدعـــوى ذي مكابـــرة عـــنود  
. 

 حــاول أن تكــيدلــه األعــادي  ت
. 

ــزيد  ــاً يف مـ ــت دفاقـ ــا زالـ ومـ
                                                            . 

ــري   ــنفط جتـ ــروةٌ للـ ــوا ثـ وقالـ
. 



لعـــذِْب املـــاء والعـــيِش الـــرغيد
. 

ــريقاً   ــرفوا طـ ــا عـ ــوالها ملـ ولـ
. 

رجــالٌ أجنــزوا صــدق العهــودِ   
. 

فقلــت هلــم ورِب البــيت لــوال    
. 

ــيد  ــئ احلصـ ــر منكفـ وزرع الشـ
. 

لكـــان املـــالُ مدرجـــةَ الـــرزايا 
. 

ــود   ــالل هـ ــا أفـ ــرق حلاهلـ تـ
                                       .                      

وكانــت دراهــم أطــالل بــؤس    
. 

ــود   ــن امله ــرجال م ــبين ال ــن ي فم
. 

هــبوا األمـــوال تـــنهض باملـــباين  
. 

ــعود   ــم درب الص ــت لك ــاً رمس خط
. 

ــنوها   ــنواِجذ واقتـ ــوا الـ أال عضـ
. 

ــري ــيد  يشـ ــد بالوعـ ــه املُكاِيـ لـ
. 

فـــإن جـــنودكم أطـــناب بـــيٍت 
. 

أَكــــيد اهللا أم كَــــيد العبــــيد؟
                                                            . 

ومــــن أَوىل بكــــم أن تــــتقوه 
. 

ــيدِ  ــرد تلـ ــل منفـ ــرمي األصـ كـ
. 

فشــدوا بالســواعد صــرح جمــد    
. 

مــن الــتاريخ يــندر يف الوجــود   
. 

ويف عـــبد العزيـــز لكـــم مـــثالٌ 
. 

عضـــيد شـــد مـــن أزر العضـــيد
. 

وأنـــتم والعـــراق كمـــا تآخـــى 
. 

ــرعودِ    ــِف وال ــى العواِص ــز عل يِع
                                                            . 

وبــيت ِشــيد بالصــخر الصــليدِ    
. 

 

  ))فى به شحات مفيتكلمة احملت(( 
والذين حضروا لتكرميه     والذين حتدثوا عنه،    مث حتدث األستاذ شحات مفيت شاكراً مضيفه،      

 :فقال
سعادة ..  والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا الصادق األمني           بسم اهللا الرمحن الرحيم،    -

حضرات   ،هود خوج األخ الفاضل رب هذه الدار العامرة األخ الصديق املخلص الشيخ عبد املقص             
إنين لست متحدثاً ولست شاعراً ولست      :  يف البداية أود أن أقول      الكرام احلضور،   خوة األفاضل، اِإل

وأن أعيد الفضل   .   أن أقول وأن أرد التحية مبثلها أو بأحسن منها          ولكن املناسبة تقضي علي     أديباً،
جال األمن وهو اعتراف فعالً     تكرمي الشيخ عبد املقصود لشخصي هو تكرمي لكل منسويب ر            ألهله،

 فقد سن سنة حسنة،     وجزى اهللا صاحب هذه الدار خرياً،       باجلميل للقائمني على األمن يف هذا البلد،      
وستظل هذه احلسنة ذكرى خالدة شاهدة      .  وهي تكرمي الرجال املبدعني واملخلصني ألمتهم ووطنهم       

 .تنطق مبكارمهم بفضلهم،
 أن  هه حقه من الشكر إال أن ندعو للشيخ عبد املقصود خوج            وال منلك ما نستطيع أن نفي      -

وما دارته هذه اليت جنتمع فيها الليلة إال النادي           وأن يدمي هذه النعمة عليه،      وأن حيفظه،   يطيل اهللا عمره،  
 .األديب املصغر الذي يضم خرية أدباء وشعراء ومثقفي هذا البلد



نتحدث بنعمة اهللا      فبعد الشكر هللا عز وجل،     نسان يريد أن يرد الفضل ألهله      وإذا كان اإلِ   -
بأن وفقنا ألن خندم مواطنينا يف الفترة اليت          على ما أنعم علينا ا يف هذا البلد الطيب وهذا البلد اآلمن،           
 .أو غريه عملت ا أنا وغريي ممن سبقين يف جمال األمن أو باملرور،

جلنود اهولني الذين يقدمون النصح     مث يشكر ا    أن يشكر اهللا،  ..  نسان فإنه جيب على اإلِ    -
وإذا مل أكثر التردد على ندوة األستاذ       .  رشاد الذي نسري على ضوئه يف حتقيق ما فيه مصلحة اجلميع          واِإل

ولكن مرد ذلك أنين ال       أو األستاذ حممد سعيد طيب فال يعين ذلك عدم اهتمام ا،             عبد املقصود، 
ومن   تاب واألدباء والشعراء،  ال املخلصني هلذا البلد من الكُ     لكين كنت أتزود بآراء الرج      أهوى السهر، 

 وكنت أستمع إىل أخطائنا،   .  وهذه اجللسات العامرة اليت تعمل لصاحل البلد        يرتاد هذه النوادي احملترمة،   
 .وأحاول جاهداً أن أصححها وأقرأ ما حتمله صفحات اجلرائد منها،

 تقودها خنبة طيبة مباركة من شباب هذا البلد،         ، ولقد سارت سفينة األمن يرعاها اهللا بتوفيقه       -
وأنا   تهدين مسترشدين بآراء الرجال الذي ذكرم،     سم  أو جنوداً أو موظفني،     ضباطاً أو ضباط صف،   

 .وإمنا أقول احلقيقة ال أقول هذا الكالم مبالغة،
ور عبد   وأود ذه املناسبة أن أشكر رجال الصحافة وباألخص الدكتور عبده هاشم والدكت             -

ومساعدتنا بالتوجيه وإبداء     وغريمها ممن كان له فضل التعاون مع إدارة املرور،            العزيز النهاري، 
كثرياً ما اتصلوا يب هاتفياً وأبلغوين شكايات تصلهم من          و.  املالحظات وتقدمي املساعدة لرجال املرور    

 .بعض املواطنني
ر من هذا لألخ الفاضل الشيخ عبد       وال أستطيع أن أقول أكث       ختاماً أكرر شكري وتقديري،    -

أدام اهللا    وال زلنا مجيعاً خداماً أمناء هلذا البلد الطاهر،          ولكل من حضر هذه الليلة،      ،هاملقصود خوج 
 . سالم حتت قيادة خادم احلرمني الشريفني ومسو سيدي ويل العهد وشكراًعلينا نعمة اِإل

 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :ألستاذ حممد حسني زيدان الكلمة التاليةمث ألقى ا

االبن شحات يثين     أنا مل أحضر إال إكراماً لشحات،        يف الواقع أنا صريح واضح هللا احلمد،        -
 .وألم أعانوه على الصحفيني ألم قدموا النصيحة،

 وخضوعه للرأي يدل    وذلك أن تقبله للنصيحة،      إن هذا الثناء هو يف حد ذاته ثناء على نفسه،          -
فإن اسم شحات يكثر      وال تنكروا على أهل املدينة،      وإمنا هو متصدق،    على أن شحاتاً ليس شحاتاً،    



ومرد ذلك أن أهل املولود يعتقدون أم عندما           يق يكثر يف مكة،   بينما جتد اسم صدقة وصد      لديهم،
 .يطلقون عليه اسم شحات إمنا يقونه من العني واحلافظ هو اهللا

 حلضور تكرمي شحات؟ أتدرون ملاذا جئت -
 .وألنه أكرمين كثرياً ألنه كرمي األخالق،:  أوالً-
 .ألنه مدين وأنا مدين:  ثانياً-
 كان من أخيار الناس،     أنا أعرف جده،  .  ألنه من عرق صعيدي وأنا من عرق صعيدي       :  ثالثاً  -

 .وإجالالً لذلك جئت عصبية وتعصباً له، وأبوه أعرفه ويعرفين،
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. هللا أن يعوضنا خرياً ويعوضه خرياً ويف اخلتام أدعو ا-

 

  ))كلمة األستاذ عمر هباء الدين األمريي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للشاعر األستاذ عمر اء الدين األمريي فقال

 وعلى آله وصحبه حياكم اهللا      والصالة والسالم على سيدنا حممد،       بسم اهللا الرمحن الرحيم،    -
 .واألساتذة األجالء خوة األحباء،وبياكم أيها اِإل

 فهذا الثناء امع عليه الذي يصدر عن قلوب وعن مشاعر           ... يقولون ألسنة اخللق أقالم احلق     -
وبذل   صافية خالصة خملصة ال تشوا شائبة غرض وإمنا هي تعبري ألخ كرمي ويف بذل من ذات نفسه،                 

إليه فاستحق بذلك ثناء اخللق ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون           من جهده ما استطاع وما وفقه اهللا        
 .مقامه عند اهللا أكرب من مقامه عند الناس

أصحاب البذل     يسن هذه السنة يف تكرمي اجلديرين بالتكرمي،       ه واألستاذ عبد املقصود خوج    -
شجع الناس أيضاً   وهو بذلك ي    وهو بذلك يويف أهل اجلدارة بعض حقوقهم،      .  والتعريف م   والعطاء،

خوة الكرام الذين   واِإل.  بأن يسريوا يف هذا الطريق املؤدي إىل ثناء الناس وإىل رضا اهللا سبحانه وتعاىل              
أو باألصح النوادي األدبية مبشاعرهم الصادقة وقلوم ونفوسهم الطيبة           يتوافدون على هذه األمسيات،   

 .ثل هذه األغراض النبيلة الطيبة اليت جتمع أمثاهلمهلم الفضل والثناء على ما يشاركون به يف م املقبلة،
وزادكم من عطائه والسالم عليكم ورمحة اهللا           فأخذ اهللا بأيديكم مجيعاً وشكر اهللا لكم،        -
 .وبركاته

 : قائالً فيستجيبمث يطالب احلضور الشاعر عمر اء الدين األمريي بإلقاء شيء من شعره
يعين ولكن على كل      ولكن املائدة تنتظر النفوس،     تدلل، ليس عندي ما يستحق أن أضن به أو أ         -

يعين مثل    ،)مهاة وشاعر يف دوحة قطر    (حال وأنا قادم إىل هنا قلبت أوراقي فوجدت قصيدة عنواا            



وأما الثناء والدعاء فقد تكرم أخي الشاعر فعرب عنهما            م،هذه اامع ال تليق فيها قصائد البث واهلَ        
 .بامسنا مجيعاً

نسان يف هيامه احلريان يكابد ألواءه ويتابع مضاءه والحت له يف صحراء             الشاعر اإلِ  كان   -
 ."مهاة من دوحة الشعر"حياته القفراء 

 وكانت السماء املعطاء يف قطر
 بوابل من املطر

 فؤادك ماذا به يا عمر؟
 أما تبت عن شزرات النظر؟

 

ــيس ــتقر فلَـ ــدنا مسـ ــه يف الـ لـ
. 

ــه    ــى بـ ــعٍر تنائَـ ــف ِشـ أطائـ
. 

ــر  ــا فأمتـ ــروٍد دعـ ــي شـ وظَبـ
                                                            . 

ــم ثَ    ــن ف ــب م ــرود أم احل ــٍر ب غ
. 

ــر    ــن قم ــثه ع حور يف بــن ــن ال م
. 

ــروجاً    ــروجاً وداىن بـ ــام عـ وهـ
. 

ــن اَأل ــر م ــى وام مــيث ه ــِر غ س
. 

ــ  ــاذا أَأَسـ ــك مـ ــهوروحـ رى بـ
. 

ــر   ــر الزه ــاق عط ــة ف ــذى دوح ش
. 

فـــأرج يف اجلـــو أثـــرى الـــِرمال 
. 

ــور   ــع الصــ ــحاباً بديــ ســ
                                      .                       

وملـــا تبخـــر عـــوداً إىل الســـماء 
. 

ــر    ــنت األح ــراراً وك ــت ح وكان
. 

ــه    ــنه بأنفاســ ــبثت مــ تشــ
. 

ــر    ــيا البش ــوجد دن ــا ال  ــاز فج
. 

وأرســلت روحــك مــن أســرها    
. 

ــر  ــدنفني األغــ ــامل املــ إىل عــ
. 

وجاوزهــــا يف هــــيام اجلــــوى 
. 

  ــر ــيها وفـ ــر علـ ــيم كـ وللغـ
                                                            . 

غمـــام ومشـــس الضـــحى فـــوقه 
. 

ــر ــيها انتثَـ وزهـــر البنفســـج فـ
. 

يلكـــيلشـــفوف مـــن احللـــم ال 
. 

ــر   ــو األث ــعر يقف ــب والش رؤى احل
. 

ــدى   ــلت يف امل ــق واسترس ــجى األف س
. 

فأبصــرت يف ضــوئها مــا اســتر   
. 

ــنا    ــبحاِت السـ ــت يف سـ وحلقْـ
. 

ــر ــوق زفــ ــى وشــ أُوام تلَظَّــ
                                                            . 

ــوى    ــرحيت يف اهلـ ــنح يل سـ وجـ
. 

ــي وي ــر فَيحيـ ــس يل يف خفـ همـ
. 

فأُمسعـــت خفقـــة قلـــب يحيـــي 
. 

ــن درر ــماً عــ ــر مبتســ ويفتــ
. 

ــرحب يب يف حـــياٍء جـــريء  يـ
. 

ــذر  ــباله يف حــ ــيه كإقــ علــ
. 

ــيب   ــيخفق قلـ ــبالً  فـ ــه مقـ لـ
. 

دجــا األفــق مــنكدراً واكفهــر    
                                                            . 

ــىن   ــاِء املـ ــا يف انتشـ ــنا أنـ وبيـ
. 

وصـــاح يب الـــرعد ال يـــا عمـــر
. 

وأيقظـــين الـــربق مـــن غَفْـــويت 
. 



ــر  ــذْلُ الِعبــ ــرايت عــ ويف عبــ
. 

ــيايل   ــيين خ ــوق ع ــدي ف ــت ي وجال
. 

ــرب  ــز الصـ ــدك عـ ــريباً رويـ غـ
. 

ــا    ــي أيـ ــي عقلـ ــال لنفسـ وقـ
. 

تفـــر إلـــيها ومـــا مـــن مفـــر
                                .                             

أحتـــيا الطفـــولة رغـــم املشـــيب 
. 

ــفر؟  ــفَر يف سـ ــا سـ ــى أَنهـ علـ
. 

ــياةَ  ــى احلــ ــا آن أن تتلقــ أمــ
. 

أمتضــــي وتتــــركه يف قطــــر؟
. 

ــه  ــو القلـــب ال خفـــق إال بـ هـ
. 

ــعر  ــا شـ ــبوبه مـ ــذوب وحمـ يـ
. 

ــ  ــال يل الِشـ ــاًوقـ ــا هائمـ عر يـ
. 

ــرب   ــر ص ــاب ح ــا خ ــرى فم وبش
                                                            . 

ــادِ   ــبِء اجله ــِل ع ــى حم ــرباً عل فص
. 

صـــرجلـــو البالبصـــريِة ي ونـــور
. 

  ــباق ــنايا ِسـ ــى واملـ ــني املُنـ وبـ
. 

وللمجــــد يف خطــــرايت قــــدر
. 

تـــنهدت والـــوجد يف زفـــريت   
. 

ــر   ــوعدي املنتظـ ــيب مـ ويف الغـ
. 

ومشــرت عــن ســاعدي ســاعياً    
. 

 

  ))ختام األمسية(( 
-       فما شاء احملتفي أن يعكر        الدين األمريي مسك اخلتام،    اء كانت قصيدة الشاعر الكبري عمر

يتقدمهم احملتفي    فاكتفى ا وانصرف اجلميع إىل تناول طعام العشاء،         صفوها ورونقها بأحاديث أخر،   
 .واحملتفى به

• • • 







 احملتوى
- ١ .حملات من حياة احملتفى به

- ٢ .كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة الدكتور خالد رشاد عبد الغين

- ٤ .كلمة األستاذ عبد اهللا القصيب
- ٥ .كلمة األستاذ عبد اهللا احلصني
- ٦ .كلمة السيد هاشم زواوي
- ٧ .كلمة الدكتور وديع كابلي

- ٨ .براهيم مشسكلمة األستاذ إ
- ٩ .كلمة األستاذ علي أيب العال

-١٠ .كلمة ما قبل اخلتام لألستاذ عبد املقصود خوجه
-١١ .قصيدة لألستاذ عبد اِإلله جدع

-١٢ .ختام األمسية

• • •



 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 .هـ١٣٧٢ ولد مبدينة الطائف عام -١
 .والثانوي مبدينة الطائف تلقى تعليمه االبتدائي واملتوسط -٢
 .م١٩٧٦ حصل على بكالوريوس يف حقل اهلندسة املدنية من جامعة امللك فهد بالظهران عام -٣
 م١٩٧٩ حصل على شهادة املاجستري يف هندسة ختطيط النقل من جامعة والية متشيجان عام                 -٤

 .م١٩٨٢وحصل على شهادة الدكتوراة يف هندسة النقل من نفس اجلامعة عام 
 ).البترول واملعادن سابقاً( عمل بعد خترجه أستاذاً مساعداً بقسم اهلندسة املدنية جبامعة امللك فهد -٥
 . عني بعد ذلك وكيل وزارة املواصالت املساعد لشؤون النقل-٦
م عني الدكتور خالد حممد رشاد عبد الغين أميناً مكلفاً ملدينة جدة باململكة             ١٩٨٧ يف شهر أكتوبر     -٧

 .لسعوديةالعربية ا
 : له أحباث كثرية ومشاركات يف مؤمترات عربية ودولية منها- ٨

 .أمهية قطاع النقل للتنمية باململكة العربية السعودية)  أ (
 .تطوير خطة شاملة لسالمة املرور يف اململكة العربية السعودية) ب(
 .مشاكل سالمة الطرق يف اململكة العربية السعودية) ج(
 . مبدينيت اخلرب والدمامحتديد السرعات) د(
 : وقام بعدد من األنشطة منها-٩

 .رئيس جلنة السالمة يف جامعة امللك فهد بالظهران)  أ( 
 .املشاركة يف أعمال أسابيع املرور السنوية) ب(
 .رئيس اللجنة الوطنية لسالمة املرور) ج(
 .عضو جملس إدارة مؤسسة جسر امللك فهد) د(

• • •



 حفل التكريم
 ))ة  اإلفتتاح كلم(( 

 :الشيخ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على خري عباد اهللا، بسالمه وبرمحته وبركاته                 -

 .أحيكم بأزكى حتية وأرحب بكم
ملساء،  ضيفنا الكرمي، هذا اجلمع الطيب من وجوه أبناء هذا البلد الكرمي حيف بك هذا ا                  -

مرحباً وحميياً ولسانه يف هذه األمسية تنطلق معربة عن ثالثة أمور األول الترحيب بك بني ربعك                   
والثاين .  وعزوتك وأهلك ويف دارتك، ومرحباً بك يف مدينة جدة، املدينة اليت اخترت أميناً مكلفاً هلا               

زجاة من القلب املفعم باحلب      م مهنئاً هلا مبا كلفت به، وما اخترت له، وملا استعملت ألجله نئةً             
 .والتقدير لكل من عمل خملصاً هلذا البلد الطيب

 الصدور جياشة بكثري من األماين والثالث الدعاء لك بالتوفيق، بأن يسدد اهللا خطاك ملا فيه                 -
 .مصلحة هذه املدينة وأبنائها

املدينة،  لنا عليك حقوق، ولك علينا واجبات من أوىل احلقوق عليك احلفاظ على هذه                  -
واحلفاظ على معاملها، واحلفاظ على رموز اجلمال ا، لتبقى زهرة بني املدائن مشرقة بثوا القشيب                 

من حقوقنا عليك ومن حقوق هذه املدينة       .  بثوا اجلميل، ولتبقى مجيع املرافق ا عاملة ملصلحة أبنائها        
بني املدائن الذي افتخرنا ونفتخر     عليك أن تكمل أي نقص يوجد ا كي تكتمل، ولتبقى ذلك املعلم              

 .به
 كما هو معروف مدينة جدة ما حدث ا أمر غري طبيعي، أمر مشرف، أمر يسعد كل خملص                   -

 .من أبناء هذا البلد
 لقد سبقتك إلينا مسعة عطرة عنك رغم عمرك القصري يف عملك الوظيفي، وهذا مما تغبط                  -

هي املقومات للعمل الصادق والعمل     ..   عزمية الرجال  .عفة اللسان ..  السمعة احلسنة عفة اليد   ..  عليه
 .الصاحل

 . من حقوقنا عليك تيسري معاملة أبناء هذه املدينة، وإبعاد معامالم من تعقيد الروتني-
 . من حقوقهم عليك أالّ يكون بينك وبينهم حجاب، وأن يكون الود بينك وبينهم موصوالً-



ينة جدة اليت اخترت أميناً هلا، بل أميناً عليها            هذه بعض احلقوق اليت تنتظرها منك مد         -
 .وينتظرها منك أبناؤها

.  أما واجباتك علينا، فهو أن نشد أزرك، وأن نعاضدك مبا فيه اخلري ومبا فيه بناء هذه املدينة                  -
إذا استنصحت فستجد النصح بيننا من أسياد الرجال، وبيننا من كبار            ..  وإنا إن شاء اهللا لفاعلون    

نسأل اهللا سبحانه   .  ضافة إىل الدعاء  هذا ما منلك باإلِ   .  ن ينصحك القول ويعطيك سديد الرأي     الرجال م 
 .وتعاىل لك التوفيق وأن يسدد خطاك

 أشكر لكم مجيعاً تشريفكم هذه األمسية للمشاركة يف االحتفاء بضيفنا الكرمي، والذي هو                -
 تشريفه لنا يف هذه األمسية، وإتاحة هذه        كما أشكر ملعايل األخ الدكتور خالد عبد الغين       .  ضيفكم مجيعاً 

 .الفرصة الطيبة لالجتماع به
 وقبل أن أي كلميت أود أن أقول إنين قد مسعت الكثري عن رغبة معاليه االستماع إىل الكبري                   -

خرياً فعل وخرياً ما قام به، ولكنين أعتقد أن املدة اليت           .  والصغري، ليقف على معرفة مشاكل هذه املدينة      
 أنه أصبح قاب قوسني أو       أستطيع أن أقول إا مل تعطه الصورة الكاملة ملشاكل هذه املدينة، إالّ            مضت

 .أدىن من هذه الصورة املتكاملة
 يسعدنا يف هذه األمسية على هذا اجلمع الطيب أن نسمع منك، غيضاً من فيض، فاألمساع                 -

ولك مين الشكر سلفاً    .   أن تستجيب له   مرهفة، والعيون شاخصة، وال بد لنا يف هذه األمسية من حوار          
 .وتقديراً لكم مجيعاً

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة احملتفى به معايل الدكتور خالد رشاد عبد الغين(( 
 :مث حتدث معايل الدكتور خالد عبد الغين فقال

د أسعدتين وتشرفت   لق.   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني           -
بالدعوة الكرمية اليت قدمت يل من سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، للحضور واالستماع إىل                 

هذا احملفل الذي طاملا قرأت عنه ومتنيت أن أكون موجوداً به، لوجود            .  املوجودين يف هذا احملفل الكبري    
. واملعرفة، ورجاالت األدب والفكر   الكثري من أبناء هذه املدينة الطيبة، الذين هم أساطني العلم              

ولو حتدثت فلن أيف ما     .  وتشرفت هذا اليوم بأن أقف أمامكم باعتقادي مستمعاً وفيما مسعت متحدثاً           
 .هلذه املدينة من واجبات على شخصي كأمني هلا، أو على جهاز األمانة كجهاز مطلوب منه الكثري

ألستاذ عبد املقصود فيما بدأه من        ولكين سأوجز يف كلمات قصرية ما تطرق إليه أخي ا            -
 .حديث



 لقد تطرق سعادته يف بداية حديثه إىل املطلوب هلذه املدينة من حقوق هلا، وهو احملافظة على ما                  -
وما أجنز من أعمال ومكتسبات يف هذه املدينة         .  اكتسب يف خالل السنوات املاضية حضارياً وثقافياً       

 أحد األولويات الكبرية اليت نوليها وزمالئي باألمانة جل            هذا هو  وأود أن أشري إىل أنَّ     .  العظيمة
وال يكفي أن نقف عند احملافظة على        .  اهتمامنا، وهي هدف موضوع نصب أعيننا يف هذه املرحلة         

املكتسبات احلضارية اليت متت من السابق، وال يكفي أن حنافظ على هذه املكتسبات، بل جيب أن                  
 .عمل إضافات جديدة لتواكب تطور هذه املدينةيتطور األمر إىل وضع إضافات، أو 

 ففي طور التفكري، ويف طور ما هو مطلوب مستقبالً هناك إن شاء اهللا الكثري الذي نتوقع بإذن                  -
ودراسة املترتبات عليها   .  اهللا أن نلمسه ونعايشه، بدراسة كل فكرة من هذه األفكار على حدة              

يف طور احملافظة على    .  اهات املدينة، مث تنفيذها بإذن اهللا     وموافقتها ومالءمتها مع األهداف العامة الجت     
املكتسبات احلضارية هناك جانب مهم هلذه املدينة سبق أن حتدثنا عنه يف إحدى األمسيات، وهو تطوير                

هذا أيضاً أحد االهتمامات اليت من      .  أو احملافظة، أو رفع مستوى األحياء الشعبية يف مناطق مدينة جدة          
ع يف دراستها والتعمق يف التصرف على متطلباا، ووضع حلول تؤدي إىل رفع مستوى               واجبنا التوس 

 .هذه األحياء، لتتوازى مع ما هو موجود يف أحناء املدينة كامالً
وهذا املوضوع  .   مث ذكر سعادته ما يتعلق بتيسري وتسهيل إجراءات املواطنني يف املعامالت             -

وهدف اهليكل التنظيمي اجلديد هو تسهيل       .  يمي املوجود حالياً  أيضاً بدأ تنفيذه بتغيري اهليكل التنظ      
. جراءات، وتبسيطها، وتقليل املشقة على املواطن من كثرة التردد واملراجعة، أو للسعي وراء معاملته             اِإل

وقد انتهى بالفعل تطبيق هذا اجلانب من اهليكل التنظيمي على بعض البلديات الفرعية كبداية، وأيضاً                
ألن هذين اجلانبني مها كما ذكرت يف السابق هلما         .  ارة العامة للصيانة والتشغيل كبداية أيضاً     دعلى اإلِ 

 .األولوية يف جمال أعمال األمانة
 املواطنني  ع وهناك أربع أو ست بلديات مت دجمها يف ثالث بلديات، ومت تغيري أسلوب التعامل م               -

جناز مجيع  لديات والعمل من خالل مكتب واحد إلِ      حبيث ميكن للمواطن التقدم مبعاملته ألي من هذه الب        
فقد متَّ دمج بلدية املطار وبرميان حتت إطار واحد، وبدأ العمل فعلياً وحنن يف وضع                 .  أعماله ومهامه 

مراقبة ودراسة يف إجيابيات وسلبيات التنظيم اجلديد، لنتمكن على ضوء ما ينتج من مشولية هذا التنظيم                
 .مانةعلى مستوى مجيع فروع األ

 فتسهيل إجراءات املواطنني ليس هناك من شك أن هذا مطلب للمواطن، وواجب علينا،                -
داري اجلديد  وليس هناك من شك أننا نتوقع أن يكون التنظيم اإلِ         .  وحق من حقوق املواطن على األمانة     

 .جيابيات لتسهيل إجراءات املواطنفيه كثري من احلسنات واِإل



ادة األستاذ عبد املقصود خوجه فيما يتعلق بالطموحات واآلمال          بقي جزء أخري من كلمة سع      -
 هذا املوضوع بالذات قد يكون من السابق ألوانه          املستقبلية جبهاز األمانة يف مدينة جدة، وأعتقد أنَّ        

وأعتقد أنه بعد االنتهاء من وضع اهليكل التنظيمي موضع         .  التحدث فيه بإسهاب اآلن ومناقشة جوانبه     
 يتعلق بالصيانة والتشغيل يف إطارها ويف مسارها األمثل، ميكن بعد هذا أن يتفرغ املرء إىل                 التنفيذ، وما 

 .النظر إىل االحتياجات واملتطلبات املستقبلية لتوازن النشاط القائم يف ااالت األخرى
ن  ويف األمسيات املختلفة اليت شرفين أن أكون جزءاً منها تطرق النقاش واحلديث إىل العديد م               -

ومسعت .  ال يف هذا اتمع الطيب    عاملوضوعات اليت مين يف بداية األمر شخصياً، كعضو إن شاء اهللا فَ           
الكثري من وجهات النظر جتاه مواضيع خمتلفة، كان آخرها موضوعاً يتعلق بتطوير األحياء الشعبية                

 .ووجهات النظر حوله
أطلب أيضاً االستماع إىل واجبات      وأرجو أن يسمح يل سعادة األستاذ عبد املقصود بأن             -

املواطن جتاه مدينته يف هذه األمسية، وأقصد باملواطن هنا املوظف ورجل األعمال وصاحب احلرفة،                
 .وكل من يستمتع بالعيش يف نطاق هذه املدينة الرائعة

 وكمستمع أيضاً أرغب يف أن يتطرق النقاش إىل األساليب اليت من خالهلا يتمكن املواطن يف                 -
 .ملسامهة يف عملية الصيانة والتطوير يف هذه املدينةا

 .  شكراً وأترك اال لسعادة األخ عبد املقصود الستكمال موضوعه-
 

  ))كلمة األستاذ عبد ا القصيب(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ عبد اهللا القصيب ليديل برأيه فقال

ستأذنكم بأن أهاجم أخي األستاذ عبد املقصود        السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أرجو وأ        -
الذي عودنا على مطباته، وكنت أرجو لو أنه أشار أو أومأ إىل أن حديثاً أو حواراً حول املدينة                      

أما أن يأيت   .  سيجري، لكان كل منا قد اجتزأ ناحية وتكلم عنها، وحينئٍذ يكون يف الكالم فائدة                
وع فال شك أا منه أقول إا أمر مقصود، ولكين أحفظها           ويفرض على أي منا فرضاً بأن يتكلم مبوض       

 .له وسأردها إن شاء اهللا
 كم سرين أن يتكرم األستاذ عبد املقصود ويبدأ مبطالبة أخينا وزميلنا، واحملتفى به وأمني مدينتنا                -

، نصاف أن تكون كلميت قصرية لكي يقع يف الفخ غريي أوالً          وأجد من اإلِ  .  املكلف مبا جيب أن يعمل    
األوىل لضيفنا والثانية نريد    :  سوف أحاول أن أتكلم عن نقطتني     .  ولكي يكون فيما أقوله بعض الفائدة     

 .منه



 أما ما كان له، فأنا أعتقد أن املهمة اليت كلف ا، وما استلمه من مسؤوليات ضخمة يف هذه                   -
كايف ليعيد تنظيم هيكله    الظروف اليت تتباين، والظروف اليت سبقتها تفرض علينا أن نعطيه الوقت ال            

 أي عمل يبدأ باالرجتال ستكون نتيجته خاسرة ال         داري، ليتعرف على رجاله، وليدرس مشاكله، ألنَّ      اِإل
 .نصاف أن نعطيه هذا الوقتفأنا أؤيد الضيف بأنه حيتاج لبعض الوقت، وأن من اِإل. حمالة

، حينما نستعرض هذه األعمال      جياب معه  النقطة الثانية اليت أعتقد أا أيضاً يف كفة اإلِ           -
ونذكر باخلري الرجل الذي قام جبهود      .  جنازات الضخمة، وهذا اجلمال يف مدينتنا     الضخمة، وهذه اإلِ  

 .ضخمة ألدائه أمينها السابق
 أعتقد أن الرجل الذي ترك املنصب، قد قام بأعمال خارقة، وساعدته ظروف خارقة، وتوافر               -

 .جنازمال، وكان هذا اِإلفكان هذا اجل. له إمكانات خارقة
جنازات الضخمة أمامه   وهذه اإلِ .   ويأيت أميننا اجلديد، والدخل غري الدخل، واألمور غري األمور         -

تركت أكثر من عام دون ما تستحقه من رعاية وصيانة، وبالتايل فإن هذا الواجب سيكون كبرياً، وأنا                  
 .أمتىن أن يستطيع التغلب على مشكلة صيانتها

حممد سعيد قد تفنن يف مجع ما حيتاجه، وقد جتاوب معه رجال             .   أقول إن األخ د     أريد أن  -
جناز، وبالتايل فمطلوب من الذين     ولوال ذاك التجاوب ملا كان هذا اإلِ      .  األعمال، وجتاوب معه املوسرون   

 .جتاوبوا مع السابق أن يتجاوبوا مع الالحق إذا أرادوا منه أن يكمل البناء
جياب لصاحل ضيفنا، أما ما أطمع أن يرعاه، فقد سبقين هو           ضعه يف كفة اإلِ    هذا ما أريد أن أ     -

وأود أن أشري إىل نقطة هامة أعتقد أا من األسباب اليت ختلخل            .  وسبقين األخ عبد املقصود إىل بعضه     
 .النظام، وختلخل التعمري يف هذه املدينة الطيبة

مالك كما وقع يف جدة، ولقد كان         ال أظن مدينة يف بالدنا وقعت فيها تعديات على األ            -
التساهل مع هؤالء سبباً يف نشر آالف من البيوت الصغرية دون تنظيم ودون ختطيط، خبط عشواء، مث                 
سكنها من سكنها، فكانت الفوضى، ونصيحيت ألخي الكرمي أن يأخذ هذه املشكلة لوحدها، ويرميها               

 يوضع حد هلذه التعديات فسيظل اختراق        إذا مل .  على جلنة من أهل البالد، ويطلب منهم حالً هلا         
 ...ويتبع هذه االعتداءات أشياء كثرية    .  النظام، وسيظل البناء غري املنظم وغري املرتب، وستشوه مدينتنا        

 محله لثقيل، وإين أرجو من اجلميع أن        أترك الكالم لغريي وأدعو ألميننا اجلديد بالتوفيق، وإين ألعلم أنَّ         
 .املوفقمند له يد العون واهللا 

 .  والسالم عليكم-



  ))كلمة األستاذ إياد مد�ي(( 
 :مث حتدث األستاذ إياد مدين مدير عام جريدة عكاظ فقال

يف الواقع أمتىن لك    .   بسم اهللا الرمحن الرحيم، يبدو أن املقالب تشمل الشيوخ والشباب            -
اح، وأن ال تنقص من     التوفيق يا أخي خالد، وإن كان يل أمل فهو أن تبدأ بقراءة الصحف كل صب                

وإن كان هناك شيء أقوله بعد ما قيل ال عطر بعد عروس، فهو             .  اشتراكات األمانة يف العام املايل القادم     
 اجلديد أن يقوم باالجتماع بالناس بدالً من انتظار املناسبات تلقائياً، لعله             نيأن أطلب من معايل األم    

اً خمتلفة من التفكري والتجارب واخللفيات املتباينة، يعثر من         باختياره لشرائح معينة من اتمع، متثل أمناط      
 .هذا املزيج على شيء يرضيه

 أيضاً أرجو أن يكون للمجلس البلدي يف مدينة جدة ما يضيف لطموحات األمانة وأعماهلا                -
ا ال  واالس البلدية عموماً قاعدة جيدة، أرجو ممن يتوىل املسؤولية أن يعمل على تطويره             .  وتصوراا
 . وشكراً. على جتاهلها

  ))كلمة األستاذ عبد ا احلصني (( 
 :مث حتدث األستاذ عبد اهللا احلصني رئيس حترير جريدة املدينة فقال

 والصالة والسالم على سيدنا حممد بن عبد اهللا، وعلى آله وصحبه             .. واحلمد هللا  .. بسم اهللا  -
 .وسلم

ة من وجهة نظرهم لتحميله هذه املسؤولية القادمة،        خالد كافي .   األسئلة اليت وجهت ملعايل د     -
لكن يف الوقت نفسه ال بد أن أشري إىل معرفيت السابقة ذا الرجل، ومعرفيت بأسرته الكرمية، ومعرفيت                  

حيث سيظل عفيف اليد    .  بأنه ترىب فعالً تربية صاحلة، جعلته إن شاء اهللا حمط أمل املواطن يف هذه املدينة              
 . العطاءعفيف اللسان كرمي

فأستاذنا األستاذ أبو ماجد    .   وكما قال األستاذ إياد ال عطر بعد عروسني، ال عروس واحدة            -
حتدث وقال الكثري، مث عقب عليه األستاذ إياد، وليس لدي إضافة إال أن أمتىن صادقاً بأن يوفقه اهللا يف                    

 .أن يكمل ما بدأه من سبقه
 . هذه اسمات اجلميلة وأن حيافظ فعالً على اللمسات اجلمالية يف-
 . وأن حيافظ أيضاً على صيانة هذه املنجزات ما أمكن-
دارة  وأن حياول جاهداً على أن يذلل عقبة الروتني أمام املواطن الذي يكثر مراجعته إلِ                 -

البلديات، وأدعو اهللا أن يوفقه يف أن خيتار عناصر جيدة، تستطيع أن جتيد احلوار بني النظام وبني                    
 . وشكراً لكم. واطن هذا ما أريده وأمتىن له التوفيقرغبات امل



  ))كلمة السيد هاشم زواوي (( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة السيد هاشم زواوي حيث قال

يا سيدي العزيز، التكرمي يف حد ذاته       .   سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته     ...خوة الكرام  أيها اإلِ  -
فاألخ عبد املقصود قد عهدنا منه هذه       .   وزمالئه، ورصفائه  خوانه،تكرمي من صاحب فضل ورعاية إلِ     
وأما تكرميه اليوم ألميننا اجلديد املكلف فهو وردة فواحة أضفاها           .  املكارم، وهو يواليها يوماً بعد يوم     

 .مضيفنا اليوم على باقة وروده السابقة
قد ملسنا يف    نصيحيت لك يا دكتور أن ال تغلق بابك وأن تستمع للصغري قبل الكبري، ف                 -

مث .  االستماع فائدة قد ال تكون جمدية يف حينها، ولكنها قد تأيت يف قادم أيامك بالفائدة إن شاء اهللا                   
          فأنا كمجرب وكموظف قدمي زاملت     .  سماحذر من املغرضني ومن الذين يدسون لك السم يف الد

غم من تقادم سين، ال زلت      هـ، أي قبل أن تولد سعادتك، وال زلت أمحد اهللا بالر          ٥٨احلكومة من عام    
 .على رأس الوظيفة استثناء ال تبعاً لنظام املوظفني والتقاعد

 يا سيدي العزيز اجعل بابك مفتوحاً، واستمع لكل صغرية وكبرية، وال تأخذ على عالا بل                 -
          فأنت يف موقف صعب   .  ملت مسؤوليته حمصها وادرسها فلعل فيها الفائدة تفيدك هلذا البلد الذي ح .

 تتصور أن ما أغدق على البلد يف السابق قد يغدق عليك اآلن، فإمنا أنت يف موقف حرج لكل ما                     وال
مث هناك نصيحة عامة أعتقد لو طلبت من املسؤولني يف املعارف، أو من الذين                .  هو موجود يف البلد   

اقص احلارات  يتولون عندنا التعليم مساعدم ملا خبلوا وجلعلوا من أبناء الكشافة عيوناً لك يف نو                
 الطفل الصغري، إذا وجه ملعرفة النقص يف حارته يفيد أكثر من الكبري،             واألزقة والدروب الضيقة، فلعلَّ   

 .احة ناقدة أكثرفعيوم ملَّ
 إذا أردت أن ترعى بلدك وتستمر يف عطائها املفيد فَضح بقليل من صحتك وراحتك، فلعلك                -

ملتها، أرجو أن   ولية كبرية ال أقول صغرية فاألعباء وقد ح        اال واسع وعظيم، واملسؤ   .  تفيد بلدك 
واهللا أسأل أن يكألك بعنايته، لكي تستمر يف العطاء هلذا البلد الذي يطلب              .  تكون غري ثقيلة عليك   

 . منك الكثري والكثري، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  )) الدكتور وديع كابلي كلمة سعادة(( 
 :دكتور وديع كابلي فقالمث حتدث األستاذ ال

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



إذا كان شيخنا األستاذ عبد اهللا قال إن هذا مقلب          .   احلقيقة هذا أكرب مقلب أكلته يف حيايت       -
 .فأنا طبعاً ضحية، وأرجو أن أكون الضحية األخرية

 فاحلقيقة أنا ال أحسن الكالم يف غري املواضيع االقتصادية، فأرجو كرجل             بالنسبة للموضوع،  -
اقتصادي وكأستاذ يف اجلامعة أن ألقي بعض الضوء على املشاكل اليت تعاصرها أي مدينة، واملسؤوليات               

 .اليت جيب على أمني أي مدينة أن يقوم ا
امليناء األول واألهم يف اململكة      حنن نعرف أن هذه املدينة هلا موقع فريد يف اململكة، فهي               -

ولو أنه منذ فترة افتتح أو وسع       .  وخيدم املناطق املقدسة مكة املكرمة واملدينة املنورة      .  العربية السعودية 
ميناء ينبع، فتحول بعض احلركة إىل هناك، ولكن مدينة جدة مبوقعها الفريد ال زالت وستظل مركزاً                 

  وحركة احلج من أهم احلركات املوجودة يف املنطقة، وتؤثر على          .   اململكة اً مهماً يف  جتارياً ومركزاً عاملي
 .مستقبل هذه املدينة

وأية أمانة عاصمة حتتاج إىل موارد      .   األوضاع االقتصادية اختلفت عما كانت عليه يف املاضي        -
قد أحسن  يف الفترة املاضية كانت املوارد متوفرة، و        .  اقتصادية وموارد مالية، للقيام مبشروعاا     

استخدامها واحلمد هللا، ولكن يف الفترة احلالية أو الفترة القادمة لن تكون هذه املوارد متوفرة بنفس                  
القدر الذي كانت عليه من قبل، وهذا يؤدي إىل زيادة الدور الذي جيب أن يلعبه املواطنون يف تنمية                   

 .مدينة جدة
الستعمال كثري من اخلدمات املتوفرة      وحنن وهللا احلمد دولتنا ال تفرض أي ضرائب أو رسوم            -

وكنا نتمتع خبدمات تقدمها أمانة مدينة جدة جماناً، فيمكننا أن نقوم بدعم هذه             .  لدينا، وهذا شيء عظيم   
 .األمانة وهذا واجب

 أيضاً رجال األعمال والبنوك، ومجيع املواطنني عليها أن تدعم األمانة بكل ما تستطيعه لتوفري               -
القيام مبساعدة األمني اجلديد يف تسهيل مهمته كما كان يف املاضي وحنن شعب كرمي وقد               املوارد املالية و  

أما بالنسبة لدور اجلامعة فيمكن أن تقوم بدور        .  ثبت هذا الكرم يف املاضي وسيثبت إن شاء اهللا مستقبالً         
 . املختلفةيف التفكري يف تنمية وتطوير هذه املدينة بكل ما تستطيع من جهود وإمكانات، بكلياا

 وبالنسبة لدور األمانة، فأعتقد أن من سبقين باحلديث عن هذه األمور قد أوضحها، وال                  -
 . والسالم عليكم. وشكراً جزيالً لكم، وشكراً لألخ عبد املقصود. أستطيع أن أزيد أكثر مما قالوا

  ))كلمة األستاذ إبراهيم مشس(( 
 : األستاذ إبراهيم مشس فقالمث أعطيت الكلمة لسعادة مدير عام بنك الرياض



 فنحن رجال خدمات    ... السالم عليكم ورمحة اهللا، لست ممن يقف أمام املايكرفون ويتحدث          -
احلقيقة احلشد كبري هذه الليلة، وإنه ليسرين اليوم يف هذه األمسية اجلميلة اليت يشرفها معايل               ..  وفلوس

أجنز حىت اآلن، وأطلب من الدكتور أن يوايل ما         أمني مدينة جدة، كأحد أبناء هذا البلد أن أفتخر مبا           
ع ـاول دف ـكما يهمين أن أقول إين مسعت مرة من أحد اخلرباء أنه يف كل عقد يفرض على املق                .  سبق
من قيمة العقد، وما يتم حتصيله يصرف يف مشاريع حتسني املدينة، أو حتسني املنطقة اليت يقطنها                 %  ٢

 .املقاول
رائب تفرض، وكما قال الدكتور كابلي فحكومتنا ال تفرض            أنا ال أعتقد أن هذه ض        -

ولكن أعتقد أننا يف املستقبل ال بد أن نتعود على فرض أشياء، ونتعود أن              .  الضرائب، هذا كالم سليم   
 .ندفع، ونتعود أن ندفع مقابل ما نستخدم

لم عن بنك   وال أريد أن أتك     . هناك مرافق كبرية جداً جيب أن نستفيد منها، وجيب أن ندعمها           -
 كانت فكرة مجيلة جداً، وتربع      ...الرياض بالنسبة لدعمه، فقد قام بتأسيس ما يسمى مبجالس األحياء         

وأعتقد أن هذا الس على وشك االنتهاء اآلن        .   ريال ٢,٠٠٠,٠٠٠البنك هلا، وأعتقد كلفت حوايل      
 .وهو يف مدينة اخلالدية

منفعة هلذا البلد، بنك الرياض قام يف كل         بنك الرياض مستعد أن يساهم يف أي مشروع فيه           -
ط، وتبوك، ويف كل    ي يف الرياض، ويف الدمام، ويف أا، ومخيس مش        ...مدن اململكة وليس يف جدة فقط     

 .املدن قام بدور معني يف أي مشروع يستفيد منه املواطن كحدائق عامة
افظ على ما لدينا ونطور      وال شك أننا كلنا كمواطنني يهمنا جداً أن نتعاون ونتساعد، لكي حن            -

نفتخر جداً عندما نرى األجانب يقولون عنا الشيء الكثري عن بدء اململكة وعما وصلت               .  هذه املدينة 
 .إليه يف مسرية التطور

 هذه من األخ عبد     أنا لست متحدثاً أمام املايكرفون، ولكن فرضت علي        :  خوان أيها اإلِ  -
 .املقصود ساحمه اهللا

 . رمحة اهللا والسالم عليكم و-

  ))كلمة األستاذ علي أبي العال (( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ علي أيب العال فقال

دفعين األستاذ عبد املقصود أن أقف رمبا باعتباري رئيس         .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
لبلدية وضعها  واحلقيقة أن ا  .  بلدية سابق ملدينة جدة، وقد سبقين إىل ذلك األستاذ عبد اهللا القصيب             

يتطلب من الرئيس أو املوظفني أن يتحملوا، وأن يتجملوا، وأن يكون الواحد منهم، عيناً ناظرة،                  



جهاز البلدية مع األسف لكثرة األعمال وكثرة تردد          .  وخصوصاً فيما يتعلق جبهاز البلدية نفسه      
خصة، أو مشروعاً،   املواطنني، حيث يرغب صاحب احلاجة أن يأخذ حاجته من البلدية سواء أكانت ر             

ومن هذا املنطلق قد يأيت مواطن ويكلف أحد املوظفني         .  أو ختطيطاً، أو ما يتعلق بأمور البلدية املعروفة       
 .ورئيس البلدية يف منأى، فقد وضع الثقة وترك االختيار. أن خيدمه بأي طريقة

من جدة، وطلب إيلّ    خوان األعزاء الوجهاء     ومما مر يب يف رئاسة بلدية جدة أن جاءين أحد اإلِ           -
أن يضم شارعاً بني أرضني له يف خمطط البغدادية، اعتذرت له وأصررت، وقلت له ال ميكن هذا إال أن                   

فطلبت منه االستجابة لرغبة    .  وكان مدير إدارة التخطيط هو الدكتور عمر عزام        .  أستشري التخطيط 
فيال، فرفض الدكتور عمر عزام     هذا املواطن وبيعه الشارع ليضمه إىل قطعيت األرض، ويقيم عليها            

ال ميكن هذا وحنن يف سبيل ختطيط الشوارع واملوقف يف حي البغدادية، بقرب قصر امللك فيصل                :  وقال
طاوعين وساعدين وخذ اجلزء    :  فاعتذرت له، فقال  .  ولعل صاحبه قد يكون بني احلاضرين     .  رمحه اهللا 

 .الشمايل أو اجلنويب ليكون شارعاً، فأبيت وأصررت
ى على هذا املوضوع قرابة عام، وإذا بصديقي يأتيين مبخطط حيمل توقيعي الذي يسمح                مض -

بضم األرض، وذلك بعد أن تطور األمر وأمر خادم احلرمني امللك فهد عندما كان وزيراً للداخلية مبد                  
. نشارع املدينة على ميني قصر امللك فيصل، وجعل الشارع اآليت من املدينة هو الشارع املوجود اآل                

 .وحتقق بذلك حلم املواطن
 أردت بسياق هذا املثل أن أقول أنه منذ دخويل البلدية واملتحلقون ال ينقطعون عن زياريت،                 -

 ويكثرون من الثناء علي لعلهم يظفرون ببعض مآرم اليت يبيتوا يف أنفسهم لذلك فنصيحيت لك أالّ                
وال تصدق  .  يصل يف كل معضلة تعترضك    تستمع إىل رأي أي موظف يف البلدية، وليكن رأيك هو الف          

من ميدحك، بل وال تصدق أي إنسان من املوظفني يتملق لك، فاعتمد على نفسك وعلى من تثق به                   
 .من الرجال

ولقد وجدت منه عوناً كبرياً،     .   وكنت خالل رئاسيت للبلدية أستعني كثرياً بالس البلدي         -
عندما أردنا عمل ميدان يف شارع امللك عبد         ووقف معي حىت يف هدم املعرض املصري املعروف،          

 .خوان أعضاء الس البلدي أول من استجاب، وأيد هدم املعرضفكان اِإل. العزيز
كما أن أهايل جدة النبالء وكبار التجار، كان هلم         .   وما زلت أشكر هلم هذا الصنيع حىت اليوم        -

تشريهم يف بعض األمور اليت من شأا       دور خاص، وكذلك بعض السفراء، وكنت أستعني بآرائهم، وأس        
نعم لقد كان الدعم املتناهي     .  وهذا هو املطلوب الذي أوصيك به أيها األخ الكرمي        .  حتسني مدينة جدة  

فأنا أول من وضع أساس الكورنيش يف       .  من الدولة ومن خادم احلرمني شخصياً، أطال اهللا بقاءه كبرياً         
دأنا يف ردم املنطقة من ميناء جدة حىت البنك العريب جماناً،            جدة حينما بدأ اهلدم يف شارع الذهب، وب       



وقد كنا نستفيد من الردميات اليت بدأت، مث انطلقت البلدية واجلهات األخرى            .  وبدون أي مصاريف  
 .يف استكمال الكورنيش وتطويره إىل ما وصل إليه

توفيق والنجاح،   ال أطيل فالعشاء قد حضر، وهذه نصيحة أرجو قبوهلا وأسأل اهللا لك ال               -
 . وشكراً لسعادة األستاذ عبد املقصود خوجه

  ))كلمة ما قبل اخلتام (( 
 :مث حتدث احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه فقال

له جدع لديه قصيدة، ولكن      األستاذ عبد اإلِ   ... للشعر دور أظن أننا سنختتم به هذه األمسية        -
شكر السلف الطيب األمني السابق حممد سعيد فارسي، الذي         قبل إلقائه لقصيدته أود ده املناسبة أن أ       

كان له فضل كبري يف إمناء هذه املدينة، ويف إثرائها، ويف هذا العمل الطيب ايد القشيب، الذي تزهو                  
والشكر موصول ومقدر لزميلنا معايل األستاذ الدكتور حممد         .  به جدة اليوم بني املدائن زهرة فواحة      

وال أعرف ما هو الظرف الذي      .  كنت أمتىن أن يكون بيننا يف هذه األمسية مشاركاً        سعيد فارسي، الذي    
اً لذلكمنعه من احلضور، فقد كان حمب. 

فال أقل من أن يطلق على        . يل رأي يشاركين فيه كثري من اجلمع تقديراً ملن بىن، وعمل، وأشاد            -
حل، فلعل من يستجيب لذلك تقديراً      شارع من أهم شوارع جدة امسه تكرمياً هلذا العمل ايد الصا           

خوان الذين  صغائكم، وجلميع اإلِ  لذاتنا قبل أن نقدر املهندس حممد سعيد فارسي، وشكراً لكم وإلِ            
وشكراً أيضاً ملعايل الدكتور خالد عبد الغين الذي أتاح لنا هذه الفرصة            .  شاركوا بكلمام وحبضورهم  

 .الكرمية
 . ته والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا-

  ))له جدعقصيدة األستاذ عبد اِإل(( 
له جدع قصيدة شعرية مشاركة منه يف االحتفاء مبعايل الدكتور           مث ألقى األستاذ عبد اإلِ    

 :خالد عبد الغين فقال
 : بسم اهللا الرمحن الرحيم، أردت ذه املناسبة أن أقدم بعض ما نظمته من حماوالت-

 بسم ا الرمحن الرحيم
 له حممد جدع عبد اِإل/شعر

ِه العروس وتحلُم  ــه بِ ــيحفِل تكرٍمي تتِ  
. 

    لَن ِطيبت نرتِ  ـيا ما حبضيــِه ف ــا اللُّقي
. 

 ــتكلم ــا ت ــرقاع كأنه ــلَ ال ــِه جع لُطِف
                                                            . 

  لبـي دع ِجئنا ن ـِذي م ـه ال وةَ اخلوج نـ
. 



  ــم ــاوةٌ وتفه ــديثُ حف ــيها احل رةٌ ف
. 

جئــنا نلبــي دعــوةٌ هــي فرصــةٌ خمــتا 
. 

ــنفُ ــتعاظم ٍسطُ ــا ي ــِر ألالؤه  وجواه
. 

نـِ م ِهــ لعروسِ "اـَعريِسن"لنرى هدايا    
. 

ــِدمقْ  ــرفلُ يف ال ــيفاُء ت ــنعماهل س وت
. 

ــاذا ســيهديها العــريس وطاملــا     م
. 

تـــناغموِمـــن احلدائـــِق ثَـــوبها املُ
                                                            . 

اةَ عرِسه ــ طرح "الكورنيش"نسجت من    
. 

ثٌ ضيغم ـت لي ـوف وأن ـت العط ـسنا أن 
. 

ــان عري ـر اجلن ـي غي ـفعروسنا ال تبتغ   
. 

   ــم ــب وجته ــبِني تقَطُّ ــى يف اجل ترائَ
. 

ــِل أو إنْ  ــأهلا إنْ أملٌ أَملَّ ِبمفْصــ إســ
. 

   املــتفهم العــاملُ املــتعلم الطبــيب
. 

ــت   ــبها أن ــولُ طبي ــا يق ــركَنن مل ال ت
. 

ــاغَة تنإن التقار ــر املص ــنظمتي ــى أو ت ق
                                                            . 

ــس   ــياَء"وحتس ــا"األح ــِرف حالَه  تع
. 

 ــم ــلٌ وحتط ــرجاِل ختام ــب لل إنَّ املكات
. 

  ــد ــدك مقْعـ ــب ال يشـ ودِع املكاتـ
. 

ه يــتعاظمهــدتكلــيفُها عــبٌء ثقــيلٌ ج
. 

ــريقَها    ــد ب ــا أش ــب م ــذَي املناص ه
. 

ي الثواب األعظم  ـراً ف ـ زاخ راًـِلتنالَ أج 
. 

نــرجو لــك التوفــيق مــن رب العلــى 
. 

 

  ))ختام احلفل(( 
له جدع مبثابة خامتة مطاف األمسية، حيث انصرف املدعوون          اعتربت قصيدة األستاذ عبد اإلِ     -

لعشاء يلهجون بالشكر والدعاء للمحتفي، على السنة احلميدة اليت دعا إليها وهي             إىل موائد طعام ا   
 .تكرمي رجال العلم واألدب، والفكر يف زمن انصرف الناس فيه إىل الغوص يف أعماق املادة

• • • 







 احملتوى
- ١ .حملات من حياة احملتفى به

- ٢ .كلمة مقدم االثنينية
- ٣ .كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٤ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
- ٥ .كلمة األستاذ حسن جوهرجي

- ٦ .كلمة الفريق حيىي املعلمي
- ٧ .كلمة األستاذ عزيز ضياء

- ٨ .تفى بهفتح باب احلوار بني احلضور واحمل
- ٩ .كلمة الفريق الطيب التونسي

-١٠ .ختام األمسية

• • •



 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 . هجرية١٣٤٧ ولد سنة -١
 . تلقى دراسته االبتدائية والثانوية مبكة املكرمة-٢
 . طلب العلم يف املسجد احلرام-٣
ا بتاريخ  ـرج فيه ـوخت.  هـ١/٢/١٣٦٧يف  )  كلية قوى األمن الداخلي   ( التحق مبدرسة الشرطة     -٤

 .برتبة مالزم ثاين. هـ١/٤/١٣٦٧
 . عمل بعد خترجه يف شرطه أا، مث مديراً لشرطة القنفذة، فمديراً لشرطة ينبع-٥
 . مث نقل إىل شرطة العاصمة مبكة املكرمة-٦
احث دارة شرطة الرياض، فمديراً للمب     نقل إىل الرياض فعني مديراً إلِ      .  هـ١٣٧٨ يف عام     -٧

 .والتحقيقات اجلنائية
 .نقل إىل األمن العام فعني مديراً للمكتب الثقايف. هـ١٣٨١ يف عام -٨
 .قام بإنشاء شرطة النجدة يف جدة ومكة املكرمة والرياض. هـ١٣٨٣ يف عام -٩
 .عني مديراً عاماً للمرور والنجدة إضافةً إىل عمله مديراً للمكتب الثقايف. هـ١٣٨٤ يف عام -١٠
ابتعث إىل الواليات املتحدة فنال درجة ماجستري العلوم يف إدارة الشرطة            .  هـ١٣٨٦ عام    يف -١١

 . مع التخصص يف إدارة املرور،واألمن العام
 .دارة العامة يف التخطيط والتنمية بامتياز نال شهادة معهد اِإل-١٢
 .من العامدارة التخطيط والتنظيم وامليزانية باألعني مديراً ِإل. هـ١٣٨٧ يف عام -١٣
دارة شؤون الضباط العامة وأميناً عاماً للمجلس االستشاري         مث نقل إىل وزارة الداخلية مديراً إلِ       -١٤

 .األعلى لقوات األمن الداخلي
 .عني مديراً عاماً للمرور والنجدة والعالقات العامة. هـ١٣٨٨ يف عام -١٥
 .لفنية بوزارة الداخليةدارة اخلدمات اعني مديراً عاماً ِإل. هـ١٣٩٢ يف عام -١٦
 .دارة اجلنايات العامة باألمن العامعني مديراً ِإل. هـ١٣٩٤ يف عام -١٧
 .دارة العامة للسجونعني مديراً عاماً لِإل. هـ١٣٩٥ يف عام - ١٨
 .هـ عني مساعداً ملدير األمن العام١٣٩٩ يف عام -١٩
 .ة فريقصدر األمر امللكي بترقيته إىل رتب. هـ٥/١/١٤٠٢ بتاريخ -٢٠
دارات األمن يف بريطانيا، والواليات املتحدة، والنمسا، وفرنسا         ابتعث يف زيارات استطالعية إلِ     -٢١

 .وسويسرا، وإيطاليا، وهولندا، واليابان



 . نال ميدالية التقدير العسكرية من الدرجة األوىل جلهوده يف أعمال احلج-٢٢
 . نال وسام امللك عبد العزيز تقديراً خلدماته-٢٣
يف فينا  )  األنتربول(املؤمتر الدويل للشرطة اجلنائية     :   مثل اململكة يف عدد من املؤمترات الدولية منها        -٢٤

 .م١٩٥٦بالنمسا عام 
 .م١٩٦٨ رأس وفد اململكة يف املؤمتر الدويل السابع للمرور يف مراكش باملغرب عام -٢٥
 .لذي دعت إليه األمم املتحدة يف فينا بالنمسا رأس وفد اململكة إىل املؤمتر الدويل لسالمة املرور ا-٢٦
 .م١٩٧٣ رأس وفد اململكة إىل املؤمتر الدويل للوقاية من حوادث املرور يف باريس بفرنسا عام -٢٧
 مثل اململكة يف املؤمتر الدويل السابع للدفاع االجتماعي ضد اجلرمية يف بغداد بالعراق عام                  -٢٨

 .م١٩٧٣
ام ـملؤمتر الدويل ملكافحة املخدرات واملسكرات يف تورينو كندا ع           رأس وفد اململكة إىل ا      -٢٩

 .م١٩٧٤
قليمي السادس ملكافحة املخدرات واملسكرات املنعقد بالرياض عام          مثل اململكة يف املؤمتر اإلِ      -٣٠

 .م١٩٧٥
جنيف  مثل اململكة يف املؤمتر الدويل اخلامس ملعاملة املمذنبني الذي دعت إليه األمم املتحدة يف                 -٣١
 .م١٩٧٥ عام )سويسرا(
كلورادو بالواليات    / رأس وفد اململكة إىل املؤمتر الثاين والثمانني لرؤساء الشرطة يف دينفر             -٣٢

 .م١٩٧٥املتحدة عام 
 .م١٩٧٦ رأس وفد اململكة لزيارة اجلمهورية العربية الليبية بدعوة من حكومتها عام -٣٣
 املؤمتر الثاين ملكافحة املسكرات واملخدرات املنعقد يف          رأس وفد اململكة العربية السعودية إىل       -٣٤

 .م١٩٧٦مدينة أكابولكو بالواليات املتحدة املكسيكية 
 عام  ـي رأس وفد اململكة الذي زار مجهورية السودان الدميقراطية بدعوة من حكومتها ف               -٣٥

 .م١٩٧٧
لقاهرة برئاسة صاحب السمو     اشترك يف وفد اململكة إىل مؤمتر وزراء الداخلية الذي عقد يف ا             -٣٦

 .م١٩٧٧/ هـ١٣١٧امللكي األمري نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عام 
 رأس وفد اململكة إىل املؤمتر الرابع والثمانني لقادة الشرطة يف العامل الذي عقد يف لوس أجنلوس                  -٣٧

 .م١٩٧٧بالواليات املتحدة عام 

• • •



 حفل التَكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد، وعلى آله أمت الصالة                -
كم هو مجيل أن نلتقي يف أمسية       ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ..  أيها األخوة احلضور  ..  والتسليم
 اجللوس إليه، والسماع منه ألننا كنا شغوفني باهتماماته األخرية، بعد أن             ثنني بضيف تقنا إىل   هذا اال 

وضع عصا الترحال والتسيار يف جمال العمل العسكري، ومحل مشعل الكلمة، وتصدى للحرف وهو               
 .شغوف بذلك

 ضيفنا يف هذه األمسية هو الفريق املتقاعد األستاذ األديب الكبري حيىي املعلمي، الذي حنتفي به                -
أمد اهللا يف عمره والسالم     .   هذه األمسية، ولنا أن نقلب معه وريقاته اليت عاش ا وهلا يف سين حياته              يف

 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))هكلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوج(( 
 :مث أعطيت الكلمة للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوجة فقال

وسالمه على خري بشره ورسله، وسالم عليكم من اهللا ورمحة           بسم اهللا وحبمده نبدأ، وبصالته       -
يسعدين أن أرحب بكم مجيعاً مشتركني يف هذه األمسية باالحتفاء بضيفنا الكرمي األديب               ..  وبركة

البحاثة الفريق حيىي املعلمي حنن يف هذه األمسية مدعوون إىل مائدته الشهية، يف زمن أصبح الكثريون ال                 
 .ونود أن يكون احلوار مفتوحاً بيننا وبني ضيفنا. د الدمسة من العلم على ما أعتقديهتمون ذه املوائ

نصاف، فكل منكم عرفه يف الساحات العسكرية        تقدمة الفريق حيىي املعلمي لكم ليست من اإلِ        -
وقد شغل يف اآلونة األخرية     .  جماهداً، كما عرفتموه جماهداً بقلمه وحبثه وعلمه على صفحات اجلرائد          

 .كثريين مبا كتبال
 حنن سعداء يف هذه األمسية الستضافته، شاكرين له تشريفه لنا وجتشمه عناء السفر من                  -

الرياض إلينا، واصالً صلة الصداقة واحملبة بيننا وبينه، هذه الصلة اليت نعتز ا ونسعد، فبامسكم أقدم                 
 . لتمنيات يف هذه األمسيةولكم التحية وأطيب ا. الشكر له، وبامسكم نسعد أن نكون ويكون معنا

 



  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :مث حتدث األديب األستاذ حممد حسني زيدان فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد نيب                 -
 .الرمحة، وعلى آله وصحبه وسلم

 عنا دائماً األستاذ حيىي املعلمي، له من امسه نصيب، غاب            الفريق غري املفترق  ..   إخواين مجيعاً  -
مل يرتفع بلقب اجلندية فحسب،     .  عنا طويالً، وها هو حييا بيننا، وعلم نفسه بنفسه فأصبح علماً مثقفاً            

فهو جمند على طريقني، جندته العسكرية فأصبح الفريق،         .  وإمنا ارتفع بيننا بلقب التجنيد العلمي له       
 .م فأصبح جمنداً للمعرفة والثقافةوجند نفسه للعل

..  الفريق اللقب ينتهي بوقت، والتكرمي أيضاً ينتهي بوقت، ولكن الذي ال ينتهي هو اخللق               -
هل علمتم أنه أساء إىل أحد أو سعى إىل ضرر          .  اخللق احلسن الذي ختلّق به وعرفناه عنه، فهو ذو خلق         
خنتاره للتكرمي، بل هو    .  راً بيننا  اخلري فأصبح خي   أحد، بينما كان ميلك قوة الضرر؟ ولكن امتلكته قوة        

وكلمة الفريق لقب عال يف اجليش، يستأهله وقد استحقه مبا انتظم به            .  اختارنا ألن نكون املكرمني له    
 .ومبا نظم له من الذين مينحون التقدير ملن يستاهل التقدير

سأله أحد  .   رمحة اهللا عليه    لكن أتظرف معكم بنكتة عن القاضي الكبري عبد العزيز البشري           -
، قال للقاضي عبد العزيز البشري       "الفريق"الفرقاء، فريق باجليش املصري مثالً حيمل هذا اللقب           

نعم واألصح بالقرآن فريق يف     :  أصحيح أن يف احلديث النبوي قاض يف اجلنة وقاضيان يف النار؟ قال            
ن خلق هو من أهل اجلنة إن شاء اهللا، ألنه كان           بل عليه م  لكن فريقنا هذا مبا ج    .  اجلنة وفريق يف السعري   

 .ولعلي أحد الذين استجنوا به وعرفوا به، فكان جنة يل. جنة للمضام، وكان جنة يستجن به الضعيف
 هلذا أشكره حني أذكره، وأذكركم بأن األخالق هي عماد الرجولة، األخالق هي القوة                 -

كما قلت اللقب وقت والتكرمي وقت، وإمنا األخالق زمن          .  الالدافعة، األخالق هي اليت ترفع الرج     
 .نسان إىل ما انتهى إليه أمر اهللا سبحانه وتعاىلسرمدي ميتد ويذكر حىت بعد أن ينتهي أمر اِإل

 .  أحييه بامسكم وأشكركم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

  ))كلمة األستاذ حسن جوهرجي(( 
 :ذ حسن جوهرجي فقالمث أعطيت الكلمة لألستا

خوة األعزاء، حضرات األساتذة الكرام، يسعدين      أيها اإلِ ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
، صاحب املبادرات الرائعة    هأن أنتهز هذه املناسبة الطيبة ألحيي أوالً األخ األستاذ عبد املقصود خوج            



 مث أستأذنكم يف أن أحتدث عن زميل         والفريدة من نوعها، وأشكره على روحه العالية من كل قليب،          
الدراسة وصديق العمر األخ األستاذ حيىي املعلمي، حيث أين أعتز بصداقته اليت امتدت إىل أكثر من                  

وأعتقد أنه حيق يل أفتخر ا باعتبارها صداقة تعرب عن مدى اتفاق امليول، والرغبات،                .  أربعني عاماً 
 .واملبادئ، والغايات

هللا مل يطرأ عليها أي تغيري أو تبديل أو ضعف نتيجة امتداد عمرها، واختالف               كما أا واحلمد     -
األحوال وتبدل الظروف، وما قد ينشأ يف كثري من األحيان من سوء تفاهم، رمبا أدى إىل القطيعة بني                   

األمر الذي ال ختلو حياتنا اليومية من وقوعه وتكرار           .  األهل واألقارب قبل األصدقاء والصحاب     
 .حدوثه

 إنين عندما أحتدث عن الصديق حيىي فقد رأيت أنه من األفضل أن ال               ...خوة األعزاء  أيها اإلِ  -
أتكلم عن شخصيته األدبية أو الرمسية، فهي تكاد تكون معروفة لدى معظم املواطنني سواء كانوا من                 

باً مفوهاً، طاملا أحتف    عامة الناس أو من طبقة املثقفني، باعتباره أديباً مرموقاً، وكاتباً مشهوراً، وخطي            
ذاعة والتلفاز وقراء الصحف واالت بعطائه املتواصل وإنتاجه الغزير يف دنيا الثقافة             املستمعني يف اإلِ  

ضافة إىل متكنه من معرفة قواعد اللغة العربية وفنوا، وعلوم الدين ومباحث             باِإل.  واألدب والتاريخ 
 .القرآن

 اآلخر من شخصيته وهو اجلانب اخلفي الذي قد ال            ولذا فقد آثرت التحدث عن اجلانب       -
وال أريد أن أقول أنين سأعرض لكم الوجه        .  يعرفه الكثري ممن يعرفونه أديباً بارزاً ورجل شرطة كبري         

عالم باعتبار  اآلخر للرجل، حيث ال يروق يل استعمال هذه العبارة اليت تستخدم عادة يف وسائل اإلِ               
 .داً وليس وجهني، وألن ذا الوجهني خليق بأال يكون عند اهللا وجيهاًأنين أرى أن للرجل وجهاً واح

 وال أريد أن أطيل عليكم، فإن لصديقي األخ حيىي املعلمي صفات وخالالً قد ال ختفى على                  -
أقاربه وأصدقائه وزمالئه يف العمل، ولكنها رمبا كانت غري معروفة لدى معظم الناس ممن يعرفونه                  

وأوىل هذه الصفات اليت أغبطه عليها كونه يتمتع بطول البال واألناة            .  كأديب وكاتب ورجل أمن   
 .نفعال بسرعة، يعين باالختصار إنه رجل حليم مبعىن الكلمةوالتريث يف األمور، وعدم اِإل

 وال أكتمكم سراً إذا ما قلت إنين حاولت جاهداً أن أقتدي به وأسري على منواله يف هذا                    -
  مل أستطع أن أصل بعد إىل مستواه يف هذا اال، وأعتربها نعمة كبرية من              السلوك غري أنين مع األسف    

اهللا ا عليه، ولعل هذا هو سر جناحه يف كثري من أمور حياته اخلاصة والعامة، إىل جانب ما يتمتع به من                     
ذكاء متوقد، ورؤية واضحة، وباالتعد نظر مع حصيلة جيدة وممتازة من العلم واملعرفة يف شىت ا. 



 ولعل مما جيدر ذكره يف هذا اال أن ابنه األكرب عبد اهللا قد ورث عنه هذا الذكاء، مع قسط                    -
وهذه إحدى نعم املوىل الكرمي اليت ال تعد وال حتصى، وحنمد           .  وافر من العلم واألدب الذي يتحلى به      

 .اهللا على ذلك
كرم، وهي صفة التواضع اجلم،      نأيت بعد ذلك إىل ذكر صفة أخرى يتمتع ا ضيف الليلة امل             -

فعلى الرغم من كونه أديباً بارزاً وكاتباً كبرياً، فقد وصل جبهده وكفاحه إىل مرتبة عالية يف دنيا                    
الوظيفة، فإنك جتده أبداً متواضعاً يستمع إىل الصغري ويتناقش معه، ويعمل على نصرة الضعيف مع                 

فهو ال يتواىن عن شرح كل ما        .  ن الناشئة حرصه الدائم على تشجيع أصحاب املواهب األدبية م        
 .يستعصي عليهم من مفردات اللغة العربية وقواعدها وفنوا، سواء كان ذلك يف جمال النثر أو الشعر

 

 وأذكر ذه املناسبة الزميل القدمي األستاذ الشاعر مقبل العيسى، كم كنت أمتىن أن ألتقي به                 -
 املعلمي ويعرض عليه حماوالته الشعرية ليقوم بإجراء التنقيح          يف هذه األمسية، فقد كان يراجع فريقنا      

 .الالزم هلا لغوياً وحنوياً، كما أن له مساعدات كثرية يف هذا اال لكثري من طالب العلم واألدب
 وهناك جانب آخر ال بد من إيراده، وهو أن حصيلته من املعلومات السياسية جيدة جداً، فهو                 -

" مبكة املكرمة "  "حتضري البعثات "سياسية منذ أن كان طالباً يف املدرسة الثانوية          قارئ ممتاز للشؤون ال   
 . عاما٤٠ًومطلع على نظريات السياسة يف العامل العريب والغريب منذ أكثر من 

 

 وأستغرب من عدم ميله للكتابة يف هذا اال مع قدرته الواسعة ومتكنه من ممارسته بكفاءة                  -
 ذلك هو كونه رجالً عسكرياً وبطبيعة احلال فإن طبيعة الرجل العسكري قد             واقتدار، ولعل السبب يف   

. أو رمبا يكون لديه سبب آخر مل أعرفه       .  ال تسمح له بأن خيوض يف هذا امليدان، تاركاً السياسة لرجاهلا          
لك شارة إليه يف هذه املناسبة، وهو أن صاحبنا مي         اإلِ دوهناك جانب آخر من شخصية الصديق املعلمي أو       

أذناً موسيقية جيدة من زمن بعيد، فهو يهوى االستماع إىل أغاين عبد الوهاب وأم كلثوم وغريمها من                  
وكان يشجع أصحاب املواهب الفنية من الزمالء، وأتذكر منهم األستاذ الزميل عبد اهللا               .  املطربني

وأعتقد أنه سفري بوزارة اخلارجية حالياًبايبح ،. 
 

اين موسيقار األجيال عبد الوهاب بشكل رائع، وما زال صديقنا             فقد كان جييد تقليد أغ      -
ذاعات العربية،  املعلمي حمتفظاً وايته هذه، وجنده حريصاً على مساع األغاين واملوسيقى خاصة مما تبثه اإلِ             

 .وأنا بدوري أشاركه املتعة يف اهلواية احملببة إىل نفسي
 

أكتفي بذلك، وأمتىن لسعادة الفريق كل تقدم       وأرجو أن   ..   ذلك ما استطعت أن أتذكره اآلن      -
 . وشكري اجلزيل لصاحب الدعوة وحلضراتكم مجيعاً والسالم عليكم ورمحة اهللا. وجناح إن شاء اهللا



 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ حييى املعلمي(( 
 مث حتدث الفريق حيىي املعلمي شاكراً مضيفه واحلضور وسارداً من ذكرياته، ما كان احلضور    

 :متشوقني لسماعه فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا              -

 بدعويت  هلقد أفضل صديقي القدمي اجلديد األستاذ عبد املقصود خوج        ..  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني    
 ذا شرفاً عظيماً وسروراً كبرياً، يف أن أجد         ألكون معكم يف هذه األمسية الزاهية الباهية، وقد أتاح يل         

 .فأشكركم على ذلك شكراً جزيالً. نفسي حمل رعايتكم وعطفكم وتقديركم
 ولقد أفضل أستاذي الكبري الشيخ حممد حسني زيدان فأطراين وأطربين، أطراين مبا أعتقد أين                -

ي أحظى بنسخة من هذا الشريط الذي       ولعل.  أقل منه شأناً، وأطربين بعباراته البليغة وكلماته انحة        
 .يصور اآلن، ألعيد االستماع إىل كلماته اللطيفة الظريفة

 أما صديقي، صديق العمر األخ حسن جوهرجي، فقد أذاع من األسرار ما كنت أود أن يبقى                 -
 .بعضه، أو أن يكون بعضه خفياً، ولكن ال غبار فيما ذكره، وال ضري فيه، وال حرج إن شاء اهللا

قد تذكرت وهو يلقي كلمته بيتني كنت قلتهما أمام امللك سعود رمحه اهللا يف مناسبة من                   و -
 :املناسبات، ضاق ا صدري، فانطلقت على لساين، وما كنت أريد أن أقوهلا والبيتان مها

)١(داـمحر أَ ـب الذك ـولَ الطي ـلرددت ق 
. 

ــوالَو  ــن  لَ ــياٌء م ــيوٍخ ح ــٍةش  أَجل
. 

ــردداً   ــون م ــاك املادح ــعري أَت )٢(بش
                                                            . 

ــا  ــعراً فإمن ــدت ِش ــزين إذا أُنِش أَِج
. 

خوة يظنون يب خرياً، ويعتقدون أنين أقيم الوزن يف الشعر، ويلتمسون يف أن              نعم كان بعض اإلِ    -
أساعدهم يف ذلك، ولكين مع األسف الشديد ال أملك شاعريتهم وال أملك قدرم العاطفية والشعرية               

ناء ويعدله، ومل أكن ذلك     كنت كالبناء الذي يستطيع أن يقوم الب       .  اليت حترك الشجون يف نفوسهم    
مع أن يل بعض احملاوالت يف قرض       .  املهندس أو ذلك املخطط الذي يرسم هذا البناء عندما يكون فكرة          

 .الشعر، أكرر قرض الشعر، وليفهمها من شاء كما شاء
 وقد أعددت أبياتاً هلذه الليلة، ولكين شعرت باحلرج عندما رأيت يف هذه األمسية شيوخنا                -

راءنا الفطاحل من أمثال أستاذنا الكبري الشاعر السفري عمر اء الدين األمريي، وأستاذنا              الكبار وشع 

                                           
 .يقصد به الشاعر أبا الطيب املتنيب أمحد بن احلسني )١(
 :هذا البيت من قصيدة لشاعر العربية أيب الطيب املتنيب مطلعها )٢(

وعــادات ســيف الدولــة الطعــن يف العــدا
. 

لكـــل امـــرئ مـــن دهـــره مـــا تعـــودا 
. 

 



فعندما .  سالمية، األستاذ أبا يعرب عبد اهللا عمر بلخري        الكبري شاعر العرب، شاعر األمة العربية واإلِ      
لطيب التونسي،  أرى هذه الصفوة من العلماء واألدباء والبلغاء، ومنهم سعادة الفريق األول حممد ا              

عندما أجد هذه الوجوه النضرة، وهذه الشخصيات العظيمة أحس بأين ال أستطيع أن أقدم إليهم أو                 
ولكن ما دمت قد تورطت يف ذلك، فأرجو أن تسمحوا يل وأن تتقبلوا مين              .  أعرض عليهم ما أعددته   

 .ما أقدمه إليكم
 ".جولة يف ربوع الوطن "ذاعة، وهو هذه أبيات جعلت هلا عنواناً اقتبسته من اِإل-

ــيمانِ   ــيةُ اهلَـ ــين تحـ ــِك مـ لـ
. 

ــانِ    ــىن وروض األم ــاض الُم ــا ري ي
. 

ومـــناطُ الشـــعوِر مـــن وجـــداين
                                  .                           

أنـــِت أمنـــييت ومهـــوى فُـــؤادي 
. 

داعــبت غَفْــوةَ الكــرى أجفــاين   
. 

ــا    ــيالك ملـ ــري خـ الح يف خاطـ
. 

ــياين   ــرى يف ك ــذى س الش ــِري عبق
. 

ــبرياً   ــاك عـ ــن ربـ ــمت مـ فتنسـ
. 

جلَّلــت بالســواد ِبــيض األمــاين   
. 

وجــال بــرقُِك الُمضــيء غــيوماً    
. 

ـ  از يــا مهــبطَ الوحــي ويــا منــبع اهلُــدى والبــيان      إيــه أرض احلجـ
. 

ــِت مهـــد اِإل ــانســـالم مـــذ الَأنـ ــأِرز اِإلميـ ح يف األفـــق هـــالالً ومـ
. 

بســطَت نــورها علــى األكــوانِ   
. 

 ِمــنك للِهدايــِة مشــس قتــرأَش
. 

ــانِ   ــواكب الفُرسـ ــنادت كَـ وتـ
. 

ــرى     تــتح ت ــواِكب الفَ ــتهادت م فَ
. 

ــبكِ     ــام وحسـ ــنارات ِعظـ ــاِر مـ ــد والفَخـ ــيك للمجـ ــرماِنفـ  احلـ
. 

ِفـــي اشـــتياٍق كَلَهفـــِة الظمـــآِن
. 

ــو    ــوي ويهفُ ــيِك يه ــٍب إل ــلُ قل ك
. 

غـــاينورعـــا اهللا فـــيك تلـــك املَ
. 

ــه أُ  ــوادي  مإي ــقَتك الغ ــرى س  القُ
. 

ــوانِ   ــحاب واِإلخـ ــر الِصـ ومقـ
. 

ــبايب  ــال ش ــبا وجم الص ــد ــِت مه أَن
. 

أو ســِئمنا علـــى ربــاك الـــتداين  
                                                            . 

ــاءٍ    ــى أو جفَ ــن ِقل ــركناك ع ــا ت م
. 

ــنانِ   ــِة اَألفْــ ــربوِع ريانــ ِلــ
. 

ــتي     ــرياِض اش ــدانا إىل ال ــل ح اقب
. 

ــ ــي ِللملْـ ــانِ  هـ ــوطَّد األركـ ــرين مـ ــِد عـ ــي ِلُألسـ ــلٌ وهـ ِك معِقـ
. 

ــيانِ      ــربِع الفَنـ ــانا يف الَمـ ــنا عصـ ــياةُ وأَلْقَيـ ــنا احلـ ــتقرت بـ فاسـ
. 

ــا  ــي      ي ــع اَألغاِن ــا بِدي ــى هل ــر وغَن ــاطئُ البح ــى ش هدــا از ــاً ِبه عروس
. 

ثَغـــٍر ِبعـــذِْب ابتســـامِة املُـــزدان
. 

ــكِ   ــا لَ ــاِز ي ــر احلج ــِت ثَغ ــنأن  م
. 

ــتاِنفَتباهــــ ــاطِئ الفــ ي بالشــ
. 

ــنٍ     ســة ح ــه حلَ ــاك اإلل ــد كس ق
. 

واســبحي يف الِضــياِء يســطع يف أَرجائــك الفــيح مــن عقُــوِد جمــانِ       
. 



ــ ــي بالعلُـ ــنةُ ال وازدهـ ــروح مِتيـ ــيك صـ ــا فـ ــيدت لَهـ ــياِنبوِم ِشـ نـ
. 

وبفـــٍن تشـــدو أغاريـــده فـــيك بأحلَـــى وأعـــذَِب األحلـــانِ      
. 

ــالِء روانِ  ــواٍد إىل العـــ وشـــ
. 

ــعدي ب  ــداتٍ  واس ــن رائ ــاِء م النس
. 

وافخـــري بالـــرجاِل أبـــنائك الِصـــيِد تســـاموا للمجـــِد عـــرب الـــزماِن
. 

ــاين  ــناطُ األمـ ــم تـ ــباٍب ـ وشـ
                              .                               

ــلٍ    ــدين بفض ــم ن ــيوٍخ لَه ــن ش م
. 

ِلــــرجاِل العلُــــوِم والِعــــرفاِن؟
. 

ــملٍ   ش ــع ــوِد جام ــبد املقص ــن كع م
. 

ــنٍ  ــن سوس ــر فم ــوانالزه  إىل أُقْح
. 

ــا   ــة حفَّهـ ــثلُ روضـ ــس مـ جملـ
. 

فـــوق غُصـــِن احلديقـــِة الـــرياِن
. 

 نـــورفَـــتح كمـــا ت]وابتســـام[ 
. 

كَزهــــِر الــــرياِض يف نيســــاِن
                                                            . 

وحمـــيا يفـــيض ِبشـــراً وإيناســـاً 
. 

ــؤادي ومل يعبـــ   ــاش فُـ ــد جـ ــواً فَقـ ــاِمعونَ عفـ ــا السـ ــاينرأيهـ  ِلسـ
. 

ــياين   طال بــت ــي إذا اس ــمحوا ِل واس
. 

ــ  ــعري فاعـ ــر ِشـ ذروين إذا تقاصـ
. 

فلقـــد عشـــت يف حـــيايت علـــى خطَّـــِني مـــن ِرقَّـــٍة وِمـــن عـــنفُواِن
. 

ــناين  ــوق بـ ــتالُ فـ ــراٍع يخـ ويـ
                                                            . 

    ــوق ــي حق ــه عل ــيٍف لَ ــني س ب
. 

 ـــدـــاِئر اَألخــطَِفيه عـــن ساِنأص
. 

ــتابٍ    ــدن ك ــياةَ خ ــدأت احل ــد ب ق
. 

داعبتــــــنا رؤاه باللَمعــــــاِن
. 

مث ِســرنا يف اَألرِض نســعى ِلمجـــدٍ   
. 

ــزمانِ     ــيس يف ذا الـ ــم اجللـ ــتِب وِنعـ ــد للكُـ ــود أمحـ ــدنا والعـ مث عـ
. 

ــان         ــلِّ لس ــري ِبكُ جــيد ي ــر حِم ــه ِذك ــى خلْفَ الفت ــرك ــا يت ــري م خ
. 

  ... وشكراً لكم-
 

  ))تفى بهاحلوار بني احلضور واحمل(( 
 :فتح مقدم االثنينية باب احلوار فقال موجهاً حديثه إىل احملتفى به

 أخرى إىل رحلتك     بعد هذه التحية الفياضة اليت استبقت ا إلينا مشاعرك الطيبة، نعود مرةً             -
 مع احلرف، كيف بدأت، وكيف تعشقتها، فأصبحت لك كل شيء؟

ليت مع احلرف منذ صباي الباكر، فقد بدأت أوىل         بدأت رح :   وجييب الفريق حيىي املعلمي بقوله     -
خطوايت إىل الكُتاب مع أخيت الكربى، تذهب إىل الكُتاب لتتعلم فتقرأ القرآن، فأذهب معها مرافقاً هلا،                
 .وأستمع إليها وإىل غريها من الطالبات وهن يقرأن القرآن، فأحفظ آياته وأرددها، وأنا ال أفك احلرف



لت إىل كُتاب األوالد، وبدأت يف دراسة القرآن الكرمي، وحفظ أجزاء             مث جاء دوري فدخ    -
منه، وتلقي بعض املبادئ يف القراءة والكتابة، وقليل من احلساب وتوىل عمي حممد بن عبد الرحيم                  
املعلمي، رمحه اهللا أمر تعليمي وتثقيفي، فقد كانت نشأيت يف جنوب اململكة يف مدينة جيزان، ومل تكن                  

مام رس يف ذلك الوقت يف أوائل اخلمسينيات، وعلمين مبادئ النحو والفقه على مذهب اإلِ              هناك مدا 
، وطرح بني يدي مكتبته السلفية مبا فيها        "جواهر البخاري "وأقرأين كتاب   .  الشافعي، وخباصة الفرائض  

أفهم ما  .  من كتب، فأقبلت عليها أقرأ منها، ال أفهم الكثري مما فيها، ولكين أحاول بقدر استطاعيت                
تيسر يل وأسأل عما تعثر علي. 

ت مدرسة يف جيزان والتحقت ا، وكان يبدو أين أكثر فهماً من رصفائي يف املدرسة                  أنشئِ -
 يف تكملة أعداد    متحان، رغبةً لسابق تعليمي يف البيت، فكنت أنقل من فصل إىل فصل قبل أن يأيت اإلِ              

 .الفصول املتقدمة
النظامية يف مكة املكرمة، شرفها اهللا يف املدرسة الفيصلية جبوار           وواصلت تعليمي يف املدارس      -

سالم، وحفظت أشعاره منذ ذلك الوقت اليت تتغىن بالعروبة واإلِ        ..  مرتل أستاذنا الكبري عبد اهللا بلخري     
خط :  وواصلت تعليمي على خطني كما قلت أو كما أعود فأقول اآلن           .  وكنت أنشدها مع زمالئي   

مدرسي نظامي يف املدارس احلكومية، وخط آخر أتلقى فيه مزيداً من علوم الدين              تعليمي أكادميي أو    
 . وما إىل ذلك...واللغة العربية يف احلديث، والفقه، والتفسري، واأللفية، والنحو، والفرائض

 يف احلرم املكي الشريف درست على فضيلة السيد علوي مالكي رمحه اهللا، وعلى فضيلة                 -
رمحه اهللا، واستمعت إىل كثري من العلماء الذين كانت هلم حلقات يف املسجد              الشيخ حممد بن مانع     

ومن .  وقرأت ما وجد يف مكتبتنا من كتب، تاريخ ابن كثري، تفسري ابن كثري، مروج الذهب               .  احلرام
مث أتاح يل األستاذ عبد اهللا عريف فرصة أن أكتب          .  هنا نشأت عندي هواية القراءة واالطالع املستمر      

دة البالد، وكان ذلك يف مبدأ الستينات من هذا القرن، فطبعاً كانت كتابات على حسب                 يف جري 
. مستواي العلمي والفكري الذي مل يزد كثرياً منذ ذلك الوقت إىل اآلن، ما زال ضعيفاً حىت اآلن                  

وال أنسى بالفضل جملة املنهل، فقد      ".  اجلندي اهول "وكنت أكتب يف جريدة البالد باسم مستعار         
كانت تصل إيلَّ يف جيزان منذ الصغر، وكنت أقرؤها، وكان يعجبين فيها ويف جريدة أم القرى األخبار                 

مث بلغ من شغفي بالقراءة أين كنت أنفق على شراء االت والكتب ماالً كثرياً، أعجز عن                  .  يةحلِّاملَ
وأنفقت مثنها يف تأسيس    فبعت أحد البيوت اليت آلت إيلَّ من والدي،         .  احلصول عليه، وال أقدر عليه    

أن أستورد كل ما أستطيع استرياده من        :  مكتبة مسيتها مكتبة اجليل اجلديد لغرضني؛ الغرض األول        
أستورد أيضاً الكتب وأقرؤها، مث أبيعها       :   وأقرأها، والغرض الثاين   اجلرائد واالت املصرية خاصةً   



ثلي ميل حسن جوهرجي، فقد كان أيضاً مِ      وشاركين األخ الز  .  فأستفيد من قراءا وأستفيد من مثنها     
 .وعملنا فيها فترة، مث تركتها له عندما التحقت بالشرطة. مولعاً بالقراءة يف املكتبة

 وشكراً لسعادة األستاذ الكبري عزيز ضياء، فأنا أعترف له باألستاذية، فقد تعلمت منه الشيء               -
ل أن ألتقي به، كاتباً كبرياً ولكنه بعث         الكثري أثناء عملي، وكان يتفضل بتشجيعي ولقد عرفته قب         

برسائل متعددة هلا عالقة بعملي وكان مسؤوالً كبرياً يف املديرية العامة وشاء اهللا أن أجتمع به، وأجلس                 
 وقد كان يريد يل طريقاً      ...داري ويف األسلوب األديب أيضاً    إليه، وأستمع منه نصائح مجة يف العمل اإلِ       

داري مع  وبدأت عملي اإلِ  .  عاىل مل يرد ذلك، فبقيت يف عملي يف الشرطة         آخر ولكن اهللا سبحانه وت    
األستاذ طلعت وفا رمحه اهللا يف القسم العديل، ويف نفس الوقت كنت أمارس هواييت يف ميدان احلرف                  

ولكين كنت مقالً من الكتابة ألين أعرف قدر نفسي،         .  أو ميدان القراءة قبل الكتابة، مث الكتابة فيما بعد        
تثار نتيجة ارتكاب البعض    سثار أو أُ  جادة قليل وال أميل إىل الكتابة إال عندما أُ         أن حظي من اإلِ    فروأع

 . أخطاء أدبية أو لغوية تستدعي توجيههم التوجيه الصحيح السليم كما أراه وأعتقده
 

  ))كلمة األستاذ عزيز ضياء(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عزيز ضياء الذي قال

لفريق حيىي املعلمي يتحدث عن ثبته لبعض األخطاء وتصحيحه لبعض ما يقع فيه                األستاذ ا  -
اب، وكان دائماً يدافع عن اللغة العربية، ويكاد يكون مهامجاً للشعر النبطي بشكل أو آخر                 الكت .

وكنت أقرأ هذا بني وقت وآخر، ولكين اليوم أو األمس قرأت يف جريدة الندوة عنواناً مثرياً، إعجاباً                  
عجاب ولكن هذا   ابن مخيس وبتوقيعه، فتوقعت أنه معجب به حقاً وقدم مقدمة فيها الكثري من اإلِ               ب

أسلوب اجلراحني والشرطة، فقد ضبط على ابن مخيس خطأين بالرغم من أنه أعطاه يف املقدمة لقباً أو                  
 .ألقاباً طويلة عريضة وإعجاباً كبرياً، أحدمها حنوي واآلخر عروضي

ريق حيىي املعلمي إذا تابع هذا األسلوب يف النقد فسريضي، ولكنه يف نفس                فأعتقد أن الف   -
 .الوقت سيغضب الكثريين

 :ويعقب الفريق حيىي املعلم على كلمة األستاذ عزيز ضياء املوجزة بقوله
 شكراً جزيالً لسعادة األستاذ الكبري عزيز ضياء على هذا التعليق، وأحب أن أوضح أن رأيي                -

هللا بن مخيس أنه رائد من رواد األدب العريب، وهذا لقب أخذه ليس مين وإمنا من مجلة                 يف الشيخ عبد ا   
 .األدباء الذين اجتمعوا يف جامعة امللك عبد العزيز، أو من اهليئة املنظمة يف اجتماعهم

. كما أمسيه "  الزجل"عن الشعر العامي أو     ..   ومأخذي عليه أو عتيب عليه، هو محاسه يف الدفاع         -
ثر ما أثاره مين تلك الكلمة اليت نشرت يف جملة املنهل عن هذا الوضع، وميكن ملن شاء أن                    ولعل أك 



وقد أجاب عليها يف جريدة اجلزيرة بكلمة خرج فيها عن حدود ما ينبغي أن يلتزم به                  .  يرجع إليها 
 .الكاتب األديب، أكرر األديب

صيدته األخرية تستحق    على كل حال، هذا ال مينع من تكرار إعجايب به، وأعتقد أن ق                -
وإذا كان قد وقع يف بعض األخطاء        .  عجاب فعالً ملوضوعها ولغتها، وللعاطفة اجلياشة اليت فيها        اِإل

العروضية أو النحوية، أو تغيري بعض أمساء األشخاص الذين ذكرهم، فلعل ذلك راجع إىل كتابتها يف                 
 عنه،  ا ألين افترضت أن غريه قد كتبها نيابةً       حىت املقدمة اليت كتبها مل أشأ أن أتعرض هل        .  عجلة من األمر  

ألقيت له الكثري ولديه    .  فعندما يقرؤها قارئ جيد أا مفككة غري مترابطة، ولكين مل أتعرض هلا بالنقد             
الكثري، أبرز ما ظهر يف حيايت الفكرية كلمة صغرية قلتها يف مقابلة أجرا معي جريدة اجلزيرة، سألين                  

وكأمنا أخرجت  .  عفواً هذا ليس بشعر، وإمنا هو زجل      :  شعر الشعيب فقلت له   حمررها عن رأيي يف ال    
األرض أثقاهلا وقامت علي قيامتها، فتناولين كثري من الناس منهم من أحترمه وأُجله وأحترم رأيه،                  

به به  آوتعاملت معه على هذا األساس، ولكنه خرج بعد ذلك عن خط املناقشة األدبية، ومنهم من مل                  
أنه واكتفيت مبصارعة الكبار من املؤيدين هلذا الشعر، ويف مقدمتهم حامل اللواء الشيخ عبد              فتركته لش 

 .اهللا بن مخيس، وحامل لواء الشعراء الشعبيني
 حىت إن هذه املقاالت اليت تبودلت بيين وبني املؤيدين لألزجال العامية واملروجني هلا، بلغت                -

وقد تفضل  .  ى األقل، مث هدأت قليالً، مث عادت بعد ذلك        كماً كبرياً وشغلت الصحافة ملدة سنتني عل      
خوة يف مجع هذه املقاالت اليت صدرت يف الفترة األوىل يف كتاب أحضرت منه بضع نسخ،                  أحد اإلِ 

الشعراء .   هذه الكلمة الطائرة   يأثارت عل .  ولكن سأطلب منها عدداً آخر ملن مل حيصل على نسخة منها          
 . غريي قال يف الشعر الشعيب أكثر مما قلتالشعبيني ومن يتبعهم، مع أن

ولكن يبدو أم ظنوا أين مستورد أو طارئ على هذه البالد، وقالوا ما هلذا الغريب وللشعر                  
من أين جاءنا هذا؟ ولكين اضطررت أن أوضح هلم بأين عريق           .  الشعيب، فهو ال يفقه فيه شيئاً وال يعرفه       

مل يشب نفسي شائبة، ال     .  مساعيل بن إبراهيم عليه السالم    ، أي منذ إ   ) سنة ٥٠٠٠(يف هذه البالد منذ     
وأفتخر بذلك واحلمد هللا بأن أنتسب إىل عروبة طيبة، أنتسب إىل أيب بكر الصديق               .  لكنة وال عجمة  

حىت من  .  رضي اهللا عنه، وأنا أؤمن بأنه ال فضل ألحد يف أن يكون منتسباً إىل زيد أو عبيد أو إىل غريه                   
وإمنا الفضل هو بالعمل والتقوى كما أشار القرآن الكرمي، ولكن اضطررت إىل أن         ،  ينتسب إىل النيب    

 .أذكر هذه احلقائق ألبني ملن جيهل أين لست غريباً وال طارئاً وال دخيالً يف هذه البالد
 وكانت هذه املعركة كما مساها مؤلف الكتاب ميزة يل ألبستين ثوب الدفاع عن اللغة العربية،                -

 لست الوحيد يف هذا امليدان، فكلكم مدافع عن اللغة العربية بأسلوبه وبطريقته وبكتابته ا،               وأعتقد أين 



وبنفوره من اللهجة العامية، أو من ممارسة الكتابة األدبية باللهجة العامية أو الشعر باللهجة العامية،                 
 .ولكن هكذا كان

 النضال والدفاع عن اللغة العربية،       ويف احلقيقة أين ال أزعم لنفسي شرف التفوق أو التميز يف           -
سالمي الصحيح  فما أنا إال جندي جمند خلدمة لغة القرآن، وخلدمة لغة الدين، وخلدمة تراثنا العريب اإلِ               

الصريح، وتربئته مما دخل عليه من األمور الدخيلة اليت قد تكون مالئمة لغرينا، ولكنها ال تالئمنا، وال                 
 ا كما يعىن ا غرينا ممن يهمهم أمرهاينبغي أن نعىن. 

 . شكراً لكم. .. لقد أطلت يف احلديث ولكن هذه ليليت كما قال أستاذنا الكبري-
 

  ))احملتفى به والشعر(( 
مث طلب األستاذ حسني جنار من احملتفى به أن ينشد من شعره مناذج أخرى غري شعر                   

 :لمي قائالًفرد الفريق حيىي املع. املناسبات الذي ألقاه يف بداية حديثه
. وشرف ال أدعيه  .   لقد قلت لكم إين لست بشاعر، والشعر كما يقولون مة ال أنكرها              -

وكنت أنظم الشعر يف املناسبات، وما زلت أعتقد أن املناسبات سبب جيد للشعر، أما التهومي يف اخليال                 
قد يكون هناك   وكتابة أشياء ليس وراءها إحساس داخلي، ال أعتقد أن هذا يعرب عن نفس الشاعر                 

أفكار، أو أحاسيس معينة يعرب عنها الشاعر وكما قلت لكم إين إذا كنت أحسن النظم بعض الشيء،                  
 . فإين ال أبدع الشعر

  ))رحلة احملتفى به مع احلرف والكلمة (( 
وعلى أثر اعتذار احملتفى به الفريق حيىي املعلمي عن إلقاء بعض قصائده، طلب األستاذ                

ن يتحدث عن رحلته الطويلة مع التجارب العملية اليت صادفته يف حياته              حسني جنار منه أ   
 :واستجاب الفريق حيىي املعلمي لطلب األستاذ حسني جنار فقال. الوظيفية
 يف احلقيقة قبل أن أتكلم عن جتاريب الشخصية، أود أن أشري إىل نقطة أعتربها أيضاً من نقاط                   -

لعمل مع سادة الفريق األول حممد الطيب التونسي، فأنا دائماً          التحول يف حيايت، هي عملي أو تشريف با       
أردد يف كل مكان أن سعادة الفريق أول حممد الطيب التونسي عبقري، وقد قلت ذلك يف حفل عام                   

وقد طلب مين سعادته أن يطلع      .  أمام خادم احلرمني الشريفني عندما كان نائباً لرئيس جملس الوزراء          
لقيها يف هذا احلفل، ولكن اعتذرت وقلت أنا ال أعرض كلميت على أحد              على الكلمة اليت كنت سأ    

ألين أردت أن أخفي ما سأقول عنه، ألنه لو علم أين سأقول عنه هذا العترض عليه ومل يسمح يل به،                     
 .ولذلك اعتذرت منه بلطف.  ال أستطيع أن أحتدى قراره أو رغبتهنئٍذوحي



دارة، إدارة األمن   وأدخل يف اإلِ  .  يط والتنظيم والتنسيق   واحلقيقة لقد كان مدرسة لنا يف التخط       -
أساليب جديدة مل يكن لنا ا عهد، وكنا نلهث يف سبيل اللحاق به وهو خيطو أمامنا، ولعل طول قامته                   

 .يساعده كثرياً على سرعة اخلطو أكثر مما نستطيع حنن القصار
 حكمة أو شيئاً أردده لكثري من الناس         أما التجارب يف احلياة فهي كثرية جداً، ولكن لعل منها          -

 *  وال تستوي احلسنة وال السيئة      :الذين تقع بينهم اخلصومات، أستمدها من اآلية القرآنية الكرمية         
 .فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم *إدفع باليت هي أحسن 

 فأدعو كل من     عظيم وما يلقاها إال الذين صربوا، وما يلقاها إال ذو حظ          وأعود فأتذكر    -
نوباً من ماء   ذيشجر بينهم خالف إىل أن يبادر أحدهم فيلقي على جذوة اخلالف املشتعلة دلواً، أو                 

ليطفئ به هذا اخلالف، وأدعو املختلفني إىل أن ال يصعدوا اخلالفات بينهم، وأن حياولوا حصر اختالفهم                
 .يف اخلالف القائم بينهم فقط، وال يتجاوزوه إىل غريه

 وقد سرت يف حيايت على هذا املنهج، فكنت أحاول حصر أي خالف يل يف الرأي مع أحد يف                   -
نطاقه، حىت يف جمال العمل ال أكتمكم أنه قد يكون هناك اختالفات يف الرأي بيين وبني من أعمل معهم                   

ين كنت أعمل من جانيب على حصر اخلالف يف نقاطه ويف أسبابه               لكأو بني من يعملون معي، و      
 .وفيما عدا ذلك مل أكن أحاول أن أصعده أو أمسح بتصعيده. بباتهومس

 ولعل أيضاً سعادة الفريق األول يذكر مرة أنه كان بيين وبني أحد زمالئي خالف كبري أطلع                  -
فعندما كنا نتقابل يف االجتماعات اخلاصة كنا نلقى        .  عليه، وتصاعد بيننا اخلالف وتشبث كل منا مبوقفه       

، وأظن أين صديق عزيز عليه وأنا أحبه كثرياً، وأعتقد          ترحاب كأنه صديق عزيز علي    بعضنا بالبشر وال  
من يراكم وأنتم تتناقشون يف العمل يظنكم أعداء، ولكين أراكم           :  أنه حيبين أيضاً، فتعجب منا وقال     
 .هذا شأننا دائماً: اآلن إخوة متضامنني، فقلت له

صدره، ألننا كنا نعمل يف معيته ويريدنا دائماً أن          وكان هذا من األمور اليت أعجبته، وأثلجت         -
نكون متفقني، وكان خيشى أن يستفحل بيننا اخلالف ويتجاوز حدوده، ولكن كنا حنصره دائماً يف                 

 يف العمل، وأراها منهجاً ثابتاً فيه، هو أخذ األمور باحلسىن، فكثرياً            ومن األمور اليت مرت علي    .  نطاقه
  بعض النا  ما يدخل علي       أو على غريي من رجال األمن، فأهدئ من         س وهم يف حالة هياج وثورة علي 

به، وأحاول أن أقلم أظفار حقده أو غضبه حىت يهدأ، مث أحاول أن أرضيه بقدر ما                ضسكت غَ روعه وأُ 
وكنت أمحد اهللا على ذلك، وهذا ما       .  أستطيع أو أقنعه مبا ينبغي أن أقتنع به، وخيرج حبمد اهللا راضياً            

 .كثرياً من الناس حيمدون يل ذلك، ويذكرونين به إذا لقيتهم بعد فترة من الزمنجعل 
 . وشكراً؛ وختاماً فالتجارب كثرية وال سبيل إىل حصرها أو تعدادها-

 



  ))سؤال(( 
 

هل يرى الفريق حيىي املعلمي     :  ويوجه األستاذ حسني جنار إىل الفريق حيىي املعلمي سؤاالً هو         
 :ألديب، واألديب العسكري؟ وجييب الفريق حيىي املعلمي على السؤال بقولهفرقاً بني العسكري ا

 

 يف الواقع أين ال أرى هناك تناقضاً بني العسكرية وبني األدب، فالعسكرية أدب، مبعناها                  -
الشامل وهي تنظيم وانضباط، وكذلك األدب أيضاً ينبغي أن يكون فيه تنظيم وانضباط، انضباط يف                

فال أرى أن هناك أي     .   يف األداء، وانضباط يف التقيد بآداب احلوار وما إليه           األسلوب، وانضباط 
سالمي القدمي واحلديث جند أن كثرياً من رجال الشعر          تعارض، ويف تارخينا إذا استعرضنا تارخينا اإلِ       

كما جند كثرياً من الشعراء     .  واألدب كانوا من العسكريني، وإن مل تكن العسكرية كما هي اآلن            
ان، وقد كتبت حلقات عن شعراء فرسان، يعين أم جنود، ونشرت بعضاً منها يف جملة احلرس                 الفرس

الوطين، ولعلي أذكر منهم أبا الطيب املتنيب يف املاضي، وحممود سامي البارودي يف العصر احلديث، ويف                
د عبد السالم   الوقت احلاضر عندنا من الشعراء الضباط سعادة اللواء علي زين العابدين، واملقدم أمح             

غايل، وأذكر زميالً لنا اختاره اهللا إىل جواره كان يعمل بشرطة حائل يدعى علي عويضة، لقد كان                   
 .شاعراً فناناً

 

 . فال تعارض أبداً بني العسكرية وبني األدب والشعر، أو بينها وبني الفن-
 

يف صناعة النشر يف    وسأل األستاذ حسني جنار احملتفى به باعتباره صاحب دار للنشر، عن رأيه              
 .اململكة العربية السعودية

 

 :فأجاب الفريق حيىي املعلمي على السؤال بقوله
 يف الواقع إن صناعة النشر يف بالدنا تعاين أو متر بأزمة شديدة، بسبب عدم إقبال اجلمهور                   -

ببني معاً، فأكثر   على شراء الكتب أو على اقتنائها أو بسبب عدم اهتمام الكثريين بالقراءة، أو رمبا بالس              
القراء ال يهتم بالقراءة، واملهتمون بالقراءة وهم قلة يريدون أن حيصلوا على الكتاب هدية، وحىت لو                 
عرض عليهم الكتاب جماناً يف مكتبة عامة ال ميدون إليه أيديهم، ولكنهم يريدون أن يقتنوه يف مكتبتهم،                 

 :وقدمياً قال أحد الشعراء.  دى إليهمويريدون أن حيصلوا على توقيع املؤلف على النسخ اليت
 

ابـــاًقَاباً وألْتهـــدي ِكـــولكـــنين أُ
. 

ايب وحــدهتهــدي ِكــان لــو أُد هــوقَــ 
. 



  ))السؤال األخري(( 
 :ريق حيىي املعلمي بقولهجه األستاذ حسني جنار سؤاله األخري إىل احملتفى به الفوو
 إن دفاعك عن اللغة العربية هو دفاع الرجل الغيور على دينه، وعلى هذه اللغة اليت حتمل                   -

أال ترى معي أن الذين حياولون أن يشككوا يف قدرة اللغة العربية بالذات على               ..  هذه املعاين السامية  
 .استيعاا للتقنية احلديثة مقصرون يف فهمهم؟

 :يق حيىي املعلمي على السؤال قائالًوأجاب الفر
 ميكن أن تدخل يف اللغة، ويكفي أن         احلقيقة إن اللغة العربية ال تضيق عن استيعاب أي معانٍ          -

 :أشري إىل أن لدينا طريقتني يف اللغة العربية أو وسيلتني، تثريان اللغة، إحدامها
دة الدالة على معىن، فننحت     بأن نأخذ من الكلمات األعجمية أو الكلمات املتعد       :   النحت -١

مشس، ويقال حضرمي نسبة إىل       فيقال عبشمي نسبة إىل عبد    .  منها كلمة، وهذا شيء شائع منذ القدم      
يدز، وأن هذه الكلمة ليس هلا      وذه املناسبة أذكر أن كثرياً يتساءلون ملاذا نقول مرض اإلِ         .  حضرموت

 هلا مقابل يف اللغة العربية بأن نقول األداز أو           مقابل يف اللغة العربية؟ وكنت أقول أنه ميكن أن جند          
هذه :  وليكن هذا امساً جديداً يدخل إىل اللغة العربية، كما يقول عميد األدب العريب طه حسني              .  األدز

لغتنا وحنن منلك فيها ما ميلكه أجدادنا األوائل، فأجدادنا األوائل أدخلوا إىل اللغة كلمات مل تكن من                  
ها يف فارس ومسعوها يف احلبش ومسعوها يف غريها من بلدان العامل، فأدخلوها يف اللغة               اللغة العربية مسعو  

ميكن أن ندخل إىل اللغة     ووأصبحت من مفردات اللغة العربية، وجاء القرآن بكلمات كثرية منها،            
 .العربية كلمات من هذا الطريق

تاذ عزيز يوافقين عليه     الطريقة األخرى هي التعريب، التعريب يف مفهومي وأظن أن األس           -٢
ألين كنت أقرأ له أحياناً قصصاً مترمجة يكتب عليها تعريب األستاذ عزيز ضياء، وهي ليست تعريباً                  

فمثالً عندنا  .  وإمنا ترمجة، التعريب خيتلف عن الترمجة، الترمجة نقل املعىن أما التعريب فهو نقل اللفظ              
ليت دخلت علينا من وسائل احلضارة اجلديدة         أو التليفون أو أي آلة من اآلالت ا         ..  التلفزيون

والتكنولوجيا احلديثة، اليت ال نستطيع أن جند هلا كلمة عربية صرحية حتمل نفس املعىن ميكن أن نصوغ                  
. الراديو والتلفزيون ميكن أن نقول هلما الراد والتلفاز أو أي معىن          فمثالً  الكلمة األجنبية صياغة عربية،     

ملعىن ووجدنا له مشابه يف اللغة العربية فليكن، وإن مل نستطع فلنعرب اللفظ              فإذا استطعنا أن نعرف ا    
 .نفسه

 ويل جتربة يف هذا الصدد، وهي أننا عندما أردنا أن نعد قوائم لفحص السيارات أو مناذج                   -
دارة العامة للمرور، أعددت    بقوائم لآلالت اليت ينبغي فحصها يف السيارات، وكنت آنذاك مديراً لإلِ           



فحص يف السيارة، فإذا صادفتين بعض الكلمات اليت ال أعرف          مة بأمساء مجيع اآلالت اليت حتتاج أن ت       قائ
معناها، أسأل أحد الفنيني امليكانيكيني أو املهندسني عن مهمة هذه اآللة وما عملها، ومن الكلمات اليت                

 :قمنا بتعريبها من أجزاء السيارة
 . اهلوك وأطلقنا عليه ماسك العجلة-
 .أو عجلة القيادة" مقود السيارة" والدركسون وعربناه بـ -
 . الفرامل أطلقنا علينا الكوابح أو الضوابط-
 . وعربنا كلمة أتوبيس إىل حافلة-
 . وأعتقد أن هذه كلمة معجمية أو كلمة جممعية وانتشرت-
 وأصبحت وكثري من الكلمات اليت كانت تستخدم يف جمال املرور غريناها إىل كلمات عربية                -

 عندما أمسع رجال املرور يطلقون أمساء عربية على األشياء اليت تقع داخل نطاق عملهم ولكن                رساآلن أُ 
، وهذا راجع إىل أن وزارة       "جسر"وال يقولون   "  كوبري"يضايقين شيء واحد هو أم يقولون        

برى إىل كَوبِري   وبرى، وبسبب جهل الكثريين صحة نطقها حتولت من كو        املواصالت تستخدم كلمة كُ   
 . والسالم

 

  ))كلمة الفريق حممد الطيب التو�سي(( 
 :وقبل ختام األمسية حتدث الفريق أول حممد الطيب التونسي فقال

أما وقد  ..   أفسد عليكم هذه األمسية اجلميلة     احلقيقة أرجو أالَّ  ..   السالم عليكم ورمحة اهللا    -
شيء أن أرد ببعض التردد امسي، فكان لزاماً علي. 

 الذي أتاح يل هذه الفرصة للقاء زميل عزيز،         ه أوالً أود أن أشكر األستاذ عبد املقصود خوج        -
 الفريق حيىي املعلمي كأديب ألنين ال أستطيع وفاقد الشيء ال           ومقَومل ألقه منذ زمن طويل وأنا هنا لن أُ        

 .يعطيه
أهداين شيئاً من مؤلفاته، وأذكر      قرأت للفريق املعلمي كثرياً، وأعجبت مبا قرأت، وأذكر أنه           -

، اًإنين أرى يراعك ال يزال يتدفق روائع، بل أضحى أغزر رواء            :  أنين أرسلت له رسالة قلت فيها      
ويف .   وخصوصاً بعد أن حتلل من أعباء املسؤولية وحترر من القيود الوظيفية إىل آخره              اًوأسخى عطاء 

       هبت، وشكراً اخلتام قلت له هنيئاً لك مبا أوتيت وو     هبت، ومل أتلق منه اجلواب      لك على ما أهديت وو
خوة املتأدبني أمثايل أنه    وعرفت اجلواب فيما بعد، عندما علمت من أحد اإلِ        .  حىت اآلن، وتساءلت ملاذا؟   

وهناك تعرف على سيدة من ذوات األدب والشعر، ولكي يصل          .  سافر إىل خارج اململكة ألخذ دورة     
دب كان يقرأ بعض أبيات من األدب، مث يأيت وكأنه يلقيها من حفظه،             إليها أو يصل إىل جملسها يف األ      



وعندما سافر أصبح يتصل ببعض األدباء ليكتبوا له خطابات ويرسلها إليها، مث             .  ويعمل هكذا دائماً  
تصور أنه يف اخلارج يأيت الربيد يف الصباح، وبعث         ..  رأى أن يعتمد على نفسه وقال شعراً وليته مل يقل         

 :برسالة
نادياً يــنادي يف اجتــاه الســهر  مــ

. 

بيبيت وامسعي ا ح ــوم ي ـن الن ـي م ـومقُ 
. 

ــذيب ــ القَت ــر بلْ ــر واحلج  والفك
                                           .                  

 ســألت اللــيل وكــم يف اللــيل أفكــار
. 

 

 : وكسر كلمة احلجر يف وقت مل تكن به كسارات احلجر، مث تابع شعره بقوله-
 ــدر ــناك ب ــهر ه ــر الش ــذا آخ  فه

. 

 فليس ا أسفي ــدر ي ـأين الب :  سألت البدر  
. 

 

وبعد تلك  .   ووضع حتت كلمة الشهر عالمة تدل على أنه يقصد بذلك األشهر القمرية               -
 سبب عدم رد الفريق املعلمي على رساليت          الرسالة قطعت عنه احلسناء رسائلها، وعرفت عندئذٍ       
 تصل إىل درجة جتعلين أدعي األدب أو أدعي         واحلقيقة إن يل طموحات يشوا بعض الغرور، لكنها مل        

 والدي ألين تركت صالة     ففي ذات ليلة غضب على    .  العلم، وعرفين بنفسي والدي رمحة اهللا عليه       
املغرب، لكي أرضيه حاولت أن أقول شعراً، وبعد نصف ساعة من العناء والتشطيب متخضت املعاناة،               

 .           :فولدت نصف بيت هو

ــد هللا يف ــراٍءاحلمـ ــراء سـ ، وضـ
. 

          . 

 

 .           . وقلت احلمد هللا مجعنا السراء والضراء واملقصور واملمدود، يف نصف بيت هذا شيء عظيم-

ــ ــمس اين ربــب ــِنحي وص ماٍءعني ِب
. 

          . 

 

أنا أخطأت ولن يتكرر هذا     :   وعندما حانت صالة العشاء ذهبت إىل والدي وقلت له معتذراً          -
اخلطأ، واملشكلة ليس يف أن خنطئ بل يف التمادي يف أخطائنا، ولعل من فوائد هذا اخلطأ أنين بدأت                    

 :قال يل قل، فقلت.  قلت من الشعر، مث أكمل القصيدة ماأقول الشعر فإذا عفوت عين أقول
 .]مليح[: فقال يل.. اء وضراٍء هللا يف سرمداحل
 : فقلت-
مساين ربمليح[: فقال وهذا.. حين بنعماءي وصب[ 
 : فقلت-

 .]مليح[:  فقال يف امتعاظ...احلمد هللا ال أشرك به أحداً
 : فقلت-

 ....] قبيح جداً...قبيح[:  فقال غاضباً...عضائيحىت ولو قطعت يل كل أَ



تذكرين   -وكان رمحه اهللا صاحب نكتة        -عليك أن تترك الشعر وأنت تذكرين        يا بين جيب     -
         أن أوجهه وجهة األدب فلعله حيسن القول        بشخص مغريب، مل يفلح ولده يف الدراسة، فقال علي  .

وبعد عامني أو أكثر جاء     .  وأحضر له مؤدباً لتعليمه وتأديبه، فبدأ يعلمه البالغة وأصول الشعر والكتابة          
بدأت أقوله،  :  لعلك أجدت نظم الشعر وأصبحت من أرباب املعلقات؟ فقال له          :  بوه وقال له  إليه أ 

إذن فاذهب إىل ذلك البستان، حيث اجلو الشاعري الذي           :  قال له والده  .  ولكن ليس باملعلقات  
 .يساعدك على قول الشعر

يف الليلة احملددة   و.   واصطحب الولد معه رفقاء السوء، وقضى معهم أياماً وليايل يف هلو وجمون            -
لعودته سهر حىت مطلع الفجر، وعند الليلة احملددة بعد أن راحت السكرة كما يقولون، فتح عليه اهللا                  

احلقيقة أنين شغلت وما    :  بنصف بيت وملا جاء أبوه وسأله لعلك أعددت لنا قصيدة عصماء؟ فقال له             
. له فرمبا يكون من عيون الشعر      قُ هذا جهد املقل،  ..  والده..  فقال له .  متكنت إال من نصف بيت فقط     

 :فقال الولد
 . لقيت القمر طالع واحلمام حيادي فيه-
والبوم يغرد فيه ومنذ ذلك الوقت      ".  - البعيد   -خيرب بيت أمك    "  : قال له أبوه أنا أكمله لك      -

 .طلقت حماولة الشعر، وبالتايل أنا لست من أدعياء األدب
أقومه كرجل أمن فإنه يف احلقيقة رجل أمن من الطراز            الفريق حيىي املعلمي إذا كان يل أن          -

درس علوم األمن يف    .  األول، وهو أعلم مين بالشؤون األمنية وأقدم مين، ومجع بني القدمي واحلديث            
اململكة العربية السعودية، مث حدثها إذ كان يدرس دورات متقدمة يف أمريكا وأثرى األمن العام يف                  

دارة، ويف التخطيط، ويف العمليات، ويف املرور       فقد عمل يف اإلِ   .   معني جماالت عديدة، وليس له ختصص    
 .ويف أشياء كثرية

.  وسعدت كثرياً بالعمل معه، وكنا نتفق كثرياً، وخنتلف قليالً وكان يعجبين إصراره على رأيه              -
رجات واحلقيقة أن املدرسة العسكرية احلديثة تعترب النقاش أعلى د         .  إذا كان يعتقد أن رأيه األحق      

التنفيذ األربع فالتنفيذ بعد النقاش املفيد اهلادف، للوقوف على حقيقة األمر، خري من التنفيذ املبين على                
والفريق حيىي عندما يصر على رأيه ال يعين أنه يعاند،          .  الطاعة العمياء املفتقرة إىل العلم واملعرفة احلقة      

غري أن  .  يطلب منه التنفيذ فينفذ دون مناقشة     ألنه عندما يصر على رأيه عناداً، فلآلخر احلق يف أن            
، واألدلة موجودة على ذلك يف      ]املنفتحة[العسكرية احلديثة أصبحت تعتمد يف التنفيذ على الطاعة          

فتفسري األهداف يعتمد على التنفيذ الذي يعطي العملية روحاً وقوة، جتعل اجلميع              .  الوقت احلاضر 
ريق املعلمي من رواد هذا املسلك وقد أعطى كثرياً لألمن            والف.  يقبلون على التنفيذ بدوافع أقوى    

ولقد سعدت كثرياً مبعرفته وسعدت     .  وكما قال غريي أنه ذو حلم، فهو أيضاً ودود وحيب اخلري          ..  العام



ح أكثر من مرة ويصرح     لم الذي كان ي   هوأود أن أقول لألستاذ عبد املقصود خوج      .  كثرياً بالعمل معه  
ر األدب،  حقِّإذا أردت أن تكرمين كأديب فأنت بذلك ت        :  كأديب، أقول له  بأنه يريد أن يكرمين     

وأقول له اليوم إنك حققت أمرين يف وقت واحد،         .  وبالتايل بط مبستوى أمسيتك ومبستوى إثنينيتك     
ثنينيتك افتكرمي املعلمي هو تكرمي يل، وبالتايل فقد حققت تكرميني يف وقت واحد، ومل يهبط مبستوى                 

 . ليكموالسالم ع

  ))ختام األمسية(( 
 بعدها دعوة احملتفى به      اعتربت الكلمة اليت ألقاها الفريق حممد الطيب التونسي مسك اخلتام متَّ           -

وخالل تناول الطعام أعلن األستاذ حسني جنار أن         .  واحلضور إىل موائد الطعام، لتناول طعام العشاء      
 .صاحلضيف االثنينية القادمة هو سعادة األستاذ عثمان ال

• • • 







 احملتوى
- ١ .حملات من حياة احملتفى به

- ٢ .كلمة مقدم االثنينية
- ٣ .كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٤ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
- ٥ .كلمة الدكتور حممد عبده مياين

- ٦ .قصيدة فضيلة الشيخ أيب تراب الظاهري
- ٧ .كلمة األستاذ عبد اهللا بغدادي

- ٨ .اهللا رجبكلمة عبد 
- ٩ .كلمة األستاذ عبد الغين آشي
-١٠ .كلمة الدكتور عبد اهللا الغذامي
-١١ .كلمة األستاذ حسن القاضي
-١٢ .كلمة األستاذ مصطفى عطار
-١٣ ]احملتفى به[كلمة األستاذ عثمان الصاحل 

• • •



 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 .هـ١٣٣٥ ولد مبدينة امعة عام -١
 -  ١٣٤٨   عام احل الناصر الصاحل ما بني    ـل هو الشيخ ص   ـ تلقى تعليمه على يد عامل فاض       -٢

 .هـ١٣٥٣
هـ يف عهد امللك عبد العزيز      ١٣٥٦ بدأ حياته العملية معلماً يف أول مدرسة أنشئت خبرب عام             -٣

 .هـ١٣٥٩ وظل ا حىت عام ،رمحه اهللا وحبزم وعزم من السيد حممد طاهر الدباغ رمحه اهللا
 . مث انتقل إىل الرياض وعمل لدى احملكمة عدة شهور بوظيفة كاتب ضبط-٤
 مث عمل مديراً ملدرسة أبناء مسو األمري عبد اهللا بن عبد الرمحن شقيق عبد العزيز رمحهما اهللا من عام                    -٥

 .هـ١٣٦٣هـ حىت عام ١٣٥٩
ه اهللا ليتوىل إدارة     كلف من قبل مسو األمري سعود بن عبد العزيز رمح           ـه١٣٦٣ يف اية عام     -٦

 .مدرسة األجنال
 . سنة٣٤ بلغت مدة خدمته يف ميدان العلم واملعرفة -٧
 .سالمية توىل رئاسة حترير جملة البحوث اِإل-٨
 ساهم يف الكتابة يف جملة املنهل والة العربية وجملة الفيصل وجملة احلرس الوطين وجملة الدفاع                  -٩

 .ومجيع الصحف احمللية
 . جملس األوقاف األعلى ورئيس جملس األوقاف الفرعي بالرياض عضو يف-١٠
 . عضو مؤسس يف جريدة اجلزيرة-١١

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
يه وعلى  عل،  والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهللا        ،   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 .آله أفضل الصالة وأمت التسليم
كم هي الليايل اليت نفرح فيها واليت تزخر        ،  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ،   أيها األفاضل  -

ألن الذكرى إذا   ،  فتجنح النفس ا إىل شيء من اخلجل أحياناً       ،  دائماً بذكريات عبقة تعيش يف النفس     
فأمسي لقاء الليلة لقاء بني     ،  ما أمجل أن يلتقي جيل جبيل     .  كانت عميقة جتعل النفس أمامها ال شيء       

ال أطيل فالكلمة  ،  لقاء الليلة هو لقاء متفرد وفريد     .  وجيل األجالء املتربني  ،  جيل األفاضل املربني  ،  جيلني
 .هوهو صاحب هذه الدارة سعادة األستاذ عبد املقصود خوج، ليست يل وإمنا للذي أتاح لنا هذا اللقاء

 

  ))هحملتفي األستاذ عبد املقصود خوجكلمة ا(( 
 مرحباً بضيفه شاكراً له جتشمه عناء السفر يف         هاملقصود خوج   مث حتدث احملتفي األستاذ عبد    

 :حتفاء بضيفه الكرمي فقالالوشاكراً للحضور حضورهم ومشاركته ا، سبيل تلبية الدعوة
. السالم على أشرف املرسلني   والصالة و ،  واحلمد هللا رب العاملني   ،   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 .السالم عليكـم ورمحة اهللا وبركاته
والسعادة الغامرة اليت تراها على هذه      ،  البشر الذي تراه على حميا هذا اجلمع       ..   يا سيدي  -
خوان عنوان ملا جييش يف هذه الصدور من هذا اجلمع الكرمي من األساتذة األجالء واإلِ                ،  الوجوه
 .األعزاء

، حميياً،  سلماًهذا اجلمع الكرمي أتاك م    ..  ر ويف القلوب تقديراً وإكباراً وإعزازاً      حمبتك يف الصدو   -
دت يف قلوم   تعمرحباً بك يف دارتك بني زمالئك وإخوانك وتالمذتك وأبنائك الذين اق            ،  مؤهالً
 .وجهادك الدائم املستمر يف حقل التعليم، جزاء عملك الكرمي، يغبطك عليه الكثريون.. جملساً

، فجزاك اهللا عن تلك األجيال خري اجلزاء       ،  ت ذلك املعلـم الذي علَّم أجياالً فأحسن        كن -
 .أحسن اهللا إليك عملك وأكرمك مبا قدمت.. وكنت ذلك املربـي الفاضل الذي أفضل وتفضل



وما أكثر ما   ،   يف هذه األمسية عندما جنتمع لتكرميك شعورنا أننا نرد جزءاً من مجائلك الكثر              -
 .ينا وعلى أبنائنا من األجيالجتملت به عل

نشكر لك ما   ،  يف سبيل العلم  ،   يا سيدي عرفناك ذلك الباحث العامل ااهد يف سبيل الكلمة          -
نراك ،  نراك حىت اآلن ااهد على صفحات اجلرائد واالت ويف حلقات العلم          ،  قمت به وما تقوم به    

 .عرةالباحث واملؤرخ والناقد واملنري لكثري من املسالك الو
كنت الناصح  ،   ما ال يعرفه عنك الكثريون أنك كنت الناصح ألويل األمر يوم عزت النصيحة             -

، حنفظ لك ذلك يف زمن قل فيه الرجال وأنت من قلة الرجال           ،  وعفة يد للخري ومن اخلري    ،  يف عفة لسان  
 .بل من بقية الرجال

 أن يتحدثوا عنك فمثلك     أترك لزمالئي ..   الكالم عنك جتيش به النفوس والصدور وهو كثري        -
حسن بنا أن نستمع إىل مآثره وذكره العطرمن ي. 

جزاك اهللا عنا خري اجلزاء     ..  يزورنا العلم فيها والفضل   ،   كم حنن سعداء بك هذه األمسية       -
وكم أنا سعيد ذا اجلمع الذي يشارك هذه        ..  زيت عنا اجلزاء األوىف   ج،  وكتب لك بكل خطوة حسنة    

خواين الذين يودون التحدث يف هذه      وأترك إلِ ،  أحسن اهللا للجميع  .  تقديراً لك ،  بةبقلب احمل ،  األمسية
وأن تسمعنا ذلك الصوت الذي أشجانا      ،  والذين مما ال شك فيه يسعدهم أن تتحدث إليهم        ،  األمسية
وقبل أن أختم كلميت أود أن أبلغ فضيلة الشيخ         .  والذي حنن يف غاية الشوق إىل أن نسمع منه        ،  كثرياً
وطلب مين أن أنقل عرب امليكرفون      ،  ان الصاحل بأن فضيلة الشيخ عبد اهللا خياط قد اتصل يب هاتفياً           عثم

كما .  مع اعتذاره لعدم متكنه من احلضور ملرضه      ،  حتيته وتقديره ألستاذنا اجلليل الشيخ عثمان الصالـح      
لشاعر الكبري األستاذ   وأستاذنا ا ،  أن معايل أستاذنا الشيخ حسني عرب أيضاً ملرضه اعتذر عن احلضور          

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، حممد حسن فقي لظروفه اليت تعرفوا

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد حسني زيدان فقال

والصالة والسالم على سيدنا حممد نيب       ،  واحلمد هللا رب العاملني   ،   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
، )١("ثرثارة يف كل ناد خيطب    "ولست أقول اآلن كما قلت من قبل        .  وعلى آله وصحبه وسلم   ،  الرمحة

                                           
 :هذا عجز بيت صدره  )١(

ــب   ــاد ختطـ ــل نـ ــرثارة يف كـ   ثـ
. 

ــن    ــت وال تكـ ــالم إذا نطقـ وزن الكـ
. 

 :، و مطلعها ٨٥٥بن عبد القدوس املتوىف والبيت من قصيدة للشاعر صاحل 
ــر ــر والدهـ ــيه تصـ ــم فـ ب وتقلُّـ

. 

 ــرم ــبالك بعتص ــ ح ــنبـ ــلك زي د وص
. 

 



هو املثل األعلى للفضيلة    ،  أعيش الوفاء للذي كان هو الوفاء     ،  ثارةفلست اليوم ثرثارة ألين أعيش اإلِ     
وملا ،   خبري ملا ذكرته   ولو مل يذكرين  ،   فأنا متهم بأين مغرض فلو مل يثن علي        - عثمان الصاحل    -والوفاء  

 .أخرت سفري عن القصيم أللقي حماضرة ألجله
ولكن كل ذلك ليس كبرياً وال كثرياً أمام ما          ،   اعتذرت عن سفري اليوم إىل سفري الغد        -

وإمنا ،  هلذا ال أستطيع أن أُعرفُه التعريف الشخصي      ،  رفهعرفه وال أَ  عأَ.  تفضل به علي عثمان الصاحل    
 :وكأمنا هو ينشد مع ابن نباتة، وعثمان الصاحل أخالق، والرجل أخالق، عرفه التعريف اخللقيأَعِرفُه ُأل

ــنقاء  ــا العـ ــت ـ ــرمبا علقـ فلـ
. 

ــباكها    ــريد ش ــا ت ــد كم ــا مت دعه
. 

ــتوي الــرقطاء    ــوى املــنون وتل تل
                                                            . 

ــه   ــى ب ــذي غَن ــك الصــل ال ــا ذل أن
. 

ــهمي اإلِ      ــديد وأس ــر الش ــويل الوت ــوس األرق ومق ــو الق ــي ه ــاءوفم نش
. 

فلوال األمل ملا كان    .  ألنه صاحب قلم وألنه صاحب أمل     ،  عثمان الصاحل له حق أن ينشد ذلك        -
أو أمل الشاعر حينما يرى     ،  أو أمل احملسن  ،  أمل املتعلم ،  أمله ليس يف بدنه وإمنا أمله يف نفسه       ..  صاحب قلم 
م األقل  لية وعلَّ م العِ علّ،  موعثمان الصاحل تعلم فعلَّ   .  هلذا يريد أن يتعلم ليعلم    ،  هلذا يتأمل .  أمته يف جهل  
 .وعلمين أنا أن أكون صاحب خلق ألرد الفضل إىل أهله، وعلم األكثر

ليس هذا  .  والذي ال يشكر الفضل ال يصنع الفضل      ،   فالذي يشكر الفضل هو صانع الفضل      -
، ء عليه وإن الثنا .  وإمنا هو إعالن عن وفاء هلذا الرجل الذي تفضل علي فأثىن علي            ،  فخراً أفخر به  

وهذه ميزة ميتاز ا كياننا     ..  م اليمامة وعليكم أنتم احلاضرين أن جعلتم امة تكر      ،  والثناء على احملتفى به   
 .العزيز بن عبد الرمحن يرمحه اهللا اليت وحدها البطل عبد، اململكة العربية السعودية.. الكبري

أن ،  أن نعيش جندياً أخاً للحجازي    ،  يأن نعيش امياً أخاً لليمام    ،   حنن سعداء أن نعيش الوحدة     -
 .نعيش أحسائياً أخاً ألي بلد بل ألي شيء

فأنا .  ولقد كان عبد املقصود نبيهاً حينما فعل ذلك       .  خوة متثلت يف هذا التكرمي    اِإل..   حنن أخوة  -
 .وكم لليمامة من فضل على امة     ،  وكـم امة تفضلت على اليمامة    ،  امي مدين هلذا اليمامي بالفضل    

املدينة املنورة  ..  سالممن مآرز اإلِ  ،  ولو عددنا الرجال الذين صنعوا تارخينا لوجدناهم من هذه اجلزيرة         
إن فاحتاً أو   :  أحتدى من يقول  .  هذه اجلزيرة هي اليت صنعت تارخينا     .  سالمسالم ومن معاقل اإلِ   مآرز اإلِ 

فقد كانت عاصمة   ،  اطورية يف دمشق  مربولئن كانت اإلِ  ،  جندياً قاد الفتح العظيم مل يكن من هذا البلد        
كما أن  ،  ولكن الكوفة كانت عاصمة العاصمة    ،  دمشق تأمر وحتفظ التراث وتعني    .  العاصمة الكوفة 

ولكن أين  ،   كلها كانت عواصم للعاصمة    ...كما أن تونس  ،  كما أن القريوان  ،  كما أن فاس  ،  الفسطاط
معنا هذا املتشيع لنا باحلب عثمان الصاحل؛       وها حنن جنتمع شيعة واحدة جي     ،  العاصم اآلن؟ تفرقنا شيعاً   
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته؛أشكره وأشكركـم مجيعاً



 

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
 :مث حتدث معايل الدكتور حممد عبده مياين فقال

أشرف املرسلني  والصالة والسالم على    ،   احلمد هللا رب العاملني    ... بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
امرة وأنا أشترك باحلضور يف تكرمي األستاذ        غأشعر بسعادة   .  وعلى آله وصحبه أمجعني   ،  سيدنا حممد 
 .أستاذنا الشيخ عثمان الصاحل، الفاضل

 فقد جنح هذا الرجل يف أن يغرس حبه يف نفس من تتلمذ عليه يف فصول الدراسة أو على                     -
 .وبالسؤال وباملتابعة، وبالتواصل والتواد، اء وبالنقد البن،وباحلكمة، صفحات اجلرائد باخللق الكرمي

وقد التف حوله التالميذ بعد أن خترجوا       ،   ولقد كان يسعدين دائماً أن أراه يف أماكن متعددة         -
واحلب والتربية  ،  يذكرون اللمسات اليت كان حييطهم ا      ،  من املدارس يذكرون هذا املريب الفاضل      

وهكذا جنح هذا الرجل شأنه شأن      ..  فلقد كان يقسو لرييب   ،  ضطر للقسوة السليمة حىت عندما كان ي    
 .الذين غرسوا يف أنفسنا ذلك احلب الكبري هلم، أساتذتنا األفاضل يف هذه البالد املعطاء

ألنه قد تعهدين شخصياً    ،   وإنين شخصياً أشعر بتقدير ألستاذنا الفاضل األستاذ عثمان الصاحل         -
، كان يبدي الرأي  .  رشاد وبكتابات مجيلة أحتفظ ا    عالم بالنصح واإلِ  ِإلعندما كنت أعمل بوزارة ا    

ويف خلق  ،  ولكن جيعلين أشعر برغبة حقيقية يف متابعة ما ينقد أو ما يالحظ يف أدب جم               ،  ويوجه النقد 
املقصود   وجزى اهللا أخي األستاذ عبد    ،  فجزاه اهللا عنا أفضل اجلزاء    .  كرمي ويف حكمة وموعظة حسنة    

جنتمع فيه ونتذكر أننا مجيعاً يف هذه البالد        ،  ي جيمعنا هلذا اللون من التكرم بني وقت وآخر         الذ هخوج
 .وأمة واحدة هلدف واحد، يد واحدة
كلها خري ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيمعنا        ،   واحلمد هللا أننا جنتمع دائماً على موائد كهذه        -

 .وشكراً، إنه مسيع جميب.. دائماً على هذا اخلري
 

  ))قصيدة فضيلة الشيخ أبي تراب الظاهري (( 
 منه يف االحتفاء بفضيلة     مشاركةً،  مث ألقى فضيلة الشيخ أيب تراب الظاهري قصيدة شعرية        

 :الشيخ عثمان الصاحل قال فيها
 يقــيم الــنديا هواشــكروا خــوج 

. 

ــيا  كـــرموا عـــثمان صـــاحل املعـ
. 

أن يـــنال التبجـــيل مـــنا رضـــيا
                                                            . 

ــيعاً  ــنا مجـ ــه عليـ ــن حقـ إن مـ
. 

ــا ــيا ، فكمـ ــرداً زهـ ــديح بـ املـ
. 

ــرٍب  ــنا م ــو في ــى وه ــد جلَّ ولق
. 



واســـع الشـــأو مل يكـــن خمفـــيا
. 

ــنا  ــان مكيـ ــدره وكـ ــرفوا قـ عـ
. 

نثــــرها أو نظــــيمها العبقــــريا
. 

ــراً  ــارف نشـ ــة املعـ ــه خدمـ مهـ
. 

ــيا  ــتطاباً جنـ ــنع مسـ ــدا اليـ فغـ
                                                            . 

ــتهاه  ــاً منـ ــد بالغـ ــذل اجلهـ بـ
. 

ــيا    ــرى لؤلئ ــى ث ــد أت ــه ق غوص
. 

ــيب  ــب لبـ ــل أديـ ــه فاضـ نابـ
. 

ــيا  ــثا زكـ ــان حبـ ــى باحلسـ وأتـ
. 

ــتا  ــبا وحنـ ــياد نقـ ــى باجلـ وأتـ
. 

ــيا   ــوامض ش ــن الغ ــو م ــني جيل ح
. 

ــاه  ــه وحجـ ــناس رأيـ ــر الـ ـ
. 

ــدويا  ــنه الـ ــرقان مـ ــع املشـ مسـ
                               .                              

ــر  ــثاقب فكـ ــرانه بـ ــز أقـ بـ
. 

ــيا     ــذُّ املط ــره يغ ــين عص ــن ب م
. 

ــثرياً  ــوق كـ ــر يفـ ــن ماهـ فطـ
. 

فيجـــيء الكـــالم حلـــناً شـــجيا
. 

وميـــيط اللـــثام عـــن مـــبهمات 
. 

صـــيته طـــار يف الـــدنا أحـــوذيا
. 

نتســاقى مــن نــبعه وهــو ثــر 
. 

ــيا  ــاً جلـ ــعب مائجـ ــابه الصـ صـ
                                                            . 

ــفني  ــرب سـ ــه كـ ــو يف ميـ وهـ
. 

يـــرقب الـــنشء جنمـــه القطبـــيا
. 

ــراً  ــيوم طُ ــيلك ال ــنان ج ــت ف أن
. 

ــريا ــيئاً ف ــان ش ــدم اللس ــاء ف ج
. 

ــناة مـــنك إذا مـــا  ال تلـــني القـ
. 

فـــامِض يف ســـريك احلثـــيث دؤوبـــاً شـــامخ األنـــف مســـتقيماً أبـــيا 
. 

ــجيا  ــنت ش ــيث ك ــيب ح ــنفح الط ي
                                                            . 

ــوى  ــر نض ــورد واألزاه ــر ال وانث
. 

ــيا  ــا علـ ــأنه مكانـ ــوا شـ فارفعـ
. 

ــز  ــه لعزيـ ــوم إنـ ــا القـ أيهـ
. 

ــيا    ــياً أو قص ــان دان ــن ك ــز م ه
. 

ــار  ــو فخـ ــناء وهـ ــتحق الثـ يسـ
. 

ــيا قـــوة احلـــق ال ـــي إذْ يحنـ
. 

ــباه  ــه وحــ ــر اهللا وجهــ نضــ
. 

مـــبدع العلـــم شـــرفونا ذكـــيا
                                                            . 

ــيعاً  ــه مجـ ــى ذويـ ــالم علـ وسـ
. 

 

 . تصفيق-
 

  ))كلمة األستاذ عبد ا بغدادي (( 
 :مث حتدث األستاذ عبد اهللا بغدادي فقال

وحني انتقلت  .  والصالة والسالم على رمحته التربوية املهداة والنعمة املسداة للعاملني        ..   بسم اهللا  -
ذا الكوكب األرض من فصل اجلدب      فانتقل العامل على ه   ،  نسانية إىل باب الرمحة الشاملة للكون كله      اِإل

 :وبعد.  ومسوم اجلهل ومحيمه إلـى فصل الربيع واألزهار واجلنات اليت جتري من حتتها األار            ،  واخلريف



ويصح يل أن ألقبه    ،  فالصاحل عثمان ضيف املقصود من السابقني األولني يف صناعة التعليم يف اململكة            
 ".مبربـي اجليل املعاصر"
 

وربيع عمره  ،  بدأها منذ فجر حياته   .  وله جوالت متطورة فيه   ،   حسناً اًه بالء  أبلى يف إعداد   -
وقبل نصف قرن   .  مدينة امعة ..  ويف مسقط رأسه وملعب صباه وأُنِسه     ،  وزهرة شبابه وشرخه  ،  وريعانه

الزهر كوكبة ب متوغالً يف ممر اليامسني فوق قبب م      ،  من الزمان متنقالً فيها ويف غريها من بستان إىل بستان         
والزهرات تنمو  ،  تفوح بالشذى العبق ورائحة الورود يف ليلة مولدها وحني قطافها          ،  بالعناقيد املتدنية 

يف أجواء  ،  ويف مالعب الدروس حملقة     ،طيورها مغردة ،  يانعات والشجرات باسقات  ،  على الطرق 
 :)١(عنان احلياة عليهم صيب كما قال أمري الشعر العربـي. غامرة

 
ــمات ا ــأم بســ ــا الطــــيب   كــ ــاس رحياــ حلــــياة وأنفــ

. 

ــب ــرابيد يف امللعــ ــاد عــ ِمهــ
                                                            . 

عصــافري عــند جــي الــدروس 
. 

ــذهب  ــل املـ ــن املخمـ ــز مـ أعـ
. 

ــة  ــبا حلـ ــنان الصـ ــاهم بـ كسـ
. 

ــدب ــرعه األهـــ إذا رف يف فـــ
. 

ــندى  ــت ال ــورد حت ــن ال ــى م وأ
. 

 

وطابت فيها  ،  وحيث عذبت له األغاين   ،   ويف مدينة امعة حيث مالعب الصبا ومراتع األنس        -
، فكان الدرس األول  ،  وحيث رق حلن الوتر وطاب األنس والسمر      .  وترقرقت يف النفس األماين   ،  املغاين

ليمه فيها  وبعد أن أخذ ا طالئع تع     ،  وكـان هذا املربـي يلقي مبقدمات دروسه يف مدرستها األهلية        
متضي به األيام ويسبقين هذا املربـي      .  ومتكن من أن يتصدر ملهنة التدريس ويتصدى لصناعة التعليم         

، بادئاً مبسقط الرأس ومتنقالً من فنن إىل فنن        ،  العمالق إىل صناعة التعليم ألكثر من عشر سنوات        
 .وعقله يف نشوته، وعمره يف طراوته

 

ومضى موغالً يف الدروب    ،   املبارك إىل ميدان التعليم     ويف العشرينات من عمره بدأ زحفه       -
إن اهلوى  :  وحني أجند قال  .  والتهام والنجاد ،  سالكاً اهلضاب والوهاد  ،  مقتحماً الطرق مفتتحاً ااهل   

جند  .. أو معهد العاصمة الذي جعل منه معلماً       ،  ويف معهدها العتيق معهد األجنال    ،  ياضق الرِ اِئقَوفوق ش
ويبين ألمته جمد   ،  نسان السعودي املعاصر الذي يرتاد الفضاء ويقتحم ااهل        يبين اإلِ ،  حضارياً مشعاً 

 .وسلطان العلم، األوطان وعزة احلياة
 

                                           
 :بيات من قصيدة ألمري الشعراء أمحد شوقي مطلعهاهذه األ )١(

ــبب  ــه أحـــ ــِبب بأيامـــ وأَحـــ
. 

ذا صــــحبة املكــــتب بأال حــــ 
. 

 



وبعد حتليق جناحاه يف    ،  بعد تطواف وتسياب  "  يف خدمة التعليم  " نعم لقد استوىف الصاحل كتابه       -
وتندت منه حسناوات   ،  ه يف الرؤى املتنأنقة   وبعد أن استجاش عقل   ،  وبعد جولة مباركة  ،  املطار العريض 

 .والقدوة العلمية، جياد صابغات رافالت يف األسوة التربوية
 ولعلين ال أكون من الالهجني يف املغاالة حني أقول أن الرجل كان من السابقني األولني يف                   -

والفكر ،  ة املدروسة اليت تعتمد على اخلط   و،  اصطناع الطرائق والشرائح الثقافية اليت جتايف االرجتال       
 .والفتح البادئ، والسهر الواصل، الدؤوب
علماً وتعليماً  ،   لقد استجاش وفاؤه لصناعة التعليم وألشرف رسالة وأصدق أمانة وأنبل غاية            -

 .وصنايع مفصاحة، وأفعاالً وضاحة، وكانت جياشته أعماالً وضاءة. وعمق دراية
إحياء "د الغزايل حني قال يف رائعته التربوية الفقهية         مام أيب حام   وأذكر الصاحل اآلن مبقولة اإلِ     -

فإنه كالشمس تضيء   ،  م فهو الذي يدعى عظيماً يف ملكوت السماوات       لَّم وع ِلفمن ع ":  علوم الدين 
وكذبالة املصباح تضيء لغريها    ،  ب غريه وهو طيب   طيوكاملسك الذي ي  ،   مضيئة يف نفسها   يلغريها وه 
 .ليم فقد تقلد أمراً عظيماً وخطراً جسيماًومن اشتغل بالتع. وهي حتترق

وإذا قلت إن التعليم صناعة     .   وقد اشتغل الصاحل بصناعة التعليم طيلة نصف قرن من الزمان          -
 وخمزونه العلمي والتربوي رصيد ضخم يف عامل الفكر التربوي         ،  ك املعرفة والِدربة والنصح   لَفألنه م ،

، وإحسانه هلذه الصناعة أنه كان ماهراً يف أدائها        .  ى ناجحة نسانية واحلضارية حمصلة كرب   وجتاربه اإلِ 
وهو يربـي صغاره التالميذ    ،  حمسناً عرض طرائفها للصغار كما أجادها للكبار      ،  متمكناً من أساليبها  

ويقودهم حنو سياسة مثلى يف اعتناق احلقائق العليا يف األخالق           ،  كما يعلم كبارهم بالقدوة احلسنة    
 .العلمي من أجل عزة احلياةوسلوك سبيل الكفاح 

 كان بعيداً   وال نفَّر من سيئة إالَّ    ،   كان إمامهم يف التطبيق    ب أحداً منهم يف فضيلة إالّ      فما رغَّ  -
فالعلم يدرك  .  فهو يدرك أن أكثر املتعلمني ينظرون إىل حال القائد وأكثرهم مقلدون           .  عنها من قبل  

 . أكثر من أرباب البصائروأرباب األبصار، بالبصائر والعمل يدرك باألبصار
وكان التضامن يشد أزرهم ويقوي روابط      ،   لذلك كان التنافس يف اخلري بينهم بالغاً أقصاه         -

ال تلهيهم عن غايام نزوات     .  فتح قلوم باحلب الصحيح   وت،  يثارفتفيض نفوسهم باإلِ  ،  األخوة بينهم 
 .الشباب وال حيجبهم عن برهان رم غرور احلياة

وهي صناعة كربى يف    ،  ا املنهاج مثرة من مثار أعمال الصاحل يف صناعة التعليم           وقد ظل هذ   -
فالتعليم الذي أحسن الصاحل صناعته ال يعتمد على نقل          .  عصرنا وحتتاج إىل معرفة ودربة ولطف      

وال أن منأل عقول    ،  كما تنقل السوائل عرب األنابيب من إناء إىل آخر         ،  املعلومات من عقل إىل عقل    
 ال  ثرفإن حسنات هذا املربـي اجلليل يف ميدان التعليم كُ        ،  وبعد.  علومات تتكدس وتتراكم  الطالب مب 



. وإحسانه لصناعة التعليم وإجادته فيها تعترب أمثولة للمعلمني واملتعلمني          ،  تدخل يف ميدان احلصر   
 .حة التعليميةوميكن للجيل املعاصر أن يستفيد منها على السا، وجودته وجتويده وجمموع جتاربه يوثق ا

الذي ،  هاملقصود خوج   نسان الكبري عبد  حسان لنا وأجوده قد جاءه الليلة من اإلِ        وأحسن اإلِ  -
وقد مكنه اهللا من جتويد صناعة التكرمي ألهل        .  ويعرف أفضال املخلصني  ،  يقدر أقـدار الرجال العاملني   

، حسانذلك إىل مراتب اإلِ   فارتفع ب ،  مام الشافعي الفضل والعلم وبينهما رحم متصل كما يقول اإلِ        
ودخل بتكرميه للمعلمني والعلماء واألدباء واملفكرين من أهل الوطن العربـي          ،  وجتاوز آفاق الشكران  

وتصدر صاعداً إىل القمم الشاخمة     ،  واجلودة العالية ،  حسان الواسع ويف صالونه األدبـي باب اإلِ    ،  كله
. ومن قبل ومن بعد   ،  تعليم من أمثال الصاحل عثمان    لريقى إىل مرتبة الشرف يف تكرمي رجال التربية وال        

وال يدانيه فيه تكرمي وال يساويه أحد من أهل         ،  وهو تكرمي يرفع مرتبته إىل مصاف العظيم من الرجال        
 .املكرمات

 

 فله مين أعظم الشرف وأمسى الفخار والذكرى اخلالدة على مدى األدهار وأذكر أنه أوصى                -
 . لرجل من كرام رجال العلم واألدب والتربية والتعليم يف بالدنابالتكرمي، على غاية التكرمي

ــوالً   ــاً وعق ــئ أنفس ــبين وينش ؟)١ (ي
. 

أعلمــت أشــرف أو أجــل مــن الــذي 
. 

)٢(وهــو الــذي يــبين الــنفوس عــدوالً
                                                            . 

ــومية  ــباع ق ــبين الط ــذي ي ــو ال فه
. 

ويـــريه رأيـــاً يف األمـــور أصـــيال
. 

ــنطق  ــوج م ــل أع ــنطق ك ــيم م ويق
. 

ــيال  ــنهم التفضـ ــائر مـ ألويل البصـ
. 

ــوا  ــة واجعل ــل األمان ــا أه ــوا هل فادع
. 

 ..والسالم عليكم ورمحة اهللا، وشكراً 
 

  ))كلمة األستاذ عبد ا رجب(( 
 :األديب عبد اهللا رجب فقالمث أعطيت الكلمة للشاب 

ماذا ميكن أن أقول عن األستاذ الشيخ عثمان بن ناصر الصاحل؟ وهل ما              ..   سالم اهللا عليكم   -
 .أقوله يرتفع بالرجل كثرياً أو قليالً؟ وهل ما سأقوله يرتفع يب من حيث أدري وال أدري؟

                                           
 :هذه األبيات من قصيدة ألمري الشعراء أمحد شوقي مطلعها )١(

ــوال   ــون رسـ ــم أن يكـ ــاد املعلـ كـ
. 

قـــم للمعلـــم وفـــه التبجـــيال    
. 

   

نصاف، اليت وردت يف البيت الذي سبقه يف صلب         در وبداية العجز يعود على كلمة اإلِ      ضمري الغائب املنفصل املوجود يف بداية الص        )٢(
 :القصيدة، وهو

ــدوهم ــفجتـ ــوال كهـ ــوق كهـ  احلقـ
. 

ــى    ــوا عل ــى ِإلارب ــيان احلم ــاف فت نص
. 

 



وله من التجارب   ،   أقرب شيء إىل الواقع أن يكـون املتحدث عن أستاذ يف مثل سن شيخنا             -
ويعرج ،  أو تلميذاً له يريد أن يؤكد معرفته بأستاذه وشيخه        ،  يف عديد من املواطن قريباً من سين عمره       

 .إىل بعض فضائله وحماسنه اليت الحظها عليه من كثرة اللقاء واحملادثة
-   مشوار  لكنت اكتسبت أشياء وأشياء يف    ،  يداً يف السن أو تلميذاً يف املدرسة      ِد وليتين كنت ن 
من ،  وأنا ال أخفي أنين تعلمت من األستاذ عثمان الصاحل على قدر ما أتيح يل أن آخذ عنه                  .  احلياة

إال من الصورة اليت كانت تنشر مع بعض         ،  خالل لقاءات حمدودة التقينا فيها على غري سابق معرفة         
 انعقاد مؤمتر   واملناسبة هي ،  م١٩٧٥  /هـ١٣٩٥كان ذلك يف سنة     .  مقاالته وكلماته يف الصحافة   

فقد كنت يومياً ألتقي باألستاذ عثمان       .  سالميةرسالة املسجد مبكة املكرمة بدعوة من الرابطة اإلِ         
وفكرة عن كل موضوع يتطرق احلديث إليه مما        ،  وأجد عنده جواباً لكل سؤال    ،  وأحتدث إليه ،  الصاحل

 ...زاد من أعجابـي بالرجل والتبكري يف احلضور من الغد
، وتوثقت صليت به حىت أنين زرت الرياض يف إحدى املناسبات املهمة           ،  ام املؤمتر  وانقضت أي  -

وكان ذلك يوم مجعة حيث اصطحبين إىل املسجد        .  وجعلت أول وجهيت إىل دار األستاذ عثمان الصاحل       
 .ومن مث العودة لتناول طعام الغداء، للصالة

ىل جانب كونه من أوائل املربني يف        وأريد أن أحتدث باختصار إىل أن األستاذ عثمان الصاحل إ          -
وكانت ،  وكانت جتربة وفترة غنية يف حياته     ،  سالميةاشتغل يف حقل الصحافة اإلِ    ،   سنة ٣٤بالدنا مدة   

جملة البحوث  ،  فقد رأس حترير كربى االت    .  فترة خصبة وحتقق له فيها الشيء الكثري من النجاح         
 . رشادفتاء والدعوة واِإلعلمية واِإلسالمية الصادرة عن رئاسة إدارات البحوث الاِإل

ويف كل عدد من    ،  فيما أعتقد .  هـ١٤٠٠هـ إىل   ١٣٩٥ واستمر بالعمل ا من سنة        -
سالمي والقضايا  األعداد اليت توىل إصدارها جند جهد املسؤولية ومسؤولية الطرح فيما خيدم الفكر اإلِ             

 بأيديولوجيات عصرية تتطلب بعض احلذر يف       نسان املسلم وهو حماصر   سالمية اليت حيتاج إليهما اإلِ    اِإل
 .معاجلتها والتنبيه إليها ولو بإشارات عابرة

سالمية أريد من األستاذ عثمان الصاحل أن        وعن العمل يف الصحافة اإلِ    ،   وعن هذه التجربة   -
صحافة  وأن ال  خاصةً،  يتحدث الليلة إن أمكن حىت يعلم من مل يكن يعلم وأنا منهم عن املعاناة اليت لقيها               

نسان سالمية هلا خطورا إذا مل يكن الربان عليماً باملسالك اليت يسلكها ليصل إىل بر األمان باإلِ                 اِإل
 .املسلم واتمع املسلم الذي تتوجه إليه هذه الصحافة

مذكرات " وأختم كلميت بسؤال شيخنا الفاضل عن كتابه الذي وعد بإصداره حتت عنوان               -
املقصود    هذا اجلمع الكرمي الذي جاء ملبياً دعوة الصديق األستاذ عبد           فمىت سيصدر؟ وأحيي  "  معلم



. وأشكره على هذه اللقاءات الطيبة اليت تبقى له ذكرى مجيلة يف القادم من األيام              ،  هحممد سعيد خوج  
 .وشكراً والسالم عليكم، وطاب مساء يومكم

 

  ))الغين آشي كلمة األستاذ عبد(( 
 : آشي فقالالغين مث حتدث األستاذ عبد

أبيت إال أن أشارك هذا اجلمع الكرمي يف االحتفاء باملربـي الفاضل           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
واليت قام ا هذا    ،  وأريد أن أضيف إىل املآثر اجلميلة اليت استمعنا إليها        .  األستاذ الشيخ عثمان الصاحل   

بية كلغة رمسية يف رابطة مجعيات اهلالل       دخال اللغة العر  دفعه إلِ :  الرجل مدة حياته مأثرة عظيمة وهي     
 .والصليب األمحر يف جنيف

الرمحن أيب اخليل الذي كان يرأسنا يف تلك الفترة           إن هلذا الرجل وملعايل الشيخ عبد     ،   احلقيقة -
وأول منظمة  ،  الفضل األول يف أن أدخلت اللغة العربية كلغة عمل رمسية ضمن اللغات العاملة دولياً              

 .غة العربية كانت هي منظمة اهلالل والصليب األمحرتدخل فيها الل
عندما فكر املسؤولون فـي الدول     ،  كرمية فاضلة ،   وأيضاً هناك مأثرة أخرى هلذا الرجل       -

لتجمع كلمة اموعة العربية    ،  العربية بأن تكـون هناك أمانة عامة جلمعيات اهلالل والصليب األمحر          
مكان أن تكون اململكة العربية     أليس يف اإلِ  :  دها مهس يف أذين   عن،  وتوحد صفها جتاه التكتالت األخرى    

السعودية هي املركز هلذه األمانة؟ أليس لدينا رجال يستطيعون أو يضحون باعتبار أن هذا العمل عمل                
الرمحن   سأتشاور مع معايل الشيخ عبد    :  فخري وليس هناك مرتب يدفع ملن يكون أميناً عاماً؟ قلت له          

وتشاورت معه يف   ،   م ٧٦/  م٧٥ يرأس ذلك املؤمتر الذي عقد يف الرياض يف عام           وكان،  أبـي اخليل 
وجبهود احلكـومة أيضاً ووفق بأن تكون األمانة العامة يف          ،  ومت حبمد اهللا وفضله   ،  ذلك اخلصوص 

ويرجع الفضل يف ذلك لكال األخوين الشيخ عبد        .  وأن أكون أميناً عاماً هلا    ،  اململكة العربية السعودية  
 .ن أبـي اخليل والشيخ عثمان الصاحلالرمح

وهذه املآثر اليت   ،  نسانية الفاضلة  أردت ذا أيضاً أن أضيف إىل هذه احملاضرة هذه املآثر اإلِ            -
 . ولكن أريد هلا أن تثبت يف هذه الندوات الفاضلة؛ وشكراً،جيب أن تسجل وتذكر ولو أمهلها التاريخ

  ))ا الغذامي كلمة الدكتور عبد(( 
 :اهللا الغذامي فقال  أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور عبدمث
 .والصالة والسالم على أشرف املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني،  بسم اهللا الرمحن الرحيم-



حساس يف نفسي بأن ما أجده فيها غري كاف         ليس إلِ ،   حاولت أن أعتذر عن احلديث الليلة      -
، فمنصة كهذه جيلس عليها مربون أجالء     .  تشعاراً هليبة املوقف  ولكن اس ،  لتكرمي أستاذ جليل ذا املقدار    

كبار مبا يرمسونه يل ويف نفسي من مسلكيات راقية         ،  كبار يف خلقهم  ،  كبار يف علمهم  ،  كبار يف مقامهم  
 .وعادية

 

ألن األوىل أن أكون فـي جملس      ،   وأحسست أن وقويف بينهم سيجعلين يف حرج من أمري          -
وهلذا العرب قالوا يف بعض كالمهم       .  قد يكون الصمت أبلغ من احلديث      و.  أتعلم فيه وال أحتدث   

ولكن أستاذنا الفاضل   ،  وكنت أظن أن صميت الليلة سيكـون حكمة أجرب ممارستها        ،  الصمت حكمة 
 .وكثري جداً، والكالم الذي يف نفسي كثري،  أن أتكلم أصر عليهاملقصود خوج الشيخ عبد

 

ذلك الرجل  .  هو املرحوم صاحل الصاحل شقيق شيخنا     ،  رجال فأنا تلميذ لرجل فاضل صنع ال      -
تعلمت منه يف املدرسة العزيزية كيف ميشي يف        ،  الذي صنع تارخياً جميداً ليس يف العلم ولكن يف اخللق         

لكي يشعر اجلميع أن من خلق الرجل الفاضل أن         ،  ويلتقط الورقة الساقطة على األرض    ،  أروقة املدرسة 
 . لنا أن إماطة األذى عن الطريق صدقةلكي يبني، يلتقط الورقة

 

وكان يراقب  ،  وكان يتكلم مع أهالينا   ،  وكان يتابعنا يف الشارع   ،   كان يدخل علينا يف الفصل     -
وحينما كربت وبدأت أقرأ يف اجلرائد وأتابع األستاذ عثمان         .  يف فكرنا ويف مسلكنا   ..  كل حركة فينا  

املسلكيات ،  يف هذه األخالقيات  ،  مراً فـي أخيه  مست،  وجدت أن ذلك الرجل كان مستمراً     ،  الصاحل
وصرت أتعلم من األستاذ عثمان كامتداد لوفائي لذلك الرجل الذي كنت أنظر إليه وهو قمة               ،  الراقية

 .شاهقة وأنا صغري أَدب يف الطريق
 

حساس الكبري بأنين يف مدرسة علمية وأخالقية       وكل ما يف نفسي هذا اإلِ     ،   فلقد جئت الليلة   -
 .وكنت أود أن أتشرب علمها وأخالقها، ةراقي

 

قال كالماً عن الشعر احلديث     ،   طرفة صغرية أرجو أن يسمح يل أستاذي اجلليل بأن أقوهلا له           -
حينما وجد يف نفسه    ،  أنه بعظمته وخبلقه  ،  يكفينا من رجل حبجم عثمان الصاحل     :  لكنين أقول ،  وقبلته منه 

فخرج لنا من بيته واحد من أبرز        ،   على هذا الشعر   على الشعر احلديث ما وجد مل يغلق األبواب        
 .ويكفينا أن لنا أمحد الصاحل؛ شكراً، شعرائنا هو أمحد الصاحل



  ))كلمة األستاذ محد القاضي(( 
 :مث حتدث األديب الصحفي األستاذ محد القاضي فقال

ف املرسلني  والصالة والسالم على أشر   ،  واحلمد هللا رب العاملني   ،   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
إنين :  أيها األحباء عندما يعظم احلب تصغر الكلمات عندما يوجد الوفاء ال يكون للحروف معىن             ،  وبعد

 .أحس بشعور أستاذي اجلليل عثمان الصاحل وهو جيد هذا الوفاء وحيس ذا التكرمي
 منه  اًوفاء من أجل دعوته تكرمياً و     هاملقصود خوج    قبل ثالثة أيام عندما اتصل به األستاذ عبد        -

كان هناك اتصال هاتفي بيين وبني أستاذنا الفاضل عثمان الصاحل الستشارته يف             ،  هلذا الرجل اجلليل  
مل أجد األستاذ عثمان الصاحل     ،  يعلم اهللا مل أجد على مدى عالقيت بأستاذي كتلميذ له         .  موضوع أدبـي 

 دعاه من أجل حفل     هقصود خوج امل  إن األستاذ عبد  :  قال يل .  مرتبكاً مثل ما وجدته يف تلك اللحظات      
 .تكرمي له
ألنه كما يقول ويكتب ويردد مل يقدم       ،   الرجل عثمان الصاحل يف تواضعه كان يف موقف صعب         -

 .العمل الذي يستأهل التكرمي
. ومع هذا حيسون أم مل يقدموا شيئاً      ،   إن هؤالء هم العظماء حقاً الذين يقدمون العمل العظيم         -

هذا .  د على ما مل نفعل    حمومع األسف إننا كثرياً حنب أن ن       ،  قدوة ألن نعمل  فعالً مثل هذا الرجل     
حمد على ما عملالرجل حىت عندما يعمل ويفعل ال حيب أن ي. 

كان يود أن ال تلقى أية كلمة        ،   عندما كنا يف الطائرة قادمني هلذه املناسبة الوفائية الكرمية          -
 .إطراء جتعله يشعر عند مساعها باخلجل

وقبل ذلك وبعده خلقه    ،   الشيخ عثمان كما تعرفونه يف عطائه التربوي وعطائه األدبـي           إن -
بل إنه دائماً ما يدرأ     .  أو تعرض له بكلمة   ،  هذا الرجل مل نسمع يف جملس له أنه أساء إىل إنسان          .  العظيم

صعب على  وله مواقف ي  .  وعندما يرى اخلطأ حياول أن يعاجل اخلطأ بالكلمة الطيبة         ،  السيئة باحلسنة 
 .ومجيل على كل حال أن جييء هذا التكرمي الرائع ألستاذ جليل. نسان أن يعددهااِإل

 . أعتقد أن الكلمات كما قلت تبدو صغرية جداً عندما يكون احلديث عن الوفاء-
وال بد أن   ،   على هذه املناسبة الكرمية    هاملقصود خوج    ال بد أن نشكر األستاذ اجلليل عبد        -

الذي هو يف الواقع تكرمي للعلم والتربية        ،  اتذة الكرام الذين حضروا هذا احلفل      نشكر هؤالء األس  
وشكراً والسالم عليكم   ،  ومجيل جداً أن نعيش هذا الوفاء يف جمتمعنا الذي يقوم على الوفاء            .  واألدب

 .ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة األستاذ مصطفى عطار(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ مصطفى عطار فقال

كنت أظن أن جمال الكالم أو التعليق يكون بعد أن نستمع إىل فضيلة               ..   السالم عليكم  -
وأن ،  لكن وجدت أن الربنامج يسترسل    ،  أستاذنا الشيخ عثمان الصاحل   ،  األستاذ املريب العريق العتيق   

ولكن عرفت من   ،  فصحت وقلت إن دوري سيأيت بعد األستاذ عثمان        .  خوان يتقدمون بالكلمات  اِإل
فقلت على األقل إن فاتين كل      .  ريف احلفل أن احلفل سينتهي بعد أن يقول األستاذ عثمان ما لديه            ع

املقصود على أن أتاح هذه       لكنين أحيـي األستاذ عبد   .  شيء وما ترك األول كما يقولون لآلخر شيئاً       
العامل هلم مجيعاً من موقعه     و،  خوانه وألبنائه احملب لبالده وإلِ  ،  الفرصة لنا مجيعاً أن نرى هذا املريب الكبري       
 .سواء يف الرياض أو يف أي مكان يكون

ومل يلمس بعض   ،  وكان حديثه أكادميياً علمياً   ،  اهللا بغدادي عن جوانب      حتدث األستاذ عبد   -
رغم تنافر وعدم اقتناع كثري من أولياء الطلبة         ،  اجلوانب الكبرية اليت حققها األستاذ عثمان الصاحل       

والشيخ عثمان من املربني القالئل الذين استطاعوا أن يربطوا         ،  ليت يفترض أن يتخذوها   باألمور التربوية ا  
أعد فضيلة  ،  ويف إحدى املناسبات اليت مجعت أولياء األمور بأبنائهم ومعلمي أبنائهم          .  البيت باملدرسة 

مللك وقد حضر تلك األمسية ا    ،  الشيخ عثمان الصاحل وكان مديراً ملعهد األجنال مسرحية عن اجلهل          
وطلب من أبنائه اآلخرين الذين مل يكونوا معه أن يشاهدوا تلك            ،  العزيز رمحه اهللا فأعجب ا      عبد

 .ملا ملس فيها من معان سامية؛ هذه واحدة، املسرحية
عندما أراد أن يترك املعهد حاول الكثريون من كبار          ،   واألمر اآلخر لألستاذ عثمان الصاحل     -

ل الشيخ وزير   آومن أولئك معايل الشيخ حسن       ،  ثنوه عن عزمه  األمراء وكبار الشخصيات أن ي     
فقد اصطحبين معه أثناء تواجدي بالرياض يف تلك الفترة إىل بيت األستاذ عثمان               .  املعارف أنذاك 

إن الشيخ  :  وقد حدثين قبل شهرين قائالً    .  الصاحل ليثنيه عن االعتذار عن مواصلة إدارته ملعهد األجنال        
تكليف كثري من املسؤولني الكبار أن      بو،  صرارومل يكتف باإلِ  ،  مل يكتف بالزيارة  حسن رمحة اهللا عليه     

تعترب قطعة أدبية رائعة من األدب العريب       ،  بل كتب له رسالة أدبية ضافية     ،  يرجوه بأن يظل يف املعهد    
، ورجوت الشيخ عثمان أن تكون هذه الرسالة من ضمن الوثائق اليت جيب أن يراها كثري من الناس                  

 .لموا أنه ال يعرف الفضل ألهل الفضل إال ذوو الفضلليع
املقصود عن أن األستاذ عثمان الصاحل عندما تعرف إىل كبار املسؤولني يف               وأشار الشيخ عبد   -

وكان يسبقهم يف االستشارة وكانت له      ،  الدولة ووالة األمر مل يقف موقفاً سلبياً بل كان موقفه إجيابياً          



ومل يكن معزوالً حينما كان     ،  إن كنت أعتقد أنه ال يريد أن يتحدث عنها        و.  مواقف سيذكرها التاريخ  
 .وأبوته حييط باألحداث اليت تدور حوله، وأفقه الواسع، بل كان بنظرته الواسعة، مديراً ملعهد األجنال

، لو أردت احلديث عنها الستغرق ذلك وقتاً طويالً       ،   ولألستاذ عثمان الصاحل مواقف كثرية     -
ونرجو اهللا سبحانه   ،   حياة األستاذ عثمان الصاحل كلها دروس ومثل وقدوة        د أن أقول إنَّ   على أنين أو  

 .وتعاىل أن ميكن أمثال هذا املريب أن ينشروا سريهم الذاتية
فإنه جيدر بنا أن أستاذاً جليالً وزميالً       ،   ومبا أننا يف هذه الليلة نكرم الوفاء يف رجل من رجاله           -

فقد كان من خرية املربني الذين يقف هو واألستاذ عثمان الصاحل           ،  تاذ حممد فدا  هو األس ،  كرمياً لقي ربه  
أن يوصال الطالب الذين تقف ظروفهم األسرية من الناحية املادية ال             ..  واستطاعا،  كفرسي رهان 

أن يهيئا هلم الوسائل اليت استطاعوا ا أن يواصلوا الدراسة ويتحصلوا            ،  متكنهم من مواصلة الدراسة   
، م من تالميذ الشيخ عثمان الصاحل     وكثري من الذين يتسلمون املناصب العليا ه      .  املؤهالت العليا على  

وآلبائهم الذين فهموا رسالة التربية والتعليم؛      ،  وهم يعترفون له بكل الفضل بعد اهللا سبحانه وتعاىل         
 .ا اهللا الشيخ عثمانوحي، وشكراً جزيالً

 

  ))لصاحلكلمة احملتفى به الشيخ عثمان ا(( 
 :مث أعطيت الكلمة لفضيلة املريب األستاذ الفاضل عثمان الصاحل احملتفى به فقال

 فالسالم  ...سالمفإن خري حتية هي حتية اإلِ     ،  أما بعد .   وسالماً على رسول اهللا    وصالةً،   محداً هللا  -
 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

، ل الفاضل الذي حنبه هللا ويف اهللا      والرج،   قبل أن أبدأ كلميت أحب أن أشري إىل أخي وصديقي          -
 ...هاملقصود خوج األستاذ عبد.. مث للوطن
 هذا الثناء الواسع    وأثنوا علي ،   أما هؤالء الذين حتدثوا عين وذكروين ذا الشرف العظيم          -

وكرابطة وطنية وكرابطة   ،  كإخاء وكصداقة ،  نعم هذا االجتماع  .  فأعتقد أنين ال أستحق كل ذلك      
ومهما يكن اجلمع كثرياً فإنه ال كثري على األصحاب من          .  أحييه وأسعى إليه  ،  بطة دينية اجتماعية وكرا 

 .فهذا االجتماع كله خري وكله بركة، بلد واحد ومن وطن واحد أن جيتمعوا
، فأرى أن هذا شيء كثري جداً وال أستحقه إطالقاً         ،   أما أن األدباء جيتمعون ويتحدثون عين      -

 .بل أقل منه بدون استثناء، لكنين أقل منه بكثري، يهومهما قيل فهم مشكورون عل
املقصود يف الرياض قبل ثالثة أيام أو         فقد حدثين أخـي عبد   ،   أما كلميت اليت سألقيها اآلن     -
مث أحتدث فيها   ،  وهذه الفرصة غري كافية ألن أعد كلمة واسعة أحتدث فيها أوالً عن التعليم            ،  أربعة أيام 

وأخص ..  أحتدث فيهـا أيضاً عن رجاالتنا يف هذه البلد يف هذه اململكة           مث  ،  عن األحداث اليت مرت   



استطعنا ا أن   ،  فهي املنطقة الوحيدة اليت غذانا أساتذا وربونا تربية عظيمة         ،  هذه املنطقة بالذات  
 .وأن نكون شيئاً مذكوراً، وأن نصل إىل ما نريده يف حياتنا، نتذوق حالوة التعليم

هذا رجل عظيم أبـى إال أن يكون التعليم سائداً يف          ،  يد طاهر الدباغ   فمن منكم ينسى الس    -
حىت استطاع يف   ،  العزيز بصراحته ورجولته ووطنيته     وأىب إال أن يتحدث مع امللك عبد      ،  املناطق كلها 

لكن .  واليت أدت مثاراً ضخمة   ،  هـ أن يوجد هذه املدارس اليت تسمى مدارس امللحقات        ١٣٥٦سنة  
شيء أدت؟ ألنه اختار أساتذة أجالء فضالء يف دينهم ويف علمهم ويف وطنيتهم ويف              مباذا أدت ومن أي     

استطاع أن يرسل كل واحد إىل مدرسة       .  ولكنكم كلكم تعرفوم  ،  وال أستطيع أن أعددهم   .  إخالصهم
وكيف يكون  ،  حىت استطاع هؤالء أن يقفزوا بالتعليم وأن يثبتوا فضيلة املعلم          ،  من املدارس يف جند   

 . املؤمناملعلم
ومع اعترايف بأن بالغيت وبياين لن تصل إىل        ،   وقبل كلميت أود أن أشري إىل هؤالء الذين حتدثوا         -
وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيزيهم عين       ،  ولكنين جيب أن أشكرهم   ،  ولن تصل إىل بالغتهم   ،  معلومام

 ومل مير الوقت الكايف عليها لكي       فهي مرجتلة ،  أما كلميت املتواضعة اليت سأحتدث ا اآلن      .  خري اجلزاء 
 سأبدؤها أوالً باحلديث عن مضيفنا األستاذ عبد       .  وأجعلها كلمة تستحق القراءة   ،  أهذا وأنقحها 
 . األديب وابن األديبهاملقصود خوج

واخللق ،  ووجوهنا املشرقة يف مساء األدب     ،  أدباؤنا وإخواننا وأبناؤنا  ،  خوة الكرام  أيها اإلِ  -
، أن يدعى معلم حيب العلم واملعلمني     .  أجد الشرف عظيماً  ..  خوةأيها اإلِ ..  زاز بالبلد واملروءة واالعت 

وأن ميزج هؤالء   ،  أن جيمع بني العلم وحب املعلمني     ،  هوإا سنة استنها ابن األديب واألديب خوج       
وإنين .  ةوهو ناديه احلبيب الذي لىب دعوته احملبون واملتأدبون من سائر اململك          ،  وهؤالء يف ميدان مجيل   

 وحبزم  ...يف عهد امللك عبد العزيز    ..  هـ١٣٥٦أليب كأول معلم يف أول مدرسة أنشئت يف جند عام           
 .الذي له الفكر احلي والرأي اجلد، وعزم من السيد طاهر الدباغ

ولكين تعلمت شيئاً يسرياً من املعلومات يف خالل         ،   إنين ال أمحل شهادة عليا وال متوسطة        -
هو صاحل  ،   أستاذ جليل وعامل فاضل ومرب قدير      ىلد،  هـ١٣٥٣  -  هـ١٣٤٨السنوات ما بني    

على يد عامل كبري هو حممد       ،  الناصر الصاحل الذي درس يف الزبري والعراق والكويت والبحرين          
وأتى .  وذلك يف الثالثينات اهلجرية   ،  علماء أجالء يف اللغة والدين    ..  وكلنا نعرف الشناقطة  ،  الشنقيطي

وأتى إىل عنيزة مسقط    ،  ن املدن اليت هلا وعـي خـاص حنو هضـم التربية والتعليم         إىل عنيزة وعنيزة م   
، فقد استقبلته واحتضنته  ،  وملا كانت عنيزة ذات وعي وإدراك وتقدير للعلم       ،  ومقر أسرة أخواله  ،  رأسه

ىل مث شاء اهللا إىل أن أعود إ      ،  فقد كان طالب علم وشاعراً وخطاطاً     .  وكنت ممن نال شرف الدراسة عليه     
 .مسقط رأسي يف مدينة امعة من أعمال سدير املنطقة التابعة ملدينة الرياض



هذا ،  الرمحن أبا اخليل    أحـب أن أشكر الشيخ عبد    ،   وقبل أن أسترسل يف حديث ذكريايت      -
وله صالت كرمية وأعمال    ،   بيض له أيادٍ ،  وكان من أهل الثراء   ،  الرجل كان نصرياً للمدرسة يف عنيزة     

وأرضعته حب اخلري وبذل    ،  ال يكون له كل ذلك وقد ربته أم فاضلة أديبة متعلمة شاعرة           وكيف  .  طيبة
 .حساناِإل

 : نعود اآلن إىل الذكريات-
هـ باملدرسة وبقيت ا    ١٣٥٦ بعد عوديت إىل مسقط رأسي امعة التحقت يف شعبان سنة             -

،  الشرعية كاتب ضبط   مث قدمت إىل الرياض وعينت بضعة شهور لدى احملكمة        ،  هـ١٣٥٩حىت سنة   
اهللا بن زاحـم     العزيز التمس من الشيخ عبد      الرمحن شقيق امللك عبد     اهللا بن عبد    لكن األمري عبد  

والثاين مساعده أن يتنازال لسموه بأن أكون مديراً         ،  األول رئيس احملكمة  ،  والشيخ حممد البواردي  
 سافرت إىل املنطقة الشرقية     مث،  هـ١٣٦٣هـ إىل عام    ١٣٥٩فمكثت عنده من عام     .  ملدرسة أوالده 

، وطاب يل البقاء  ،  اهللا ألكون عند عمي الذي كان يف اجلبيل تاجراً          بعد أن استقلت من لدن األمري عبد      
هـ وصلت إيلَّ من األمري سعود بن عبد العزيز ويل العهد            ١٣٦٣إال أن برقية يف نفس العام أي يف          

هـ ١٣٦٣وذلك فـي آخر عام     ،  دري ملاذا وال أ ،  آنذاك تطلبين على عجل للذهاب إلـى الرياض      
وأن تسري على   ،  ا على تنظيمها  وكانت املهمة استالم مدرسة األجنال وبادرت منذ استالمي العمل           

 .وألغينا األلواح اخلشبية. النسق احلديث والتدريس الذي يعتمد على املنهج والربنامج
الدراسة احلديثة على أنظمة إدارة     تنحو حنو   ،  هـ واملدرسة يف تقدم وازدهار    ١٣٦٣ ومن عام    -
مث صار هلا   .  مث تطورت مبا خنتاره من املدرسني من مصر وسوريا واألردن واختياري الشخصي           ،  املعارف

وهو معهد البنات الذي كان أول معهد وجد مبدينة         ،  قسم ثان وهذا مل يشر إليه أحد مع أنه مهم جداً          
وأضيف إىل ذلك   ،  بتدائي إىل الثانوي بدءاً من الروضة     والذي تطور هو اآلخر من الروضة واال      ،  الرياض

 .مربة الكرميات اليت كانت تنفق عليها بنات جاللة امللك سعود رمحه اهللا
وبأمر من جاللة امللك فيصل رمحه      ،   وبعد بضع سنوات من إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات         -

معهد البنات بأقسامه من    :  مؤسستني مها ،  الرياضكانت مدارسنا النسائية النواة الكربى يف مدينة        ،  اهللا
وسلمنا .  ومربة الكرميات من الروضة إىل الكفاءة املتوسطة      ،  الروضة إىل الثانوية العامة كاملة التشكيل     

وصرحاً ثابتاً؛ رعته عناية امللك سعود      ،  الشيخ ناصر الراشد الذي وجد نواة صاحلة يف مدينة الرياض         
 .وكرميات جاللته

ومبا كان يسمى   ،   العرب مشهورون بالسمر فيما نسميه اآلن بالنادي والندوة        ...خوانِإل أيها ا  -
 .يف املاضي عكاظاً



وكنا يف جند حىت يف العصر الذي خال من الثقافة           ،   وما ماثل ذلك من األمساء واملسميات       -
وقبل ،  ديةملكة العربية السعو  موقبل توحيده لل  ،  العزيز  قبل عهد امللك عبد   ،  واحنسر فيه األدب  

مل نعدم يف جند السمر والبيت املفتوح يف كل         ،  تصحيحه أوضاع اجلزيرة املتفتتة قيادياً واجتماعياً وقبلياً      
ويف حلقات السمر هذه يقرأ القارئ تفسري ابن كثري والبداية          ،  مدينة وقرية من لدن وجهائها وأعياا     

، رحة شعرية وال أدبية وال حبث عن اللغة       اطولكن ليس فيها م   .  وبعض املطوالت يف العقيدة   ،  والنهاية
ولقد حضرت بقايا هذا العهد     .  لعدم وجود مدارس ما عدا الكتاتيب األولية املهتمة بتحفيظ القرآن          

 هجرية لدى ذلك األستاذ البطل يف عزمه وحزمه وعلمه صاحل            ١٣٤٨عند سفري إىل عنيزة عام       
 .محن أيب اخليلالر أستاذي وأستاذ معايل الشيخ عبد، الناصر الصاحل

 وامسحوا يل أن أكون صرحياً يف ذكر حقيقة غالية كان هلا األثر البالغ يف ضة العلم يف هذه                    -
رأى موحد اجلزيرة   ،  ألننا يوم حظينا بانتشار التعليم ويوم وعى شباب بلدنا شيئاً من املعرفة            ،  البالد

طالئع املتعلمني من املدارس    وأن يعمد إىل    ،  ومؤسس جمدها ومشيد علمها أن يرسخ العلم أكثر         
إذ أمر باختيار الدارسني لينهلوا من مناهل العلم يف منطقتنا الغربية مصدر اللغة               ،  االبتدائية يف جند  

يشاً علمياً يف الدين    جفأوجد دار التوحيد يف الطائف اليت كان خرجيوها          ،  والدين واألدب والثقافة  
 .رمةواللغة يف كلييت الشريعة واللغة يف مكة املك

حظيت البالد بفتية يف    ،   ويف دار التوحيد وكلييت الشريعة من بالدنا املقدسة وربوعنا املطهرة          -
يف التعليم والوزارات واملصاحل احلكومية يف      ،  كانوا رسل علم وتعليم وإدارة وقيادة     ،  كل أحناء البالد  

العزيز كان هلذه     مللك عبد وبفضل اهللا مث بفضل ا    ،  ومن هنا ومن هذه الربوع    .  القطاعني اخلاص والعام  
الطالئع أثرها وتأثريها يف هذه النهضة اليت حيمل رايتها خادم احلرمني الشريفني وزيراً وملكاً فهد بن                 

 .العزيز
ومسرته اليت استقطبت   أأو ندوته   ،  هاملقصود خوج   ه عبد يخوة إن نادي األستاذ الوج     أيها اإلِ  -

وهي نادرة  ،  إال أا من نوع اجتماعي وأديب موفق      ،  عكاظهي امتداد ملا ذكرت من      ،  األدباء والشعراء 
الذي ثابر عليها يف    ،  العزيز الرفاعي   إال ما كان من ندوة أستاذنا عبد      ،  ليس هلا مثيل يف عصرنا احلاضر     

 .مدينة الرياض درة الصحراء والواحة اخلضراء
ء من اخلارج   اجتذبت األدبا ،   ذات مدلول أوسع   ه غري أن ندوة ومسرة نادي أديبنا خوج        -
 إرساهلم وتوجيههم وابتعاثهم يف      هوكان هلا رسل وبعثات يتوىل أديبنا حفظه اهللا خوج          ،  والداخل

وهذا ما مل يكن    .  واالستطالعات االجتماعية والتارخيية واألدبية   ،  املشاركات األدبية وكتابة البحوث   
ومن هنا جئنا   .   باملال فتح له اال    ألن إمكاناته املادية وسخاءه   .  خوة لذلك لغريه ومل يسلكه أحد من اإلِ     
وإنين ألهيب بالكثري من أمثاله أن حيذوا هذا النوع من النوادي اهتماماً             ،  إىل هنا وكلنا شوق لناديك    



قريش البلد هنا شعباً وشرفاً     ،  قريش احلجاز ،  وقريش.  وأن نكون يف حاضرنا كما كنا يف ماضينا       ،  بالغاً
والسيما يف عهد دولة    ،  وهذه األرض املقدسة جديرة بأن حتمي ما اندثر       ،  ال تنسى أبداً  .  وتارخياً ومكانةً 

. وأوجدت املعلم وقضت على األمية    ،  وبنت املعلم وبنت العلم   ،  أسست اجليش واالقتصاد واجلامعات   
، العزيز  وصرنا نرسل البعوث التعليمية للعامل شرقيه وغربيه يف عهد خادم احلرمني الشريفني فهد بن عبد              

 .سالم وإعزاز املسلمنيوأيد ملكه وحقق آماله من نصر اِإل،  ونصرهأعزه اهللا
ال أرى مستحيالً أن يكون ناديك واحداً من كثري من           ،   أيها األخ العزيز والفاضل النجيب     -

ويتناولون البحوث  ،  ويلتئمون يف سائر ااالت   ،  النوادي املماثلة يف كل مدينة وقرية يتبادلون الزيارات       
أن ،  عد النظر  ولكن أطالبك واهللا قد كرم عليك بكرم اخللق ووفرة املادة ومساحة النفس وب             ،واملعلومات

تشتمل على ما يفيد احلضور من حبث وخرب        ،  يكون لك جملة أو بعبارة أخرى نشرة توزع كل ليلة اثنني          
 .وطرفة

المية وماضيها  سوعن دولنا اإلِ  ،   وتتناول البحوث فيها احلديث عن تاريخ أمتنا وديننا وبيئتنا         -
 .وعن اجلزيرة وعن قبائل العرب، يف أفريقيا واألندلس والشام والعراق واليمن وغريها

لقائها يف بعض   تصلح إلِ ،  هناك أبيات من الشعر ألحد أبناء عموميت       ،   قبل أن أختم كلميت    -
هي حتمل وداً   املناسبات وهذه املناسبة إحداها فأستغلها هنا وألقيها وهي وإن مل تكن شعراً صحيحاً ف              

 :والقصيدة هي، صرحياً
ــه   ــم واآلداب جـ ــا يف العلـ هلـ

. 

ــدمي  ــن قـ ــنا مـ ــالس أوليـ جمـ
. 

ــه ــيهن جـ ــاعر فـ ليشـــرح شـ
                                  .                           

ــواٍن  ــال ت ــب ب ــن األدي ــؤم م ت
. 

ــه  ــه وحجـ ــوب بـ ــربهاٍن يهـ بـ
. 

جيـــيد الـــنقد لكـــن دون جـــرح 
. 

ــرجه   ــيه س ــد إل ــعر ش ــب الش أدي
. 

ــوماً  ــعر ي ــاظ الش ــى عك ــن ينس ول
. 

ــرجه    ــدش وفُ ــيهم خ ــيس بوع ول
. 

ــبار  ــه كـ ــول بـ ــربدنا يصـ ومـ
. 

ــة   ــيان احملجـ ــيه تبـ ــم فـ حبكـ
                                                            . 

ىنثــمسعــنا ابــن املقفــع فــيه أ    
. 

ــه  ــل أو بلهجـ ــم بفعـ ــاد ـ أشـ
. 

علــى العــرب األماجــد صــاغ مــدحاً 
. 

نشــم شــذاه يف الدنــيا وأرجــه   
. 

ــروٍض  ــداد كـ ــته بغـ ــد أحيـ لقـ
. 

ــه  ــه وأجـ ــِري مهَّمـ ــد اخلـ وفهـ
. 

ــنا  ــر بدولتـ ــبع غزيـ ــه نـ لـ
. 

ــه  ــيف وجـ ــيه للتثقـ ــثل أبـ كمـ
                                                            . 

 يف ســبيلهأبــا املقصــود خــوج   
. 

ــه ــوال ومهجــ ــديهم بأمــ نفــ
. 

ــوماً  ــفت ق ــرحيب أض ــك ال مبجلس
. 

ــنا  ــاء ل ــأض ــــلداـنق رجهـه وس
. 

ــل  ــاء كـ ــاء واألدبـ ــن العلمـ مـ
. 



ــه  ــياء أوجـ ــال يف العلـ ــناٍد نـ بـ
. 

فجـــدة بيـــتكم واحـــات علـــم 
. 

ــه  ــيل دجلـ ــنا يف اللـ ــرة لـ بطائـ
                                                            . 

أتيـــنا مـــن ربـــا جنـــد إلـــيكم 
. 

ــه    ــنحل جم ــهد ال ــم كش ــه كل ل
. 

بـــوفٍد يف الصـــحافة فـــيه ذكـــر 
. 

ــوج    ــن خ ــا ب ــاين ي ــه درر املع هب
. 

ــوا   ــاء ألقـ ــيه باألدبـ ــعدنا فـ سـ
. 

ــرجه  ــد بـ ــاء اـ ــنا يف مسـ رأيـ
. 

وأصـــبح معلمـــاً ومـــنار فضـــل 
. 

هلـــا يف الشـــعر تغـــريد وهـــزجه
                    .                                         

وتنحــر للضــيوف خــراف جنــٍد 
. 

ــه   ــف رج ــدة أل ــوق ج ــا يف س هل
. 

تكـــوم يف الصـــياين كـــل حـــني 
. 

مـــن ـــا قـــد بـــات حجـــه
. 

ــارح   ــاً نط ــاً وعلم ــي أدب ــدنا نبتغ وف
. 

لـــه مـــن جممـــع اآلداب شـــجه
. 

ــناً  ــن اآلداب رك ــدش م ــن خي وم
. 

ــٍر[ ــه رأى إنْ] ملثـ ــال وهجـ يف املـ
                                                            . 

ــيداً  ــال ك ــيس امل ــود ل ــا املقص أب
. 

ــامل  ــتىن[معـ ــوجه] تبـ ــى تـ أنـ
. 

ــن   ــاًولكـ ــال حقـ ــراء املـ الثـ
. 

ــه  ــيدان وأوجـ ــل مـ ــراه أجـ نـ
. 

ــباً  ــؤم رحـ ــيه نـ ــناديك الوجـ لـ
. 

ــه   ــل لُج ــاين ك ــى املع ــوص عل يغ
. 

لـــه لـــدى اآلداب ذكـــر كأبـــو 
. 

ليعـــرض فـــيه فكـــرته ونضـــجه
                                                            . 

ــداً  ــيه قص ــث يأت ــن باح ــم م فك
. 

ــه   و ــري فَج ــان غ ــن مع ــعراً م ش
. 

ــه حســن الفقــي كــم فَــض بكــراً  ب
. 

ــورى مــن دون ضــجه ــني ال ســرى ب
. 

ــىت  ــك ح ــدى نادي ــغ امل ــد بل لق
. 

ــوجة    ــد م ــن بع ــوجة م ــوا م توال
. 

ــرام   ــن الك ــدوم[يضــيف م ــوم] ق ق
. 

ــوز  ــر[يفــ ــه] بزمــ هللا حجــ
                                                         .    

ــز  ــد عزيـ ــنا ويف بلـ ــن هـ وحنـ
. 

ــيل   ــود رب الن ــو املقص ــوجه[ه ]خ
. 

ــي  ــيب أرحيـ ــهم لبـ ــا شـ ـ
. 

 

 تصفيق
 

ر معد بإخوانكم وإخواننا يف هذا الس     ومناسبة طيبة أن نس   ،   وأخرياً إا لفرصة أن نلتقي بكم      -
رئيس حترير الة على تقدميه إىل      ،  اهللا القاضي   وشكرا لصحفينا اللطيف محد عبد    ،  احلبيب اللطيف 

ونرجو أن جنتمع مرات ومرات إن شاء اهللا يف          ،  وشكراً للجميع على لطفهم   ،  صاحب النادي وندميه  
 .كل مناسبة؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))طلب األستاذ حسني جنار(( 
مث طلب األستاذ حسني جنار من احملتفى به األديب الشيخ عثمان الصاحل أن يذكر بعض                

 .امللح والطرائف التربوية
ولكن القصة اليت أدىل ا األستاذ مصطفى       ،   فاستجاب الشيخ عثمان وقال أعتقد إنه إحراج       -

الذي ،  ا درس عظيم ملن أراد أن ميس هذا الكيان الكبري         إ.  عطار وأحسن صياغتها تعترب طرفة تربوية     
وأصبح يف مقدور كل    ،  وجاء نتيجة وحدته هذا التالحم والتآلف والتراحم      ،  العزيز رمحه اهللا    أوجده عبد 

مث نشكر  ،  وما علينا إال أن نشكر اهللا على نعمه       ،  مواطن أن ينتقل من بلد إىل آخر يف أمان واطمئنان         
 .قدمونه من خدمات سيذكرها هلم التاريخ باملن والعرفانأويل األمر على ما ي

أنه يف يوم من األيام شكى كثري من األساتذة عبث أحد           ،   ومن الطرف اليت يستحسن ذكرها     -
وأردنا أن نلقنه درساً يف     ،  وعدم اهتمامه بالدراسة  ،  وعدم انصياعه ألوامر أساتذته   ،  األطفال الصغار 

فطلبت من أحد األساتذة أن حيضر الطالب ويوقفه ملصقاً         ،  دخوله املدرسة التربية منذ السنة األوىل من      
أحضر وتداً ودقه يف صدر الطالب حىت خيرق الباب من ظهره            :  وقلت لألستاذ ،  ظهره بباب الغرفة  

ويعلن أنه لن يعود ملا   ،   أن صرخ وأخذ يصرخ ويصرخ ويستغيث      فما كان منه إالَّ   ،  ختويفاً لذلك الطالب  
 .لفعل أصبح أديباً إىل درجة مل نتصورهاوبا، بدر منه

، وكان يضحك الطلبة  ،  أن طالباً يف التوجيهية كان حيب الفكاهة      ،   ومن الطرائف التربوية أيضاً    -
ويعترب ،  الشاهد أنه مل ينجح يف الثانوية عدة سنوات        .  وهذا يعترب يف عرف املدرسة أمراً غري مقبول        

 .فأردت أن أعطيه درساً، هدف إىل أن يتعلم خارج اململكةخصوصاً أنه ي، رسوبه يف التوجيهية صعباً
وألقيت عليه  ،  طلبت إحضار ذلك الطالب   ،   ففي صباح يوم من األيام والطلبة واقفون صفوفاً        -

وقد ملست آثار ذلك    ،  لكنين مل أجرح عرضه أو شخصه     ،  من كلمات العتاب والتأنيب الشيء الكثري     
وقال ما  ،   الطلبة من املعهد ذلك اليوم حيث جاء إىل مكتبـي         عند انصراف .  التأنيب بادياً على وجهه   

                هذه احلملة الشعواء   محلك على ما قلت؟ قلت له أال تدري؟ قال ال واهللا ال أدري ملاذا محلت علي  ،
إذن ستعلمك  :  قلت له .  ال:  هل تدري ما بيين وبينك؟ قال     :  ووجهت إيلَّ هذا الكالم القاسي؟ قلت     

 .ه اآلناأليام ما خفي عليك فهم
وعندما كان  ،  مث درس املرحلة اجلامعية بإجنلترا    ،  وحصل على الثانوية العامة   ،   ودارت األيام  -

أحد ،  رسائل الطلبة إىل ذويهم أستمع إليه ألن      :  كنت أستمع إىل برنامج إذاعي عنوانه     ،  يدرس هناك 
وفجاءة قرع  ،  امجكنت أترقب أن أمسع رسالة منه عرب ذلك الربن        و،  أبنائي كان يدرس خارج اململكة    

 :مسعي صوت ذلك الطالب وهو يبعث رسالته وكانت بدايتها



مث ،   الشيخ عثمان الصاحل   لدي وأستاذي ووالدي وصاحب الفضل علي     ا أهدي سالمي إىل و    -
فقلت يف نفسي يا سبحان اهللا هذا الذي وخبناه التوبيخ التربوي؟           .  عرج إىل ذكر أبيه وإخوانه وأخواته     

 .وإىل تنشئته النشأة الطيبة، وإىل تقوميه، نت أسعى إىل إصالحهأدرك اآلن أنين ك
 

وأشار ،   ويف أحد األيام قام بزيارة املعهد رئيس جملس النواب التركي ومعه أربعة من الوزراء               -
 إشارة خفيفة ذات داللة معروفة عندنا تعين أن          – اهللا يغفر له ويدخله واسع جناته         –امللك فيصل   
أود أن أسألك سؤاالً    :  وبعد ذلك قال رئيس النواب التركي     ،  يارة كل الفصول  فقاموا بز ،  تكرموهم

وكان فصيحاً يف اللغة العربية     ،  وكان املترجم بيين وبينه أحد موظفي السفارة التركية       ،  اً بيين بينك  سري
ال؟ وما الذي تقصد ذا السؤ    :  أرغب أن أرى أحد األمراء فسألته     :  قال،  بقدر فصاحته يف لغته التركية    

واحلياة للناس  ،  متاحان للجميع ،  والعلم كاهلواء واملاء  .  جيب أن تعلم أن األمراء وغري األمراء سواسية       
رغم أن أمراءنا هلم األمارة     :  فقلت له .  فقال ال زلت مصراً على سؤايل ورغبيت يف رؤية األمراء         ،  كافة

قال ال زلت أكرر    .  نان املشط لكن يف املدرسة فإن الطالب سواسية كأس       ،  وهلم املكانة وهلم القيمة   
، صرار اخترت عدة فصول من املراحل الثالث      حلاح واإلِ وأمام هذا اإلِ  ،  رغبيت برؤية أحد أبناء األمراء    
وأذكر أن من الذين مت اختيارهم مسو       ،  واخترت من طالا بعض األمراء    ،  االبتدائية واملتوسطة والثانوية  
 .األمري أمحد بن عبد العزيز

 

فقلت هلم  .  تناول بعضهم السجائر وأخذوا يدخنون    ،  بدأ اجلولة على الفصول    وقبل أن ن   -
ولكن استخدامه حمظور يف    ،  والدخان ليس حمرماً  ،  فهذه مدرسة تربوية  ،  أرجوكم االمتناع عن الدخان   

: فاستجابوا وقالوا ،  وحيرم تعاطيه يف املدرسة من قبل األساتذة حىت ال تضر رائحته الطالب            ،  املدرسة
 .كنا نبغيهذا ما 

 

 الشاهد أم سروا بذلك وراحو للملك فيصل رمحه اهللا وقالوا واهللا إننا رأينا ما أثلج الصدور                 -
وانتظرنا وصول ما   ،  مث سافروا ووعدوا قبل سفرهم أن يبعثوا إلينا ببعض الكتب واملراجع عن تركيا             

فتوقعنا أن يكون   ،  د طرد لنا  وبعد شهر اتصلت السفارة التركية وأبلغتنا بوجو      ،  وعدوا به عدة أسابيع   
ولكن بعد استالمنا له تبني أنه علب مملوءة         ،  الظرف الذي ننتظره بفارغ الصرب كتباً ومراجع تركية        

 .فجمعت أساتذة املعهد وتقامسوها بينهم، باحللوى التركية
 

 أخرى فسوف نسرد املزيد؛      وإذا مجعتنا الظروف مرةً   ،   هذا بعض ما جادت به الذاكرة       -
 .م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسال



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

سائلني اهللا طول   ،   ال يسعين إال أن أشكر فضيلة الشيخ عثمان الصاحل على ما أتاحه لنا مجيعاً               -
عر الشاب عبد الرمحن    ثنينية القادمة هو الشا   وأذكركم أن ضيف اال   ،  البقاء ومزيداً من التوفيق    

 .ثنينية القادمة أترككم يف حفظ اهللا ورعايتهفإىل أن نلتقي يف اال، العشماوي

• • • 
 







 احملتوى
- ١ .حملات من حياة احملتفى به

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

- ٤ .كلمة احملتفى به سعادة األستاذ عبد الرمحن عشماوي
- ٥ .جمموعة من القصائد الشعرية يلقيها احملتفى به

- ٦ .يز ضياءتعليق من سعادة األستاذ عز
- ٧ .تعقيب من سعادة األستاذ عمر اء الدين األمريي

• • •



 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 .هـ١٣٧٥ ولد بقرية تقع على جبل بين ظبيان تسمى عرا، عام -١
 . تلقى تعليمه االبتدائي واملتوسط والثانوي بالباحة-٢
 .هـ١٣٩٧ية كلية اللغة العربية سنة سالممام حممد بن سعود اِإل خترج يف جامعة اِإل-٣
 حصل على املاجستري يف نفس اجلامعة وكان موضوع رسالته للحصول على درجة املاجستري هو                -٤

 .هـ١٤٠٣عام " سالمي علي أمحد باكثريسالمي يف آثار الكاتب اِإلاالجتاه اِإل"
 :من مؤلفاته الشعرية -٥

 . إىل أميت-١
 . صراع مع النفس-٢
 .  لبنان قصائد إىل-٣
 . حوار فوق شراع الزمن-٤
 . بائعة الرحيان-٥

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، حممد بن عبد اهللا عليه وعلى                -

 .آله أفضل الصالة وأمت التسليم
 . أيها األخوة األفاضل مرحباً بكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 ليس غريباً على تربة هذه البالد املقدسة أن ينبت فيها شاعر إسالمي بالفطرة فالتواصل فيها                 -
 . أن خلق اهللا األرض وإىل أن يرثهاذقائم من

 مبا أوتوا من قوة البيان،       سالم طلب وطالب كل أبنائه أن يكونوا مدافعني له وعنه            واإلِ -
والشعر ال شك هو املدرسة اليت دافعت دفاع األبطال         .  وفصاحة اللسان، أو جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم     

 .عن هذه العقيدة اليت جاءت مرتلة من اهللا سبحانه وتعاىل
 يثاب   وأمسيتنا يف هذه الليلة ستكون إن شاء اهللا حتليقاً يف هذا اجلو العطر من الكلمات اليت                 -

 .قائلها ألا حتمل الروح والفكرة وحتمل االنتماء
 يسرين أن أرحب باحملتفى به يف هذه األمسية األستاذ الصديق الزميل الشاعر واألديب، عبد                -

 . فأهالً وسهالً به يف ليلة من ليايل الفكر واألدب والشعر. الرمحن العشماوي
 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه واحلضور، شاكراً للجميع تلبيتهم              

 :دعوته فقال
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسوله، السالم عليكم رمحة اهللا وبركاته-
حيلو يل  ، و "الوجيه" يف املنطقة الغربية هنا، نقول لكل من يسمى عبد الرمحن، مسة يف التسمية                -

أن أرحب بوجيهنـا فـي هذه األمسية األستاذ عبد الرمحن العشماوي، فبامسكم وبامسي نقول له أهالً               
 .وسهالً كعريس هلذه الليلة



 عريسكم هذه األمسية من الشباب غري ما تعودمت عليه، عرفناه من خالل ما نقرأ له، ذلك                   -
. من يقرأ له وهو ال يعرفه يعتقد أنه مسن        .   قصائد درراً  احمللق يف إسالمياته عقيدة راسخة، وإمياناً زاخراً،      

ذلك ليس مبستغرب كما قال زميلي      .  سالمية، ويف قصائده الرائعة   هو يف احلقيقة مسن يف ثقافته اإلِ       
األستاذ حسني جنار، نعم ليس مبستغرب على هذه األرض، وهي منبع الرسالة أن يكون من أبنائها مثل                 

إم قلة أولئك الشعراء الذين ينحون هذا املنحى، منحى         .  ماوي مبدأً وخلقاً  األستاذ عبد الرمحن العش   
يثاب على كل كلمة وكل بيت وعلى كل        "  :يف الواقع يثاب عليه كما قال زميلي األستاذ حسني جنار         

 ".قصيدة يقوهلا
-عليها ومشكور دائماً عرفناه شاعراً له مواقف وله حضور، يف كل مناسبة مثاب . 
: به يف هذه األمسية، ويسعدنا أن نستمع إليه، ونستمع إىل قصيده، وأحب أن أقول               نرحب   -

إا املرة األوىل اليت نستضيف شاباً من شبابنا وهي تأصيل لعرى الصداقة والود، لتأصيل ما بني اجليل                  
فضل، وأعدكم بأن مند هذه اجلسور، ليتعلم هذا اجليل من ذلك اجليل، جيل ال            .  القدمي واجليل احلديث  

 .وجيل املعرفة
.  القمم الكبار هلا دورها، ليتعلم على أيديها الشباب، وهذا فضل هلم جيب أن يشكروا به                 -

وكما هو معروف فإنه فضل من جيل الصغار الذين دأبوا دائماً مشكورين يذكرونه بكثري من الفضل                 
 .والتقدير
األستاذ عبد الرمحن    ال أريد أن أطيل، فكلنا شوق لنستمع إىل عريس هذه األمسية                 -
شكراً حلضوركم، وشكراً لتجشمه احلضور من الرياض إلينا ال زال أخاً كرمياً، نرجو أن               .  العشماوي

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. يواصلنا حبضوره لنستمتع بقصيده، ولقائه
، وسيصل  ثنينيتنا القادمة العالمة املشهور األستاذ أمحد ديدات       ا فاتين أن أذكر أن ضيف        -

ثنني القادم ومجيعكم خبري    خصيصاً يف زيارة خاصة لضيوفنا من جنوب أفريقيا، فيسعدنا أن نلتقي اال            
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ عبد الرمحن العشماوي(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد الرمحن العشماوي فقال

مد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله            بسم اهللا الرمحن الرحيم، احل     -
 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته...سالم الصادقةأيها األحباب، أحييكم بتحية اِإل.. وصحبه أمجعني

 أوالً يسرين أن أشكر األستاذ الكرمي الذي حيتفي بـي هذه الليلة، األستاذ عبد املقصود                 -
وأنا أدعو اهللا سبحانه وتعاىل     .   يل، واحتفائه بـي، مع أنين ال زلت يف أول الطريق          خوجه، على إكرامه  



كما أشكر  .  أن جيعلين عند حسن الظن، وأن يعيننا مجيعـاً على أداء واجبنا جتـاه أمتنا وعقيـدتنا              
ضورهم حبلكم مجيعاً حضوركم، وأخص بالشكر أساتذيت الكبار من الشعراء واألدباء الذين شرفوين              

 .هذا االحتفاء، وأسعدوين ذا التشجيع الرائع البن من أبنائهم
األستاذ الشاعر الكبري عبد اهللا بلخري، واألستاذ الكبري عمر         :   أذكر منهم على سبيل التمثيل     -

وغريهم من األساتذة الكبار الذين حضروا هذا       .  اء الدين األمريي، واألستاذ الشاعر عمر أبا ريشة       
األستاذ عبد املقصود وضعين    .  حبضورهم كثرياً، مع أن هذا احلضور سيحرجين كثرياً       اللقاء وأسعدوين   
 .لكنين بني آبائي وإخويت، فما حيصل من تصور بينكم فلن يزعجين كثرياًويف موقف حرج، 

 : أيها األحباب هذه نبذة موجزة عن السرية الذاتية ألخيكم عبد الرمحن بن صاحل العشماوي-
لباحة يف قرية تربض على أحد جباهلا الشاخمة، وهي قرية عراء، تقف على               ولدت يف منطقة ا    -

 .جبل يسمى جبل بين ظبيان
هـ، وتلقيت تعليمي االبتدائي واملتوسط والثانوي يف الباحة، وانتقلت إىل          ١٣٧٥ ولدت عام    -

 العربية،  سالمية، كلية اللغة  مام حممد بن سعود اإلِ     الرياض ألواصل دراسيت اجلامعية يف جامعة اإلِ       
سالمي فـي آثار   االجتاه اإلِ "وخترجت يف الكلية، وواصلت دراسيت فيها، وحضرت املاجستري يف            

 .رمحه اهللا تعاىل" سالمي علي أمحد باكثريالكـاتب اِإل
 وباملناسبة أذكر أنين قد أفدت كثرياً يف هذه الرسالة من أستاذنا الشاعر الكبري عبد اهللا بلخري،                 -

حدثين كثرياً عن علي أمحد باكثري رمحه اهللا، وأعتقد أن باكثري غين عن التعريف                حيث التقيت به و   
سالميني، الذين هلم باع طويل يف هذا اال        تاب القصة والرواية اإلِ   بالنسبة إليكم، فهو من األدباء وكُ     

فين للرواية  البناء ال " يف نفس اجلامعة، كلية اللغة العربية حتت عنوان           ةواآلن أحضر لرسالة الدكتورا   
وقد اخترت هذه املوضوع لشعوري بأمهية الروايات التارخيية اليت تناولت          "  سالمية املعاصرة التارخيية اإلِ 
 اًمياين الراسخ بأننا ال نستطيع أن نبين حاضرنا بناء        سالمي يف جتسيد حقيقة هذا التاريخ، مث إلِ       التاريخ اإلِ 

 . رائعاً، إال إذا رجعنا إىل أصولنا وتراثنا وتارخينارائعاً، وأن ننطلق منه إىل مستقبلنا انطالقاً
 هذا جممل ما ميكن أن أقوله، ويبدو أن سين عمري مل تعطين كثرياً من التجارب حىت ميكن أن                   -

 .أحتفكم بالتجارب يف هذا اال
 وأرى أن من املستحسن أن أبدأ بإلقاء بعض املقطوعات والقصائد، مث أجيب على أي تساؤل                -
 .ليق يوجه إيلأو تع



  ))احملتفى به يلقي بعض قصائده(( 
لقاء بعض قصائده، ولكنه قبل أن يبدأ قراءة القصيدة األوىل،          بإمث بدأ األستاذ العشماوي     

 :أعلن للحضور عن أمساء دواوينه اليت أصدرها فقال
 ديوان  ، مث "أميتإىل  "  :طبع يل أول ديوان بعنوان    :   بالنسبة ملا طبع من شعري فهو كما يلي         -

مأساة "، وديوان   "قصائد إىل لبنان  "، وديوان   "حوار فوق شراع الزمن   "، مث   "صراع مع النفس  "
نقوش على واجهة   "، وآخر الدواوين صدوراً     "حواءإىل  "، وديوان   "بائعة الرحيان "، وديوان   "التاريخ

ديوان عنوانه  ، وقد صدر قبل أسابيع، وسيصدر قريباً بإذن اهللا تعاىل            "القرن اخلامس عشر اهلجري   
وهو ديوان خاص بالقصائد اليت كتبتها عن اجلهاد األفغاين، وعن إخواننا             "  عندما يعزف الرصاص  "

وما دمت قد ذكرت هذا الديوان فال بأس أن ألقي عليكم عدة أبيات من                .  ااهدين يف أفغانستان  
أقول "  زف الرصاص عندما يع "  :إحدى قصائده، بل من تلك القصيدة اليت حتمل عنوان الديوان وهي           

 :فيها على لسان طفل أفغاين
فـــإىل متـــى يـــتطَاولُ اَألوغَـــاد؟

. 

 ادـــبيـــا أيب ون دطْـــرى ونـــبسن
. 

وإىل مـــىت تتقـــرح األكـــباد؟  
                                                            . 

ــنا؟    ــراح قُلوب ــي اجل ــىت تدم وإىل م
. 

 ــاد ــدو حصـ ــارات العـ زرع وغَـ
. 

نصــحو علــى عــزِف الرصــاص كأنــنا 
. 

  ــاد ــيونَ رق ــى الع شغــا ي ــداً وم جل
. 

ــوِطه    اُء بســت ــدنا الِش ــيت يجِل ونِب
. 

بعـــادونِصـــيبنا التشـــريد واإلِ 
. 

ــ  ــنا يتسـ ــداء يف أَوطَاِنـ امر األعـ
. 

  ـــادسِمـــل اَألجحِممـــا ت اهأَو
                                                            . 

ــاِدنا   ــراض يف أَجسـ ــرخ األمـ وتفَـ
. 

ادــــــوه آٍس وال عارمــــــا ز
. 

ــلَّ  ــِريٍض م م ــن ــم ِم ــهكَ اشــنه ِفر  م
. 

 ادــب ــروره العـ ــزيد غُـ ــنماً يـ صـ
. 

ــنأَ  ــرى م ــا ت ــيٍةو م ــل ثن ــوِق كُ  فَ
. 

 

 ".عفواً بين قومي" : وهذه القصيدة بعنوان-
 رــج ــنك والض ــن أَني ــؤادك م وأَِرح فُ

. 

 نــيكيع قالــوا أَِرحــهرمــن طــوِل الس 
. 

ن كُــلِّ غانــيٍة مــنعمٍة أَثَــر   مــ
                                                            . 

ــا      ًــة ــعر مملك ــم للِش ــوا أَِق قال
. 

   رــو ــيها والص ــوانُ ف ــنافَس األل تت
. 

واْرســم لــنا مــن ِجســم لَيلَــى لَــوحةً 
. 

ِمــي فينــتعش الشــجرهفــيها الــندى ي
. 

ــةً    ــرف واح ــل ح ــنا يف ك وازرع ل
. 

ــواف الزهــروانثــر علــى اجلَنــ بات أفْ
. 

ــوى     ــناديلَ اهل ــيها ق ــنا ف ــق ل علِّ
. 

رـي أُذن السح  ـواسكُب رِحيق الِعشِق ف   
                                        .                     

ــوى  ــية اهلَ ــيل أُغن ــوم الل جن ــن لَقِّ
. 



 رــد ــنع القَ ــا ص ــِيري م غــعى إىل ت تس
. 

ـ   عرك باِجلــراح كأمنــا أَثخــنت ِشـ
. 

ــيه ومل ــزناً عل ــر ح ــيد النظَ ــزلْ قَ ي 
. 

ــنا    قُلوب ــألت ــى م ــو اَألقْص ــذا ه ه
. 

ر؟ـا اندث ـا م ــر منه ـفهل استعاد الِشع  
. 

ــها    ضوــل ر حانَ أَمــن ــا لُب ــذي رب ه
. 

   جبت سوف ِائدا انكسر؟ ــر م ـأترى القَص
                                                            . 

..هــذا اخللــيج مضــرج بِدمائــه    
. 

ِشــعر أو ترقــى إلــيك ِبمــا انحــدر؟بال
. 

أَتـــريد أن تحيـــي رفَـــات ِإباِئـــنا 
. 

رــد ــنفوس علــى اخلَ فلقــد تعــودت ال
. 

ــ    وىخــدر مشـــاِعرنا بأنغــاِم اهلَـ
. 

شــرةَ البــِزجــات أَمملــي علــى الكَِلمي
. 

ــاعرٍ   ــت ِبش ــي فلس ــين قَوم ــواً ب عف
. 

  رــد ــه كَ ــدواً خيالط ــا ش  وــد أَش
                                                            . 

ــا    ــلَي ــيت أُص ــراحكم ال ــذي ج ه
. 

ــر   ــِويح الظَفَ ــِق تلْ ــىت أَرى يف اُألفْ ح
. 

ــى   ــر اَألس ــى وت ــِزفُها عل ــأظَلُّ أَع س
. 

  ــر ــناِف الِعب ــؤها بأص ــزنُ يمل واحل
. 

ــي   ــاِئد يف فَِم القَص ــم ــن تبتِس ــن أي م
. 

  ــر ــن كَفَ ــاِزل م هــن م ــموا ع إال س
. 

أنـــا ال أُريـــد ُألمـــيت يف درـــا 
. 

ــر  ــاجعة احلُفَ ضــن م ــداً ع ــباً وبع حر
                                                            . 

أنـــا ال أُِريـــد ُألمـــيت إال مـــدى 
. 

 ــر جــيب ح ــثاالً وال قَلْ ــت ِتم ــا لَس أن
. 

   ــابض ــب ن ــباب قل ــا اَألح ــا أيه أن
. 

  ــر ــداِمعها مطَ ــني م ــم ع ــتماً وك ي
. 

ــٍة يف أَرِض لُ  ــم ِطفْل ــتكتك ــنان اش ب
. 

ناقُــوس اخلَطــر ــدقوس تالــرؤ فــوق
. 

ــزلْ   ــوادِث مل ت ــد احل ــرونَ ي ــا ت أو م
. 

ــه ــص ال ال نجم ــى وال رقَ غَن ــر قَم
                                                            . 

ــي    ــر أُمِت ــيل يغم ــرونَ الل ــا ت أو م
. 

  ــذَر ــى أو ي ــيس يبِق ــالحاً ل ــنا س في
. 

ــربِ   ــرونَ اَألقْ ــا ت ــتخدمواأو م ني اس
. 

ــر   ــنة البش ــدي قراص ــه أي ــبت ب لَِع
. 

ذيـى الِعرِض ال  ـي عل ـم غَادٍة تبك  ـك 
. 

 ــن ع ــرفَع م ــاِعرنا وت شــي م ــرتحِي ثَ
. 

ــيدةٍ    ــرب قَص ــي ف ــين قوم ــواً ب عف
. 

 خص ـي أرض ـب ف ـر احل ـجلَعلت ردي م
                                                            . 

ــو  ــوى ل ــعري لله ــخرت ِش ــين س أن 
. 

ــويت باِإل ــذَر ول ــناق احلَ اِر أعــر ص
. 

ــبةً    ــبايا رغ الص ــراض ــت إع وجعل
. 

ــواِق فــيه هلــا مقــرقصــراً مــن اَأل ش
. 

ــيحةٍ   ــل مل ــعري لك ــن ِش ــيت م نوب
. 

 رــج بالض ــق ــنانَ وراح خيِف ــوى الِع أل
. 

ــلَّيته   ــباً إذا ســ ــن يل قلــ لكــ
. 

ــيو  ــوا ع ــهر هات قُها الســؤر ناً ال ي
                                                            . 

ــرى   ــا ج ــس مب ــؤاداً ال يِح ــوا ف هات
. 

رـن هج ـلَ احلبيب وم  ـن وص ـأَخبار م 
. 

ــوا    ــين وامسع ــعر ِم ــذوا أَرق الِش وخ
. 

  ــفَر ــلَِة الس واصــن م ــنعوين م مال ت
. 

ــاِعري    شــيال م ــين اغت ــبوا م ال تطْل
. 



ــركالصــرب بــل  ارِته أَمــرهــو مــن م
. 

ــه    ــزين إن ــم ح ــن طَع ــألوا ع ال تس
. 

ســقَر أمــا تــدرون مــا معــىن ســقَر؟
                                                      .       

ــا    ــزين إ ــاِر ح ــن ن ــأَلوا ع سال ت
. 

جســر إىل أمـــل قـــريب منتظـــر 
. 

ــائدي    ــإن قص ــي ف ــين قَوم ــواً ب عف
. 

 اَألس ِربِلكُ ـى م ـشوب ـن أَج ر ـمهصه ان
. 

ــو إىل اِإل  ــاعرٍ  أدع ــوة ش ــان دع مي
. 

ــلَ اِإل ــر  أن جنع ــبدأَنا األغ ــالم م س
. 

   ــادق ــد ص ــعر عه ــني الِش ــيين وب ب
. 

 

 :وهذه مقطوعة كتبتها يف موقف من املواقف -
ويبغــي الفـــؤاد الــذي ال تـــرى  

. 

   ــؤاد ــريد الف ــا ال ي ــني م ــرى الع ت
. 

وال تلمـــح العـــني إال الثَـــرى  
            .                                                 

ــريا   ــان الثُـ ــؤاد مكـ ــريد الفـ يـ
. 

ــــترىيــــباع الكــــرميشوال ي 
. 

ــانٌ  ــذا زمـ ــا القَلْـــب هـ أال أيهـ
. 

ادِة الـــناِس أن تنكـــراومـــن عـــ
. 

ــ  عبأرى ر  وكــر ــد أنكَ ــيوم ق ك ال
. 

ــعرا ــاك أن تشــــ وإال فَِإيــــ
. 

ــعرونَ   ــا يشـ ــعور مبـ ــا الشـ فإمـ
. 

 

، أمسعكـم  "رسالة إىل خالد بن الوليد رضي اهللا عنه       "  : هنالك قصيدة كتبتها قبل فترة عنواا      -
هذه القصيدة، وأرجو أن ال تؤاخذوين على ما قد جتدون فيها من خلط بني مشاعري اخلاصة ومهوم                   

 مهوم أمتنا ومشاعرها وما     أميت العامة، فإننا جيب فعالً أن ننطلق يف كل أحاسيسنا، كما أرى ذلك من              
 .يدور حولنا

  ))رسالة إىل خالد بن الوليد رضي ا عنه(( 
ــاين  ــي صــوب أَجفَ ــرك دمع ــا مح وي

. 

ــداين   ــاِت وج ــم يف واح ــا زارع اهل ي
. 

ــراِئك الداِنــ م ــنا ِإغْ ــن ج ــته م ينح
                                                            . 

ــا     ــؤاد مب ــناِف الفُ ــوطأَ أكْ ــا م وي
. 

ــاِن؟  حيــات ر ــا باق  ــت ــالَّ غرس ه
. 

ــيلَ    ــا حم ــةً وي ــب جمدب ــاِض احلُ ري
. 

ــاِني   شغــيث ت ــن ح ــرين م أراك تهج
. 

ــرفُين    ــيثُ تع ــن ح ــرين م أراك تنك
. 

ــواين   هــيث ت ــن ح ــين م أراك تبغض
. 

ــرفَعين    ــيث ت ــن ح ــين م أراك تخفُض
. 

ــاِني؟ سنــاِدي وت ســال ح ــا ق ــيع م تط
                                                            . 

   طع ـك كي ـقُلْ يل ِبربـف اسا أملي ـ ي ت
. 

ــنان؟إيلَّ ــوٍق وتحـ ــاَألمِس يف شـ  بـ
. 

 ظَــرتقلــةً نعــين م ــيتوكــيف أَغْض
. 

ــي وأَلْحــاين؟   ِر ــه مــن ترانيم ياض
. 

وكـيف أغلقـت عـين مسـمعاً شربت         
. 

رعــيت عهــِدي وال راعــيت وجــداين؟
. 

ــر ال   ــافرت يف درب التنك ــيف س وك
. 



نــاِدي وت ســال ح ــا ق ــيع م ــاِني؟تِط س
                                                            . 

   بطع ـك كي ـقل يل ِبراس ا أملي ـت ي ـف
. 

ــبانِ   ــن ال ــوٍق ع يف ش شــت ــدا يفَ غَ
. 

ــربيع إذا    ــالم ال ــق أح ــن تحِق ــا م ي
. 

ــنداِم إنســان ــبدر يف ِه ــرى ال حــىت ي
. 

ــته     ــبدر رغْب ــؤاد ال ــيلُ ف ــن تِن وم
. 

ــل شــ   ــن ك ــا م ــتِعيذُ هل سيطاِنفَي
. 

هـن مقلت ـا حس ـرى الظَيب فيه  ـن ي ـوم 
. 

علـــى ِلســـاين بإفصـــاٍح وِتبـــياِن
                                                            . 

ــا  ــبها ي ــحى أقل ــة الفُص ــةَ اللغ  روع
. 

ــيع أَوزانِ  ــى توق ــعري عل ــأِس ِش يف ك
. 

ــكُبه   ــرِف أس ــم احلَ ــذُوِقني طَع ــا ت أم
. 

ــيفَان؟  س ــوه ــن يعلُ ــلَم م ســيف ي فك
. 

جــردِت ســيفني مــن هجــر ومــن أرٍق 
. 

ــوان   ــلُ خ ــتها ِرج ــا وطئ ــي وم غب
. 

ــها    ــوق أرض ال يدنس ــي فَ ــي مع ِقف
. 

يٍة يف ســـفح ظَبـــياِنوكـــل راِبـــ
                                                            . 

ل مرتفَعٍ ـي ك ـِدي ب ـِدي واصع ـَخِذي ي  
. 

ــجاين  ــل أَش ــي ك ــنت أُلق ــندها ك فع
. 

ــية    ــوز قاس ــون الل ــزي غُص وال ته
. 

أصـفَى مـن الصـفْو مل تمـزج بأَضغانِ         
. 

ــِريرته    ــٍب س ــب يف قل ــتِة احل بــا ن ي
. 

نحِت الســهد عــنواينمــن راحــيت ومــ
. 

ــرقُين  ســيلَ ي ــِت الل ــهرتين وجعلْ أَس
. 

اينـد أَدم ـه وِبسيِف السه  ــن طُول ـم
                                      .                       

ــاً  ــى فرس ــي فامتطَ ــاَء لَيِل ضغــرِت ب أَثَ
. 

ــزاين  ــي وأَح ــيها أَحاسيس ــكَبت ف س
. 

ــيةً    ــيلَ أُغن ــدوت الل ــا ش ــأنين م ك
. 

ــاعالً ــيداين وج ــيل م ــواِد اللَّ ــن س  م
. 

ــنطلقاً    ــعر م ــواد الِش ــبت ج وال رك
. 

ــزدانِ    ــرب م ــادٍم بالص ــوق إىل ق ش
. 

اـي فالدروب   ـي ب ـخذي يدي وارحل   
. 

تحــبلْقَــاينوأَصــر تبعــد طُــوِل اهلَج 
                                                            . 

تـب وابتهج ـراج احلُ ـا أضاءت سِ  ـهن 
. 

ــاين   شغــي وي ــيُء يل درب أَحالم يض
. 

ــرِته    ــر غُ اداً فَجــو يل ج تجــر وأَس
. 

مبـــا رأيـــناه مـــن روٍح ورحيـــاِن
. 

ــيا فَ  ــي ف ــافَرت يب إىل املاض ــيوس رِح
. 

ــياين    ــفور وح ــرد عص ــي وغَ رجل
. 

ـ   ــىت إذا وقَفَـ ــيةٍ تح ــوق راِب  يب فَ
. 

تــرنو إىل أُفُقــي خيــر وإحســانِ   
                                                            . 

  هــت ــيف مقْل ــز الس ــيفاً يه ــت س رأي
. 

ــجانِ    ــواٍق وأَش أَش ــر ــنا ِجس وبين
. 

ــاِحكةٌ  ــب ض ــاض احلُ ــته وري يادن
. 

ــزاين   ــب مي ــام اخلَطْ ــعت أم وال أَض
. 

ــريت    ــيت ذَاِك ــا أَلْغ ــليمانْ م ــا س أب
. 

ــي   ــيين ويرعاِن ــيٍب يواس ــن حب وع
. 

 ــيت ــٍل و أَت ــن ظ ــثُ ع حــاقيٍة أَب س
. 

إذا بثثــتك مــا يخِفــيه وجــداين   
                                                            . 

ــِذرةً  عــثُ عــن ِذكــرى فَم حأَب ــيت أت
. 

ــوان   ــل خ ــى ك ــيفك أدم ــد س وح
. 

ــته     ــد قَام ا ــد اِدك مــو ــى ج علَ
. 



رمســـتها حبســـاِم القَائـــِد الـــباين
. 

ــام   ــني الش ــراق وب ــني الِع ــةٌب  خارط
. 

ــنرياِن ــى القَاضــي ب حــني قَض ــاك كَفَّ
. 

           الـوالِء احلـر مـا لعبت ـزمر وكُـنت
. 

بألــف دعــوى ويــرِمينا ِببهــتانِ   
                                                            . 

ــنا    ــليمان ِفي ــا س ــأب ــدرنام ن يخ
. 

ــيانِ   ــرهوناً ِبطُغ ــد م ــب ا ويحس
. 

 اعت ـرى اجله ـي ـداء والضاللَ ه  ـاددى
. 

ــرانِ  ســيٍت وخ ــري تبك ــنوا غ ــا ج فم
. 

وا يف حضِن مغتصب   ـن ارتم ـا الذي ــفين 
. 

ــى أَِر ــرحانِ  عل ــرح ج ــِته واجلُ يك
. 

ــئ   ــيلُ متك ــوى والل ــاَء اهل ــزو فض نع
. 

ــوعانِ  ــنوِر ج ــن ت ــز م ــب اخلب ونطْل
                                                            . 

ــةٍ     ــٍر معطل ــن بئ ــاَء م ــب امل وجنل
. 

 

ــن غـــري آذانِ  ــنا مـ ــا قَومـ كأمنـ
. 

ــرنا     ــوايف يف حناِج ــني القَ ــىن رن يف
. 

ــانِ  امــرعوٍن وه ــه رأس ف ــرب ب فاض
. 

ســيفك البــتار مــن رهــقإن كَــانَ يف  
. 

ــدواِن اِط عــب ِإح ــن ــاٍغ وع عــن رِد ب
. 

د عجزوا ـوم ق ـه فالق ـا ب ـثْ إلين ـوابع 
. 

ــي   ــِق ناداِن ــن وراِء اُألفْ ــاً م وفارس
                                                            . 

وٍت وحمحمةً ـَدى ص ـت ص ـا سِمع ـهن 
. 

ــجاِني   ــاِني وأَش ضأَر كاؤــد ــين ِن ع
. 

ــبه    ــزِن يحج ــبار احلُ ــياً وغُ ــا داع ي
. 

ــيانِ  ــِر طُغ صــق ال يف ن ــرة احل يف نص
. 

     ــق ــنه ره ــق لك ــه ره ــيِفي ب س
. 

ــلطاين   ِض ســه يف اَألر ــزيد ب ــاً ي تاج
. 

ـ    ــن مـ ــنعوا يل م ــو ص بادِئهمواهللا ل
. 

ــاين   ــري اهللا إذْعـ ــنحت لغـ وال مـ
                                                            . 

  ــيت ــا رض لٍ لَمــد ــن ب ــدين اهللا م ب
. 

ــيداين   ــبيل اِهللا مـ ــتها يف سـ جعلْـ
. 

وِع إذا ـُن معىن اخلُض  ـد ع ـألْ الِبي ـفلتس 
. 

ــانِ  ــب رم ــيها ح ــرمل ف ــبح ال فيص
. 

يشــدو جــواِدي بأحلــاِن الصــمود هلــا 
. 

ــاين   ــي وإمي ــِده عزم يف ح ــرغت أف
. 

اِب إذا ـِم الرق ـن طع ـولتسألْ السيف ع   
. 

ويعلــن خــوف الظُلْــم ِعصــياينحــداً 
                                                            . 

ــه    ــبيل اهللا أجعلُـ ــيعين يف سـ يطـ
. 

ــاين  ــتدي اجل ــاُء املُع ــزاِل ِدم ــند الِن ِع
. 

ــبغه  صــيفي حــني تس يســتنكر الِغمــد
. 

هــردد ــزفاً تـ ــاينعـ ــواه أَلْحـ  أَفْـ
. 

ــزفُين   عــوق ت الش ــف ــليمان كَ ــا س أب
. 

ــى  ــرانِ أَلْقَ ــلَّ نكْ ــناِس إالَّ ك ــن ال م
. 

اـني فم ــري سعي الُمصلح  ـأَسعى إىل اخل   
. 

ِمــثْلَ الســجني يناِجــي عطــف ســجاِن
                          .                                   

ي أحضاِن رغْبِتهِ  ـار ف ـٍَب ص ـم صاحِ ـك 
. 

ــواين  ــر أَع يــن خ ــبه م سأَح تــن وكُ
. 

ــطاً  ــرتالً وس ادي مــؤ ــن فُ ــكَنته م أَس
. 

أَح أَن تسح ـسنخ ـْي مالص اين ـْتسر ِإح
. 

ــا   ــام دورـ ــىت إذا دارت األيـ حـ
. 

ــواين    ــي وإخ ــل أَحباِب ــى تجاه عل
. 

  ــلَيِنــي أبــا سطَاوعمان قلــيب ال ي
. 



ــي  ــني أَبكَاِن ــلم يف الِص ســى م وإن بك
                                                            . 

ــين   ــند أَرق ــِلم يف اهل ســتكَى م إذا اش
. 

ــنواين  ــي وعـ ــرِة تارخيـ ويف اجلزيـ
. 

ــِتي   جسرن ــام يت والشــان حير ــر وِمص
. 

ــوان   ــوٍن وخ ــاٍغ ومأْفُ ــل ب ــن ك ع
. 

ــ  ــرفعين ويف الِع ــِد ت الَمج ــف راق أكُ
. 

ــاين  ــدوي وأَلْحـ ــتريح إىل شـ فيسـ
. 

ــييت     ــبوب أغن ــيمن احمل ــمع ال ويس
. 

ــرعاين    ــاه وي ــب أرع ــبِة القَلْ يف ح
                                                            . 

ــته    ــى وقُب ــجد األقص ــكُن املس سوي
. 

ــانِ  ــرى خراسـ ــتريح إىل ِذكـ وأَسـ
. 

ــالدي  ــارى ِب خاِئــ وأَرى بــي ن يةٌه
. 

ــان  ــاٍن وإميـ ــاِلم ِإحسـ ــنا معـ لـ
. 

ــنت     ــملَنا وب ــت ش ــِريعةُ اهللا لَم ش
. 

ــالين   ــوف اهللا أغْ ــباد وخ ــند الِع ِع
. 

أبــا ســليمان خــوف الــناس أَرخصــين 
. 

ــنان  ــي ولُب ــدِس يف جرح ــريطةَ الق خ
                                                            . 

تأمــل اجلُــرح يف قَلِبــي فَســوف تــرى 
. 

ــ ــن الِع ــران ع ــاِت إي ــن آي راِق وع
. 

ــرؤه   ــنت تق ــا ال ك ــرأُ م ــوف تق وس
. 

علــى تســلُِط كــوهٍني وكَاهــان   
. 

 ــب ــناوســوف تعج ــاِء أُمت ــن إغْض  م
. 

مــا بــني صــمٍت لــه معنــى وإعــالِن
. 

ســـِمعتها ونـــداٌء تـــاه يف فَِمهـــا 
. 

ــنان    ــكَّاِت أَس ــا ص ــرداً ويف فَمه ب
                                                            . 

ــها  ــِري يف أَناِمل سي ــوف ــولُ واخلَ تقُ
. 

وينصــف الِســلْم مــن عــبٍس وذُيــبان؟
. 

 يلْــوي عمامــته متــى أَرى هــِرماً  
. 

ــالَِني؟    ــي أَص غاِر البــن ــي وِب أَباحِن
. 

  ــب ــور مغتِص ــين ج ــزحيون ع ــى ت تم
. 

ــانِ  ــن يقْظَ ــي ب ــي ح ــدتم فف وإنْ زِه
. 

ــدوتكم    ــارونَ قُ ــي قَ ــتم فف ينإذا اغْت
. 

ــاِن بـــه يعيشـــون يف أَمـــٍن وإميـ
                                                            . 

  ــالَكُم ــطٌ  أَم ــنكُم وس ــنهج يف دي م
. 

ــياين؟    ــاِد بن ــيد األحق ــدعوا ب وص
. 

ن مبادئهم ــادوا ع ـوم ح ـَما يل أرى الق    
. 

بــبعِض مــا كــانَ يف داِر ابــن جــدعاِن
. 

لَيـتهم خـرجوا مـن ألـف مؤتمــرٍ    يـا   
. 

ــاين   ــيوم أَوطَ ــيت ال ــومين إن بك يلُ
. 

 ــن فم ،أَين بكــيت ــبــا ســليمان ه أب
. 

تعلَـــم بـــأن ِعـــباد اهللا ِصـــنفَاِن؟
                                                            . 

 ــد ــابين خال ــم.. أج ــيك أَلَ ــون عل ه
. 

خـوف وِصـنف يـداِري وجـه حــريانِ    
. 

ِري ويلْجمه ـا يج ـل م ـُي ك ـف يعِ ـْنِص 
. 

ــذْالَنِ   ــل خ ــنه إالَّ ك ــرى ِم ت ــن فل
. 

ــبدِئِهإذا تخلَّــ  ــى عــن ِصــدِق مى الفَت
. 

ــرآن   ــور قُ ــن ن ــبٍس م ــى قَ إالَّ عل
. 

ــتكم   ــِد أُم ل اــج ــبوا يف ِس ــنْ تكت ل
. 

 



 ".هذا فؤادي" : أما القصيدة التالية فعنواا-
هاياِتند خاِلِقـــنا ِعلـــم الـــِنوِعـــ

. 

ـ    اِتايدأْنَ الــِببدايــةٌ فاعرِفــي شـ
. 

ــفَ ــا هــ كُ ــتوبلُّ م ــنا آِتو مك  ل
                                                            . 

  ِمال تح   مـا ف ـملي ه ي الغ تِب واحِسيبي
. 

 ــن ــل ال ــاتِ فُك ــاٍب وإنص وِس بإعج
. 

  ــنما ي ــبالً حي ــا بل ــي شدــه و تقاِبل
. 

ــبةِ  ــن احمل ــتايت م ــنه واق ــي م  فاجِن
. 

ــ   ال ح ــاض ــؤادي ري ــذا فُ ــاده ود هل
. 

ــاةِ   ــبع املواس ــدي ن ــرت فاقص تفج
. 

ــذا فُــ   ــيعني ياِدؤه ــاب ــهاِنن احلَ  ب
. 

ــلُّ ي ــيظَ هــز ــن كُ ــ املَِلأُ م ساِتاح
                                                            . 

  هل ـيا م ـا م ـن ِبـلا القَ ـناين ح جعتنم 
. 

ــ ــإنَّ ِش ــن مري وعف ــيض م ــعم ايتان
. 

 تِســحي لَسِتــفَه هي فــيما أُســطر
. 

ـ  ــي غَـ ــق يف باِروخافق ــايلِرح  آه
. 

ــاً بقَِر  ــفْق ــيب فَلْ ــسأْكَ الش ِقوــ م تةٌرع
. 

ــ حزــت ــين وغُص بأش ــع جالَّيتاري ِس
. 

ــدك الذِ   ــدفقت بع ــين ت ــرى وأرق ك
. 

ــع ــلَ ــن ِإى ي ــديِك وم ــكَاِتيطْفَ اِء ِمش
                             .                                

  ــإين أُِعــيذك مــن تغِنــيق أُِزميتي
. 

ويــج ــلُع ــلَ مي اللَ ماملَت ــد اِتافَس
. 

 ــد ــن ص ــوم ــريين س ــوَءوٍد ي يتاتِِ خم
. 

  ــلُِق أشــباِح مساِتيفَِخــومــن ت
. 

ــ  ــا مــ أُِع ــن رؤي ــيك م ِويذُ عينعٍةر
. 

ــفَ جــد ـ نيب الص ــار احلَـ اِتاززر آث
. 

ــدر أَذاَِإ  ــاَءفَِت ص الع ــا أَِشي ــم ي يِل
. 

ـــفاحلـــبلُ يف أرِضذْ يالفـــاِت اِخلب
                                                            . 

ــي اِخل  ــالَنِح ــفَ ــن دن ــناحا مياِت ع بِت
. 

ات؟ارباه الِعــوفْــم أَِمــكَ ينمــفَ
. 

 رتعـ ب فيتاِطعوي  ـِاسسح إِ دِقصـن   ع
. 

والــبدري ــعجــبمــن ص اِتــمبييت وإخ
. 

يِقــنولٌ علــى عتفْــ م واللــيلُترِهســ 
. 

ــن طُ ع ــفاً م ــوحمواص ــي وآهاِت ياِت
. 

 ومــا دنَّ ِفــى أَرــنْي وِإِســفْي نص متت
. 

ــ ــِبروزفَ ــق الص ر جابــ املُو يطاِتِح
                                                            . 

ـ    ـ ز ح انَإنْ كَ له ي محـيطاً ال حـدود     ِن
. 

تخـى عل ش ِر الطُ  ـ م ِسفْى النون جماِتوح
. 

امــ أَوِحمــ يف هــذا الطُفْترســتقــول أَ 
. 

ي ــر ــاحلُ هربــن ب ــ م ــِضع اِتاعن القَ
. 

ــن تســتلَأَ  هــاقُلْــت لَذا؟ فَع يــا هــقْ
. 

ت رايـــايتيخـــرريتنا أً قَـــآفـــاِق
. 

 ــذَّإذا ت ــامت أَركَـ ــ الطُيـ  يفِةولَفُـ
. 

ــت غارــِنه ســن ح ــ م ــاِتكَ اِحللُّا كُ اي
                       .                                      

 ــةٌ ح ــوةُحكاي ــا ِزل ــ م ــذْ أَتلْ رهاكُ
. 

ــ ــهِموِللَ ــيا وِه ــع تم لَ ــايغم ِبلَ ياِت
. 

 ــن ت ــا م ــبعي ــنفْات ــين وال ةٌقَس عاِش
. 

ــِإ ــا أَاِئفَِطىل اص ــحِك ي ــِتى ابلَ ساِتام
. 

ــ  ــ أَلْه ِفطَصــيِك ِلن ــغفاًي ِإفِْس نَّ يب ش
. 

ــقَ ــلْ ــيص أَلَيب ويس ــن تنغ ــايت؟م م ن
. 

اهيح لَ  يسترِ نــ م يــِفطَص ال أَ  يفكَو 
. 



وبــع ضــهم خ يــر ع ــاِتٍنو  يف املُلم
                                                            . 

 ــض ــبء يف م  اَألبع ــبة ع حــح هِتبم
. 

ـ فْنِب ـ مه عــن أَ ِسـ اِتيـــئَِنيها الداِنـ
. 

ـْرب  د  ــق   مرتفعاً  املوت املرء كأس يش
. 

ــلُ ــا طَوك ــ م ــوا ربلَ ــه يقاِتن ِمب
. 

 ــي ستِجعــناس ــيا م يف الدل ال مدهاِصــقَن
. 

 الـــذاِته دائمـــاً خمـــنوقةُســـفْنفَ
. 

اًـحتسب م  األعباءَ لُـن حيم ـَي الناس م  ـِف 
. 

ــ ــا يفم ــيدِج ــ ِس ــوى ج الع راِتاَءب
                                                            . 

  ــي يف ح ــيهم املُرتِم ــوف ِنضــغْ ر هِتب
. 

ـ اِلــن يغلَــفَ اِتاومب جــبار السـ
. 

ــ  ــرابإن طَ ــبِدنْ أَِء للم ي ــي ت جبره
. 

ــ ــنوِم ــى د مِس ــِبرٍري عل الِتالَ الض
. 

ــأَ  ــع ــاهللا ِم ــال هــدٍفنوذُ ب ــعٍي ب س 
. 

ــلُّ ي ــيظ هــز ــن كُ ــِلأُ م اراِتع الِش
. 

ــعار قَ  ــلْش ــتقاضِب ــاٌء ال ان ــ ي وف هلَ
. 

 ــحاي ــرح الض ــوأن ج ــر ما ِس ياِتأس
                       .                                      

ــس أنَّ  ــ هأح مــناس وم ــحرجتَْ ال يِن
. 

يــغلــي وماتــ علــى ثَتي ابتســامايتِرغ
. 

  ـل م فْى الطِ كَإذا ب تـن ي أٍَم رـييـ دم ت
. 

 ــب ــذا الـ ــثَّلْت هـ ايتد يف ذَعدار تمـ
. 

تهحبــبــيٍب عــن أَ حن نــأَت ِبوِإ 
. 

ــللِذ ــا باِتريكْ  ــض ــع الن وءاِتت
. 

ــأنين يف   ــك ــ العاِبتِك مــةٌاِرر خ ط
. 

ـــ بأَ الـــوفاِءيـــدخاملُـــاِرب وءاِتر
                                                            . 

هؤلَـــمت ين دفتـــر للحـــِبأو أنـــ 
. 

ــيف لَ ِنحــا أَه ــثَ ــن ع ــن أَِفزر م ياِت
. 

نـــيةٌغْ أُاِميـــي يف فـــم اَألنِنـــأو أَ 
. 

يب ِمبراِتــقْــكــأنين ِمرســم يف ثُ 
. 

ــلُأ  ــب يف قَظـ ــباًتح م اآلالِمِةضـ ِسـ
. 

ــيب إن ج تالَ جعــع ــيف ِم ــت الس رآيتلْ
. 

معهــاد أَههــا آثــارجى و علَــنيــا مــ 
. 

ــ تبدــو ع ــجى ولَ ــارِهِه ــار غَ آث ياِت
                                                            . 

  ــام حصــاناً ال ِلج هلــــوإن ركــبت
. 

اِت؟اقَد الصــِبســكض يف كَروحنــن نــ
. 

ــرين عــ أَ  ــا ت ــِذيم ــرمئْونَ ال قناِب ت
. 

ــونَ  ــم يكُم ــ أَوه ــبفٍْ والِت؟طُواه ال
. 

 ِن ويــر ــا ت ــأم ــ جــوِم ش بةًاِحوه الق
. 

ــاً وفُ ــردم ُســراعاِت؟ ا ــب الِص ها ن
. 

ــرِب نازِ    الع ــالد ــرين ب ــا ت ــأم ةًفَ
. 

لْهــاِةبحت بــني مأســاٍة وم فأًصــ
                                              .               

ــٍر  مج ــوق ــبت ف ــِرناتقلَّ احنــن ت  م
. 

ــن ي ــتجيب ومل تفْــ م ــايتس صبإن رح
. 

 تــد جــا و ــا صــوت وم ــِيه يف فَمه يت
. 

ـ ولَأل ــى يف احلَـ ســاتِ ن حــلُ ن ا ِفعاي
. 

 ــللد ــيها دك ســـ ِعمـ ٍةياِق يف مقْلَتـ
. 

ــفَ صم ــ ارى الِعصــأْو ا مــه قِْدساِتاب
. 

ــ  كانــت ــنوِر تِض ــيُء ب ــِزلَ مِب احلُ هان
. 

اِتارر يف القَــرى النصــر إالَّوال تــ
                                                            . 

ــاةَ   املأْس ــرب شت ــبحت ــةًوأص راِغم 
. 

ـ    االِتحــراً وال تغِلِقــي كُــلَّ اَـ
. 

ــه   ــيش ب ــزٍن أع ــى ح ــيين عل ال تعذل
. 



 مث شدا بقصيدة رثى ا الشاب الشهيد أمحد عبد اهللا الزهراين الذي اجته إىل أفغانستان ليجاهد                 -
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ووعدــت ــري فِن ــيتِض ــكن ِم ادوِع املَ
. 

 ناديــت ــِمي فَِن ــعتس ص وــد ىتك والص
. 

ــزت ــوحج ــرياِن يف طَ ــداي مِرع ِش قْع
                                      .                       

 عودتــو ــي أُِن خرــى خ ــى فلب رياِط
. 

ــع ــنيــ ــةً وتــ داوداي إال هلفــ
. 

ــ  وعــ أَربت ــواَءج ــ فَنِني احلَ مأتا ر
. 

 املَـــدىرِصـــتخيين وتِلســـةً تمـــأَ
. 

 ورحت ــت ــافةُ لْ ــنحين املس ــفْ نم هاس
. 

ــى وت ــحعجلَ ــلُِم ــوِق يف ي ادديها امل
. 

 ورــح ــتلْ ت رــرياح ــرٍة ِبمقين ال نظ
. 

ـ وي ـ  ر ريِص م  لُ الـدِبر ح ـ و اسجدي ع ِل
                                                            . 

 ورحلــتين ــِحــتر الضــياعيِد علــى ي
. 

ــنا إالَّيف د ــذْ وتربـ ــحر أَكُـ دامـ
. 

ــةٌ   ــنا روض ــرت علي ــا م ــت م ــا أن ي
. 

اربداِت مــكــرم املَقاك مــاَءســفَ
. 

 نظــرإلــيك نظــر الســحاب ةَ مــعٍبج
. 

ـ  ـ  كَ السـماِء فكــان ع فازمصــعد كم
. 

ــراج املَ   ــت أب ــعورأي ــاِل افَي صتح
. 

املُـــ احلـــِقصـــرِةيف ن دابني مهـــن
                                                            . 

ــيف جــ   ــد ك ــت أمح ــهفْد نرأرأي س
. 

ـ  ــبلغ العشـ رونَ فــيه املقِْصــدا مل ت
. 

ــ  ــومض ــاِد اِجلِبرى دى علَ ــراً مه بك
. 

ا وغــرد اجلهــاِداِنحــا بألْدشــفَ
. 

 ــجــلَعالش بابــِجيةً ِلِطــ ماِدِهه
. 

ــفَ غدتــ ت ــدام ــن شــوٍق ي ــيه م د إل
. 

 ــت ــيت فَــ  أرأي ــآِمِري ال ــحِرب هت ِب
. 

ــرب ــك ــلَّ وم ــن ض وع ــريق ربدا الط
                                                            . 

ــ  ــِبهِ  تدتوغَ ــن يف قل ــل م ــولُ لك ق
. 

ــيف لَ ى  ِوهدــر ــنوان ال اك عــت نا الفَ
. 

ـ    ياته وحياتــنامــوت الشــهيِد حـ
. 

ـ   دداجــوقُها وتفــرحاً وأيــنع شـ
. 

ــ  ــه بــذي ر ها ا زهزــو ــر لَ ران أَمث
. 

ــ ــيدا  دووغَ ــهادِة س ــيها بالش ت ف
. 

ــيت بالــت أَ  ادةَ قلــبهاعوى ســقْحي
. 

ــ ــيا لَـ ــرحاً وأحـ ــدايلَفـ ه وجـ
                                                            . 

 ــف ــوهلانُوالطائـ ــد الـ  إزاره شـ
. 

 املُنِشــداتن كُــ حــنيكِنحــبت ِللَِرطَــ
. 

  ــيك ــدي إل ــيه س ــل ثَالم ــ ك يٍةِن
. 

ــ ــودِعطْ ــه أَراً جت ــز ب ــدىاِه ري اهلَ
. 

 ــن أَ  وي ــيك م ــب يف كف ــزص اِرهه
. 



ــاز ــال يم حو دبــون ــا م ــدانه  أَخلَ
. 

ــت إىل اِجل  ــن قطع ــا م ــافَي ــاد مس ةًه
. 

ــن الصــِرب ــيِلصــرحاً م ــيدا اجلم  مش
                                                            . 

ــذا أَ  ــه بب ــوك ـ ن ــى إمياِنـ هى عل
. 

ــاِء ــللق م ــن لَ سكــريق ــ الط دا وعب
. 

 ونفســـه مشـــتاقةٌولُقُـــا يدوغَـــ 
. 

ــ ــيسنتكُ ــ األن ــا وكُ  انتــِعد املُس 
. 

 ــت ــا زل ــولةً  أَم ــين طف ــا ب ــر ي ذك
. 

ومــنح املَــتها مــن راحتــيك اقَرد
. 

يلهاكـــم لُعـــبة بالغـــت يف تدِلـــ 
. 

ــقُــوتيم حيل مــن ِصــوك مشــهدااِحي
                                                            . 

ــرتها عوكَ  ـ س ــثاً وِجـ ــ تئتب ومينلُ
. 

ـــتاهتم ـــاِلعدامـــيه وآخـــر ش
. 

 تضـ بن وم ـوات كَ ـنا السـ م م ن مٍلِزن
. 

ــأنْ ــيم أشـ ــداكر اهللا العظـ  وأَحمـ
. 

 يــا ولــدي احلَور حــق يلبــيب فَحلــت
. 

 ــت ــاً ولس ــراِغدمع ــدا تنٍْب أَ ب مج
. 

 ــيك ــي عل ــتبك الع نيــابٍس لســت  حب
. 

ــ ــلغ ــيدا ظَ ــالم الل س ــدك ادمرل بع
                                                            . 

ــنيٍ    ــن يق ــياٌء م ــوال ض ــادٍقل  ص
. 

 ـ  ولصـار ـ   طَ الش فرأَ   م اِس بعـدكدمر
. 

 ولصــارــ و جــ الفَه ِرجــ ب عــدك باًاِح ش
. 

ــون ــكو وأَ تنْ أَافخـ ــ تنْشـ نهداتـ
. 

ىـصس احلَ من لَ ـ م كـلي ع خافـكنا ن  
. 

ــونُ ــن يك ــداء وم ــىن الِف ــتدىمع  املُفْ
. 

ــ  ــذا أَى ِإحتـ ــم يف أعلتعشـ نااِقـ
. 

يف د اِر األراكلـــــداِعـــــلنخيِم م
                                                            . 

 اح ــِتطــاب ــند أَس ــابك ع م ــرم انٍحكْ
. 

ــ ــزائلَ املُودعـ ــت إال الـ نفَداتسـ
. 

ا فمـــاانعـــت دنـــي ودنْأَبـــين ِإ 
. 

تســلَم ِصــياغته فأصــبح مفْــردا   
. 

ــ  هــو مــنوات مل  ع ــن الس ــع م رنا مج
. 

م ــرب ــيد اخـ ــِوفـ ــتدالـ الدةُ مبـ
. 

  نــرمــلُ هــو عيف أُس وِبِها واملــوت
. 

ـ  ضــاء إال األســـودا ية البحفْيف الصـ
                                               .              

 ــت ــرىخفَ ــيوٍن ال ت ــق عــن ع ى احلقاِئ
. 

ـ   ــتاك عـ ــِونا الفَ يف لَهىندــر وانُ ال
. 

ـ    اتــناياته وحيمــوت الشــهيد حـ
. 

 

 ".رسالة إىل هارون الرشيد"فى به بعد ذلك قصيدة عنواا  مث ألقى احملت-
ومعــــيين مبــــتــــثوٍر ومنووِنز

. 

 ـ م ِبـلْن القَ ـي م ِذـخ ا تِغنيطِ بيين واع
. 

ــا مــ  ــتوفةً ي ــىن قَمك ــيينلْ ييب وح
                                                            . 

 ِذح ــيتكــراِكيِقِفــي يف شــوٍق فــال ت
. 

ــ ومل تز نــرى ت ــفةُ الذك ــيينلْ ش اج
. 

ــا ِز  ــت أَم ــلْ ــ آسِرغْ ايل وأَمحــر هاس
. 

ــكْوِذ ــثوِبرياِت ــويين ي ب ــيل تط  اللَّ
. 

 أنــامــ والصــمتيِتفَ مــربوطٌ علــى ش
. 

ــ يف صــن اَألم ــته وع حــب ييناِب يقِْص
. 

جنِنيسلُ ي ـذا اللي ـ ه رجـن أخ ـَين أَ ـم 
. 

ــيف ــ أَفك ــؤذيين هحتفْ ــيد ي ا والق
                                                            . 

غلَّقــةً مالــت ال زِرجــبــوابةُ الفَ 
. 



ــ ــن الص ــفَم ــريين ِص ــاِء ت ييندق تخِم
. 

       علـى و ـنيـا مـ ِهج ـ  ه موِن بارقةٌ يا املَ
. 

ــ ــوكَ ــِراِمن احلُ ست ــب ايييني يف شر
. 

ــهيب لَ  ــد بةٌ مفَ ــيب وق ــت قل ــثَتلك ع
. 

ى الــِولَــعاِددي اَألِفــ وــحتــؤوييناِءش 
. 

ــ  ِهِذوهــ الب مةُ اخلَســراء ت ــينحض ِملُ
. 

ــلُ  ــب واألم ــرباقباحل ــويند ي ال ع
                                                            . 

ـ   ــري يف مـ ــِب اَألِكوأس يــت ِحفاًاِم ملْ
. 

ــبق أَ ــا هزوع ارهــيين الز ــي يحي اك
. 

ــروعِتها  أَ  ــروش ب ــدرب مف ــري وال س
. 

ــِنِب صي ــحك ــِتها والض ــيينِف مقْلَ بك
. 

ــأَ  ــلُّ أض ــرمقينحظَ ــني ت ــنها ح ك م
. 

ـ   رميينِف تــوتــوثب وســهام اخلَـ
. 

مــوم هلــاى واهلُمــع أَرت واللــيلُافَســ 
. 

ــ ح ــدت ــدوينإالَّ وج حــوِق ي داَء الش
           .                                                  

   ــى د ــررت عل ــا م ــرحلٍةرفم يب مب
. 

ــإالَّ الس ــت ــه رأي ــر ت وينولَ اخلُضجر
. 

ــ  وال تِري عــي يف س ــى أَوقَّفْت ــل ٍرثَ
. 

ـ    ــار أَنْ ِلـ ــا األحج عود ــه اميينِزم
. 

ــلَمين  تصــميمي فأَس ــدرب وأدهــش ال
. 

ر مغـــبوِنيـــيـــر وأين غَِرمـــن احلَ
. 

  ــت الَنسأنَّ اَألفأَح ــت ســةٌر شِمفْر ض
. 

ســِقييني الِبــيض ياِنــمزهــراً ونــبع اَأل
                                                            . 

دتـالُ غ ـدا احلَزنُ سهالً والرم   ـحىت غَ  
. 

ــ ــف واألواِووال املخـ ــيينهـ ام تثِْنـ
. 

ــيلُ   ــيت، ال الل ــيين غَــ مض واِئله تثْن
. 

مأْفــوِنوتاً ِلا صــهــوال مسعــت ِب
. 

 يف ر تــر ــووِس ــاض ــيثُ أَخلَفَه ٍة ال الغ
. 

وحــنيوين يــد غــوع ت ــي اجلُ قْســو عل
. 

ـ   ــئت سـ ــناِبعها إذا ظم ــن م قَتِني م
. 

ــيم اــ   ــيف يل ونس ــفيينوك د يش
                                                            . 

رفـك مص ـي عن ـا ل ـيا روضة اد م    
. 

ــيين   ــي وتهِج ــِني أقواِل ــي بتحس عن
. 

ـ   ِك انشـغلْت وبعـض الـناِس منشغل       ِب
. 

ـ  يِك وال تســتخلقي دوينيخضــر ِفـ
. 

ــ  ــا ت ــِتأم اش ــيرين ــي أَمل ياِقي فاجعل
. 

ِعينـــيين ترجـــو أَنْأَيـــد فَِرعمـــا أُ
. 

جـــزينحِر يهـــطـــاً للداِئى حرإين أَ 
. 

ــأَ شــخ ــييني فَاص قوِم ــراهم تواف ِذكْ
                                                    .         

  اِئيا ح طَ الدع ـِر ِإنْ أخفي  ـه ن نظري ـت
. 

ــز ــةُ اَأله ــمواً ورائح ــيينج اد تذْك
. 

يؤِنـــلَ أذكـــر ماضـــينا فيملُظَّـــأَ 
. 

يد وأَِشــمــن الرني جتَــارييناِمــغ
. 

ــا أَ  وه ــي ــا ال ــيلَيت م تون خــيين م دن
. 

يينلِّي يســاِدجــم أَالف ســفــإنَّ
. 

ــانَ  ــإن ك ــؤملينع واِق ــر ي ــذا العص  ه
. 

ييِنــي عــنك يدِنعــدِِي وبِْقوإلــيك شــ
                                                            . 

ــ  ــا اَألأب ــا املأِْم ــني، أب موِن، يــِمح ينلُ
. 

ــلُت ــظ ــ س ــن ح ــاخرةً م نيائِط الِص
. 

ومةٌوام مكَّـــك أعـــنيـــين وبيبـــ 
. 

ــريك يب وِب ــتغ ــم غــِرِيا ت غت ينريك
. 

ــون أَلْ     ــا املأم ــا أب ــنا ي ــنةٌوبين ِس
. 



ــى ر تــأَح ــي يف ص كــ املَِفت اننيج
. 

  ـ ظَلَّـت يف خلـدي   ِز ت ـكار الشـعس يد
. 

ِنـن دي ـن ملْك وع  ـ ع أِسوِة الكَ ـبنش
                                                            . 

ــيك احلَ  ــي ليال ــِغالً تقْض ــراَء منش م
. 

يف دـــي وظَ ظَِبرنـــدـــي ال يييناِرن
. 

ــقَ  ــ ِداِئصــا املأم ــا أب ــون الَي ي ثَةٌِه
. 

ــن اهلُ ــم وِممتــر ــن د لف ــيناِوو م ي
. 

 ترــو د ــنها ل ــثْ ِملك ــا حِل ــتمي مب لَ
. 

ــإذا ن ــاحرأْت ِجكَـ ــكِنيي ِباِتـ سـ
. 

ــ  ا اَألأب ــون م ــا املأم ــني أب ــم رةًِذع
. 

ـ  ـ  دوقَ ص ب ع تـ ر ا صـبر ذي النونِ    هيلَ
                                                            . 

ـ    ــني الشـ ــيت وع ــإين أت ت كقُينرم
. 

 أُص أِْتين ـان الص ـي وك ـِغوكنتي يـوت
. 

ــ  ِمحــىت ســداءع ــع لســت أَاًت ن ههد
. 

ــى رإالَّ ــ عل ــوض ٍة يف صــد ِر هوِنار
. 

ــقَ  ــتالَ بز ع ــبت ــا أن ــفَاِطيدةُ م يِت
. 

ريــحانةً دـ ون ِنياِحيلُّ الــر هــا كُـ
. 

ــلَّ  ــته ك بوهــ إحس ــنتاِس ــه ي وك ل
. 

ــأُذْ نت ــلْاه ــح لِْحواٍق كَني أشــت ييِن
                                                            . 

ــن أَ  ــته حل ــغني ــش ــا س عتِمواقي فم
. 

ــفَ صــن الِلــ  ار ــي م ــني يف كَفِّ ِني أَلْ
. 

  ــر  ــريت ــناين يف رأج ــتهج ح ولَ
. 

ــ ــريي وال كَ ــر يانَغ ــض يينى أن يجاِف
. 

ــهِ   دعخــرياِن م ــرق يف ن ــان حي ــا ك م
. 

وال يـــنام علـــى بـــوابة الـــدوِن
. 

ــٍة  قصنِضــي علــى ذٍُل ومغــا كــان ي م
. 

ــني ــ يوح غونِ زمــي م امــد ــرى إق و ت
                                   .                          

 ــو الر ــه ي ــيد ــرةًرش ــج تبِص ى يف احلَ
. 

ـ        زِن تشِويين علـى الوقـوف، ونـار احلُ
. 

ــي ال تطَــ    ــت فَِرجل لَســنا ج اوعينه
. 

 

ــأَ ــِله ــراكنيِ لَالَ الض ِري بالبــز ِة ي
. 

ىلَــور عثُاناً يــإين رأيــتك بــركَ  
. 

ــو ِجــ  أْسترالي احــت ــى واملَام ِنياِكس
. 

ــتإين رأَ  ــك ذا عيـ ــرحمٍةطْـ ٍف ومـ
. 

اطني؟ياس الشـــوســـ وثُونَقـــوم يبـــ فهـــل أصـــدق أوهامـــاً يهـــِربها
. 

ــ ــر املَ ظَهــي غُد ــى وبكَفِّ صز ــتونُن ي
. 

ىــت عل ـئي وجِ ـاِمهورت عكَّاز أَ  سكَ 
. 

ــ ــنونِ الَيف ع فْتل مــو ــيس القَ ٍم خبس
. 

تـعلي اشت ـاِت الت ايعلَّ الدِ ـت ك ـذَّبكَ 
. 

وِننجــأنــه خنجــر يف كَــف م  كَ
. 

هـيشتم رِ ـب الس ـ تص اٍعرـن ي ـ مِ مكَ 
. 

اِعــ مرــحونةٌ وي ــارش ــييني ص  يعص
                                                   .          

ــا اَأل  ــأب ــا املأِْنيِم ــ، أب ــريتوِنم  ذاك
. 

ِبيــيع ــوى الدِن ــرِ ي يف ه شــيا وي ينين
. 

وراً ببســمتهرغــب كــنت ماِحكــم صــ 
. 

وحـــنيـــ شـــيئاً ال  أفقـــدعيينيز
. 

ــ  ــيٍء ال يحت ِبِرإذا فَـ ــنئُهشـ يِنـ
. 

ــو م ــوالَ ول ــا أم  ــت ــلَكْ اروِن قَ
. 

ــ  ــا ص ــِباِحي ِهِذي هةٌ الدعــود ــيا م ن
. 

ــن شر ــد ــيها اهلُ ــيينى واُهللات ف  حيم
                                                            . 

ــيت يف القَ  ــبن ــانَ لِإلِبلْ ــلَم ممي ةًكَ
. 



ِكــــإين ُألنت القَــــرابنيِدقْــــر مي
. 

 ـــحاِشـــأأذْب عرباناً وتقُـــر ضـــيةًر
. 

ــن ح ــيد م ــوتج ــنا رِل ــثَقْ نياِبعص ال
. 

 ــيف ع ــا املأْص ــا أب ــرنا ي ــةٌم ونْ طائف
. 

جـــرام رِابـــِنيلكـــنها ال تـــرى ِإ
. 

ــ   ــباب مبِص ــى األح ــيونٌ عل ــا ع رةٌهل
. 

ــ  ــف ِص ــنا كَ ــدت إلي ــيف م يوِنهوك
            .                                                 

ينـطَا و ـها د ـي م دِرـْ ت تـنأواه لو كُ   
. 

ــعب يف فِ  ش دــر ــيف ش ــطِنيوك لس
. 

ــ  ــيف ص ــنانَى لُؤ رتاروك ــةًب  غائم
. 

ها يف نتــم ص ــرقَت ــوأغ وِنهحــي ِر ج
. 

اِن حسرا ـفْغى األَ ـبت ر ـكَف الَ ـوكي 
. 

ــ وصارــحك ــ يض ــلُان ِم ــوِن م ك أْفُ
. 

 ــار ــيف ص ــناوك ــر عادت ــالف املُ  اخل
. 

ني املَضــاِمِقدن اَألِصــيِل وعــن ِصــعــ
                                                            . 

 الُ القَــوكــيف صــارــزه وــِل ياِرصفُن
. 

ــى م ــعل ــاِنش صــاِف املَِق أَنِنياِنج
. 

 معلَّقــةًتارائدنا صــصــحــىت قَ 
. 

ــنا ِفكْـــ  ــربون إليـ ــننير ِليهـ يـ
. 

 ــار ــى اِإلإين أغ ــ عل ــالِمس ــٍرن ِم  بش
. 

ــي ــي عغِل ــمى أُلَ ــِت ــييني واجلُ رح يدم
. 

  ــا و ــار ي ــاِد ِإأغ ــياِرف األجم نَّ دم
. 

ــح ــت ِف ي أَكَّمــر ــا خهِض يــواِزر ين امل
                                                            . 

ــلِْن  ســد وال ت ــن بل ــون ع ــا املأم ي أب
. 

ٍف وتــوِهِنيى ضــعلَــ عترعــب وباتــ
. 

  ــا وارف ــداد ي ــ األمبغ ــاج اد أَرقه
. 

ــأَ يع ــام ــ هالس ــاج ــا ت ِنيِطالَِدك ي
. 

ــا ر أَكَ  ــا م هأَنتــ م جتــن داً وال أِم
. 

وـ ن ـ  ح ـ  ن ِم ن ضِفعونِ   نشمِضـي ِلشغا ن
. 

ىـن بغ ـيوِم حِ رـب ال ـْسميت نقْفُور كَل   
. 

ــِر غَلْـــيوِنِر حيـــاً وننفُـــثُه يف ثَغـ
                    .                                         

ــم يف ِســ    ــنفُثُ اهل ونيجارــثَت بٍة خ
. 

ــمذْ عورــٍة أو ع ــِر الطَــ لَ ى ِمتِنياِحو
. 

ــن قَ كَ  ــنا م ــأن ضايــرٍ ان مــى ح ا عل
. 

لٍّ ويــا شــر العــناوين  عــنوانَ ذُ
. 

ــ  ــنجح قَــ يفوكَ ــرهمو ي م يف تناح
. 

ــ شــالََّء يف ع ِرصن ــب ــارت ت اريينا ص
. 

ــا   ــني، أب ــا األم ــأب ــلَّ ي ــون ك ٍداملأم
. 

ــإيلَّ أَ أَص ــوات ــليين ه صــذُلِّ ت ِل ال
                                                            . 

تـعدفَانذُلِّ فَ ـ ال رِضأَـي ب ـِلحلْت ر زنأَ 
. 

ــنيِ   ــني املاليـ ــاً بـ وال أرى فارسـ
. 

ــوهاً وأَرأَ  ــجى وجـ ــسـ فَهةًراماً مـ
. 

إالَّ ع لُـــومنقْـــفـــال يـــلَ مجوِنن
. 

  ــوق ــرُء ف ــىن امل ــرمِلإذ ب ــِزلَه ال نم 
. 

ــونِ  ــوحِل مدفُـ ــق يف الـ إال إىل نفـ
. 

 مل تصــلواصــانَ الــوهميــا راكــبني ِح 
. 

ــت ِبإالَّ ــاٍر وتِلضـ ــيل أفكـ ِنيهِجـ
                                                            . 

 ــن الد ــوا م ــن تذُوقُ ــيا حول ــالَن هتاو
. 

ــن ــ الصــالِحِجه ــِد ويحِي ــة ال يِني ِدق
. 

ىـم عل ـراً يستقي ـد ح ـب العب ـقد ينج  
. 

ــن املَ  ــديٍث م ــإىل ح ــي ياِض يينواِس
. 

ـ     ــي إنَّ يب شـ ــني، أَِجبِن ــا األم فاًغأب
. 



ـ  ــين واهللا يجــــ يينِزاُهللا يعلمـــ
. 

ــالَ  ــد وق ــيد، وق ــامتهار الرش ى ابتس
. 

داَألر اِذكَب ــر ــِب فال ــيينحي من يكِف
                                                       .      

واــه وانتهج ـيِوشوم يف الت  ِإنْ أَسرف القَ   
. 

 والــتِنيوِنتي بالــزم اُهللاســقْمــا أَ
. 

ى رشدٍ ـاٌء عل ـَاِس ِإصغ ـي الن ـلو كانَ ف   
. 

ــدو هــ  غتاًاءبــ ع ــرى أَلَ ِنيراِهِض الب
. 

 ــد ي ــق ــةً س ــواالً ملفق ــرُء أق مع امل
. 

 

 وبعد أن أطرب احملتفى به احلاضرين مبا أنشده يف قصائده الطوال، شدا ببعض مقطوعاته                 -
 :الشعرية فقال

ــا ذْوأَ ــباح مسـ ــركُم صـ كُـ
. 

 ــأُع ــاِنـ ــىي بالِفـ راِق أَسـ
. 

ــا    و ــىن وقَسـ ــد املـ ــا هـ ــواِق مـ ــوعِة األشـ ــن لـ يب مـ
. 

ــباتعلَّــــم ِمــــ نك واقْتــ
. 

 ــــي أَِلــــوــــمماِطلُينلٌ ي
. 

ــي الع ــأمتضـ ــر مـ ــا نمـ ــق الِرطَـ ــاضـ ــوماً وال همسـ ا يـ
. 

ــ ــى وى ِبلَِسـ ــلَّ أو ِبعسـ عـ
. 

 لَـــوانمـــن اللُقـــي فْـــرحن 
. 

ونحــنلُــ نئســا وميمــن ي 
. 

انِتادعأَنـــيأََس مـــن ســـ 
. 

مـــواج ثَّـــم رســـااَألبـــه 
. 

ــفَ  ــن زمكَـ ــبتٍق لَرو ِمـ عـ
. 

زر قَبســــاملــــاً وزر أَفَــــ
. 

الًمــــي أَإذا مــــا زرتِنــــ 
. 

* * * 

ـ  ِنمأِْحك يف مــرفأنــت يف جـ
. 

ــا قَ  ــلْي ــي املُِب شــزِناِقت  ال حت
. 

ِنغُه يف نغـــٍم مـــتقَ أُفْـــِر
. 

 عــي ــض ــرح فأَك اجلُ شــد ِهو ِب
. 

 اجلن ـما لِ ـفيه  ىـطابنِ نتجيـ ي
. 

ــا قَ  ــي ــيب املُلْ شــةًت ــا دوح اق ي
. 

ِنيِدع مـن م   لـو أنَّ كـل الـناسِ      
. 

 ــا خ ــزال ي ــذُرك الع عــي رياِط
. 

 املآســي غَِنــيِلفأنــت عــن كُــ
. 

 ــر مِن مستعِصــماًحمــا دمــت بال
. 

 

  ."هبين فمن يشدو:" مث أنشد قصيدة عنواا-
وأنــا أجــدد يف اهلمــوم ردائـــي   

. 

ــائي    ــباح مس ــوء الص ــو إىل ض يهف
. 

ــثُوأَ ــب كَ يف ســِن الو ــيج وِد ردائ
                                                            . 

ــ  ــنِح الظَ يف ج ــر تأَجــالِم م يواجِع
. 

اِئيقَشــــودع ِلســــتأنــــه مكَفَ
. 

ــرِتي    ســويلَ ِبح ــيلَ الط ــونُ الل وأُلَ
. 

ــ ــاٍع إىل نـ ــبسـ ــقَاِءٍع بغـ ري ِسـ
. 

   ــرقب ــنجم ي ــأنين وال ــريتوك يح 
. 

ــ هــد ــا ب ــلُايف وم الص ــياِحب  ورائ
. 

  ــيل ي ــذا الل ــالُ ه ــا ب ــِبم ين إىلقُس
. 



ــداءِ  ــل ح ــت وك ى ذَابــح ــفة الض ش
                                                       .      

لــى  أغنــيٍة عالذكــريات وكــلُ  
. 

ِر يف الظَلْمــاِءدياُء الــبزهو ِضــيــ
. 

 م ـــبجحمـــاكـــثَّفَةٌ علـــيك وإن
. 

عــت ــِدِط ــتجداءِ ي وأن ي ــد اس ي ي
. 

ــ  ــا كُ ــنت أعم ــداً أن ِلملَ ــرى ي لذك
. 

اِءن الـــبعدي ِمـــِنـــبنشـــوى تقَِر
. 

 مـــا كـــنتلَـــ أعأَم نَّ يف ديب رؤىر
. 

وِم ِحذَائــيمــجلعلــت ناصــيةَ اهلُ 
                                                            . 

ــو أَ  ــر ت ل ــت ِس ــين أدركْ ــيأَن وِه
. 

ـ  ــغف يشـ ــنارش ــح يف أَب ال اِئيش
. 

 يف د ــيت ــرومض ــِب ــزفيني إلَ يك ي
. 

ــون اءِ  ســم صــيدٍة ع ــلَّ قص جت ك
. 

س ســعادِتيأْبت كَــِرمــن مقْلَتــيك شــ 
. 

ــ أ ــ نــا ذا أُقَـ اِءِتحيدمها علــى اسـ
. 

ــيها ذَوب ِإ  ــرغْت ف ــسحأَفْ ــااِس ي وه
. 

ت ـ وعلــيك ى مقْلَِتــي ِبــبكاءِ  قَشـ
                              .                               

ــ  ــِب ي كرــلْي قَِدت ــس عِب ــِهري مالب ِس
. 

ــ اءِ شدــِتج ــرخةَ اس ــرخ ص وقاً ويص
. 

ــو الشــعر حــني أصــوغه  ــيك يهف وإل
. 

ــيف ن ــاَألنجماِظـ ــراِءري كـ  الزهـ
. 

 ــويين أَهز  الــر احدــنملــي فَتىؤ
. 

أن ت ــاك ــيخش قيِهسج ــأس ــ ك اِءفَ
. 

 ــظــلُوتؤملُ تــين واِوسساِطــٍر خ
. 

صـــغاِءحـــس أنـــك دائـــم اِإلوأُ
                                                            . 

ـ    ــم الِعـ ــيلَذُّ يل طَع ــاِب وأَتفَ شيِكت
. 

اِئيشــح أَِهوِرر غُــاِرنى ِبــكَــوفَ
. 

ــبثَ الغــ   ــاحباً ع ــا ص ــرأْور ِبري ِهِس
. 

اِءنيمة اجلُبـــمـــأْواك هـــذي ِشـــ
. 

ــ  ــم هكَ ــقْا تذَِل ســو ع ــن قَلَ ــى م بهلْ
. 

ــدا ِب ــوحصـ ــمـ اِءناِجِل البغضـ
. 

يِتــحب مورهــيب زلْــأذبلــت يف قَ 
. 

ــ ــن ح ــِمعت ع ٍبأَســري ع ــ بغ اِء؟طَ
                                                            . 

هاؤطَـــن عيأَيب فَـــأو تدعـــي حـــ 
. 

ــت ــأَمسع ع نأرٍض ب ــغ ــي ِر ساِء؟م
. 

ــ  ِمأَســعت ــن ش ــري تٍقو ع ــرٍق؟ بغ ح
. 

ــت ــن فَأََمسع ــري ِضــ  ع ــٍر بغ ياِء؟ج
. 

ــ  ِمأَسعــت ــن لَ ــِري ع ــ ظَيٍل بغ ه؟الِم
. 

ــجن ـ س ــريح وسـ ــالَةُ اجلُرت اجل ِءه
. 

 ــريد ــيلِ أَت ــىن الل ــنِد مع ــه ع ي إن
. 

ــل تألُّـــ  ــز لكـ ــٍقرمـ اِءفَ وصـ
                                                            . 

ــ  أَتم ــريد ــىن الفَع ــج ــهنِدِر ِع ي إن
. 

ــ نــةُ ب ــوِب وواح ــعراِءض القل الش 
. 

 م ــريد ــأَت ــع ــعىن الِش ــهِدنر ِع ي إن
. 

ــر عــو ــِل العريِق َألر الطَ ــاِءج ظم
. 

 وعـــر إمنـــابر الـــد أنَّأَتقـــولُ 
. 

ــِمثِْلــي ومل تشــِلثِْمــر ِبعاِئيقَ ش
. 

ــ  طَأو مل ت ــذُق ــرارِة واَألع ــم امل ىس
. 

ــاِء؟   ــرةَ البؤس ــرحم نظ ــت ت أو لس
                                                            . 

ــرت ِإ  ــي نظَ ــائسٍ هبِن ــرةَ ب ــيك نظ ل
. 

ــنت توأَ ــِنــركُت كُ اِء؟فَ إصــالَي ِب
. 

ــثْت ِإ  ــي بثَ ــوهبِن ب ــيك ــح مل يِراِعش
. 



ــ ــرتنأَو كُ ِج تعهــري ع ــا بغ اِء؟طَ
. 

ــ  ي تدــد ــي م ــي ِإِدهبِن سوت ــيك الًل
. 

ــت ــر زفَّ ــن ال ــؤى إيلَّ م الس واِءد
. 

ـ ي و هـذِ   اِوس خ ـ س ري أَرأيـت كم   اِط
. 

  احلــياِة ور إشــراق اِئــيلتــركت
                                                            . 

اِتهاقَرلْـــت يف طُـــغَوي أَِنـــنلـــو أَ 
. 

اِءبعـــويـــرحيين مـــن كَثْـــرِة اَأل
. 

لكـــن يل أمـــالً يشـــِتت شـــملَها 
. 

ـ وِلــح ِء الوضــاكوِرني احلــياةُ ِبـ
. 

اوِس أشرقَت ـسن الو ـوت م ـْحإذا ص ـف 
. 

ــهِ   ــت ب ــش وأن عو ــيق ــاِء رف ف
. 

ـ   ــاَءلَ الكَـ ــونُ الفَوتض ــهِس كأن يح
. 

اِئــينيب عمــلٌ يــذِ يت أَلَــحيف ِر
                                                            . 

  ــعر ــت أش ــا زل ــاحباً م ــا ص ــ أَي هن
. 

مـــاِءلْ بـــردةَ الظَجســـن يواللـــيلُ
. 

ــأَ  صــمت ــرهيب يغيت والص ــلُ ال يفُِّن
. 

ــواءِ   ــيب ثَ ــت ِط ــِدئَت وأين ِعف ص
. 

ــت أن مراكِبــ    ــىت ِخلْ ــت ح يوأقم
. 

ــمو بــ  ســأَِة األَ ت مــن ح ــه ع هاِءو
. 

 ــلْ لر ــفاجع ــي يف س ــرتالًموح اِئك م
. 

يســـلُو وخـــذْ مـــين أرق ِغـــناء
                                              .               

هــبين خاطــراًفمــن يشــدو، و.. هــبين 
. 

ــناِء؟ِبذُ يـــوِل دنـــيا جلِّلَـــت ِبفَـ
. 

ــلٍ    ــِق جاه ــن تعلُ ــزى م أَخ ــت أرأي
. 

ــ ــتلوٍن كَــ ــِن لوتمــ باِء؟راِحلــ
. 

ــت أقْ  ــرٍئ يف احلــياِةســىأرأي  مــن ام
. 

يه مـــثلُ ثـــراِء يطِْغـــيـــزِري والَ
. 

نســـانَ مـــثلُ متلُـــٍقال يقـــتلُ اِإل 
. 

 

وإذا كان هنالك أي شيء     .  خوان أرى أن نكتفي ذا العدد من القصائد، فقد أطلنا على اإلِ           -
وهنا يبدي األستاذ عزيز ضياء عدم ارتياحه من استخدام كلمة أجتر يف             .  جابةفإين على استعداد لإلِ   

 :أحد أبياته الشعرية اليت أنشدها، وهذا البيت هو
ــود    ــكن الوج ــث يف س ــيوأب ندائ

. 

ــي    ــالم مواجع ــنح الظ ــر يف ج أجت
. 

 

 :فرد الشاعر بقوله 
نسان دائماً فذلك يشبه االجترار حىت وإن كان االجترار من          إن الذكريات عندما يستعيدها اإلِ     -

 .عمل احليوان
 :اعر عمر اء الدين األمريي قائالًوعندئٍذ يتدخل األستاذ الش

نسان، ولذلك كلمة االجترار هنا      ما دامت الكلمة استخدمت للمواجع، فاملواجع تسمو باإلِ        -
ولكن لو كان املوضوع يشتمل على نقد أو حتديث عن ممارس لقول ال يتالقى مع إنسانية                 .  ال تناسبها 

نسان تسمو  أما األحزان واملواجع فهي معارج لإلِ     .  جونسان ومسوه، فنقول جيتر مثالً كما يف جمال اهل        اِإل



ال :  ، قال عن األمل ما معناه     "الفريد دي موسيه  "أحد الشعراء الفرنسيني ويدعى     .  به من واقعه العادي   
 .جيعلنا عظماء شيء كاألمل العظيم

 : والشاعر إقبال يقول-
ــور   ــافات النس ــنا إىل مس ــمو ب تس

. 

 ــو الع ــنا حنـ ــنحةآالمـ ــى أجـ لـ
. 

ــور   ــألرواح نــ ــعلة اآلالم لــ وشــ
. 

 

 وأنا واثق من أن األستاذ عبد الرمحن العشماوي جبل على تقبل النقد برحابة صدر ونفس                  -
 . مطمئنة

  ))ختام األمسية(( 
 :ألستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التاليةمث خيتتم ا

 :خوة األفاضل أيها اِإل-
 لقد سعدنا ومتعنا مبا مسعنا من شعر رصني، ومن جتربة غضة، ولكنها عريقة يف شعورنا من                   -

الشاعر الصديق عبد الرمحن العشماوي الذي نسأل اهللا له طول العمر، وأن يهبه الصحة يف القول                  
 . يكتبوالرشاد والسداد فيما

 . وأن يكون ذلك موصوالً يف صاحل أعماله إن شاء اهللا-
 وبامسكم مجيعاً نشكره على ما أتاحه لنا من فرصة التواصل، ونأمل أن يتجدد مثل هذا اللقاء                 -

 .يف مناسبات مرات عديدة
 ويطيب يل قبل أن أي حديثي بأن أذكركم بأن ضيف االثنني القادم هو الشيخ أمحد ديدات،                 -
 . سيأيت من جنوب أفريقيا خصيصاً للقاء بكم يف هذه األمسية الطيبةالذي

وقبل ذلك يوم غد إن شاء اهللا يسر النادي األدبـي جبدة دعوتكم حلضور أمسية روادها                  
. األستاذ الدكتور هاشم عبده هاشم، والدكتور فهد العرابـي احلارثي، والدكتورة خريية السقاف             

 .عالم بشكل عامي يف جمال اِإلوه. وستكون ندوة فكرية، أدبية
 وأيضاً خروجاً على قاعدة االثنينية، هناك دعوة رياضية بروح رياضية مفتوحة يوم السبت                -

القادم إن شاء اهللا ليحتفي األستاذ عبد املقصود خوجه بإدارة نادي الوحدة اجلديدة، وبالوجوه اجلديدة               
 .دارةاليت دخلت هذه اِإل

ستكون من باب التجديد، وستسودها حركات رياضية جيدة إن           الدعوة عامة ومفتوحة، و    -
 .شاء اهللا ومرة أخرى شكراً لكم ومرحباً بلقاءاتنا بكم املتجددة، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

• • • 







 احملَتوى
- ١ .كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٢ .كلمة الدكتور عبد القادر كوشك

- ٣ .كلمة األستاذ عبد الغين آشي
- ٤ .كلمة األستاذ فؤاد أمني محدي

- ٥ .كلمة األستاذ حممد عبد الرمحن رمضان
- ٦ .كلمة األستاذ حممد أمحد حساين

- ٧ .كلمة األستاذ فؤاد عنقاوي
- ٨ .يدة األستاذ فؤاد صاحل عبد احليقص

- ٩ .قصيدة األستاذ علي سروجي
-١٠ .كلمة الدكتور حممد عبد اهللا بصنوي

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اِإلفتتاح (( 

 :األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية افتتح
أحييكم بتحية اِإلسالم الصادقة،    .   بسم اهللا الرمحن الرحيم، وحبمده، والصالة على رسول اهللا         -

التهنئة يف احلقيقة لنا ولكـم، فهي نئة من القلب أزجيها جلميع           ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
أمر .  اِإلخوان الكرام رئيس النادي وأعضاء جملس إدارته، وللمحبني وللمشجعني ولكل أبناء مكة             

 .يء أمره منهالتهنئة أمر منا ولنا وكما يقال بعض الش
 هذه األمسية السعيدة اليت نلتقي فيها ذا الوئام وهذا الصفاء، كم أنا سعيد ا وبكم، وكم                  -

أمتىن من اهللا سبحانه وتعاىل أن جيمعنا دائماً ذا الصفاء، وذا الوئام الذي نتمناه لنادينا الذي يعين لنا                   
 .ةخدمة هذا النادي هو خدمة ملكة املكرم. الشيء الكثري

 ال أود أن متر هذه املناسبة دون أن نزجي الشكر ملعايل رئيس النادي، السابق األستاذ فؤاد                  -
عمر توفيق، ولنائب الرئيس الدكتور سهيل قاضي، ولألعضاء الكرام السابقني، جهد مشكور لعمل              

 .مربور سائالً اهللا سبحانه وتعاىل أن يثيبهم عليه، خري املثوبة وأحسن اجلزاء
وب من سعادة الرئيس اجلديد ومن نائبه ومن مجيع األعضاء الكثري من اجلهد والكثري من                املطل -

العمل، مما ال شك فيه هم جديرون بالثقة، جديرون بالعمل احلسن، خصوصاً وأنكم ترون وجوهاً                 
نتمىن .  جديدة شابة من أبناء مكة اليت حتمل من الكفاءات ومن الدرجات العلمية ما حنن فخورون به                

 .ن اهللا سبحانه وتعاىل أن يكأل جهودهم بعنايته، ويشد أزرهم ويوفقهمم
 مما ال شك فيه أننا مطالبون بالوقوف إىل جانب النادي كمواطنني كأبناء ملكة مؤازرين،                  -

 .مدعمني، مساعدين، فهذا هو واجبنا، وهذه هي مسؤوليتنا
 والسعادة مشتركة، والعمل     ال أود أن أطيل، ألنين كما سبق أن قلت إن التهنئة مشتركة              -

 .احلسن إن شاء اهللا بيننا وبينكم موصول ومقدر
 كم كان بود كثري من اِإلخوان أن يشاركونا هذه األمسية، ويف مقدمتهم معايل األخ الدكتور                -

حممد عبده مياين الذي طرأ عليه أمر جديد مل يتمكن معه من احلضور، وكذلك معايل األستاذ حسني                   
. ألخ عبد الرمحن الصبان، هناك أمساء كثرية لـم يتمكـن أصحاا من احلضور             عرب، وسعادة ا  



والسالم عليكم ورمحة   ..  وندعو اهللا سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد     ..  فاخلرية فيما اختاره اهللا لنا ولكم     
 . اهللا وبركاته

 

  ))كلمة املهندس عبد القادر كوشك(( 
 :لقادر كوشك حيث قالمث أعطيت الكلمة ملعايل املهندس عبد ا

 :أما بعد..  احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا-
نقدم التهنئة احلارة للدكتور حممد عبد اهللا بصنوى على توفيقه وانتخابه كرئيس لنادي الوحدة،               

افية ولبقية زمالئه أعضاء جملس اِإلدارة، ونتمىن هلم أن حيملوا هذه اخلدمة، وهذه الواجهة الرياضية الثق              
 .مام إن شاء اهللاملكة املكرمة، وأن يسريوا ا إىل األ

 أنتهز هذه الفرصة أيضاً ألقدم الشكر ملعايل أمني العاصمة املقدسة على حتمله أعباء النادي يف                -
الفترة السابقة وأرجوه أن ال يعترب انتقال الرئاسة منه إىل أخينا الدكتور حممد انتهاء عهده بدعم                   

 . كان مادياً أو تنظيمياً أو إدارياًاًي ال يستغين عن دعم أمانة العاصمة، سواءالنادي، فالناد
 إن نادي الوحدة يعترب من مسؤولية أمانة العاصمة، باعتبار أن أمانة العاصمة هي املسؤولة عن                -

دي ون، وتؤ وهذا مرفق هام من املرافق اليت يهتم ا املكي         .  مدينة مكة، وهي اليت متثل مكة املكرمة       
 .وهذه رسالة مين إليه ذا املعىن.. خدمة لشباب هذا البلد املقدس

خر الذي أريد أن أقوله أن من املشاكل اليت تعاين منها االس اِإلدارية مشاكل                 الشيء اآل  -
شق إداري، وأعتقد أن هذا لن يكون معضالً بالنسبة للنادي ولألعضاء اجلدد، ألن                :  ذات شقني 

 .مرالية، وميكنهم أن يستعينوا بكفاءات متفرغة إن لزم األمعظمهم ذوي كفاءات ع
ألن أية كفاءة سواء كانت عالية أو عادية من غري مادة           .  خر، فهو املشكلة املادية    أما الشق اآل   -

 .لن تستطيع أن تظهر، وستفشل مهما كانت خرباا ومهما كانت كفاءا
كرمة، نظراً لقلة وجود الشخصيات الكبرية يف        من جتربتنا اليت مررنا ا يف النادي يف مكة امل          -

 كان دائماً يتركز النظر حنو أمني العاصمة، الستخدام سلطته وصالحيته ومركزه              -الوقت احلاضر   
 .ساس يف هذا العملهذا هو األ. لدعم النادي مادياً

 هذا   إن أمني العاصمة جيب أن ال يتخلى عن مسؤوليته حىت وإن مل يكن رئيساً للنادي، من                 -
املنطلق ونظراً لقلة وجود الشخصيات الكبرية يف مكة املكرمة كان النادي جيد صعوبة يف إجياد التمويل                

 ٣,٠٠٠,٠٠٠فعلى حد معلومايت القدمية إن النادي قد حيتاج مليزانية متواضعة ميكن             .  الكايف للنادي 
لطبع املعونة اليت تأيت من الرعاية ال       وبا.  ساسية والرئيسة واملكافآت املطلوبة منه    ريال ليقوم باخلدمات األ   

تكفي لتغطية ربع املبلغ املطلوب منه، مما يدفع رئيس النادي إىل اِإلستعانة بشخصيات أخرى بطريقة                



 وأخرى حىت   وهذا ما كنت أقوم به أذهب للناس وأجلس يف بيوم مرةً          .  تشبه إىل حد بعيد اِإلستجداء    
 .لكثريونيدفع البعض ما جيود به، بينما يتهرب ا

خرى خيتلف عن مكة، ألن فيها شخصيات شديدة احلماس          إن الوضع املادي يف النوادي األ      -
ولذلك فإن معظم   .  شخاصلناديها تقوم بدعمه بشكل منقطع النظري، بينما مكة ليس ا مثل هؤالء األ            

. مناطق أخرى الدعم يأيت من حمبني ملكة ألم مكيون ولكنهم يعيشون يف جدة أو يف الرياض، أو يف                  
فماذا جيب علينا عمله حىت نضع النادي يف أمان، حىت يستطيع أن يضع خططاً واضحة ويسري يف                    

 .تنفيذها من غري تذبذب ومن غري إحراج؟
 .ن هناك اقتراح سبق يل أن أعلنته، وال مانع لدي من أن أطرحه اآل-
أن نضمن وجود دخل له     إنه جيب علينا أن نضع قاعدة ثابتة للنادي، و         :   اِإلقتراح يقول  -

 بغض النظر عن    ٢,٥٠٠,٠٠٠ إىل   ٢,٠٠٠,٠٠٠مستمر، حبيث يقدر الدخل املطلوب له يف حدود         
فلنتربع حنن احملبني هلذا النادي، ولنجمع مبلغ يكون           .  الدعم الذي يأيت من رعاية الشباب       

 ما تربع به كل      وللذين تربعوا ذا املبلغ حق املسامهة يف إدارة هذا املبلغ بنسبة             ٥٠,٠٠٠,٠٠٠
. منهم، حبيث يعطى صوتاً مساوياً لصوت اشتراكه، وأن يستثمر املال يف املشاريع اليت تدر نفعاً كثرياً                

ولكي يزيد هذا املبلغ فإين أقترح أن يدفع للنادي ثالثة           .  وللنادي أن يدفع املستحقات املترتبة عليه     
 .ل، ويعاد استثمارهخري فيضاف إىل رأس املاأرباع اِإليراد، أما الربع األ

 وأعتقد أن يف مقدور أهايل مكة واحملبني للنادي القاطنني مبكة أو خارجها مجع مبلغ                    -
 . ننسى مهوم النادي املستمرة اليت يعاين منها كل عامالأ ريـال وعلينا ٥٠,٠٠٠,٠٠٠

الرئاسة  عليك   تضِرلقد ع :  ن الدكتور عبد الكرمي قاضي، يهمس يف أذين قائالً         آل وجبانيب ا  -
خ احلقيقة أنين مل أختل عنها، ولكن األ      :  وللرد على الدكتور أقول   .  مرة أخرى وفهمنا أنك رفضت قبوهلا     

أمني عطاس، أبلغين أن الدكتور حممد عبده مياين كلفه أن يتصل بـي ليعرف مدى استعدادي لرئاسة                 
مانة تركت الرئاسة   ملا تركت األ  فأجبته بأنين كنت رئيساً للنادي إبان عملي أميناً للعاصمة، و         .  النادي

وحباً للنادي لكي يستعني مبن يستطيع      .  شخاص الذين كان بإمكاين التأثري عليهم     لزوال نفوذي على األ   
ن، فإذا رأيتم ووافقتم على هذا      قتراح الذي طرحته عليكم اآل    الوعرضت عليه هذا ا   .  أن ميول النادي  

ما .   كنت أنا أو غريي    اًن يتوىل رئاسة النادي، سواء    قتراح فحينئٍذ لن يكون هناك مشكلة ألي إنسا       اال
 .دام الوضع املادي مضموناً، ولن نتركه للذبذبات الشخصية

مام ونرجو  خوة اجلدد لس اِإلدارة أن يوفقهم اهللا يف السري باملسرية إىل األ            يف اخلتام نتمىن لإلِ    -
ال جنعلهم يف مواقف حمرجة جتعل إمكانية جناحهم        جياد الدعم املايل هلم املستمر املنتظم، و      أن جند وسيلة إلِ   

 . وشكراً، والسالم عليكم. مستحيلة



  ))كلمة األستاذ عبد الغين آشى(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد الغين آشي فقال

ليست هذه كلمة بل ذكريات، وكما تفضل األخ عبد املقصود قد تكون ذكريات             ..   إخواين -
يت عن تأسيس هذا النادي وكيف تأسس، شد انتباهي ما تفضل به            تارخيية، ولكن قبل أن أسرد ذكريا     

معايل األخ كوشك، الذي سبقين باحلديث، ومر مروراً عابراً على ضرورة املوقف املوحد الذي جيب                
 .اختاذه من قبل كل من تظله مساء مكة

ه واِإلبقاء  إن هذا النادي هو عبارة عن منطلق لتوحيد اِإلجتاه الرياضي وحتسني تنفيذ            :   فأقول -
على مسعة هذا النادي، الذي قام مبجهود كل إنسان يف مكة املكرمة، منذ أواخر اخلمسينيات وأوائل                 

 .هـ أو ما شابه ذلك١٣٦٠هـ، أو ١٣٥٨ الستينيات
 وإن الدعوة اليت وجهها األخ ال بد وأن تكون منطلقاً ألن يساهم كل حمب لبالده وكل حمب                  -

بأن يكون هذا النادي هو املنطلق للتفاين ومن باب حب          .  و شباب مكة  لنشئه، وخصوصاً أهايل مكة أ    
 .الوطن أيضاً

 أما عن ذكريايت وكيف تأسس هذا النادي، لقد كـانت هناك فرق أندونوسية أو ماليزية ممن                -
مث جاءت فترة توقفت ا     .  يقيمون يف مكة لطلب العلم يف املسجد احلرام، قبل أن يؤسس نادي الوحدة            

ه النوادي عن مزاولة هذه اللعبة، وذلك بسبب اخلوف من أن تكون كتجمعات تؤدي إىل                 مجيع هذ 
 .بعض النتائج اليت كانت حترص احلكومة على عدم وجودها يف تلك الفترة من الزمن

 وبعد مضي مدة قام أحد األشخاص وهو من أندنوسيا وامسه إمساعيل فريه، قام بتجميع                  -
جدين يف مكة وبدأوا يزاولون اللعب باملسفلة يف أرض األخ عبد اهللا               أخرى املتوا  دنوسيني مرةً ناأل

 .باخطمة، الذي كان يعمل يف تلك الفترة كمدير عام للجوازات أو ما أشبه ذلك
 وكنا حنن أبناء مكة نذهب إىل املسفلة للتفرج أو املشاركة، ومن هؤالء الذين كانوا حيضرون                -

السيد سرور هرساين، وأيضاً الشيخ محزة بصنوي اهللا        :   احلصر على سبيل املثال ال   ..  إىل أرض امللعب  
كذلك السيد  .  هؤالء من الرعيل األول   .  يرمحه رمحة واسعة، وعبد العزيز حساين من جرول، وأمحد باز         

صالـح شطا، والسيد حممد شلبـي، واألخ عبد اخلري قلعي، وبعض األخوان من سوق الليل ومن                 
وبعد انتهاء اللعب حنن معشر شباب مكة الذين حضروا أو           .  روتالقشاشية، أمحد قاروت، عمر قا    

 .ندنوسيني، نتوجه إىل مقهى صغري يديره الشيخ علي بن قاديشاركوا األ
ملاذا ال نؤسس   :   ويف ليلة من الليايل أثناء إقامتنا يف هذا املقهى بعد اللعب نسأل بعضنا بعضاً               -

 قطعة األرض ااورة لتلك األرض اليت ميارس          ملعباً؟ وتوجهنا إىل الشيخ باخطمة وطلبنا منه        



وقد شارك  .  ندونوسيون فيها هوايتهم، فوافق بشرط أن يشارك معنا يف اللعب، ووافقنا على ذلك             األ
كل أهايل مكة ممن يهتمون بتلك اللعبة، وقد شاركوا معنا يف نقل احلجارة اليت كانت موجودة يف ذلك                  

صالح امللعب ونقل احلجارة، كما كنا نقوم بنقل          إلِ مباشرةًوكنا خنرج بعد صالة الظهر       .  امللعب
مث أسسنا .  خشبات البابني خوفاً عليها من السرقة، وحنملها معنا إىل القشاشية، مث حنضرها يف اليوم التايل              

وممن شاركوا يف هذه التسمية هم من ذكرم يف السابق، وأضيف عليهم             .  فريقاً واشتركنا يف تسميته   
ومسي النادي نادي الوحدة،    .  خ يوسف خضري، من الشبيكـة أو من حارة الباب         شخص امسه األ  

األخ محزة بصنوي، ويوسف خضري     :  واختري األخ أمحد جارو ليكون رئيساً هلذا النادي، واألعضاء هم         
 .عضوين فقط ال غري يف جملس اِإلدارة، يساعدان األخ أمحد جارو

حتاد الذي كان يرأسه على ما أذكر       نت مع نادي اال    وكانت أول مباراة لعبناها خارج مكة، كا       -
 .مث انتشر اسم نادي الوحدة، وبدأ الشباب يقبل على اللعب لصاحله. شخص امسه محزة فتيحي

 أما السؤال عن تاريخ تأسيس نادي الوحدة، فاجلواب على ما أذكر أن ذلك كان يف أواخر                  -
 ألن مجيع الالعبني واملؤسسني ميثلون كل أحياء        اخلمسينيات أو بداية الستينات، ومسي بنادي الوحدة      

 .مكة
 فعبد العزيز حساين من جرول مثالً، وكان اهلرساين من الشامية وكان أمحد قاروت وأنا                  -

لذلك مسي بنادي   .  خرون من القشاشية، وكان بعضهم من الغزة، وآخرون من املعابدة          خوان اآل واِإل
 ومل يكن اختيار اللون األمحر واألبيض لغاية بعينها أو           الوحدة، أي وحدة مكة ككل يف هذا النادي،        

 .هلدف معني
 كان الالعبون يقومون بشراء املالبس بنقودهم، وكان على رئيس النادي بعد أن تـم انتخابه               -

أما املقهى الصغري الذي ميلكه الشيخ      .  ت قيمة سكر وشاي   أن يصرف يومياً ما ال يقل عن مخسة رياال        
ِإلشارة إليه، فكان منتدانا بعد صالة املغرب إىل أن حيني موعد صالة العشاء، مث               علي، والذي سبقت ا   

مث نتحرك معاً ونوصل كل واحد إىل مرتله، وبعضنا يكمل          .  نواصل السمر بعد العشاء إىل أن يربد اجلو       
 .ينامالسهرة باملركاز إىل أن نشعر بأن النوم قد أخذ يتسلل إىل عيوننا، فيتوجه كل واحد إىل بيته ل

 هذه خالصة موجزة عن قصة تأسيس نادي الوحدة، وكيف كانت القلوب متآلفة، وكيف               -
كـانت مكة تكاد تكون موحدة، وكيف كان األهايل يعتربون أنفسهم أسرة واحدة فإذا أخطأ إنسان               

 .صالح ذات البنيعلى آخر بادر األخرون بالتدخل كأسرة هلذا الشخص ِإل
عادا حتت مظلة هذا التآخي والوحدة اليت        و أن يوفقنا اهللا إلِ     لقد كانت حياة سعيدة نرج     -

نادى ا اِإلخوان من ناحية دعم هذا النادي بكل اِإلمكانات وبدون حتديد مبالغ معينة، حىت ال ينفر                  
ولكن أرى أن نقوم بإنشاء صندوق هلذا النادي، يتم التربع له مببالغ جمزية ممن              .  الناس خجالً أو إحراجاً   



وأن يصرف على هذا النادي من استثماراته والفكرة اليت تفضل ا األخ عبد             .  هم اهللا املال الوفري   أعطا
 .القادر كوشك فكرة جيدة

 ولقد علمت بالنسبة لطبيعة عملي أن مجعية اهلالل األمحر التركية تعترب أغىن مجعية هالل يف                 -
صالح ميزانيتها إذا   خذ الدولة قرضاً منها إلِ    العامل، فهي تساهم حىت هذا اليوم يف ميزانية الدولة، وتأ          

 .ظهر أن هناك عجزاً
 والسبب يف ذلك أن املواطنني من األتراك الذين ليست لديهم ذرية، أو هلم ذرية حمدودة                  -

وهكذا أصبح اهلالل األمحر التركي من      .  العدد فإم يوقفون بعض ممتلكام على مجعية اهلالل األمحر         
 .وحنن حنمد اهللا على أنه مل يبتلَ أحد منا ذا الشيء. ية يف العامل ككلأغىن اجلمعيات الوطن

 عليه فلو أخذنا بالفكرة اليت تفضل ا األخ عبد القادر الستطعنا أن نوجد دخوالً ثابتة                اً وبناء -
وليعترب تلك  .  أخرى هلذا النادي، حبيث تتم مشاركة كل إنسان سواء كان مقتدراً أو غري مقتدر                

اركة مسامهة منه يف إجناح أعمال النادي وأنا مسرور جداً أن أمسع بأن رئيس النادي هو أحد                    املش
اِإلخوان ممن كان والدهم من الذين أسسوا هذا النادي، وله فضل كبري وهو األخ محزة بصنوي رمحه                  

 . اهللا، وشكراً على استماعكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))أمني محديكلمة السيد فؤاد (( 
 :مث حتدث األستاذ فؤاد أمني محدي فقال

الواقع أن اِإلنسان يشعر بالسرور البالغ جداً حني يرى هذه الوجوه           ..   مساكم اهللا باخلري مجيعاً    -
احلقيقة أن األخ عبد الغين آشي أضفى كثرياً من املعلومات          .  متجمعة من أجل حب ناٍد جيمعهم مجيعاً      

 يف ذلك الوقت وكنا نساهم أو نشارك أو نشجع، وحنضر            دي، وكنا أطفاالً  السابقة على تأسيس النا   
املباريات حينما تقام املباراة يف مكة، يف وقت كان فيه سور امللعب عبارة عن تيازير يتسلقها الناس من                  

 .فوق السيارات الواقفة
من املواقف مهما    وبعد أن جتاوز النادي الظروف اليت كنا نشعر فيها باملرارة، لتعرضه لكثري               -

كانت األسباب واليت أدت إىل ذلك، فإن اِإلنسان حينما جيد أي تشكيل جديد أو وضع جديد يشعر                  
اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفق هذا الوضع اجلديد أو           باحلافز الذي جيدد يف نفسه األماين اليت جتعله يدعو        
 .التشكيل اجلديد إىل اخلروج من كثري من هذه املأزق

بن من أبناء مكة خطر يف بايل كثري من األمور اليت أرى أن توضع كأساسيات هلذا                   أنا كا  -
النادي، يتم على أساسها انطالقه دون اِإلنتظار جلمع ما يتربع به املتربعون، رغم أن الفلوس تعترب من                  

 .احلاجات البديهية اليت ال غىن للنادي عنها



 خطاب خاص لألخ الدكتور حممد       ولكن هناك أساسيات ثابتة كنت أرغب أن أوجهها يف          
أي قبل أن أعرف    ..  بصنوي كرسالة مين له، وال أكتمه أين أعددت هذه الرسالة يف ليلة اِإلنتخابات             

يطيب يل أن أهنئكـم باملسؤولية اليت      :  أمساء األشخاص الذين سيتم انتخام، وقلت فـي تلك الرسالة        
املكرمة، ومن منطلق احلب هلذا النادي العريق أود أن         حتملتموها برئاستكم لنادي الوحدة الرياضي مبكة       

أشارك جبهدي املقل يف تقدمي بعض اِإلقتراحات، لعلها جتد سبيلها إىل التنفيذ ألن مشكلة هذا النادي                 
على ما يبدو كانت تنحصر يف انعدام التخطيط لنشاطاته، وإرساء األسس اليت يسري عليها النادي بعد                 

وقبل أن أعرض عليكم هذه اِإلقتراحات أود أن أشري إىل          .  دارة قراره املناسب  أن يتخذ فيها جملس اإلِ    
أنه ليس جملس اِإلدارة وحده هو احملب هلذا النادي، ولكن كما تعلمون أن حميب هذا               :  حقيقة هامة وهي  

 وكما تعلمون أيضاً فإن احملب كالطفل     .  النادي هم أبناء مكة املكرمة مجيعهم على اختالف مستويام        
يريد من يتقرب إليه، وأعتقد أن جمرد التفاف احملبني حول ناديهم سوف يعطي النادي دفعة قوية قد ال                   

وإىل سعادتكم  .  تتوفر لكثري من األندية األخرى، ألن حميب هذا النادي هم سكان مكة املكرمة بأمجعهم             
 :فيما يلي اِإلقتراحات

 قدسي واألستاذ عبد الوهاب صبان         أقترح تسمية كالً من األستاذ زاهد إبراهيم         :أوالً
مستشارين فنيني للنادي، لكي يشعر جهاز النادي من أفراد املالعب أن هذين الشخصني سوف يراقبان               

.. نتقادات الفنية كما أنه سيعطيهم الثقة ألـم أصبحوا يتلقون اال       .  مجيع حتركام الفنية داخل امللعب    
وسيكون هذا التنظيم األول من نوعه على        .  ما يف املالعب  نتقادات الفنية من أخصائيني هلما وز     اال

 .نديةعلمي بالنسبة لبقية األ
 أقترح إطالق اسم عضو شرف مشارك على كل السادة الذين رشحوا أنفسهم ومل يفوزوا،               :ثانياً

ستفادة فإن ذلك سوف ميكننا من استقطاب حبهم واال       .  وكذلك بقية أعضاء جملس اِإلدارة السابقني     
 .اممن خرب

 أقترح إسناد إدارة كرة القدم للفريق األول والشباب إىل األخ أمحد دهلوي ورفاقه يف جلنة                :ثالثاً
 .كرة القدم، مع األخ خالد جيزاين، وإطالق اسم عضو شرف مشارك على كل منهما

 أقترح تشكيل جملس يسمى جملس أصدقاء النادي، ويوكـل أمر سكرتاريته إىل األخ               :رابعاً
 عبد الكرمي كابلي، وتكون عضوية هذا الس لكل فرد يرغب يف شراء بطاقة عضوية                  الدكتور

ريال يف السنة، وحيق هلذا العضو مبوجب هذه         )  ٣٠٠(الصداقة اليت أرى أن حيدد هلا سعر مقداره          
ة البطاقة حضور التمارين هو وأوالده ألية لعبة من األلعاب، كما يعطيه احلق بأن يصبح عضواً يف اجلمعي                

 .العمومية للنادي



 أقترح أن تسند الرئاسة الفخرية الس أعضاء الشرف إىل صاحب السمو امللكي سيدي                -
األمري عبد اهللا الفيصل، الذي قدم هلذا النادي الكثري من املساعدات، وأرى أن تتم مقابلة مسوه من قبل                  

 .رئيس النادي، وبعض أعضاء جملس اِإلدارة، وأعضاء جمالس الشرف
عتقد أن قبول مسوه للرئاسة الفخرية الس الشرف سوف يكون له دوي هائل يف البالد،                 أ -

 .ولدى مجيع احملبني، وأفراد املالعب الرياضية بصورة خاصة
مكة املكرمة، الطائف، جدة، الرياض، عسري، جملس        :   أقترح أن يكون يف كل مدينة       :سادساً

ليس جلمع  .   الشرف إىل أمني عام متفرغ هلذه املهمة       شرف له رئيسه، مع إسناد مهمة سكرتارية جمالس       
التربعات فقط، ولكن ملواصلة مجيع أعضاء جمالس الشرف يف كل مدينة يف مجيع املناسبات واألعياد                 

 .برسائل دورية تشعرهم حبرص النادي على التقرب إليهم ومعايشتهم مع أعضاء النادي
ثالً تشرح هلم املكاسب اليت حققها النادي،        إن مواصلة هؤالء األعضاء برسائل كل شهرين م        -

 .لتفاف حول هذا الناديسوف تستقطب اهتمامهم بضرورة اال
عالن عنها بعد جتهيزها، ليتربع يف العمل فيها أي          أقترح تكوين إدارة طبية يف النادي واإلِ       :سابعاً

شف على أفراد   طبيب من الشباب السعودي يف أوقات فراغهم ولو مرة كل أسبوع أو أسبوعني للك              
 .إن هذه اخلطوة سوف جتعل أفراد املالعب يشعرون مبدى اهتمام اِإلدارة م. املالعب والعناية م

 أقترح إنشاء دكاكني داخل سور النادي هلا واجهات على الشارع، لتأجريها، كي حتقق               :ثامناً
 .دخالً ثابتاً للنادي متاماً كما فعل نادي الزمالك وغريه بالقاهرة

 أقترح دراسة إنشاء صيدلية باسم صيدلية نادي الوحدة، وإسناد اِإلشراف عليها ألحد              :عاًتاس
أعضاء جملس اِإلدارة وأعين أمني الصندوق، لتكون هذه الصيدلية جلميع حمبـي النادي، يشترون منها              

 .وتكون داخل سور النادي يف أحد الدكاكني املقترح إنشاؤها.. حاجتهم
 فكرة تكوين شركة ذات مسؤولية حمدودة باسم شركة نادي الوحدة،             أقترح دراسة  :عاشراً

 ريال على األقل، ويكون هدفها استرياد وتوزيع األدوات الرياضية           ٢,٠٠٠,٠٠٠برأس مال قدره    
من صايف األرباح، تعترب تربعاً من      %  ٥٠واألدوات الكتابية، ويشارك فيها النادي بامسه فقط مقابل          

 .طي رأس ماهلا من يريد املسامهة فيهااملسامهني بالنادي، ويغ
 ويتكون جملس إدارة هذه الشركة برئاسة رئيس النادي، ويكون مساعد الرئيس مـن                -

وإين أعلن  .  املسـامهني، وبقية أعضاء جملـس اِإلدارة من أعضـاء النـادي واملسامهني بالتساوي          
واضع ألفتح باب املسامهة إذا      ريال كمبلغ مت   ٥٠,٠٠٠استعدادي للمسامهة يف هذه الشركة مببلغ        

 .رغبتم يف ذلك



جتماع جبميع الالعبني وإشعارهم بأن اِإلدارة ستكون معهم على طريقة            أقترح اال  :أحد عشر 
 اًوإن مركز كل العب يف النادي سوف حيدد يف اية كل موسم بناء            .  هات وخذ، وليس خذ مث هات     

 .تشارين الفنينيعلى حصاده الذي قدمه مبوجب تقارير املدربني واملس
 على تقارير   اًلعاب، وقبوهلم بناء   أقترح فتح باب التسجيل لالعبني اجلدد يف مجيع األ         :اثنا عشر 

 .املدربني، وصرف مكافأة أولية لكل العب يتم قبوله، وحيددها جملس اِإلدارة
تور  أقترح تكثيف النشاط الثقايف يف النادي، وتشكيل سكرتارية له من األخ الدك             :ثالثة عشر 

 .سهيل قاضي واألخ نبيل حممد سعيد قطب وإعداد برنامج شهري لذلك
 أقترح إدخال نظام الكومبيوتر يف النادي لتسجيل مجيع ما يف النادي يف هذا                 :الرابع عشر 

عداد الدراسة  وإذا رغبتم يف ذلك فإين على استعداد لتكليف ابين املهندس طارق فؤاد محدي إلِ             .  النظام
بل طبعاً هلذا النظام، فهو مهندس كومبيوتر متخرج من أمريكا ويعمل معيداً جبامعة              الالزمة بدون مقا  

 .امللك عبد العزيز جبدة
 أقترح تكوين الس النسائي ألصدقاء الوحدة، ويوكل أمر اِإلشراف عليه             :اخلامس عشر 

 .ةحدى سيدات اتمع يف كل مدينة، وتكون مرتبطة برئيس جملس الشرف يف تلك املدينِإل
شتراك فيه   أقترح تكوين جملس أصدقاء الوحدة للطلبة والطالبات، ويكون اال          :السادس عشر 

 فقط، تباع إليهم عن     ألي طالب وطالبة يرغب يف ذلك، مقابل بطاقة الوحدة ذات مبلغ عشرين رياال            
 .طريق مديري ومديرات املدارس

لنادي يف دمي منذ أن كان       أرجو أن ال أكون قد أطلت عليكم، ولكن ماذا أعمل؟ حب هذا ا             -
وكم كنت أود أن يكون لدي الوقت       ..  يلعب أفراده يف قهوة الغزاوي، وكان سور امللعب من التيازير         

ستعداد اجلسمي للمشاركة امليدانية بدالً من القلم، ولكن هذه بضاعيت أقدمها لكم فأرجو قبوهلا              أو اال 
 . والسالم عليكم..  النادي بالتوفيقمع متنيايت لكم، ولكل عضو، وكل العب، وكل حمب هلذا

 

  ))كلمة األستاذ حممد رمضان(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد رمضان فقال

:  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلقيقة لست باملتحدث وال باخلطيب، والسيما وأنا أمام أستاذي              -
 يف الصحافة واألدب بلغة     األستاذ عبد اهللا بغدادي، وأستاذي السيد علي فدعق، وزمالء متمكنني           

مسعنا اقتراحات كثرية وتابعنا اقتراحات     .  الكرة األن يف ملعب جملس أصدقاء نادي الوحدة        .  الكرة
معايل املهندس السيد عبد القادر كوشك عن كثب، وكان يل الشرف أن جلست مع معاليه عدة                   



حدويته ليس عليها مزايدة هو     واحلقيقة أن و  .  جلسات يف كل يوم أحد يف داره العامرة مبكة املكرمة          
 .وسواه

ن مير مبرحلة أعتربها من باب التشاؤم مرحلة خطرية جداً وتتمثل يف              الواقع أن النادي اآل    -
 ذلك يف تقرير جملس اِإلدارة، وأوضـح التقرير أن         يِلوقد ت .  ديون متأخرة ملدربني ومكافآت مستحقة    

 .احة تظل املقترحات كالماً على ورق إذا مل تنفذبصر. النادي عليه عجز يقارب أربعة ماليني ريال
 .ن يف ملعب جملس أصدقاء النادي، وال بد من حل سريع وأكرر القول بأن الكرة اآل-
 أنا تابعت مع األخ إمساعيل سجيين من أبناء مكة الدراسة اليت سوف يقوم بإجرائها ملستقبل                 -

طر واخلدمات يف النادي، ولكن تظل كما قلت        ين األ النادي، أو كيفية اِإلرتقاء بالنادي، أو كيفية تكو       
 .حرباً على ورق إذا مل جتد التنفيذ من قبل من يهمهم أمر هذا النادي

 احلقيقة إن رعاية الشباب حتملت تكاليف اِإلضاءة ملنشآت النادي، فقد كان النادي مطالباً               -
دم احلرمني الشريفني أمره بأن تتحمل       فأصدر خا  .لشركات الكهرباء حبوايل مبلغ يزيد على املليون ريال       

وكان السبب يف ذلك هو أن نادي الوحدة قدم التماساً لسمو الرئيس العام،               .  الدولة ذلك املبلغ  
وبذلك .  لتماس، ورفعه للمقام السامي ووافق عليه املقام السامي        والرئيس العام وافق على هذا اال      

إذا أردنا  .   أن ندبر املبالغ اليت ميكن ا تسديد ما تبقى         اخنفضت املديونية مببلغ مليون ريال، وبقي علينا      
 .الكرة ما زالت يف ملعب أصدقاء النادي.. أن تقوم اِإلدارة بواجباا، وأن تنجح، فعلينا أن ندعمها

 ومعايل الدكتور حممد عبده صديق الطفولة وزميلنا مل حيضر اليوم لظرفه الذي شرحه األخ                 -
 .وجودين فيهم اخلري والربكةعبد املقصود، غري أن امل

 األستاذ عبد الغين آشي تطرق إىل موضوع عدم وجوب أن تكـون التربعات جمزية وكبرية،               -
وأمتىن أن خنرج من جلسة التكرمي هذه إىل        .  وحنن اليوم كما قال األخ عبد املقصود يف جلسة تكرمي          

:  خاطرة يف اجلريدة يقول فيها     جلسة عمل، حىت ال يأيت ذات يوم شخص مثل األستاذ عبد اهللا يكتب             
أرجو .  بل ينبغي أن تكون اجتماعات فعلية خنرج منها بنتائج إجيابية           .  اجتماعات التباسي والسليق  

 . والسالم عليكم. املعذرة فإن املولدة يف يوم والديت سحبتين من لساين واهللا يساحمها
 

  ))تعقيب من احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :ألستاذ عبد املقصود خوجه على كلمة األستاذ حممد رمضان فقالمث عقب ا

 تعقيباً على ما قاله األستاذ حممد رمضان فقد حدث العام املاضي عندما دعينا يف مكة املكرمة                  -
لالجتماع بنائب رئيس جملس نادي الوحدة وأعضاء جملس اِإلدارة لتدارس الوضع املوجود، بعض               

منهم الصديق األستاذ حممد سعيد طيب، والسيد فؤاد عنقاوي، األستاذ علي           احملبني من أصدقاء الوحدة     



وقد توصلنا إىل مقترحات    .  ال تسعفين الذاكرة بأمسائهم   ..  اخلازندار ورمبا حضر تلك اجللسة آخرون     
 أعتقد أن ال بد من إجراء دراسة بواسطة جهة استشارية،        :  أول هذه املقترحات  .  اءة وهادفة وأساسية  ها بن

ث ال ميكن يف الوقت احلاضر أن يدار ناد من حوش أو فيال أو من مكتب، إذ ال بد أن يدار مبوجب                      حي
ففي الوقت احلاضر ملثل هذه النوادي أطر مبنية على أسس علمية           .  أسس كما هو معروف عندكم مجيعاً     

لزمالء وعلى موارد مادية جيب أن تكون واضحة كما أشار األخ األستاذ عبد القادر كوشك وبعض ا                
 .كان اقتراحي يومئٍذ بكل تواضع. خريناآل

 ملواجهة الوضع بشكل ظاهر وواضح ال بد أن تتم دراسة مشاكل نادي الوحدة، ونضع                 -
احللول اجلذرية، ومن أهم مشاكل نادي الوحدة كما هو معروف عند اخلاص والعام من أبناء مكة                  

النادي وحنن سنوياً ندور بكشكولنا نطلب التربعات       ال جيوز أن يبقى هذا      .  وحميب النادي املشكلة املادية   
فال بد من إجياد املخرج السليم هلذا املأزق السنوي الدائم، وهلذا الرتيف املستمر إذا مل توجد الدراسة                  

 .الصحيحة، وبالتايل احللول الصحيحة، يظل هذا املشكل وتظل هذه العقدة دائمة ومستدمية
 

 الطريق الصحيح، األخ األستاذ إمساعيل سجيين تربع جبزء من          ن سائرون يف   يبدو أننا حىت اآل    -
قيمة هذه الدراسة، وفعالً بدأ يف وضع األسس اهليكلية هلا، وعرضت على أعضاء جملس اِإلدارة                  

 .ن يف سبيل إعداد الدراسة النهائية كمرحلة ثانيةوهو اآل. فوافقوا عليها
 

ىت يستطيع أن يضعها أو نضع هذه املعلومات يف         ختصاص ح  طبعاً هذا حيتاج إىل معاونة أهل اال       -
 .أطرها الصحيحة للخروج باحللول النهائية

 

.  أصدقاء نادي الوحدة وأنا أحدهم ننتظر تكوين الس اجلديد حىت نتكلم مع جهة شرعية               -
ن واحلمد هللا قد مت انتخاب الس اجلديد كما تذكرون عندما اجتمعنا عدة مرات كانت األفكار                 فاآل

مرتبة أن يتم أوالً اختيار رئيس لنادي الوحدة وأعضاء جملس اِإلدارة، وبالتايل يتم تشكيل جملس                  
ولويات، ومن خالله ال بد أن تتم اجتماعات تضم السني لوضع جدول عمل توضع فيه األ              .  الشرف

 .وعلى ضوء هذا اجلدول يتم التنفيذ
 

 من خالل   الإهذا ال يتم    ..  وال بد هلا من حل     ويومها قلنا إن أول مشكلة هي املشكلة املادية          -
والكرة ليست يف مرمانا كما يقول األخ حممد         .  جتماع مع جملس اِإلدارة وأعضاء جملس الشرف      اال

رمضان، ألننا اتفقنا يف اجتماعاتنا السابقة على أن يقوم جملس اِإلدارة بوضع قوائم، وال بد أن يشكل                  
ن بانتظار هذه   كثفة يوضع جدول العمل للتنفيذ، وحنن اآل       جملس الشرف، ومن خالل اجتماعاته امل      

 .القوائم وتشكيل هذا الس



 ومن ناحية أخرى جيب أن تتم الدراسة يف أقصى سرعة، وأعتقد أنه يف خالل الشهرين أو                   -
وهذا الوقت لن يذهب هدراً بإذن اهللا، سنتعاون مجيعاً، كـل أعضاء            .  الثالثة القادمة ستكون جاهزة   

 . من الداخل أو اخلارج حلل هذه املشاكلاًي كمجلس إدارة وحمبو النادي وأصدقاؤه، سواءالناد
 رأيت أن أضعكم يف الصورة كمحبني وكأصدقاء هلذا النادي، فآمل من اهللا سبحانه وتعاىل أن                -

 احللول  وآمل أن جند  .  يوفقنا مجيعاً أن نسري يف هذا الطريق بالسرعة املمكنة، وبالتايل حنل هذه املشاكل            
والسالم .  اجلذرية من خالل الرأي الذي طرحه الدكتور عبد القادر كوشك، أو أية آراء مفيدة للنادي              

 . عليكم
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسا�ي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد حساين فقال

لى من ال   والصالة والسالم ع  ..  واحلمد هللا وحده  ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم   ..   السالم عليكم  -
 .نيب بعده
 احلقيقة لقد كفاين األستاذ عبد املقصود بعض ما كنت أريد أن أقوله، وكذلك األستاذ                  -

الرمضان وهو أن األفكار اليت طرحت مجيلة، وأن الذي ال أشك فيه أبداً أن هذا اجلمع الذي سافر                    
 حباً يف النادي    الإيأتوا  بعضه من مكة إىل جدة وإن كانت املسافة مع اخلط السريع أصبحت قصرية، مل               

وحرصاً على مستقبله، باعتباره واجهة رياضية وثقافية واجتماعية ملكة املكرمة ولكن ما أكد عليه                
 نبدأ خبط بياين معني من احلماس مث ينتهي هذا اخلط كما انتهت             الأاجلميع ممن حتدث قبلي هو أننا جيب        

ذلك فقد سرين اخلطوط العريضة اليت رمسها األستاذ        جتماعات اليت كانت من قبل، ول     إليه املواضيع واال  
وأن مرحلة الدعم قد دخلت فعالً مرحلة عملية، وأمجل ما فيها أا تعتمد وألول مرة                .  عبد املقصود 

 .على الدراسة وعلى التقنني وهذا شيء مجيل
  مث إنين أؤيد املشروع الذي طرحه معايل السيد كوشك ألنه سيقضي على مشاكل النادي،               -

ومبا أن أصدقاء   .  وقد سبقنا نادي آخر طرح مشروعاً فأصبح هذا املشروع ميثل دخالً ثابتاً للنادي              
النادي فيهم الذين سامهوا يف اختيار جملس اِإلدارة اجلديد فإنين أمحلهم مسؤولية دعم هذه اِإلدارة، ألن                

فإذا ما  .  ربة أو العلم  الذين فيها هم شباب قادرون ومثقفون، وال يوجد فيهم عيب أو نقص يف اخل               
 أم هم الذين    فشلوا فإن جملس اِإلدارة وحمبـي النادي هم الـذين يتحملون هذه املسؤولية، وخاصةً           

 .حتمسوا لتكوين وتشكيل هذا الس
 النقطة األخرية حىت ال أطيل، أنين أرجو من جملس اِإلدارة اجلديد ومن كل الذين سيعملون                 -

ة املهمة، وهي أن اخلالف ممكن أن يكون يف األسرة الواحدة، وبني األخ              يف النادي أن يعرفوا حقيق    



 يف  وأن النوادي اليت يف اململكة يوجد فيها خالف رمبا يكون أوسع من اخلالف الذي يقع عادةً               .  وأخيه
ولكن الفرق بني نادي الوحدة والنوادي األخرى أننا ننشر غسيلنا دائماً يف الصفحات             .  نادي الوحدة 

 أن خنتلف أو خنرج أو حىت وحنن داخل اِإلدارة، فإننا نسارع الستدعاء أقرب صحفي لديه                  فبمجرد
 .خريناستعداد لنشر هذا الغسيل، ونبدأ يف مهامجة اآل

  هل تعتقدون أنه ال يوجد خالف فـي النوادي األخرى؟ طبعاً شيء مستحيل كما قلنا خاصةً               -
ائي أن تكون هذه الصفحة جديدة، وحىت لو اختلفنا         فرج.  راء بني الناس شيء مؤكد    وأن اختالفات اآل  

وميكن أن  .  أو انسحبنا فإننا جيب أن ننظر إىل أن هذا النادي هو كيان ال يرتبط بشخص أو باسم معني                 
نسحاب دوء، وأن ال نترك مكاناً حول النادي، أو أن نضخم تصرفات بعضنا              ننسحب يف حالة اال   

 . حىت وإن كانت خاطئة، وشكراً
 

  ))كلمة السيد فؤاد عنقاوي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للسيد فؤاد عنقاوي فقال

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، يبدو أن الذاكرة خانت الشيخ عبد الغين آشي، لقد                  -
ويبدو يل وأنا أتطلع إىل احلاضرين أنين       .  كـان نادي الوحدة فـي األول خمتلطاً، هذه تصحيح ملعلومة        

 ١٣٧٧فقد انضممت إىل عضوية جملس اِإلدارة عام        .  تصاقاً باِإلدارة لنادي الوحدة   أقدم احلاضرين ال  
حىت هذا اليوم وأنا    وومنذ ذلك الوقت    .  وسكرترياً لنادي الوحدة، وكنت يومئٍذ أصدر جملة الرياضة       

جتماعات، وكنت  ت الشخصية أو باال   تصاالأجاهد مع من جياهد للوحدة ويف سبيل الوحدة، بالقلم باال         
 .وكثرياً ما كتبت وكثرياً ما ناقشت. ا زلت أمحل مهوم النادي كأي منتٍم حباً وتعاطفاً وتشجيعاًوم

. يعيش يف عقله وخميلته   و وأعتقد أن كل واحد منا حيس بأن حب نادي الوحدة يسري يف دمه               -
 ومن تلك   .طمئنان على مستوى النادي    أن هاجساً يشغل تفكريي يتمثل يف أسئلة متتابعة، هدفها اال          الإ

األسئلة كيف تنتظم األمور يف النادي؟ كيف يرقى مستوى النادي؟ كيف يئ املناخ الثقايف لشباب                 
 . كيف يكون تأثري النادي على الشباب ثقافياً وفكرياً؟..مكة داخل النادي وخارج األبواب؟

" كرة القدم"نه  نادي الوحدة ليس نادياً رياضياً فقط، ولكنه يف مفهوم الكثري لألسف الشديد أ             -
هتمام ا، وهذه مهمة جملس اِإلدارة      حنن أيضاً نشجع كرة القدم، ولكن هناك جوانب كثرية جيب اال           

خرى، وهيأ له شباباً على مستوى      اجلديد، فقد وفق الس واحلمد هللا كما وفقت يف السابق االس األ           
وهنا علينا مجيعاً أن تم ذه      .  قثقايف وفكري واجتماعي، وال بد إذن من صيحة مدوية عالية تنطل           

 .النقطة إن شاء اهللا، وهي توسيع مفهوم معىن نادي الوحدة



 أرجو من جملس اِإلدارة اجلديد أن يهتم ذا املفهوم حبيث يتساوى مع اهتمامه بكرة القدم إن                 -
لصحية للنادي  مل يزد عليها، حىت نستطيع أن نبين القاعدة الشبابية اليت تعترب الروافد الصحيحة وا               

 .والعبيه يف مجيع األلعاب
 يف أذين األخ زاهد     ن، وقبل أن أقدم إىل هذا املكان مهس        هذه الكلمة أحببت أن أوجهها اآل      -

 :قدسي قائالً
 إن الدراسات اليت أشار إليها األستاذ عبد املقصود خوجه، واليت سيقوم بعملها األستاذ                 -

ن القيام بعمل سريع حنو     فاملطلوب اآل .  ، هذا الكالم صحيح   إمساعيل سجيين قد تستغرق وقتاً طويالً     
 . هذه مهسة والباقي مفهوم للحاضرين، وشكراً. لتزامات املادية املطلوبة فوراً للنادياال

 

  ))تعقيب األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث عقب األستاذ عبد املقصود خوجه على كلمة األستاذ فؤاد عنقاوي فقال

ل األستاذ السيد فؤاد عنقاوي يف حرج، قد أحس معه بأنه التبس علي، وأنين مل                وضعين الزمي  -
أشرح بالقدر الكايف أن أصدقاء النادي من أعضاء جملس الشرف ومجيع احملبني كانوا بانتظار تشكيل                

. الس اجلديد للتعاون ووضع األسس وجدول األعمال بداية باألولويات اليت من أوهلا الدعم املادي              
وقلت يف نفس الوقت أنه ستجري الدراسة يف جمراها، الذي كما فهمت أا ستأخذ من شهرين إىل                   

 . هذا ال يعين أننا سننتظر إىل أن تتم الدراسة، سيكون هناك جدول عمل وهذا هو األولويات.. ثالثة
 

  ))قصيدة شعرية لألستاذ فؤاد صاحل عبد احلي(( 
نيابة عن األستاذ فؤاد صاحل عبد احلي، مدير عام          مث ألقى الدكتور عبد الكرمي كابلي        

 :القبول والتسجيل جبامعة أم القرى القصيدة التالية
 ارــِدي ــلِّ الـ ــب يف كُـ واحلـ

. 

الـــــناِدي يفُ أم القُـــــرى 
. 

ــغار  ــىت الِصـ ــهاِمِه حـ ِبِسـ
. 

وحدتـــنا رمـــى حـــب ل 
. 

لَــم نســتِطع ِمــنه الِفــرار   
. 

حـــب يالحـــق بعضـــنا   
. 

ـــارمـــاِق حيف األع فاحلـــب
. 

مهمــــا تــــنقَّل وانــــتأى 
. 

  ــضعب هقــد قَــادالِكــبار 
. 

ح ِبموقــــٍفبــــاألمِس الَ 
. 

 قَارــو ــت الـ ــمام مسـ قسـ
. 

أعضـــاُء ناديـــنا علـــى   
. 

ــوار  ــاور واحلـ ــدُء التشـ بـ
. 

قـــد كـــان مـــن آراِئهـــم 
. 



   ــتظار ــوِل اِإلن ــِد ط ــن بع م
. 

ــيار إدارٍة  ــولَ اختـــ حـــ
. 

ــريه يف اال ــبارال غَـــ عِتـــ
. 

   فَـــِريقهم خـــري اِجـــنير
. 

ــه يف اال ــياررفاقـــ ختـــ
. 

   ــنوي ــز البصـ ــِل بـ بالفعـ
. 

ــا واال نتصـــــارأَمجادهـــ
. 

ــنا إىل   ــيقود ِوحدتـــ لـــ
. 

ــِتدار   ــٍم واقْـ ــفء بعلـ كـ
. 

البصــــــنوي حممــــــد 
. 

ــنعوا ا ــٍة صـ ــراروحبكمـ لقَـ
. 

ــاوروا   ــذين تشـ ــيوا الـ حـ
. 

ــعار  ــيوا اِإلدارة والِشــ حــ
. 

ــنوي  ــرئيس البصـ ــيوا الـ حـ
. 

  ـــارــناؤكم والكـــلُّ ب أبـ
. 

ــذَا والالَّ  ــبني كـ ــم عـ فهـ
. 

ــد اال  ــيعود عهـ ــارلـ زدهـ
. 

ــكم   ــع بعِضـ ــوا مـ وتعاونـ
. 

  ـــاركـــل لبـــيِت اِهللا ج
. 

توِفيقُـــــنا وســــــهيلنا 
. 

و ــار ــية باختصـ ــذَا البقـ كَـ
. 

ــريب   ــي واملَغـــ والكَاِبلـــ
. 

يف أي شـــــأٍن بافـــــتخار
. 

  ــادم ــة خــ ــلٌ ملكــ كــ
. 

ــوار   ــي واِجلـ ــق التآخـ حـ
. 

ــهواال  ــاد يهمــــ حتــــ
. 

بــــته يغــــاروعلــــى حِبي
. 

فاحلــــب مــــن عاداتــــه 
. 

   لــى الــِثمارــى بــه أَحنجت
. 

 ـــبهـــلُّوا علـــى مـــن حص
. 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))قصيدة األستاذ علي سروجي(( 
 :ى األستاذ علي سروجي مقطوعة شعرية باللغة الفصحى وأخرى باللغة العامية فقالمث ألق

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد، وعلى آله                 -
 .وصحبه وسلم

 ولقد مسعت كثرياً عن جمالس األعضاء وعن ندوة عبد املقصود خوجه، وكم كنت أهفو إىل                 -
 .حبضور هذه االس، وأراد اهللا أن آيت إىل هنا ليس مستمعاً وإمنا مستمعاً ومتكلماًأن أتشرف 

 وبينما كنت يف طريقي إىل هنا فاجأين شيطان شعري باألبيات التالية، أحببت أن أشدو ا قبل                 -
 :أن أنشد قصيديت اليت كتبتها باللغة العامية، واألبيات هي

ــا  ــرقُص يف أَرجاِئه ي ــدار ــرموال  الكَ
. 

    ــم ــام تبتس واألي ــحك ــر يض هالد
. 

ــتظم  ــناِق من ــدر يف األع ــن ال ــد م عق
                                                            . 

والشــملُ عــاد كَــنوِر الصــبح مــؤتلقاً 
. 



  ــم ــراح ترتِس ــني األف ــاد يف األع وع
. 

ــدفٍ   ــلِّ يف ه ــع الكُ مد جــوح ــا ت مل
. 

ــل القَوسرتحــني اس ين احلُــبهــزلَــم
. 

ــفيت   ــى ش ــزهواً عل ــعر م ــل الش متاي
. 

 

 :ن فهذه قصيديت اليت أعددا هلذه املناسبة باللغة العامية واآل-
ــواجب ــن الـ ــتم عـ وال ختليـ

. 

ــدة   ــاعة الشـ ــتم يف سـ وقفـ
. 

ــب  ــنها احلاجـ ــق عيـ يعانـ
. 

ــدة    ــة يف ج ــى اجلامع ــا حمل ي
. 

ــتعاتب   ــيوم نـ ــتوا الـ وقلـ
. 

ــوحدة  ــرحةْ للـ ــوا الفَـ أَعدتـ
. 

ــتكَاِلب  ــاعة ِتـ ــيها السـ علـ
. 

ــدة   ــديت ِعـ ــاِكل ِوحـ مشـ
. 

ــب  ــرة للغايـ ــتوا الِفكْـ نقلْـ
. 

ــر   ــبة احلاضـ ــرفتوا رغـ ِعـ
. 

ــاِحب  ــة الصـ ــجل وقْفـ ِيسـ
. 

تــرى الــتاريخ مــا ِينســى    
. 

ولـــو تـــبغانا نـــتكاتب  
. 

ــا خــ   ــرانا ي ــةت وجه يف اِخلدم
. 

ــايب  ــك الصـ ــنكة ورأيـ حبـ
. 

خــوة باملعــروف حضــنت اِإل 
. 

ــتخاطب  ــل يـ ــني العقْـ ِبِعـ
. 

ــناقش  ــوان تـ ــبة اِإلخـ  رغـ
. 

ــب    ــع خاِي ــا ِرج ــِزيلك م ن
. 

ــم والتقْديــر     ــا راعــي اِهل ي
. 

ــراِغب ــباِدي والـ تكُـــون الـ
. 

ــِريب   ــي غَ ــوجه هوال ه ــا خ  ي
. 

ــيها ــوفَك فـ ــتجاوبأَشـ  ِتـ
. 

 قَاتنة يف الـــزِعـــد واِقـــفم
. 

ــب   ــر الطَاِلـ ــم حيـ أَدبهـ
. 

ــالم   ــا س ــرف ي ــاء الش وأعض
. 

اِضـــبوا البســـمة للغِيعـــيد
. 

به تلقــــاهمبكــــل حمــــ 
. 

ــاِرب ــرجعوا اهلَـ ــدروا يـ وِقـ
. 

ــوك   ــملنا املفكـ ــادوا شـ أعـ
. 

 ــناِيب ــاء والـ ــع األعضـ مـ
. 

ــتاروه   ــنادي اخـ ــيس الـ رئـ
. 

ــراِغب  ــناا الـ ــم ِبحـ تضـ
. 

ــِوحدة  ــدة الـ ــادت وحـ وعـ
. 

ــتقَاِرب   ــب ِنـ ــل احلُـ ِبكُـ
. 

ــيد    ــِرجال الِص ــد ال ــى ي عل
. 

ِبغـــريه مـــا ِلـــنا صـــاِحب
. 

لــه وقْفَــه  تــرى جمهــور 
. 

ــب  ــرنا الغاِيـ ــرجع نصـ وِيـ
. 

ــوار  ــل اِملشـ ــوته ِنكمـ ِبصـ
. 

ــاِحب   ــا ص ــده ي ــدنا ِوح وع
. 

ــادت األَ   ــالً عـ ــراحوِفعـ فْـ
. 

 . والسالم عليكم



  ))عبد ا بصنويكلمة الدكتور حممد (( 
مث أعطيت الكلمة اخلتامية للدكتور حممد عبد اهللا بصنوي رئيس نادي الوحدة املنتخب              

 :فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا               -

 .حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
ء هذا الليل البهيج ودعوين أستعمل إن جاز التعبري          أرحب بكل من ساهم يف احلضور يف إحيا        -

جيف :   يف كل مناسبة يف التعبري كقوهلم      بعض الكلمات أو العبارات الرنانة اليت يستعملها األدباء عادةً        
القلم ويشل التفكري ويعجز اللسان حينما يشرع القلب يف التعبري عن احلب والتقدير الذي أكنه                  

بد املقصود خوجه، والذي علمين وأعتقد أن الكثري تعلم من خالل وقفاته             ألستاذنا الكبري األستاذ ع   
كما أخـص بالشكر كـل احلاضرين وكل من ساهم فعالً         .  املستمرة الدروس املفيدة اليت ال ننساها     

يف إحياء هذا احلفل البهيج، وال أريد أن أطيل عليكم بكلمات قد سبقين إليها رجال هلم باع طويل يف                   
لمات من أمثال األستاذ عبد الغين آشي، ومعايل األستاذ عبد القادر كوشك، واألخ العزيز               ارجتال الك 

والقصائد الشعرية اليت ألقيت بالنيابة عن األستاذ فؤاد عبد احلي واألستاذ علي               .  حممد احلساين 
 .سروجي
 أرجو من أعماقي للجميع أن ينعم باحلب واِإلخالص والوفاء، شاكراً لكم مرة أخرى                 -

هودكم املثمرة، وأمتىن اِإلستمرار بالروح واحلب والوفاء هلذا البلد الطاهر البلد العتيق، وشكراً               ج
 . جزيالً

 

  ))اخلتـام(( 
وذه الكلمة املرجتلة اليت ألقاها سعادة الدكتور حممد عبد اهللا بصنوي اختتمت وقائع األمسية،               

 .وانصرف املدعوون بعد ذلك إىل موائد طعام العشاء

• • • 







 احملتوى
- ١ .كلمة اإلفتتاح لألستاذ حسني جنار

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .قصيدة معايل الشيخ عبد اهللا بلخري

- ٤ .كلمة األستاذ أمحد حممد مجال
- ٥ .كلمة األستاذ عبد اهللا بغدادي

- ٦ . ديداتكلمة احملتفى به فضيلة الداعية اِإلسالمي األستاذ أمحد
- ٧ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان

- ٨ .فتح باب احلوار بني احملتفى به واحلضور
- ٩ .كلمة األستاذ عمر اء الدين األمريي

-١٠ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
محن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهللا، عليه وعلى              بسم اهللا الر   -

 .آله أفضل الصالة وأمت التسليم
مرحباً بكم يف أمسية عامرة بعبق      ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ..   أيها اجلمع الكرمي   -
ا وأفئدتنا ووجداننا، كيف ال وبيننا هذه       الرسالة احملمدية يف قلوبن   ..  حتلق فيها الرسالة احملمدية   ..  اِإلميان

 .املنارات اليت تشع نوراً، وحتلق بعلمها وأدا وفضلها على اخلالئق
 مجع هذه األمسية حيتفي بواحد من الدعاة الذين أخلصوا ونذروا أنفسهم خلدمة هذه العقيدة،               -

 احلجة، يقارعوا يف أصقاع     جياهدون يف اهللا حق جهاده، ويناضلون بكل ما أوتوا من قوة البيان وقوة             
 .الدنيا لكي يستبني الطريق الذي أراده اهللا أن يكون طريقاً واضحاً وسهالً

 مرحباً بكم يف أمسية حنتفي ا بفضيلة الداعية الشيخ أمحد ديدات والسالم عليكم ورمحة اهللا                -
 . وبركاته

 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
ستاذ حسني جنار كلمة االفتتاح، أعطيت الكلمة للمحتفي األستاذ عبد           بعد أن ألقى األ   
 :املقصود خوجه فقال

أحييكم ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، وحبمد اهللا نستعني، وبصالته على خري رسله النيب األمني              -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. حتية اِإلسالم.. بأحسن حتية

لة بكثري من أعباء املاديات والدنيا، يستظل اِإلنسان بني فينة وأخرى            يف صحراء احلياة القاح    -
مة يف هذه األمسية نستظل شجرة من وارف الظالل عالَّ        .  واحة الدين لتطمئن القلوب، وتطمئن النفوس     

 .الشيخ أمحد ديدات.. من األعالم معروفاً لدى اجلميع، نستظل فَيَء علمه وفضله



ه األمسية يف رحاب اِإلميان، نأمل من اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفق             كم هو مجيل أن نكون يف هذ       -
عالء كلمته،  داعيتنا ملا حيبه ويرضاه، إنه رجل من الرجال الذين نذروا أنفسهم يف سبيل اهللا جماهداً إلِ                

 رجل من الرجال الصادقني حنييه بقلوبنا وحنييه إمياناً بإميان وصدقاً بصدق، هذه صلة القلوب املوصولة               
هذه الصورة هي الصورة املشرقة ملا جيب       .  يف اهللا وحبب اهللا وفـي سبيل اهللا، بني كل عربـي وعجمي          

 .أن يكـون عليه التآخـي فـي اهللا وفـي سبيل اهللا
 كم حنن سعداء أن يكون بيننا يف هذه األمسية عالمتنا الفاضل الذي أفضل علينا حبضوره                  -

يق كلمات الترحيب به وبعمله اجلليل الذي يقوم به، وأؤهل          ليكون فيما بيننا فألف شكر له حيث تض       
مع أطيب التمنيات،   ..  به وأرحب وأُسهل بامسكـم مجيعاً، وشكراً ملشاركتكم يف هذه األمسية الكرمية          

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))قصيدة معايل الشيخ عبد ا بلخري(( 
 :ن معايل الشيخ عبد اهللا بلخري القصيدة التاليةمث ألقى األستاذ حسني جنار نيابة ع

لــه اآلذان فــيما حيقــق   وتصــغي
. 

ومنتصــب تــرنو النواظــر حنــوه    
. 

ــق    ــو حيل ــو وه ــاب اجل ــه كعق ب
                  .                                           

ــ   ــن ح ــه م ــاىل ب ــواــلوتع ه وتعلق
. 

ــرق   ــرباهني مش ــاب بال ــل خط وفص
. 

ــة    ــاً وحكم ــالل علم ــق كالش وتدف
. 

ــالعلم ال  ــون ب ــدق يفيض ــر ويغ غزي
. 

ــنما     ــة حي ــد األئم ــنا عه ــيد ل يع
. 

ــق  ــبني املوفـ ــق املـ ــية احلـ لداعـ
. 

مـــام وإنـــهنـــرحب بالشـــيخ اِإل 
. 

ــ ــيها مج ــقعل ــزهو وختف ــي ت وعاً وه
                                                            . 

ــوا   ــلمني جتمعـ ــوبة يف املسـ وأعجـ
. 

ــوا  ــرفوها ولفق ــد ح ــن ق ــت م ونازل
. 

ظــت أناجــيل النبــيني كلــها   حف 
. 

ــرق    ــال بط ــا ق ــي وم ــيه ربائ عل
. 

وذُدت عـن التوحـيد فـيها مبـا افترى          
. 

ــرقوا  ــوا وتف ــد خالف ــن ق ــد م لترش
. 

ــرباً     ــرقاً ومغ ــالد اهللا ش ــوف ب تط
. 

قـق تنط ـت باحل ـا قل ــوقد كنت فيم  
                                                            . 

ــنذراً     ــرياً وم ــىن بش ــادل باحلس جت
. 

بـــه رمحـــة اهللا اِإلمـــام املصـــدق
. 

ا أتى ــل م ـي مث ـد ف ـتذود عن التوحي   
. 

ــتدفق    ــدى ي ــل باهل ــند ك ــن اهل م
. 

ــ   ــنوين أرس ــتما ص ــد كن ــاًفق لتما مع
. 

ــنتم  ــبني وصـ ــق املـ ــرمتا احلـ ــق  فأظهـ ــرى ويلفـ ــا يفتـ ــيل عمـ األناجـ
. 

ــدقوا    ــنوا مث ص ــيمن آم ــنارين ف م
                                               .              

ي الورى ـر ف ـد والشك ـفقمتم مقام احلم   
. 

ــبق  ــبق أس ــو بالس ــثىن وه ــت امل فأن
. 

ــاً     ــرتكما مع ــد ذك ــيب أين ق وحس
. 



ــابق  ــرمتا نتس ــا س ــى م ــاكم عل خط
. 

ــي    ــة نقتف ــى درب اهلداي ــن عل وحن
. 

مـن أم القـرى ـدي وتعطـي وتغدق         
. 

فسـر أنـت واسـتوح احلقـيقة واهلدى         
. 

ــادقاً ــاً صـ ــت إمامـ ــتألقمحلـ  تـ
                                                            . 

ــيت   ــراية ال ــل ال ــافح وامح ــع ون وداف
. 

ــوا    ــوه ونافق ــيمن حارب ــر ف وينص
. 

ــك اِإل  ــز ب ــومه يع ــني خص ــالم ب س
. 

يـنري لـك الـدرب الـذي فـيه تطرق          
. 

هـدي ب ـذي ت ـور ال ـوخذ من حرا الن    
. 

ــتق    ــرام املع ــيت احل ــدات والب بدي
. 

ــيوم حتتفــي  ــرى ال وجــدة بعــد أم الق
. 

املســامع مــنا والقلــوب تصــفق   
                                                            . 

تقــر بــرؤياك العــيون وتطــرب    
. 

ــبق    ــبق تس ــبة الس ــا يف حل كعاد
. 

ك أشرقت ـيت ب ـدار ال ـت ال ـا زال ـوم 
. 

ــق   ــبوغ احملل ــيها الن ــوهلا ف ــا ح وم
. 

ــةٍ     ــباد مك ــالذ أك ــن أف ــع م جتم
. 

ــبق  ــب تع ــي باحل ــيها وه ــيك ف حوال
. 

ــوا   ــرموا وحتلق ــيمن ك ــت ف ــا أن وه
. 

وى ويعشق ـا ديدات يه  ـك ي ـذى ب ـش
               .                                              

ــة     ــدوة مك ــن دار ن ــا م  ــأن ك
. 

ــرآن يف الــناس تــورق       ــيان وحامــل الرســالة بالق ــبوركت يــا رب الب ف
. 

ــرق   ــة تش ــاً باهلداي ــت مشس وال زل
. 

ــعالً   ــت ِمش ــاً وال زل ــت نرباس وال زل
. 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 

  ))كلمة فضيلة األستاذ أمحد حممد مجال(( 
 :مث أعطيت الكلمة لفضيلة األستاذ أمحد حممد مجال الداعية اِإلسالمي املعروف فقال

لرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا سيدنا                بسم اهللا ا   -
 :حممد، وعلى آله وصحبه والتابعني وبعد

 يسعدين أن أشارك سعادة األخ األستاذ عبد املقصود خوجه يف الترحيب بالعامل اجلليل                 -
أشارك يف هذا االحتفاء ويف      يسعدين كثرياً أن    ..  والداعية اِإلسالمي الكبري، األستاذ أمحد ديدات      

الترحيب بضيفنا الكرمي، وال شك أن األستاذ عبد املقصود جزاه اهللا خرياً عن العلم والعلماء واألدب                 
واألدباء قد أتاح لنا فرصاً كثرية لكي نلتقي م، وخباصة عندما يكون احملتفى به مثل األستاذ أمحد                   

 بفكره وقلمه ولسانه، يدعو إىل اِإلسالم، يدافع عن         هذا الذي مسعنا عنه الكثري عن جهاده      ..  ديدات
 .اِإلسالم، يقارن بني اِإلسالم احلق وبني املسيحية الباطلة، ويناظر علماء املسيحية املناظرة املقنعة املمتعة

.  ال شك أا فرصة سعيدة أتاحها األستاذ عبد املقصود لنا مجيعاً، لنرى وجنتمع بالضيف الكبري               -
وال بد أيضاً من إزجاء الشكر جزيالً لألستاذ عبد املقصود على ما قدم              .  ويتحدث إلينا ونتحدث إليه   



ويقدم من هذه االحتفاءات املتعددة املتجددة دائماً بالعلم والعلماء، واألدب واألدباء، والفكر                
 أريد أن أحيي به األستاذ عبد     ..  وقد حضرين شيء من الشعر بعد أن غاب عين طويالً          ..  واملفكرين

حضرين هذا الشعر وأرجو أن ال يكون يف مستوى ال           ..  املقصود ألنه ال شك يستحق هذه التحية       
 :قلت.. يعجب الشعراء العظام

ــاء    ــن علم ــرمت م ــيما ك ــك ف ل
. 

راً جزيالً ـود شك ـد املقص ـن عب ـا اب ـي 
. 

ــرك اهللا ــيك بســــ ســ ــيك وأهلــ ــاء ع يف بنــ ــحة ورخــ د وصــ
. 

 هذه حتييت املوجهة لألستاذ عبد املقصود قلتها شعراً، وأعود فأرحب بأستاذنا أمحد ديدات                -
 . ترحيباً كبرياً، وأرجو أن نستفيد من احلوار معه إن شاء اهللا وشكراً

 

  ))داديكلمة األستاذ عبد ا بغ(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد اهللا بغدادي فقال

احلمد هللا املنعم املتفضل على اِإلنسانية مجعاء، اهلادي البشري،           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم     -
يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً         والسراج املنري، القائل له يف حمكـم الكتاب املبني          

 فهذا اِإلعالن صادر إىل البشرية كلها، وهذه الدعوة مرسلة إىل             وسراجاً منرياً  وداعياً إىل اهللا بإذنه   
الكون كله، وموجهة إىل األجيال البشرية كافة واألدوار التارخيية بأمجعها، ومهداة إىل الدنيا بأسرها               

 .والفكر اِإلنساين عامة
وتتوهج فوق البقاع، وتتألأل     دوت يف فم الدنيا وانطلقت هادية عالية لتلمع فوق قمم اجلبال،             -

قاهلا صلوات اهللا   .  بني الرمال، وفوق سطوح الوديان املنبسطة بني مسجدي منرة واخليف يف لقاء الوداع            
بلغوا عين ولو آية، فليبلغ الشاهد الغائب فَرب مبلِّغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه                "وسالمه عليه   

والذي "  : بن عباس حرب األمة وترمجان القرآن، معلقاً بقوله         ، وقد قال عبد اهللا    "إىل من هو أفقه منه    
 ".نفسي بيده إا لوصيته ألمته فليبلغ الشاهد الغائب

 وبعد فها حنن اليوم نلتقي بأحد الدعاة إىل شريعة اهللا، الناقلني ألمة اِإلسالم عطاياه، املبشرين                 -
اِإلسالم قبل أربعة عشر قرناً من الزمان، شارحاً          يببالرسالة احملمدية يف أوطان اِإلسالم، واليت أطلقها ن       

وما .  ومفسراً لعامل الغرب مفاهيم الرسالة احملمدية ومضامينها وعامليتها ومشوهلا لبين البشر أمجعني             
 .أرسلناك إال رمحة للعاملني

ؤمنني، رجل من الرجال امل   ..   معنا الليلة الداعية اِإلسالمي الكبري واملفكر اِإلنسان أمحد ديدات         -
وعامل فذ من العلماء العاملني، وداعية إىل اهللا من الدعاة املخلصني، رجل صدق ودعوة من الطراز                  



األول، له ذكر اهللا يف دنيا الشرق والغرب وعامل اِإلسالم مستمسك بالعروة الوثقى من الباقيات ادية                
يربض بعلمه  .  واملثوبة احلقة والرضوان  يف عاملنا املعاصر، ومن العلماء األفذاذ أصحاب املقاعد الصادقة          

وفكره ودعوته فوق قاعدة متينة على رأس الرجاء الصاحل يف اجلنوب األفريقي حيث ملتقى احمليطني،                
ومرج البحرين الكبريين اهلندي واألطلسي، لينطلق من هذه القاعدة من حني آلخر حامالً لعامل الشرق               

وحيث قيض اهللا له يف مربضه وفوق       .  يبتغي احملبة والوئام  والغرب رسالة اِإلسالم والسالم ولكل من       
 .رفرفه املخضر مغاين للدرس، وروابـي للمعرفة، ومرابع للعلم، وروحاً ورحياناً، وشذى وطيباً ومسكاً

 وأضيف بأن أمحد ديدات يستأثر حبب العلماء واملشايخ وأهل الكفاف والعفاف، ويلتف حوله              -
نة اليت يقيم ا عدد من الذين أعرفهم، منذ أن كانوا يتلقون العلم يف مدارس               كل يوم يف زاويته يف املدي     

ومعاهد اململكة، كمدرسة الفالح، واملعهد السعودي، ومعاهد الرياض، واجلامعة اِإلسالمية يف املدينة             
 .املنورة

ل  إن أمحد ديدات يعرفك بنفسه قبل أن تعرفه، فهو يستأثر حبب مريديه وتالميذه، وله ثق                 -
حيتل مكانة مرموقة يف عامل الفكر اِإلنساين ويف         .  دون النقصان ..  فكري وميزان علمي، له الرجحان    

يستنار برأيه ويرجع إليه السيما فـي هذا العصر الـذي احتشدت فيه             .  مشرق األرض ومغرا  
هذه .  عاصررة واملذاهب الدخيلة، ويف وقت تتقاتل املذاهب، وجم على اتمع امل            سخاألضواء املُ 

األيديولوجيات الوافدة، واليت تغزو عاملنا الفكري وحنن يف هذا العالـم كلما دوت احلياة، ودق                 
الناقوس، وازدمحت الدنيا باملذاهب نرنو بأبصارنا ونتعلق بأفكارنا إىل األمساء املتحلية ذوي العقول               

ل أمحد ديدات، وهو من العلماء      الكبرية واألدمغة العظيمة، واجتهت صوب املفكرين والعلماء من أمثا        
إمنا خيشى اهللا   :  الذين يطلق عليهم ورثة األنبياء فحسبه شرفاً وفخراً وعزاً وجمداً قوله سبحانه وتعاىل             

 وحنن نتحلى مبصداقية العلماء ونتجمل بأفكارهم ونعجب بآرائهم، فهذه النظرة            ،من عباده العلماء  
لعلم عامل من علماء أمة اِإلسالم، إنه اِإلمام علي كرم اهللا وجهه،            قادمة إلينا عرب تارخينا من باب مدينة ا       

 .اِإلمام فيما علم وهدى
-   قول اِإلمام يف وصيته لكميت بن زياد        "  حلية األولياء "عيم األصبهاين يف رائعته      روى أبو ن

، األعظمون  واألرض ال ختلو من قائم هللا حبجة لئال تبطل حجج اهللا وبيناته، أولئك هم األقلون عدداً                "
هجم .  عند اهللا قدراً، م يدفع اهللا عن حججه حىت يؤدوها إىل نظرائهم ويزرعوها يف قلوب أشباههم                

. م العلم على حقيقة األمر، فاستالنوا ما استوعر منه املترفون، وأنسوا ملا استوحش منه اجلاهلون                
 ".ء اهللا يف بالده ودعاته إىل دينهصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة باملنظر األعلى، أولئك خلفا

 وبعد فقد أعطى هذا املفكر اِإلنسان والداعية الشجاع املثل األعلى على صدق العامل، وقدم                -
افياً عن اِإلسالم بأهل العقل وأهل النقل، وشرح ألمة الغرب يف جامعات أوروبا               ضتفسرياً شافياً و  



ضارية إنسانية ذات طابع عاملي تتحقق ا مقاصد          وأمريكا أبعاد الرسالة احملمدية، وأا رسالة ح       
وشرح أكثر من مرة لعلماء الغرب أن الروح العلمي والتقين السائدين يف الغرب، وما يف                 .  اِإلسالم

 .حياة الغرب من إجنازات إنسانية تشكل جزءاً من حمتويات الدين اِإلسالمي، وركز على ذلك
 ولكنه يعارض بعض الظاهرات املتطرفة املادية كما أنه          فاِإلسالم ال يقف مضاداً حلياة الغرب،      -

 .يعارض امليول غري اِإلنسانية، والتراخي األخالقي البشع
 كما وقف أمحد ديدات حمذراً خماطباً بفكره وفلسفته شباب العامل اِإلسالمي املتشبع بالثقافة               -

.  صراع األيديولوجيات الغربية   الغربية، املخدوع حبضارة الغرب، اجلاهل لتراثه الشرقي، والضائع يف         
ولذلك خاطبه باألسلوب واللغة اليت يؤمن ا، واملقاييس اليت يتعامل ا، وبرهن له بأن الشريعة                  
اِإلسالمية قابلة بروحها للتطور ومواكبة التقدم اِإلنساين، وأن املبادئ اليت قامت عليها احلياة الغربية               

بادئ الفكرية اليت قام عليها اِإلسالم، إال أا أي العقيدة اِإلسالمية           بثقلها وتطورها التقين العلمي هي امل     
والسالم .  منحـت اِإلنطالقـة احلضاريـة اِإلسالمية أسسها الروحية اليت فقدا احلضارة الغربية           

 . عليكم ورمحة اهللا
 

  ))كلمة احملتفى به فضيلة الشيخ الداعية أمحد ديدات(( 
 :به، فتحدث باللغة اِإلنكليزية احلديث التايلمث أعطيت الكلمة للمحتفى 

وما أرسلناك إال كافة للناس بشرياً    ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم   .   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم     -
  .ونذيراً ولكن أكثر الناس ال يعلمون

لست أدري كيف أستطيع الرد على الكلمات اليت طوق املتحدثون ا             :   اِإلخوة األعزاء  -
 .، وأشادوا فيها بعملي؟عنقي

زار كثري من العرب املسلمني موطن آبائي وأجدادي اهلند،         .   إنين مسلم حديث عهد باِإلسالم     -
وقد قيل يل قبل إسالمي أن العرب أناس طيبون، ورغب أهلي أن أكون واحداً               .  وتعاملوا مع شعبها  

مث إن الواجب يقضي بأن     .  ك البالد منهم، ولذلك قبل اِإلسالم، وكنت أحد الذين دخلوا اِإلسالم يف تل          
أعترف بالفضل للشيخ عبد املقصود خوجه، الذي استضافين يف نزله عدة مرات، وقدم يل التسهيالت               

 .إن الكلمات لن تستطيع أن تفيه، ولكـن أدعو اهللا أن جيزيه عين خرياً. الكثرية
وما أرسلناك إال   :  ة كلميت وهـي  يف بداي .  إن اآلية اليت تلوا عليكم    ..   أيها اِإلخوة األفاضل   -

، أخذ يفكر فيها،     عندما نزلت على النيب      كافة للناس بشرياً ونذيراً ولكن أكثر الناس ال يعلمون        
وكيف يبلغ رسالة اهللا إىل اجلزيرة العربية، فأرسل اهللا سبحانه وتعاىل جربيل األمني عليه وقال له بلسان                 



أي أن الغالبية   .  ية مجيعاً بشرياً ونذيراً ولكن أكثر الناس ال يعلمون        مل نرسلك إال كافة للناس للبشر     :  ربه
 .من البشر ال يعلمون ماذا تفعل وماذا تقوم به، فال جمال للراحة يا حممد، فهناك الكثري جيب القيام به

 فكتب مخس رسائل إىل كسرى ملك الفرس، وهرقل إمرباطور الروم، واملقوقس ملك مصر،              -
. ور احلبشة وإىل هوذة بن علي صاحب اليمامة يدعوهم فيها إىل اهللا سبحانه وتعاىل              والنجاشي إمرباط 

 ميل عرب البحر األمحر     ١٥٠٠، قطع كل منهم أكثر من       وانطلق ا مخسة من أصحاب رسول اهللا        
 .وإىل بالد الروم والشام لتبليغ الرسالة

طلعت على إحدى الرسائل اليت     لقد ا .  ولكن أكثر الناس ال يعلمون    ..   إا كلمة كافة للناس    -
.. بسم اهللا الرمحن الرحيم   "  :وصلت إىل القسطنطينية يف متحف توكايب وقد عالها الغبار، فإذا ا تقول           

قل يا أهل الكتاب    :  ، وهذه اآلية  "من حممد رسول اهللا إىل هرقل إمرباطور الروم، أدعوك إىل اِإلسالم          
 .تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم

 قرناً، ويدعوهم   ١٤إىل ملوك ذلك الزمان منذ         كانت الرسالة اليت بعث ا رسول اهللا          لقد -
فيها إىل عبادة اهللا وحده، بينما حنن نتلو القرآن الكرمي يف رمضان وغري رمضان ونقرأ هذه اآليات،                   

 .ولكننا مل نقم بتبليغها إىل اليهود واملسيحيني
 

ويرجع ذلك إىل فقداننا القدرة     .  ، وذلك أمر يؤسف له     عن الدعوة   لقد توقف املسلمون عامةً    -
على اِإلقناع وإبالغ الدعوة، وأصبحنا نشعر بأننا ال حول لنا وال قوة على إقناع اليهود واملسيحيني،                 

قل بسم اهللا الرمحن الرحيم    :  لو رجعنا إىل قول اهللا سبحانه وتعاىل      .  وفشلنا يف نقل رسالة اِإلسالم إليهم     
 بأخذ هذه الكلمة، ووضعها     لقد قام النبـي    ،  ب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكـم      يا أهل الكتا  

ولو كانت له الوسائل    .  موضع الفعل والتنفيذ، وجازف بأرواح الصحابة، وقام بدعوة األمم األخرى          
ن،  أن ميأل األرض ذا القرآ     اليت لدينا اآلن موجودة يف ذلك العصر لكان من املمكن لرسول اهللا              

 .وحييل األمم كلها إىل مسلمني
 

من %  ٢ إين جئت من جنوب أفريقيا حيث يوجد ا أقل من نصف مليوناً مسلم، أي                   -
ولو .  السكان هناك، وإن الظروف قد اضطرتين إىل القيام بالدعوة، وأرغمتين على خماطبة الناس هناك              

وقد قمت بإجياد مركز    .  رح ذلك دخلت يف تفاصيل ذلك ألطل علينا ضياء الصباح قبل أن أنتهي من ش            
م، ونشرت كتباً خصيصاً موجهة لليهود واملسيحيني، كما قمت بطبع            ١٩٥٨لنشر اِإلسالم سنة    

كما قررنا  .   نسخة من املصحف املترجم إىل الناس هناك        ٦٠,٠٠٠القرآن الكرمي، ووزعنا حوايل     
 ١٠٠,٠٠٠مج طموح لتوزيع     أيضاً قبل أن أغادر تلك البالد، وأنا بصدد وضع برنا          ٢٥,٠٠٠طباعة  

 .نسخة من القرآن الكرمي



 وإننا نسعى جاهدين يف توسيع نطاق التوزيع، وسنحاول إرسال كميات كبرية من املصحف               -
إىل أمريكا وإىل موريشيوس، حيث تزداد حاجة املسلمني إىل الكتاب كسالح يستطيعون فهمه ومقارعة              

 .يكا هلذا األمروهناك فرصة بطبيعة احلال يف أمر. اآلخرين به
 

 وإن املشكلة اليت تواجه العرب واملسلمني هي إسرائيل، لقد دخل العرب احلرب ضد إسرائيل               -
م، ويف كل مرة تكون نتيجة احلرب ازام العرب           ١٩٦٧م، وعام   ١٩٥٦م، وعام   ١٩٤٨عام  

 .وانتصار اليهود
 
 

م ١٩٧٣اع السادات سنة     يف الواقع حنن ال حنارب إسرائيل بل حنارب أمريكا، وعندما استط           -
يف الواقع حنن ال    .  أن حيقق شيئاً من االنتصار، قامت أمريكا بإرسال األسلحة مباشرة إىل إسرائيل             

نستطيع حماربة أمريكا، وأمريكا يهمها أال تغضب إسرائيل، ألن كل مرشح للرئاسة يف أمريكا يعتمد                
 .على األصوات اليت يديل ا اليهود املقيمون بأمريكا

 

ملاذا :  لقد قال هاري ترومان عندما سئل بعد اعترافه بإسرائيل، بعد إعالن استقالهلا بدقيقتني              -
 فقال ال يوجد    ؟ عريب، هلذا االعتراف   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠مل يصنع حسباناً لغضب مائة مليون عريب         

 .عرب فـي دائريت االنتخابية، وإمنا الذين مينحونين أصوام هم اليهود
 

 يهودي يف الواليات املتحدة يف ذلك الوقت، وأما عدد العرب           ٦,٠٠٠,٠٠٠ وهناك حوايل    -
 .١٠٠,٠٠٠فال يوجد أكثر من 

 

 وأمريكا أيها اِإلخوة لن تسمح بتصدير ستة ماليني مسلم ألراضيها، لذلك فال بد لنا من أن                  -
لمون فهناك املس .  نلتمس وسيلة أخرى وهي أن جنعل الناس هناك يقبلون على اِإلسالم ويعتنقونه             

وذلك للرد على ما يقوم به       .  السود، والبالليون، وغريهم ممن يتوقون إىل اِإلسالم والتمسك به          
إن مثة طائرة أواكس واحدة تسهم يف حل كافة املشكالت، وتؤدي إىل شل أصوات اليهود               .  املسيحيون

تنا ومىت انتهت هذه املشكلة فإننا نستطيع حل مشكلة إخو           .  هناك، وجعلها ليست ذات قيمة     
وكل هذا ميكن القيام به بأقل من       .  الفلسطينيني، وبالتايل ندعو إىل اِإلسالم، ونرضي اهللا سبحانه وتعاىل        

 .سالمقيمة طائرة أواكس واحدة، وجنعل أمريكا حصناً لِإل
 

والسالم عليكم  ..   وأخرياً نسأل اهللا أن جيزي املضيف خرياً عنا ألنه أتاح لنا هـذه الفرصة              -
 . ركاتهورمحة اهللا وب



  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان (( 
 :مث أعطيت الكلمة لألديب واملفكر األستاذ حممد حسني زيدان فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا أكمل الدين وأمت النعمة، والصالة والسالم على رسول                -
 اِإلسالم خبري، ينتصر باحلملة      إنَّ أود أن أقول أوالً   .  اهللا نيب الرمحة سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم        

فما سارت حرب على اِإلسالم إال انتصر اِإلسالم عليها، ولكن اخلذالن واهلزمية            .  عليه وباحلرب عليه  
 .كانت على املسلمني لتفرقهم شيعاً ومذاهب وأحزاباً

لقد :   جاء فيه   عاماً مضت مقاالً   ٥٠فأفريقيا القارة السوداء كتبت عنها جملة اهلالل قبل أكثر من           
فقام بعض الناس وهزئ ذا املقال، فقلت       .  فليأت دور أفريقيا  .  أدت أوروبا دورها، وأدت آسيا دورها     

هلم ال زأوا، إن أفريقيا رغم انتشار الوثنية أو رغم انتشار الكاثوليكية أو الربوتستانتينية أو غريها، فإن                 
ك الشمال األفريقي، ما دام هناك يف نيجرييا مسلمون،         أفريقيا أرض مسلمة ما دام فيها مايل، ما دام هنا         

فإن اِإلسالم يف أفريقيا    .  وما دام يف تشاد مسلمون، وما دام فـي جنوب أفريقيا العنصرية مسلمون            
ذلك ألن األفريقي هذا األسود بل هذا األمسر، أنا ال أقول            .  خبري، وسينهض من أفريقيا ضة جديدة     

هو منح أسناناً بيضاً ومنح عيناً ال تصاب بالتراخوما،         .  ض كأسنانه البيض  األسود ألنه قلب متفتح أبي    
 .إذن فقد منح قلباً ال يصاب بالغش

 هلذا أنا أحيي هذا األستاذ األفريقي، مل أكن أعرفه لكن امسه ديدات وامسي زيدان، فالفرق بني                 -
 مسلماً مثلكم وأال تكونوا     امسي وامسه نقطة واحدة، لكن الفرق أال أكـون مسلماً مثله وأال يكون            

 .فهو دين الرمحة. فاِإلسالم يعاب باملسلمني ال يعاب عليه كدين. مسلمني مثله
 

 أما كلمته عن ترومان، فقد صدق يف روايتها فهناك ماليني من اليهود أعطوه أصوام، لكن                 -
مريكا بدعوة احلكومة   أثناء زياريت أل  ..  قبل ذلك قابلت جنراالً متقاعداً يف أمريكا فـي أو كالهوما          

األمريكية، وأنا ال أنكر أننا أصدقاء الشعب األمريكي أو أصدقاء احلكومة األمريكية رغم ما فعلت                 
 .ورغم ما تفعل

 

ما :  إن أمريكا لن تنسى جرميتني أو كـارثتني، قلت        :   قال ذلك اجلنرال األمريكي املتقاعد     -
 .انيفاتورةحريق شيكـاغو، وخسارة ترومان فـي امل: مها؟ قـال

 

ه من  تبر فحريق شيكاغو كان كارثة ال تنسى، وأما خسارة ترومان يف املانيفاتورة فقد قَ                -
. اليهود، فاستعبده اليهود وأعطوه أصوام ليكون رئيس أمريكا وليكون ضد العرب وضد املسلمني             

ؤمن برسالة  ئ ما إذا مل ي    قال ذلك بعد أن شرحت له عقيدة اِإلسالم يف املسيح، وأنه ال يتم إسالم امر               



لـذلك أنا  .  القساوسة ما فهمونا هذا عن اِإلسالم، إن اِإلسالم كبري        :  فبكى الرجل وكرب وقال   .  املسيح
 .أحيي هذا األفريقي، وقد عرفته اآلن ومسعته اآلن، مسعت ما مل أفهم، مث مسعت ما فهمت بالترمجة طبعاً

. أحب هذه األرض وإنساا   .  يها غرب السويس   أحييه وأبشركم بأنين مفتون بأفريقيا، وأمس      -
 .ال يتأقلم بسرعة. فاألفريقي يتأقلم بسرعة يف هذه األرض بينما األسيوي

يف أفريقيا هي     )١(ق، أن الطُّر  "حاضر العامل اِإلسالمي  " إن األمري شكيب أرسالن ذكر يف كتابه         -
سالمية وهي شاذة بال شك وال نقرها،       اليت أثرت على التبشري املسيحي يف أفريقيا، فلوال الطرق اإلِ          
دين :  قال شكيب أرسالن هذه اللفظة    .  ولكنها أصبحت ضرورة حلماية املسلمني من التبشري املسيحي       

نريد له أن   .  خرايف خري من أن ال دين، ال نريد لألفريقي أن يكون مسيحياً وال نريد له أن يكون وثنياً                  
 . آخرينيكون مسلماً على طريق هذا الشيخ وأشياخ

 .  أحييه حتية املسلم ملسلم، وأحيي أفريقيا يف شخصه، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 
 

  ))فتح باب احلوار بني احلضور واحملتفى به(( 
بدأ األستاذ حسني جنار احلوار بسؤال، يطلب فيه من األستاذ أمحد ديدات أن يتحدث عن               

 : مل يكن هناك حرج؟ فرد الشيخ أمحد ديدات قائالًجتربته يف مقابلة الذين حياربون اهللا إن
 

وأما التقنية فلها   .   إنين متخصص يف األديان املقارنة، وأنا أتعامل مع الناس من هذا املنطلق             -
أناس متخصصون ومهميت هي الرد على املسيحيني الذين يقومون بنشر الدين املسيحي بني املسلمني،               

لذلك فأنا  .  سالمية، ويقومون بتوزيع الكتب الداعية إىل املسيحية      ا اإلِ والذين يرسلون دعام إىل أوطانن    
أرى أن من واجبنا أن نقاوم هذا الزحف ونصده بنفس األسلحة اليت يستخدمها أعداؤنا حناول                  

تعالوا إىل كلمة   :  جاهدين أن ننشر كتاب اهللا، وأن نقوم بنشر الدعوة اِإلسالمية امتثاالً لقوله تعاىل             
 .سواء

 

 املسيحيون حياولون تضليل املسلمني الذين يقعون ضحية إدعاءام الكاذبة املضللة بعدة أمور             -
يفضلون ا سيدنا عيسى عليه السالم، أنه ولد من أب، وإن عيسى كلمة اهللا ألقاها إىل مرمي، دون أن                   

هذا ما  .  افة بشرياً ونذيراً  يشريوا إىل أن سيدنا حممداً هو خامت األنبياء واملرسلني، وأنه أرسل إىل الناس ك             
 .وشكراً. أحببت قوله وأنا على أمت االستعداد للرد على أي استفسار أو سؤال

                                           
مجع طريقة وليست مجع طريق، والطريقة عمل مبتدع يف العقيدة وشاذ وهي وسيلة يلجأ إليها بعض األشياخ يف استمالة                       :قرالطُّ )١(

 .لطريقة املهدية والطريقة الشاذليةمثل ا. أتباعهم إىل االعتقاد يف صالحهم، وأم من األولياء



أعتقد أن هناك فرصة كبرية يف       :   مث وجه أحد احلاضرين سؤاالً للشيخ أمحد ديدات فقال          -
دعوة البيض يف   الواليات املتحدة لنشر الدين اِإلسالمي، حبيث ال يقتصر على السود هناك، لكن ميكن              

الواليات املتحدة وحماولة إقناعهم بدخول اِإلسالم ألم يف حرية وبلبلة بالنسبة للدين املسيحي، فما               
 وسيلة ميكن الوصول    ؟ وهل هناك  هناكمدى استطاعة األستاذ امحد ديدات، يف نشر الدين اِإلسالمي          
 .لوسائل املرئية واملسموعة واملقروءة؟ا إىل أجهزة اِإلعالم وخاصة التلفاز واملذياع والصحف، أي ا

إن حماولة نشر الدين اِإلسالمي بني السود والبيض يف الواليات            :   فأجاب احملتفى به قائالً    -
املتحدة هو هدف نسعى إليه، ونبذل قصارى جهدنا يف إقناعهم واعتناقهم اِإلسالم، والسود هناك                

 وأن يف الواليات    لوا اِإلسالم، واعتنقوه خاصةً   يتوقون إىل اِإلسالم، وهناك مئات األلوف منهم قب        
 من السود، وهذا بطبيعة احلال يسهل حل املشكلة، لكين أرى أنه             ٢٥,٠٠٠,٠٠٠املتحدة حوايل   

 .جيب علينا أن نواصل القيام بالدعوة، السيما وأن الفرصة املتاحة يف الواليات املتحدة موجودة
تحدة من اجلاليات العربية واهلندية والباكستانية ميثلون        وإذا علمنا أن املسلمني يف الواليات امل       -

فما الذي تستطيع   .   أمريكي ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠نسبة ضئيلة يف اتمع األمريكي، الذي يبلغ تعداده          
 .هذه اجلاليات القيام به؟

 قد يكون يف استطاعتنا أن نعمل الشيء الكثري يف سبيل نشر الدين اِإلسالمي هناك عن طريق                 -
لكن شراء مثل تلك احملطات حيتاج للماليني، وهل         .  م، لو أننا استطعنا شراء حمطات تلفازية       اِإلعال

 .نستطيع إنفاق مثل هذه املبالغ يف الدعوة؟
 إن الفرد املسلم ولو كان صاحب مصرف يف استطاعته أن يدعو لنا بالتوفيق يف مهمتنا، ولكنه                 -

وقد يكون يف استطاعة املسلم     .  كي ننفقه يف الدعوة   ال يستطيع أن يعطينا رصيده كله أو بعض رصيده ل         
أن يتربع خبمسة دوالرات أو مخس روبيات ملساعدة الدعوة ولكن معظم املسلمني ال ميلكون إال أن                 
يدعو لنا بإطالة العمر، وما إىل ذلك، إن احلديث حول هذا املوضوع شائك، ويستغرق وقتاً طويالً،                  

 .غراء املسلمني على قراءا وتالوا نشر للكتب املختلفة ِإلفاليهود والنصارى يقومون بعمليات
 فهناك جمموعات تنشر يف شهر مثالً حوايل عشرة ماليني نشرة، بثالث ومخسني لغة، يف حني                 -

كما أن الكثري من الذين جاءوا إىل اململكة ومنطقة         .  ال نستطيع أن ننشر مليوناً من مثل هذه النشرات        
ني قاموا بكتابة أشياء سيئة عن املسلمني، وقاموا بوضع خطط لشن حرب صليبية             اخلليج من غري املسلم   

وقاموا بإرسال عدد من    .  وقد بدأوا بعمليات نشر هذه الدعوة، مستهدفني العامل العريب كله          .  جديدة
الرسائل إىل بعض الشخصيات اِإلسالمية، كما أوضحوا يف رسائلهم ألولئك األشخاص يف اململكة               

ريها بالربيد األماكن اليت ميكنهم فيها احلصول على اِإلجنيل باللغة العربية جماناً، مبجرد ملء               العربية وغ 
 .كوبون بسيط وإرساله بالربيد



 مبشر لنشر املسيحية يف العامل، وهم يريدون        ٤٢,٠٠٠ وقد قام األمريكيون بإرسال أكثر من        -
 كتاب ضد اِإلسالم، وقاموا     ٦٠,٠٠٠دعوة الناس إىل التخلي عن اِإلسالم، لقد نشروا أكثر من             

وقرأت إحدى عشرة طبعة خمتلفة من التوراة واِإلجنيل        .   لغة أفريقية  ١٠٧بترمجة التوراة واِإلجنيل إىل     
 .وهم على استعداد لتوزيع التوراة جماناً لكل من يطلبها. باللغة العربية

 ورغم املخاطر املتوقعة    ،لطرق وقد قام الكثريون منهم بأساليب ملتوية خلداع املسلمني بشىت ا          -
من وراء ذلك، فإن بعض إخواننا املسلمني حيرصون على االهتمام واالحتفاظ ذه النشرات املؤملة، اليت               
حتمل يف طياا السم داخل بيوم فيفسدون بذلك عقيدم وعقيدة آبائهم، يف حني كان الواجب علينا                

فالكتب .  ثل هذه الكتب داخل بيوتنا اليت حتمل السموم       مقاطعة مثل هذه التصرفات، وعدم االحتفاظ مب      
فهل يرغب املسلم أن يعتين بأفعى يف مرتله لكي تقضي          .  اليت تفسد عقيدة الشباب املسلم إمنا هي أفاعي       

 .عليه وعلى أفراد أسرته؟
  ومن أغرب ما مسعت أن رجالً مسلماً تزوج امرأة مسيحية منذ ربع قرن وما زالت متمسكة                  -
تها، فكيف جيوز مثل ذلك؟ أال يتصور أن تؤثر املرأة على أوالدها فينحرفوا عن عقيدم                  مبسيحي

 .وشكراً. اِإلسالمية ويعتنقوا دين أمهم
يعتقد املسيحيون أن مرمي العذراء ذهبت إىل قرب املسيح         :   مث وجه أحد احلضور السؤال التايل      -

أجهشت بالبكاء مسعت صوت املسيح يناديها      وعندما  .  بعد يومني من دفنه، فوجدته مفتوحاً وخالياً       
وقد استخدم  .  ويقترب منها، فحاولت التعلق به، ولكن املسيح عليه السالم طلب منها عدم ملسه              

الشيخ ديدات هذه الصورة لرفض مسألة صلب املسيح، وأن عدم ملسه جاء ألنه كان روحاً، أو ألنه                  
 .كان يعاين من اجلراح نتيجة الصلب قبل يومني

فما هو هدف الشيخ أمحد     .   نؤمن بأن اهللا سبحانه وتعاىل رفع املسيح        - املسلمني   -ن   حن -
ديدات من التمسك ذه الصورة املنافية للعقيدة اِإلسالمية، واملخالفة ملا جاء يف كتاب اهللا العزيز؟ هل                

اد ذلك املعتقد؟   أم أنه أراد دحض ما يقوله املسيحيون بذكر ما يعتقدونه، مث بيان فس             ..  ة لسان هي زلَّ 
 .أرجو توضيح هذه النقطة

يتوىل الدكتور عبد اهللا الذي يقوم بترمجة إجابات الشيخ أمحد ديدات من اِإلجنليزية إىل                
 :العربية اِإلجابة على هذا السؤال فيقول

 إن الشيخ أمحد ديدات ناقش الدكتور كاالرك األمريكي اجلنسية، وكان حياول يف نقاشه                -
فهو .  سخة يف أذهان املسيحيني، بأن عيسى عليه السالم قد صلب ودفن مث بعث             دحض الفكرة الرا  

إنه مل يصلب ومل يبعث ألنه ما زال حياً وقد رفعه اهللا إليه، بدليل ما يعتقدونه بأنفسهم فضالً عن                   :  يقول
 .اعتقادنا معشر املسلمني



أن السيدة مرمي مل جتد جثة       فالدليل على حياته أم وجدوه حياً يف قربه بعد يومني من دفنه، و             -
  ال مساك اها عن ذلك ألنه روح     ها عندما حاولت اإلِ   وهذا حجة عليهم بأم مل يدفنوه، وأن      .  يف القرب 

ومن هنا يتضح أن الشيخ كان يستخدم معتقدات املسيحيني يف الرد عليهم،             .  تستطيع أن متسك ا   
 .ودحض أفكارهم وتفنيدها

ن احلوار والنقاش مع املسيحيني يقتضي عدم االكتفاء بالتمسك          والشيخ أمحد ديدات يرى أ     -
لذلك .  مببادئنا والتمسك مببادئهم، ألن مثل هذا النقاش يعترب عقيماً غري مجٍد، وال حيقق نتائج إجيابية               

من الواجب أن يستخدم احملاور نفس معتقدام، وحياول تفنيدها وبطالا جزءاً جزءاً، حىت يظهر                 
 .ا من احلقيقة، ومن مث يتبني بطالاعقمها وخلوه

وسأل أحد احلاضرين احملتفى به عن سبب إقراره بأن القرآن حمرف، يف حماورته ألحد                
 : اِإلجنيل حمرف فرد عليه القسيسالقسيسني عندما قال للقسيس إنَّ

بن فأقر الشيخ أمحد ديدات بأن القرآن حمرف، بدليل قيام سيدنا عثمان             .  والقرآن حمرف أيضاً  
عفان رضي اهللا عنه حبرق مجيع النسخ اليت وجدت عند أم املؤمنني حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي                  
اهللا عنهما الختالف التنقيط واحلركات ا، لكن يبدو للسامع واملشاهد أن هذا التربير والتعليل غري                

 نتيجة ضعف من    فهل كان هذا  .  قرار بأن القرآن حمرف، وهو إقرار خطري خيالف العقيدة         مقنع لإلِ 
الشيخ بعلوم القرآن وقرع احلجة مبا هو أقوى منها، وكأين به هزم أمام ذلك القسيس؟ أم ترى أن                    

جابة الشيخ؟ أم يا ترى أن الذي قام بالدبلجة قد أساء           املسؤول عن الترمجة مل يكن موفقاً يف ترمجته إلِ        
لكي تنجلي احلقيقة أمام الكثريين     التصرف فأخطأ يف الربط؟ إنين أريد الوقوف على حقيقة األمر،            

 .أمثايل، الذين ما زالوا حائرين تأخذهم الشكوك مذاهب شىت، وتلعب م التفسريات املتباينة
ليس هناك خطأ يف النص العربـي،      :   وجييب الدكتور على لسان الشيخ أمحد ديدات بقوله         -

عليه رضوان اهللا قام بإحراق النسخ      فهي ترمجة صادقة للنص اِإلنكليزي، لقد أردت أن أقول إن عثمان            
وأن غري  .   بالنسبة للتنقيط والفتح والضم وما إىل ذلك        األخـرى من القرآن، وهي خمتلفة خاصةً      

العرب ال يعرفون هلجة قريش يف ذلك الوقت، واختالفات اللفظ حيمل معىن التحريف، لذلك كان                 
 موحدة من مصحف حفصة عليها       جيب التخلص منها، فقام عثمان عليه رضوان اهللا بنسخ نسخة           

 .رضوان اهللا
كان جيب على   :   ويعترض أحد احلاضرين على رأي الشيخ ديدات يف تلك املسألة ويقول             -

 القرآن قد تكفل حبفظه، فقال جل شأنه يف         إنَّ:  الشيخ أمحد ديدات أن يقول حملاوره القسيس املسيحي       
 بينما النصارى واليهود حرفوا اِإلجنيل والتوراة       إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون      :  كتابه العزيز 

ألم استحفظوا عليهما فلم حيفظومها، وال داعي للحديث عن النقط، وعن الشكل، وعن أن بعض                 



هذا ما  .  فالقرآن قد نزل بلهجات كثري من العرب      .  العرب أو بعض القبائل ال تعرف مثالً هلجة قريش        
من حيث احلرص على أال تؤخذ مقالة الشيخ أمحد ديدات           أحببت أن أذكر به الشيخ أمحد ديدات         

والسالم عليكم  .  قضية مسلماً ا، ويقر ا من مل يأخذ من العلم واملعرفة، أو كان ضعيف العقيدة                
 . ورمحة اهللا وبركاته

  ))مداخلة(( 
إن الوقت وإن   :  وقبل أن جييب احملتفى به على سؤال السائل حتدث األستاذ حسني جنار فقال             

والفرصة اليت أتيحت لنا هذه الليلة كان اهلدف منها االلتقاء بالداعية العالمة               .  طال فهو ضيق  
واالستماع إىل شيء يسري من جتاربه، وإن كنا نعلم أن ما حيويه من التجارب ال يتسع له هذا اللقاء                     

قت تناول طعام   وهذه األمسية لذلك فإننا لن نتمكن من توجيه مجيع األسئلة إىل فضيلة الشيخ ألن و               
 . العشاء قد أزف وسنستمع قبل تناوله إىل كلمة األديب الشاعر األستاذ عمر اء الدين األمريي

 

  ))كلمة األستاذ عمر هباء األمريي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عمر اء األمريي، فقال

.. حلق سيد اخللق   بسم اهللا، خري األمساء يف األرض والسماء، والصالة والسالم على رسول ا             -
 .كلميت حروف قليلة تؤدي غرضاً مل أجد من إبراء الذمة إال أن آخذ من وقتكم دقائق ألدائه

 أوالً الثناء على صاحب الدعوة الشيخ عبد املقصود خوجه مكروراً، والدعاء له ولألستاذ                -
 . موفوراًاًديدات وجلهاده املربور دعاء

من اِإلشارة إليها حول اعتراف أمريكا بإسرائيل بعد دقائق من           وثانياً هناك إضافة تارخيية ال بد        -
 .قرار األمم املتحدة

 التاريخ يؤكد، وحماضر األمم املتحدة تثبت ذلك بأن روسيا أيضاً اعترفت بإسرائيل بعد                 -
أمريكا اعترفت بقوة األمر الواقع، وأما      ..  اعتراف أمريكا بثالث دقائق فقط وهناك فرق بني االعترافني        

ويف األعراف الدبلوماسية والسياسية أن االعتراف      .  فاعترفت بقوة القانون  )  االحتاد السوفييت (وسيا  ر
          فهذا حىت ال تلتبس علينا حقيقة      .  نقضبقوة الواقع ميكن أن ينقضه واقع، واالعتراف بقوة القانون ال ي

، مث على إسالمنا وأنفسنا     هذه الدول الكربى، فكلها نصري ألعدائنا وال ميكننا أن نعتمد إال على اهللا             
 .وقوانا

أن الدين  :  ، للمسلمني وغريهم وهي   هناك حقيقة جيب أن تبلغ للناس كافةً      ..   املالحظة الثانية  -
عند اهللا واحد، وال توجد هناك ديانات مساوية وإمنا توجد رساالت مساوية، فالدين عند اهللا اِإلسالم،                 



    وهذا يعترف به الباحثون من رجال      .  بنائنا وعند الناس  جلى وتكون بينة عند أ    وهذه حقيقة جيب أن ت
 :يقول" الدعوة إىل اِإلسالم"يف كتابه ) Sir Thomas Arnold(فمثالً . الغرب أنفسهم

-"          بعث به كل نيب بشريعته حىت بعث حممد          إن الدين اِإلنساين العام هو اِإلسالم، وكان ي 
 ".فةآخر األنبياء واملرسلني خامتاً هلم وللناس كا

ربنا وأصيب اِإلسالم وأصيبت اِإلنسانية بإصابته، منذ تفرق الشمل اجلامع          ض..   األمر الثالث  -
وال بد لنا لكي نستعيد أنفسنا ألنفسنا ولإلنسانية من أن نستعيد لنا             .  هلذه األمة بالقضاء على اخلالفة    

     هذا أمر ينبغي أن يستقر يف       عني عليه العصر وتقلب الزمان    شكالً جامعاً، بالطريقة واألسلوب الذي ي ،
سالم، والعاملني خلري هذه األمة     أال يكون غائماً وال عائماً وال غائباً جيب أن يستقر يف عقول العاملني لإلِ             

 .العاملني النبعاثها من سياسيني ودعاة
سالمية، اليت تعمل   سالمية فـي حـاجة اليوم ألن تنبعث فيها منظمة األمة اإلِ           إن األمة اإلِ   -

تأخذ .  شكل أو بآخر على سد الثغرات اليت حتف ذه األمة وجتمع حكماء اِإلسالم يف أقطار العامل                 ب
خالصة جتارم وعلمهم، ومتحصها وتستخرج منها منهجاً سديداً لألمة، تأخذ جتارب الدول األخرى              

ا يلبـي حاجات   تستعرض مما ألف عن اِإلسالم مم     .  فاحلكمة ضالة املؤمن، أينما وجدها التقطها     .  تدرسها
   هذا أمر  .  ؤلف، لكي تسد ثغرات تستوعب وتسترتف القوى مللء كل هذه الثغرات           العصر وما مل ي

 .سالمينبغي أن يتفاعل يف ضمائر العاملني واملفكرين لِإل
 الكلمة األخرية وقد كررا يف مناسبات عدة أن اِإلنسانية تعيش اليوم أخطر معاركها، أال                 -

ط احلضاري من السامرية املادية اليهودية، اليت تسيطر على احلضارة املهيمنة اليوم            وهي معركة حتول اخل   
 .جبناحيها الرأمسايل والشيوعي إىل الربانية، اليت ميثلها اِإلسالم ومتثلها حضارة اِإلسالم

 وال بد لنا لكي نكون القائمني حبق اهللا يف أعناقنا وحبق هذه املعركة أن نعيش معركتنا، وهي                   -
 .فالذات اِإلسالمية ضائعة، مائعة، مشتتة، مشردة. عركة استرجاع الذات اِإلسالميةم

 .نسانية فال بد لنا أن نسترجع ذاتنا اِإلسالمية لكي نستطيع أن نقدم اِإلسالم عالجاً لِإل-
-   حارب به اِإلسالم يف نظري هو حماربته يف أجياله، ختدير األجيال، إضاعتها، صرفها              أخطر ما ي

 . معارك جانبية تبدد الطاقةإىل
 هذه معاين أردت أن ال تضيع هذه الفرصة الثمينة اليت أتاحها لنا األستاذ عبد املقصود خوجه،                 -

فأردت أن أقدمها بني أيديكم معتذراً      .  وأتاحها لنا األستاذ ديدات، جزاه اهللا خرياً، وأثابه وأكثر أمثاله         
والسالم ..  فعذراً ولكن ذلك رأيته من إبراء الذمة      .  أجالءعن إقحام نفسي يف جمال الكالم أمام علماء         

 .عليكـم ورمحة اهللا



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

وقبل .   بامسكـم مجيعاً أشكر األستاذ أمحد ديدات، وأرجو أن تتكرر هذه الفرصة إن شاء اهللا              -
يوم االثنني القادم كان من املفروض أن يكون ضيفنا فيه هو الدكتور            الوداع أود أن أذكر احلضور بأن       

فهد العرابـي احلارثي، ولكن نظراً ألن االحتفال مبرور عشر سنوات على مصفاة ينبع، وانشغال                
الكثري ذه املناسبة سيتم يف ذلك اليوم فقد أرجئت االثنينية اخلاصة باالحتفاء بالدكتور فهد احلارثي إىل                

 .روقت آخ
ثنني بعد القادم فسيكون لنا لقاء رياضي إن شاء اهللا مع األستاذ عبد اهللا                 وأما أمسية اال   -

 .ويسر الداعي حضوركم ومشاركتكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. الكعكي، والدعوة عامة
 تناول   مث غادر املدعوون يتقدمهم احملتفي واحملتفى به قاعة االحتفاء إىل صاالت الطعام، حيث              -

اجلميع طعام العشاء، فأكرموا البطون مبا لذ وطاب من األكل والشراب بعد أن أكرموا العقول مبا                  
مث انصرف اجلميع وألسنتهم تلهج     .  ترمجته األلسن عن القلوب من أصناف العلم املقروء واملكتوب         

. ا جهده وماله ووقته   بالشكر لصاحب االثنينية على السنة احلسنة اليت أحياها وبذل يف سبيل استمراره           
 .فجزاه اهللا خري اجلزاء على ما قدم وعمل من صاحل األعمال

• • • 







 احملتوى
- ١ .حملات من حياة احملتفى به

- ٢ حفل التكرمي

• • •



 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 :املؤهالت
 .هـ١٣٧٨ -م ١٩٥٨ خترج من الثانوية العامة يف مكة املكرمة -١
 .هـ١٣٨٣ -م ١٩٦٣ كلية اآلداب جامعة القاهرة – حصل على شهادة ليسانس صحافة -٢
من جامعة والية ميتشجان بالواليات     )  ختصص صحافة   (عالم  ِإل حصل على ماجستري يف ا      -٣

 .هـ ١٣٩٨ -م ١٩٧٨املتحدة األمريكية يف عام 
 .هـ١٤٠٠ -م ١٩٨٠عالم  أى كورسات ومتطلبات برنامج الدكتوراه يف الصحافة واِإل–٤

 
 :احلياة العملية

 .هـ١٣٨٣ -م ١٩٦٣عالم  سكرتري صحفي باملديرية العامة للصحافة والنشر بوزارة اِإل-١
 .هـ ١٣٨٤ -م ١٩٦٤ مساعد مدير إدارة النشر بنفس الوزارة -٢
 . هـ١٣٨٥  - م١٩٦٥ مدير العالقات العامة بنفس الوزارة -٣
 . هـ١٣٨٧ -م ١٩٦٧عالمية عالم للشؤون اِإل مدير مكتب وكيل وزارة اِإل-٤
 .هـ١٣٩١ -م ١٩٧١عالم  مدير عام املطبوعات بوزارة اِإل-٥
 .هـ١٣٩٥ -م ١٩٧٥ الرياض –عالم جبامعة امللك سعود بقسم اِإل معيد -٦
 .هـ١٤٠١ -م ١٩٨١عالم جبامعة امللك سعود  حماضر يف قسم اِإل-٧
 ).م١٩٨٧(هـ ١٥/٥/١٤٠٧ ملحق ثقايف للمملكة يف الباكستان -٨
 ).م١٩٨٨(هـ ١٥/٥/١٤٠٨ رئيس حترير جملة اقرأ السعودية -٩
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١امعة امللك عبد العزيز جبدة  ج-عالم  حماضر يف كلية اِإل-١٠
 .م١٩٩٣هـ ١٦/٧/١٤١٣" املدينة" رئيس حترير صحيفة -١١

 
 :عالميةاخلربات اِإل

 ).هـ١٣٧٩(يف عهد والده أمحد السباعي .. يف جريدة الندوة) حتت التدريب ( حمرر -ا
 ).هـ١٣٨١( حمرر يف جملة قريش -٢
 ).هـ١٣٨٣( سكرتري التحرير فيها -٣
 .اللبنانية ) اجلمهور( جملة - مؤسسة دار اهلالل - تدريبات صحفية يف جريدة األهرام -٤
 ).هـ١٣٨٣(ذاعة السعودية لبضعة شهور  قام بعمل رئيس التحرير فـي جملـة اِإل-٥



 . حمرر صفحة القراء يف صحيفة عكاظ يف عهد رئيس التحرير عبد اهللا خياط-٦
 .ياض حمرر متعاون يف مكتب عكاظ بالر-٧
 . حمرر متعاون يف مكتب املدينة بالرياض-٨
 .عالم والدعايةلِإل) نادا( حمرر متعاون يف مكتب وكالة -٩
 .عالم والدعاية حمرر متعاون يف مكتب وكالة الطيار لِإل-١٠
 ).هـ١٣٩٠( مذيع فترات ومقدم برامج وأخبار يف تليفزيون اململكة -١١
 .هـ١٤٠٧ -هـ ١٤٠١) بالتعاون(يف جملة الفيصل عالمية  حمرر الشؤون األدبية واِإل-١٢
 .عالم مستشار غري متفرغ ملعايل وزير اِإل-١٣
 . شارك يف عدة اجتماعات ومؤمترات ومعارض داخل اململكة وخارجها-١٤
  :عالم مع بعض األدباء والصحفيني يف كل من أدار أربع ندوات عن الصحافة واِإل-١٥

 .صحيفة عكاظ/  امللك عبد العزيزجامعة/ جامعة امللك سعود       
عالميني اليت عقدت يف الرياض عام      ماذا يريد التربويون من اإلِ    :   عضو جلنة إعداد ندوة    -١٦

 .هـ١٤٠٤
 .هـ١٤٠٧" تغيري الرأي العام وعالقته باالجتاه حنو اجلرمية" : شارك يف تأليف كتاب-١٧
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  )*( حفل التكريم
 

 .ثنينياتثنني، ولكن للمجاورة أحلقت باالاألحد وليس يوم اال لقد متت حفلة التكرمي يوم -
 مل تلق يف هذه األمسية أي كلمات أو قصائد شعرية وإمنا اقتصرت األمسية على خنبة من                   -

 .أصدقاء احملتفي واحملتفى به واملقربني إليهما، ومل تكن الدعوة إليها عامة
اة االجتماعية واالقتصادية والفنية، ومل      وتناول احلديث بينهم جوانب شىت هلا مساس باحلي         -

طلق فيها العنان لكل متحدث أن يقول ما يشاء،         تأخذ طابع اجلدية حبيث يتم تدوين ما قيل فيها، وإمنا أُ          
 حفل  هوقد أقام احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوج        .  وأن يعرب عن رأيه فيما يدور من حديث        

يف "  اقرأ"ه رئيساً لتحرير جملة     ـد صدور قرار تعيين   ـ السباعي بع  التكرمي لسعادة األستاذ أسامة أمحد    
هـ إعراباً له عن سعادم بتوليه هذا املنصب الذي يعترب واجهة مشرقة من الواجهات              ١٥/٥/١٤٠٨

 .اليت تعتز وتفخر البالد ا وهو ال شك جدير به وجدير بأن ينال الثقة الغالية

• • • 

                                           
 .يوم األحد وليس يوم االثنني، ولكن للمجاورة أحلقت باالثنينياتلقد متت حفلة التكرمي  )  *(







 احملتوى
- ١ .كلمة اإلفتتاح لألستاذ عبد اهللا بغدادي

- ٢ .كلمة السيد هاشم زواوي
- ٣ .كلمة األستاذ زاهد قدسي
- ٤ .كلمة األستاذ فؤاد عنقاوي

- ٥ .كلمة احملتفى به عبد اهللا كعكي
- ٦ .كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه
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 حفل التكريم
 )) كلمة  اإلفتتاح(( 

 :األستاذ عبد اهللا بغدادي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
بداع، رواد هذا املنتدى الرحب وعشاقه ومحاته وكماته من محلة           مرحباً بأهل الفكر والفن واإلِ     -

 حسناً يف ميدان    اًأبلوا بالء العلم واِإلعالم، بناة احلركة الفكرية يف وطن العروبة واِإلسالم، ومن الذين            
 .التعليم، وكانت هلم ملسات باهرة يف الوثبة التعليمية الكربى يف بالدنا

 ولو ذهبت تبحث عن رواد هذا املنتدى وصناع الفكر فيه، لوجدم مجيعهم رجال صدق                 -
عند اهللا، استجاشوا وفاءهم لرسالتهم، وحسن صنيعهم وبر عهدهم وصدق وعدهم، هم رجال من                

ولو نظرت إليهم لوجدت لباسهم التقوى، ورياشهم العلم،        .  لطراز األول علماً وتعليماً وحسن دراية     ا
 .عليهم مسوح النور اجلابر والشعاع احلاين. ولفاعهم األدب، ورداؤهم الرزانة

 وكتاب صالون االثنينية، حصيلة من حمصلة فكرية وثقافية، وشرحية من شرائـح دنيا العلوم               -
تصفحه حني تقرؤه، فتخـالك على املنرب العلوي، وإمنا أنت على البساط الثقايف السندسي             واآلداب، ت 

والرفرف األدبـي املخضر، متوغالً يف ممرات اليامسني فوق قبب مكوكية بالزهر والعناقيد تعلل                
 .بالقطاف، ينتظم فيها عقد نظيم تتشهاه أعناق احلسان الغيد ألنه العقد الفريد

، أديب ذواقة حيب    هصدر للحوار يف هذا الصالون األديب املاتع عبد املقصود خوج         فاملت..   وبعد -
كالربيع يكسو  .  الكرم كما حيب احلب ألنه جينيه ويبعثه حلناً شجياً، ويقدم يداً تبذل العطاء طرياً سخياً              

وهو .  نأرضنا بزهور ما هلا عد على امتداد األفق والنظر، وكالورد ينفح بالشذى حىت أنوف احلاسدي               
راغب يف حبه لرجال الفكر، كبسمة تتهادى على غدير عذب املاء بكر املوجة، صىب الشطآن، علوي                 
الينابيع، حديثه السحر وعطره الزهر وقوله كأنداء الفجر، يصنع املكرمات ويقدمها بنقاء ويصلها على              

 .استحياء ويعطيها عطاء وسخاء ومناء ورواء
. استعالء، وطبوالً تقرع، ورعوداً تعصف، وبروقاً تترتل        فليست مكرماته مناً وخيالء و      -

 :مكارمه جلت ودقت عن الوصف، وما أشبهه يف لبوسه وسرباله بقول الشاعر القدمي



ــدل ــهم مـ ونـــدي الكفـــني شـ
. 

ــؤس     ــري ب ــن غ ــبني م ــابس اجلن ي
. 

)١(رى فــربد وظــل ذكــت الشــع 
                                                            . 

شـــامس يف القـــر حـــىت إذا مـــا 
. 

ر له   عندي يف أعلى درجات العلم واألدب ولو سئلت أن أختا           ه ومقام عبد املقصود خوج    -
احملل األليق به واألشبه بطبعه وتكوينه، وما عرف عنه وأثر من سريته الذاتية الخترت له أرفع مناصب                  
العلوم واآلداب، ولقلت للناس عليكم ذه املنارة، فخذوا منها واقتبسوا من فضلها واعرفوا هلا حقها،               

 . محة اهللا وبركاتهفإنه يف الفخم العايل من العلم واألدب والعرفان والسالم عليكم ور
 

  ))كلمة السيد هاشم زواوي(( 
مث أعطيت الكلمة لسعادة السيد هاشم زواوي الذي له مشاركات جلى يف جمال الرياضة              

 :فقال
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، سالم اهللا عليكم مجيعاً-
 علينا أستاذنا    لقد أراد األخ عبد املقصود إحراجي، فأين أنا من القولة الكرمية اليت تفضل ا               -

األستاذ عبد اهللا بغدادي، من بدائع القول، وظريف الكلم، وحسن األسلوب، ورواء النطق الذي حبانا               
 عنهما، وأسفاً مين على أن ما سأقوله ال بد أن يكون           فشكراً له نيابةً  .  به وحبا احملتفى به وحبا رب الدار      

 .ن أستاذنا البغداديغري جمد وغري مالئم ملثل هذه الكلمات اليت مسعناها م
 

 األخ عبد اهللا كعكي كنت أراه يف صغره خلف الكرة يف قهوة الغزاوي وبعض مالعب مكة،                 -
مث رأيته قمة يف التحكيم للكرة يف األندية الرياضية يف مكة املكرمة وجدة وما كنت أحضره من مالعب                  

 . هذا البلديف سبيل إزجاء الوقت، وتطلعايت حنو النهوض بالرياضيني والرياضة يف
 

-         هبوا حب الرياضة، لذلك هرمت قبل أن        أما أنا شخصياً فلست من أولئك الرياضيني الذين و
أنال من احلياة قسطها على أين أرجو وقد بلغت الرياضة بعض قممها فـي هذا الوطن العزيز، أن تسري                  

 . كعكيسريها كما خطط هلا روادها األوائل، ومن أبرزهم احملتفى به األخ عبد اهللا
 

 األخ عبد اهللا كعكي يل به صلة من بعض قرابته، وعلى رأسهم أستاذنا األستاذ حامد كعكي،                 -
الذي تتلمذت عليه يف مدرسة الفالح، والذي أشعر بأننا فقدناه منذ زمن بعيد، ولكن ذكراه ما زالت                  

 .ذا البلدعالقة يف أذهان تالمذته، وبعض مريديه، ومن عرفوه إخالصاً للعلم واألدب يف ه

                                           
 من كتاب   ٣٤٦جاء ذلك فـي الصفحة     ،  وقيل إا تنسب خللف األمحر    ،  سبت البن أخت تأبط شراً    هذان البيتان من عدة أبيات ن        )١(

 .٧٩٤وقد ذكر ذلك ابن قتيبة يف كتاب الشعر والشعراء اجلزء الثاين صفحة . ربه األندلسي اجلزء اخلامس العقد الفريد البن عبد



 أما األخ عبد اهللا وما أرجوه له يف حياته القادمة وهي أن يستمر يف عطائه الرياضي خدمة                    -
لبلده وخدمة لرياضي هذا البلد، أن يرعى صغارهم حىت يكربوا، وأن يرأف م، فال حيكم عليهم                  

عذرة إن قصرت ومل    وأسأل اهللا له التوفيق يف جناحه، وأسأل منكم امل        .  حتكيمه للكرة يف أرض املالعب    
أِف مبا ميكن أن أقوله يف مثل هذه الظروف العاجلة، اليت أرهقين فيها صديقي وحبيبـي وابين عبد                   

 .املقصود، بأن أقول كلمة هي مثل الصدى ملا مسعته من أستاذنا عبد اهللا بغدادي
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة األستاذ زاهد قدسي(( 
 :األستاذ زاهد إبراهيم قدسي فقالمث حتدث 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 طبعاً أنا لن أستطيع أن أقول سطرين مما قاله األستاذ عبد اهللا بغدادي، ولكين سأحتدث إليكم                 -

حبديث تعودمت مساعه مين عرب املذياع وقبل أن أحتدث عن األخ عبد اهللا كعكـي، أشكر أخـي                   
، فقد كرم الشخصيات والشعراء واألدباء والرسامني        هقصود خوج وحبيب اجلميع األستاذ عبد امل     

. وتكرمي األستاذ عبد اهللا كعكي هو تكرمي لنا مجيعاً كرياضيني          .  والفنانني، وهو اليوم يكرم الرياضيني    
ونرجو منه إن شاء اهللا أن يواصل تكرمي الفئات األخرى، حىت يكون هذا الس جامعاً شامالً لكل                   

 .وائل واملبدعنيالنوابغ أو األ
 لو أردت أن أتكلم عن األستاذ عبد اهللا كعكي فسأضطر إىل تقسيم مراحل حياته إىل ثالثة                  -
 .إداري:  رياضي، ثالثاًحكم: العب كرة قدم، ثانياً: أقسام أوالً

 كان األستاذ عبد اهللا كعكي كرياضي نابغاً يف زمانه، وكـان ميكن السعودي الوحيد الذي                -
كما نعرف بأنه كان يشارك إخواننا السودانيني يف بعض          .   جمموعة إخواننا السودانيني   يلعب كرة بني  

 .ولقد أدميت له األكف بالتصفيق لفنه الرفيع. الفرق الرياضية، وكذلك يشارك إخواننا املصريني
ة  وكان األخ عبد اهللا كعكي فناناً سابقاً ألوانه، وقد مارس لعبة كرة القدم قبل أن تبدأ احلرك                 -

هـ عندما شغل صاحب السمو     ١٣٧٧الرياضية الرمسية يف اململكة العربية السعودية، واليت بدأت عام          
وبدأ بتنظيم احلركة الرياضية يف البلد،      .  امللكي األمري عبد اهللا الفيصل منصب وزير الداخلية والرياضة        

 عبد اهللا كعكي أحد     وكان األستاذ .  وأحضر هلا خرباء من اخلارج، وعني أول مدير لرعاية الشباب          
مخسة ابتعثوا ألول مرة لدراسة فن التحكيم يف القاهرة، ومنهم األستاذ حممد طرابلسي الذي أصبح                 
مديراً لرعاية الشباب، واألستاذ عبد احلق مال، الذي كان يف احلقيقة أول مدير لرعاية الشباب يف                  



 عن قسم صغري ال يتعدى موظفوه أربعة        اململكة العربية السعودية، وكانت رعاية الشباب حينئٍذ عبارة       
 .وكنت أحد رواده، وكان األستاذ عبد اهللا أحد موظفيه. يف وزارة الداخلية

 وبعد عودم كانوا يقومون بتحكيم بعض املباريات الودية اليت كانت تقام قبل تنظيم احلركة               -
 اهللا كعكي حكماً وقد شارك      الرياضية، وقد انسحب أربعة منهم من ميدان التحكيم، وبقي األستاذ عبد          

هـ حيث كان   ١٣٧٧األخ عبد اهللا كعكي يف حتكيم املباريات النهائية على كأس جاللة امللك منذ عام               
 .أول مراقب للخط

هـ أقيمت مباراة بالرياض بني اهلالل واالحتاد وحكمها األستاذ عبد اهللا            ١٣٨٤ ويف عام    -
ما بعنا  "ويومئٍذ قلت اجلملة املعروفة     .  املباراةكعكي كأول حكم سعودي، وكنت أقوم على جمريات          

 أهداف من   ٩ألن هذه املباراة انتهت بضربات اجلزاء، وسجل فيها ما يزيد على             "   اليوم بالكوم إالّ 
 .ضربات اجلزاء

 عبد اهللا كعكي كان حكماً نزيهاً استدعاه االحتاد العاملي لتحكيم مباراة بني السودان وبني                 -
:  تصفيات األوملبياد، وبعد اية املباريات كتبت الصحف السودانية عنه وقالت           احلبشة كما حكم يف   

لقد حكم حكم هذه املباراة بالكتاب والسنة، وامتدحته لعدالته واملقدرة الكبرية اليت أظهرها كأول                
 .حكم سعودي ميثلنا يف خارج اململكة العربية السعودية

واستمر .  ٍذ أشغل وظيفة مدير حترير جملة الرياضة       استمر عبد اهللا وكنا نفتخر به، كنت يومئ        -
لسنوات طويلة فـي التحكيم وكان أستاذاً للحكام املستجدين رعاهم ومشلهم برعايته وأعطاهم زبدة             

 .خربته يف جمال التحكيم
 مث انتقل عبد اهللا كعكي بعد ذلك وانتقلنا كلنا حتت رئاسة أستاذنا الكبري األستاذ عبد اهللا                   -

وبقينا يف جلنة رئيسها عبد اهللا      .  ندما انتقلت الرياضة من رعاية الشباب إىل وزارة املعارف        بغدادي، ع 
بغدادي وعضوية عبد اهللا كعكي، وأنا وصاحل سنبل رمحه اهللا ومجيل قمصايت وعبد الرزاق متبويل                  

 الشباب  وبعد أن انتقلت رعاية   )  املنطقة الغربية (أعضاء واستمرينا نؤدي خدمات جليلة للمنطقة ككل        
من املعارف لوزارة العمل، عني مديراً لرعاية الشباب باملنطقة الغربية، واستمر حىت وصل إىل مدير عام                

 .املنطقة الغربية
دارة مل ميثلنا كحكـم يف خارج اململكة فقط،         واألستاذ عبد اهللا كعكي كان مشهوداً له باإلِ        -

فعبد اهللا كعكي حضر مع     .  للجان األوملبية ولكن مثلنا كإداري مثل البعثات األوىل اليت حضرت ا         
الدكتور صاحل بن ناصر الذي يشغل اآلن نائب الرئيس العام لرعاية الشباب دورة األوملبياد يف طوكيو،                

ترك أثراً طيباً كالعب وكحكم وكإداري، ومل        .  ويقوم مبصاحبة كثري من الفرق الرياضية كإداري       



لفته مبهمة كبرية، وهي مراقبة الالعبني يف املنطقة الغربية،          تستغن عنه الدولة حىت بعد تقاعده فقد ك        
 .ليكون كخبري لرعاية الشباب يف املنطقة الغربية، والعني اليت تكتشف املواهب

 نتمىن أن يشمل التكرمي كل الناس وااالت األخرى اليت يتحفنا ا أخي وحبيب اجلميع                 -
 .ضاً، ألن هذا تكرمي لنا كرياضيني يف هذا احلفل وشكراً حلضوركم أيهاألستاذ عبد املقصود خوج

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة األستاذ فؤاد عنقادي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ فؤاد عنقادي فقال

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
اهللا كعكي من مكانة    وال أحسن اخلطابة، ولكن ملا لألستاذ عبد         .  ال أحب املايكرفون     أنا -

، ومسح يل بالتعبري عما يف نفسي، ورمبا        هومرتلة يف قلوبنا مجيعاً فقد أحسن إىل األخ عبد املقصود خوج          
فإىل جانب  .  األستاذ عبد اهللا كعكي يعترب أسطورة تارخيية رياضية يف اململكة         .  عما يف نفوسكـم مجيعاً   

ية مهمة تتعلق بإنسانيته وخلقه، وحسن معاملته       ما ذكره من سبقين يف احلديث أحب أن أشري إىل ناح           
 .لزمالئه وأبنائه ومن يعمل معه

 

كنا أربعة  ..   مبصاحبته يف رحلة رمسية لعله يذكرها وهي اجلانيفو يف أندونيسيا           لقد سعدت مرةً   -
عبد يف اِإلدارة، ثالثة عبادلة عبد اهللا كعكي، وعبد اهللا غمري، واألستاذ عبد اهللا عبادي أو الدكتور                  

أنا كنت ممثالً   ..  اهللا عبادي الذي يعمل اآلن يف جامعة امللك سعود، وكان املسؤول عن رعاية الشباب             
كانت رحلة للكشافة، وكما يقول     .  جلريدة الرياضة اليت كنت أصدرها مع األخ حممد عبد اهللا مليباري          

إنك ال  :   تعرفه، أي  إذن أنت ال  :   قيل لك  ...هل سافرت معه؟ فإن قلت أل     ..  املثل هل عرفت صديقك   
كان األستاذ عبد اهللا كعكي أباً حنوناً للكشافني، وكان زميالً وقوراً           .  تعرف الشخص إال وقت السفر    

 .داريةللبعثة اِإل
 

 ال حتضرين الكلمات اآلن، ولكن هي ذكرى ومناسبة سعيدة، أردت أن أوردها اآلن ألضفي               -
وال أريد أن أعلق على ما قاله       .  بد اهللا كعكي  على ما ذكره األخ زاهد من حماسن وخلق األستاذ ع          

 أن أشكر   وال يسعين إالَّ  .  أستاذنا الكبري األستاذ عبد اهللا بغدادي ألنه ال فض فوه قد أوىف احملتفى به              
 مرةً أخرى الهتمامه بالرياضيني وأرجو أن يكون هذا صالوناً كما ذكر             هاألستاذ عبد املقصود خوج   

وأرجو له طول العمر والبقاء، واهللا أسأل أن يوفقنا مجيعاً وشكراً            .  اتاألستاذ زاهد يضم مجيع الفئ    
 . صغائكمِإل



  ))كلمة احملتفى به األستاذ عبد ا كعكي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للمحتفى به األستاذ عبد اهللا كعكي فقال

.  بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم                -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. سالم أحييكم بتحية اِإل...حضرات السادة

 

 إنه لشرف كبري أن أقف بينكم يف جمال غري جمايل الرياضي وهو جمال اخلطابة، واعذروين إن                  -
 .قصرت يف هذا اال، ألين كما ذكرت قد قضيت جل وقيت يف العمل الرياضي

 

كم يف هذه املناسبة الطيبة اليت أتاحها يل زميلي وأستاذنا الكبري            إنه لشرف عظيم أن أقف بين      -
حيث إن  .  ن لساين ليعجز عن وصف ما جيول خباطري يف مثل هذه املناسبة            وإاألستاذ عبد املقصود،    

خوة الذين حتدثوا مل يتركوا يل أي جمال ألحتدث عنه، وقالوا ما كنت أعجز عن قوله من إطراٍء                     اِإل
وال أملك سوى تقدمي خالص الشكر والتقدير ألستاذنا عبد املقصود          .   ال أستحقها  وكلمات ومدح أنا  

وأنا فخور جداً ذه املناسبة وهذا التكرمي، وأعتز        .  ولكافة احلضور، على ما بذلوه وعلى ما وصفوين به        
 .به كثرياً وسأذكره ما حييت

 

وشباب بلدي، ال أستحق أي      أما ما قدمته للرياضة أو للشباب فهذا واجب علي جتاه بلدي              -
وإن األستاذ عبد املقصود يعترب الرائد األول يف هذه املنطقة اليت            .  تكرمي أو أي شكر على الواجب     

فهو سباق  .  حيتفى بالشباب والشيب والرواد ومجيع الفئات من رياضيني وأدباء وشعراء وغريهـم            
 .عجزاه اهللا خرياً عنا وعن اجلمي. دائماً ملثل هذه املناسبات

 

 وكما ذكرت مل يترك يل الزمالء واألساتذة الكبار ما أقوله سوى تكرير الشكر والعرفان                 -
لألستاذ عبد املقصود ومجيع احلضور على تلبيتهم هذه الدعوة وتكرميهم يل، الذي لن أنساه أبداً ما                  

 .وختاماً أشكركم مجيعاً. حييت
 .  والسالم عليكم-

 

  ))ختام األمسية(( 
 : األمسية بالكلمة املوجزة التاليةهستاذ عبد املقصود خوجمث خيتتم األ

 حنن اآلن على أبواب إجازة الصيف الدراسية وسيكون كافة اآلباء ومجيع األسر قبلها بأسبوع               -
. ثنينيةامنشغلة بأبنائها وبامتحانام، وهلذا نعترب هذه االثنينية بالنسبة للجزء األول من السنة هي آخر                



متمنياً جلميع أساتذيت وزمالئي    ..  نعاود مسريتنا بانتهاء اِإلجازة اليت تلي االمتحانات       وإن شاء اهللا    
وإخواين االستمتاع بإجازة طيبة مع أبنائهم وأسرهم، وإىل أن نلتقي وأنتم مجيعاً خبري مع أطيب                   

 .التمنيات
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
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 احملتوى
- ١ .حملات من حياة احملتفى به

- ٢ .كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
- ٤ .كلمة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين

- ٥ .كلمة األستاذ الشاعر حسن عبد اهللا القرشي
- ٦ .كلمة األستاذ هاشم زواوي
- ٧ ).فى بهاحملت(كلمة األستاذ خليل الفزيع 

- ٨ .احلوار بني احلضور واحملتفى به بإدارة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين
- ٩ .كلمة األستاذ شكيب األموي

-١٠ .قصيدة األستاذ حسن عبد اهللا القرشي
-١١ .كلمة األستاذ نبيه األنصاري
-١٢ .قصيدة األستاذ حسني سراج

-١٣ .قصيدة األستاذ عبد احملسن احلليت
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 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 .هـ١٣٦٣ ولد عام -١
 تلقى تعليمه األول بقرية الغشة من قرى املنطقة الشرقية، مث انتقل إىل مدينة اهلفوف حيث واصل                  -٢

 .دراسته باملعهد العلمي السعودي
 . مل يكمل دراسته لظروف معيشية قاسية اضطرته إىل العمل يف سن مبكرة من حياته-٣
بدأ حياته العملية بناء، مث التحق بوظيفة حكومية تتناسب مع املؤهل العلمي الذي حيمله، وكانت                  -٤

 .تلك الوظيفة يف إدارة التعليم بالدولة
 . ثقف نفسه بالقراءة املستمرة واالطالع يف كتب األدب والثقافة، وقرأ كثرياً-٥
مه املعهد العلمي السعودي، والذي      تعرف على الصحافة عن طريق النادي األديب الذي كان ينظ           -٦

ومن هذا املنتدى خترج األستاذ عبد اهللا شباط، والشاعر عبد          .  كان يديره الشيخ عبد اهللا بن مخيس      
 .الرمحن حواس

 وظيفته يف إدارة التعليم بالدمام هيأت له فرصة العمل يف جريدة اخلليج اليت كانت تصدر يف مدينة                  -٧
 . الرمسيضافة إىل عملهاخلُبر، باِإل

 تعترب بدايته احلقيقية مع الصحافة منذ صدور العدد األول من جريدة اليوم، وكان أصغر مصحح                 -٨
وحمرر ا، وتدرج يف وظائفها من حمرر إىل سكرتري حترير، مث مدير للتحرير، فنائب لرئيس التحرير،                

 .وأخرياً عني رئيساً للتحرير
جملة العهد األسبوعية وجملة اجلوهرة النسائية، وأصدر       هـ دعي للعمل بقطر، فأنشأ      ١٣٨٩ يف عام    -٩

 .كتاب العهد الذي يهتم بنشر إنتاج الشباب القطري
 .عاد للعمل جبريدة اليوم. هـ١٤٠١ يف عام -١٠
 . أصدر ثالث جمموعات قصصية هي الساعة والنخلة، النساء واحلب، أسود اخلميس-١١

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية فقال فتتحا
.. واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني         ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. خوان األعزاءاِإل.. األساتذة األكارم
ستاذ خليل الفزيع لتشريفه لنا يف هذه األمسية،         يسعدين أن أتقدم بشكري اجلزيل لضيفنا األ       -

شاكراً لكم مجيعاً تشريفكـم    .  فأهالً وسهالً ومرحباً به   .  متجشماً عناء احلضور من املنطقة الشرقية إلينا      
هذه األمسية للمشاركة يف االحتفاء بضيفكم األستاذ خليل الفزيع، ذلك القلم الذي خدم أمته ووطنه               

وهو اليوم بيننا كابن من أبناء املنطقة       .  دافعاً بنظافة قلم ونظافة لسان ونظافة مبدأ      دائماً بكلمة احلق، م   
خواننا هناك فنحن أبناء وطن واحد، ولكن كم        ال أستطيع أن أقول سفرياً إلِ     .  الشرقية نسعد باللقاء معه   

ص حنن وإياهم، أعين    حنن سعداء ذا اللقاء الذي ميثل عني احملبة والتقدير، فنراه بيننا كالبنيان املرصو             
نتمىن أن نلتقي   .  أشقاءنا هناك كاجلسد الواحد، نسعد ذه اللقاءات اليت تترجم احملبة من قول إىل عمل             

 .دائماً بإخواننا أبناء كل منطقة من مناطق اململكة، وهذا اللقاء هو أحد اللقاءات اليت نسعى إليها
ال أود  .   وعرفناه قبل ذلك الصحفي البارع      األستاذ خليل عرفناه رئيساً لتحرير جريدة اليوم       -

أترك له  .  أن أتكلم عن حياته، فقد وعد بأن يتكلم هو مترمجاً عن نفسه وعن مواقفه وعن ذكرياته                 
باً، فسأترك  حرخوان، ألن البعض يود أن يتكلم عن األستاذ خليل م          الكلمة، وقبل ذلك أتركها لإلِ    

أن ضيفنا يف األسبوع القادم سيكون األستاذ الشاعر عبد         وقبل ذلك أحب أن أشري إىل       .  الكلمة هلم 
 . وشكراً لكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. الرمحن الرفيع، فآمل أن نلتقي وأنتم مجيعاً خبري

 

  ))كلمة السيد حممد حسني زيدان(( 
 :مث حتدث األستاذ حممد حسني زيدان فقال

لوس أكثر مما جلس، أحب أن أستبد على املُكرم وال           باعتبار الشيخ العجوز الذي ال يطيق اجل       -
األستاذ خليل صديق من بعيد مل أره ولكن بيين وبينه مكاتبات هو يفتقدين             ..  أطيع املُكِرم فأتكلم بكلمة   



أنا كنت أظن أنه البزيع ألنين ال أقرأ وإمنا أستقرأ، ولكن قبل أن أحضر                 ..  ا ويتفقدين فأشكره  
فمعىن بزيع يف اللغة يعين     .  زيع، ليته كان البزيع ليكون اجلميل ليكون البديع        استقرأت فإذا هو الف   

البديع يعين اجلميل، حىت أن قصر عمر بن اخلطاب يف اجلنة كان يوصف بالقصر البزيع، أي البديع،                  
 .متنيت أن يكون البزيع، ولكن ال أفزع من كونه الفزيع

منه، وإمنا الفزعة منه فهو اسم ليس مشتقاً من          فالفزع منه أو الرعب ال أجده فيه ولن يكون           -
فكم أجندنا مبا يكتب وكم     .  الفزع أو اخلوف والروع، وإمنا هو مشتق من الفزعة وهي النجدة والغوث           

 .أجندنا أنه يف منطقة كانت حتتاج إىل أن تكون فيها جريدة فنهض ا
إمنا أمسيها البحرين كما تسميها      أنا رجل رجعي أفخر بأين رجعي فال أمسيها املنطقة الشرقية و           -

العرب، وأمسيها هجر كما مساها حممد عليه الصالة والسالم عندما وصف شجرة املنتهى، كان يصف                
فهو يف نظري هجري حساوي حبراين من املنطقة الشرقية، هلذا أكرمه وأحبه             .  نبقها بأنه كقالل هجر   

 .ه، ال أفزع منهأفزع إليه ليكون صاحب الفزعة يل وأكون صاحب الفزعة ل
 

 ويف القرآن الكرمي جتدون كلمة فزع منهم أي نزع منهم اخلوف، فهو يرتع اخلوف منا جندة                  -
وكرامة ولعل من امسه نصيب أن يكون خليالً، وأن يكون فازعاً يل ال مفزعاً والسالم عليكم ورمحة                   

 . اهللا
 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ستاذ عبد الفتاح أيب مدين فقالمث أعطيت الكلمة لأل

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين               -
 .سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني

 

 مل أتعود املفاجآت ولو كان يل علم من قبل لكنت زورت يف نفسي كالماً كما يقال، فلعل                   -
 ميارس عمالً كما نشارك فيه وما زلنا ليس بعسري، ولعل العسري أن تتحدث عن                احلديث إىل صحايف  

عالـم أو عن علم ال تدركه، إمنا احلديث عن الصحافة والذين يعملون ا لعله حديث ميسور سهل                  
فالثقافة كلها متاعب والصحافة جزء من هذه الثقافة أو من          .  وهي مهنة البحث عن املتاعب كما تسمى      

واألستاذ إبراهيم يقول إنه كان من كاتيب الرائد، وهذا يسعدين كثرياً حينما أرى وأمسع              .  عارفهذه امل 
بعض الشباب يقولون أم يكتبون يف صحيفة متواضعة كنت أشارك يف إصدارها، كنت أصدرها وقد                

م وطموحهم  بلغوا من النجاح الشيء الكثري، وهذا النجاح بتوفيق اهللا سبحانه وتعاىل أوالً، مث جبهوده              
 .وحتديام



.  النجاح ليس سهالً إمنا هو عناء والسيما يف جمال الكلمة ويف جمال الثقافة بصورة خاصة                 -
. فكلمة ثقافة كلمة ضخمة كبرية عسرية صعبة، ال يدخل يف مظلتها إال من استعد ألن ميارس العناء                  

اذ إبراهيم أنه وجد منطقة ال      ومن حظ األست  .  وعلى تعبري الدكتور طه حسني أن ال يريح وال يستريح         
مزاحم له فيها وهو يف تلك املنطقة يتربع على عرش الصحيفة وإن كانت الصحف األخرى تزامحه،                  

 .ولكنه زحام ال يستطيع أن يؤثر على اليوم
 

 فالواقع إن اليوم أي جريدة اليوم كانت ضعيفة يف فترة مرت من الزمن، ولكنها استطاعت                 -
ولعل طموح الشباب،   .  طور وأن تنافس الصحف اليت سبقتها بسنني وخبربة طويلة        بتوفيق من اهللا أن تت    

دارة لعل هذه العوامل الكثرية هي اليت حققت النجاح هلذه الصحيفة             طموح العاملني، طموح اإلِ   
ولعل الشباب القادرين الذين يستلذون هذا العناء هم وراء هذا النجاح            .  املستقلة يف املنطقة الشرقية   

 .راه اليوم يف صحيفة اليومالذي ن
 

 وال يفوتين أن أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه الرجل اللماح الذي يسعى وراء تكرمي                 -
خوة فهذه اللفتة الكرمية منه جتمعنا ؤالء اإلِ      ..  هؤالء الرجال يف شرق البالد وغرا وجنوا إىل آخره        

         تمع الكرمي الطيب الذي جيمعنا من فترة إىل أخرى         الذين ال نراهم إال ندرة يف بعض اللقاءات، وهذا ا
فشكر اهللا لصديقنا عبد املقصود هذه اليد       .  كل اثنني إمنا يتجسد يف هذا اللقاء؛ هذا الود، وهذا التكرمي          

وشكر .  البيضاء اليت ميدها إىل إخوته وأصدقائه، مكرماً وحمتفياً م، وجامعاً هلم معنا وجامعاً لنا معهم               
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهاهللا لكم وله

 

  ))كلمة األستاذ الشاعر حسن عبد ا القرشي(( 
 :مث حتدث األستاذ الشاعر حسن عبد اهللا القرشي فقال

أعتقد أن إخوتنا الصحفيني يريدون أن يستأثروا       ..  إخويت األكارم ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
دوه من نسبته األدبية األصيلة كأديب كاتب ملاح، وقاص          من أديبنا خليل بأن يكون صحافياً، وجير       

يف احلقيقة أن ما سبق به القول من إخوتنا األفاضل           .  بارع يف فنه، ورجل أخالق ورجل حمبة وود        
. األستاذ عبد املقصود وأستاذنا الكبري حممد حسني زيدان، قد أوىف على الغاية، واستوىل على األمر                

 أن نستمع إىل ضيف هذه الليلة األستاذ اخلليل، وحنن نعرف من ماضيه             وحنن يف شوق عميق ودقيق إىل     
 .ولكننا نود أن يعرف كل أولئك إخوتنا من مل يعايشوه كما عايشناه. كرمياً وكبرياً

 

 . فإىل مساعنا إىل حديثه عن حياته وشكراً.  حقيقة به تكرب رقعة الصحافة، وبه يعتز األدب-



 ) )كلمة السيد هاشم زواوي(( 
 :مث حتدث السيد هاشم الزواوي فقال

أحييكـم وأسأل اهللا أن يدمي     ..  أيها احملتفى به  ..  خوانحضرات اإلِ ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
نعمه علينا ذه االجتماعات الكرمية اليت يتفضل ا علينا دوماً صديقنا وابننا عبد املقصود خوجه،                 

 .عات اخلرية إن شاء اهللالذي له اليد الطوىل يف مثل هذه االجتما
 أما احلديث عن اليوم وأعين جريدة اليوم، فقد عرفتها حني ولدت، وكان مولدها على يد                  -

أعتقد أنه كان أول مدير عام للجريدة        .  خنبة من أصدقائي وابن أخ يل هو الدكتور عمر الزواوي          
خوين كرميني، غادرانا إىل    ولقد اتصل بـي بعض من كان يكتب يف جريدة اليوم وأذكر منهم أ            .  يومئٍذ

ومها األستاذ زميلي الفاضل وزميل األخ عبد اهللا بلخري حسني خزندار            .  رمحة اهللا وإىل خلوده الكرمي    
ولقد .  رمحه اهللا، واآلخر رمحه اهللا أيضاً هو األستاذ الكاتب اللطيف الظريف األستاذ لقمان يونس               

 إدارة احلج، واحلج كما تعرفونه من مشاكل        حاولت بالرغم من مشاغلي تلك األيام، حيث كنت أشغل        
ومسؤوليات عظام، فلم أستطع ألتفرغ للكتابة يف جريدة اليوم بالرغم من حرصي على أن أكون أحد                

ولكن بعد ذلك تركت االطالع عليها لظروف قاهرة، وحينما         .  كتاا الذين يسهمون يف الكتابة فيها     
اطلعت على بعض أعدادها، وأعجبت باملادة الغزيرة اليت         توىل األستاذ الفزيع رئاسة حترير اجلريدة        

احتوا صفحات اجلريدة من تدبيج بأقالم رائعة رائقة، ومواضيع مجة تستهدف اخلري هلذا البلد إن شاء                
 .اهللا

 وإننا حينما نكرم األستاذ الفزيع يف هذه األمسية لنرجو له التوفيق يف قادم أيامه، على أساس                 -
وإنين .  اجلريدة النهضة اليت نرجوها هلا، واليت نتمىن هلا التوفيق الدائم إن شاء اهللا             أن يقوم وينهض ب   

ماذا أقـول؟ ولكنين وجدت أن     :  حينما طلب مين األستاذ الصديق االبن عبد املقصود أن أتكلم قلت          
 أدعو  ...تاالسترسال يف الكالم اآلن مادة حتدثت ا إليكـم، وأسأل اهللا أن تعفوا عين مجيعاً مبا قصد               

اآلن األستاذ الفزيع إىل الكالم، ليتيح لنا االستماع إىل ذكرياته وعذب حديثه، فنحن تواقون                  
 . ومشوقون إىل مساع ما سيتكلم به إن شاء اهللا والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ خليل الفزيع(( 
 :مث حتدث األستاذ خليل الفزيع فقال

اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد، وعلى آله                بسم   -
 كم أنا سعيد ذا اللقاء وذه املناسبة اليت جتمعين ذه النخبة الطيبة من مثقفي                 ...وصحبه وسلم 



قاء بالدي، ال يسعين ذه املناسبة إال أن أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه ألنه أتاح يل فرصة الل                  
املترامية األطراف يتيح لنا إىل جانب التعرف       .   وال شك أن مثل هذا التواصل بني مثقفي بالدنا         ...بكم

 .املباشر فرصة طرح بعض مهومنا وهي كما تعلمون مهوم كثرية
 احلديث عن الذات رمبا ال يكون حمبباً إىل النفس، لكن طاملا هذه العادة هي واحدة من طقوس                  -

 .دبية، فيبدو أنه ال مفر يل من احلديث عن نفسيهذه األمسيات األ
هـ كما هو مدون    ١٣٦٣ ولدت يف مدينة األحساء يف واحة األحساء ويف إحدى قراها عام             -
 .وقد يعود تاريخ ميالدي إىل قبل هذه السنوات. يف حفيظيت

ت  تلقيت تعليمي األوىل يف قرية القشة، وانتقلت فيما بعد إىل مدينة اهلفوف حيث واصل                -
 .الدراسة يف املعهد العلمي، لكين مل أوفق يف إكمال دراسيت ألين كما يبدو كنت تلميذاً فاشالً

 يف بداية حيايت عملت بناء، ثـم وجدا فرصة والتحقت بالوظيفة احلكومية عندما أعلن عن               -
بعض الوظائف، وهي طبعاً وظائف تتناسب مع املؤهل املتواضع، حاولت أن أعوض عدم إكمايل                 

 .الدراسة بالتثقيف الذايت، قرأت كثرياً
كان .   كانت أول بدايايت مع الوظيفة موظفاً يف إدارة التعليم يف الدمام باملرتبة الثامنة القدمية               -

أحاول أن أعوض ما فاتين من         هذا الراتب املتواضع يذهب أغلبه لشراء الكتب فأنفرد بالقراءة،          
 .الدراسة النظامية

يف وقت مبكر عن طريق النادي األديب الذي كان ينظمه املعهد العلمي             تعرفت على الصحافة     -
يف األحساء، وكانت هناك بعض األمساء املعروفة تصل يف هذا العهد، كـان شيخنا األستاذ عبد اهللا بن                 
مخيس مديراً للمعهد وكـان املنتدى األدبـي يف هذا املعهد قد خرج العديد من أدباء املنطقة املعروفني                

لياً ومنهم األستاذ عبد اهللا شباط، ومنهم الشاعر عبد الرمحن حواس، والشاعر حسن احلبييب،                 حا
 .وجمموعة من األمساء اليت ال حتضرين اآلن

 التحقت بالوظيفة احلكومية يف مدينة الدمام، وكانت فرصة ألن أعمل يف جريدة اخلليج العريب               -
ولعله من املناسب أن نلقي     .  يف الوظيفة احلكومية  اليت كانت تصدر يف مدينة اخلرب إىل جانب عملي           

 .ضوءاً على الصحافة يف املنطقة الشرقية
هـ، عندما ظهرت جملة قافلة     ١٣٧٣ من عام    اً فقد عرفت املنطقة الصحافة العربية ابتداء       -

الزيت اليت يرأس حتريرها األستاذ شكيب األموي فترة من الزمن، وباعتباره عاصر هذه الفترة لعله                 
هـ ويف  ١٣٧٣أظنها صـدرت عام    ..   فيما يتعلق بتاريـخ الصدور    صحح يل بعض املعلومات خاصةً    ي
ويف العام ذاته   .  هـ صدرت جريدة الظهران، مث حتولت يف نفس العام إىل أخبار الظهران            ١٣٧٤  معا

هـ صدرت جملة الفجر اجلديد، كـان يصدرها أمحد يوسف الشيخ يعقوب، لكنها مل               ١٣٧٤وهو  



شعاع، وهي أول جملة ثقافية تصدر يف املنطقة         هـ صدرت جملة اإلِ   ١٣٧٥ويف عام   .  يالًتستمر طو 
هـ صدرت  ١٣٧٦يف عام   .  الشرقية، أصدرها األستاذ سعد البواب واستمر صدورها حوايل سنتني         

            ة،  إىل اخلرب لتصدر كجريد    جملة اخلليج العريب أصدرها األستاذ عبد اهللا شباط، مث يف العامل التايل انتقلت
وعن طريقها  .  توىل رئاسة حتريرها األستاذ أمحد حممد نقي الذي كان يف ذلك الوقت مديراً للمرور               

ظهرت على الساحة الثقافية يف املنطقة بعض األقالم اليت سامهت وال تزال تساهم يف حياتنا الثقافية                  
صدار  ويتواىل اإلِ  .كاألستاذ عبد اهللا شباط، األستاذ عبد الرمحن العبيد، وبعض األمساء األخرى             

هـ إن مل ختين الذاكرة جريدة قافلة الزيت         ١٣٧٩الصحفي بالنسبة للمنطقة الشرقية، فتصدر عام        
وكانت آخر املطبوعات العربية اليت صدرت يف املنطقة الشرقية         .  وهي الصنو اآلخر لة قافلة الزيت     
 .قبل صدور نظام املؤسسات الصحفية

جنليزية قبل أي منطقة أخرى، يف عام       صدار الصحفي باللغة اإلِ   اِإل ولقد عرفت املنطقة الشرقية      -
هـ صدرت جملة عامل أرامكو، جملة فصلية تصدر كل شهرين أو كل ثالثة شهور وتم بشؤون                ١٣٦٥

جنليزية أيضاً  الشرق، وتعرف الغربيني على حضارة الشرق وثقافتهم إىل جانب هذه الة اليت تصدر باإلِ             
وكانت هذه  .  هـ، أي قبل صدور أية مطبوعة باللغة العربية       ١٣٦٩ والوهج عام    صدرت جملة الشمس  

هذه اجلريدة اليت تصدرها أرامكو تصدر يف منطقتني، كانت الشمس تصدر يف الظهران،                النشرة أو 
 .والوهج تصدر يف رأس تنورة، ومجعتهما أرامكو لتظهر جريدة الشمس والوهج

فية لتنظيم سري العمل الصحفي بشكل أكثر تنظيماً،          فيما بعد جاء نظام املؤسسات الصح       -
يضمن استمرار الصحافة، أو يضمن استمرار صدور اجلريدة، بصرف النظر عما يتعرض له رئيس                

جريدة اليوم صدر العدد    .  صدارحتريرها أو صاحب امتيازاا من ظروف، قد متنعه من مواصلة اإلِ            
بعد صدور نظام املؤسسات بعام تقريباً وكان أول        هـ  ١٣٨٤األول منها يف الشهر العاشر من عام        

 .مدير عام هلا هو الشيخ عبد العزيز التركي، وأول رئيس حترير هلا هو األستاذ حسني خزندار
 ومع أين بدأت العمل يف جملة اخلليج العربـي، لكن بداييت احلقة كانت مع صدور أول عدد                 -

 إدارة التعليم، وكان الشيخ عبد العزيز التركـي        كنت وقتها كما ذكرت موظفاً يف     .  من جريدة اليوم  
وبدأت إدارة  .  دارةمديراً للتعليم، وكان ال أقول يسخرنا بل يكلفنا بالعمل والدوام يف اجلريدة واإلِ             

اجلريدة بأربعة أشخاص هم املتحدث إليكم، والشيخ عبد العزيز تركي، واألستاذ فهمي بصراوي               
كنا ثالثة حنرر اجلريدة ونشرف على طباعتها وللعلم        .  سني خزندار كنائب للمدير العام، واألستاذ ح    

 .كنت أصغرهم سناً فقد كنت مكلفاً ذه املهمة الصعبة
 استمرت اليوم وصاحبتها مصححاً، مث حمرراً، مث سكرترياً للتحرير، مث مديراً للتحرير، مث نائباً               -

 .لرئيس التحرير، وأخرياً رئيساً للتحرير



نشاء جملة يف قطر، وكانت     هـ دعاين أحد األصدقاء للعمل بقطر إلِ      ١٣٨٩رة عام    يف هذه الفت   -
. اليوم ال يزال وضعها متواضعاً، وكنت أشعر أن غيابـي عنها ال يؤثر على مسريا من قريب أو بعيد                 

خوان القطريني مؤسسة العهد اليت أصدرت جملة العهد         فرحلت إىل قطر وأنشأت هناك مع أحد اإلِ        
ة، وأصدرت جملة اجلوهرة النسائية، مث أصدرت كتاب العهد، وهو كتاب شهري يهتم بنشر               األسبوعي

 .إنتاج الشباب القطريني يف العلوم والثقافة والفنون
 

هـ عدت إىل احلبيبة األوىل اليوم ألجدها قد سارت خطوات واسعة يف طريق             ١٤٠١ يف عام    -
 املقل، وجهد إخواين الذين أعتز بزمالتهم والذين        التطور، فكان ال بد أن أشارك يف هذا التطور جبهدي         

 .رجع هلم الفضل يف أي تطور حدث لليومأُ
 

أرجو أن يكون فيها ما يفيد،      .   هذه كما ترون مسرية أو خطوط عريضة ملسرية حياة احملتفى به           -
 .وأرجو أن ال أكون قد أثقلت عليكم

 

ي قد توارى قليالً وهو قيامي بكتابة        هناك جانب من هذه احلياة رمبا يف زمحة العمل الصحف           -
الساعة والنخلة، النساء واحلب، وأخرياً أسود       :  القصة، فقد أصدرت ثالث جمموعات قصصية هي       

هـ مجعت فيه بعض الدراسات النقدية أو احملاوالت         ١٣٨٥هناك كتاب قدمي صدر عام       .  اخلميس
قبل صدور نظام املؤسسات الصحفية،     النقدية اليت بدأت أكتبها قبل ذلك التاريخ يف جملة اليمامة             

وإذا .  وشاركت قبل ذلك يف حماوالت نشرت يف الرائد والقصيم وقريش، كلها حجبت كما تعلمون              
 وأن هذا اال يف البدايات مل       كنت أعتز بشيء فإين أعتز أكثر مبا سامهت به يف جمال القصة، خاصةً             

 .  ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم. يكن مطروقاً بالشكل الذي نراه اآلن
 
 

  ))احلوار بني احلضور واحملتفى به(( 
بعد أن انتهى احملتفى به من إلقاء كلمته، بدأ احلوار بينه وبني احلضور، وتوىل إدارته األستاذ     

 :عبد الفتاح أبو مدين فقال
ية  إن األستاذ خليل قدم خطوطاً عريضة، أو باألصح حملات من حياته، ولكن التجربة الصحف               -

فيها كثري من األحداث، فهل هناك كما كان يف قطر أو يف املنطقة الشرقية، أو حىت عرب كتاباته يف                     
هل هناك وقفات تستحق أن     ..  الصحف اليت كان يشارك فيها يف املنطقة الغربية، أو يف املنطقة الوسطى           

 ؟يذكرها لنا حىت نستطيع من خالهلا أن نتجاذب معه أطراف احلديث كما يقولون 



 :ورد األستاذ خليل الفزيع بقوله
 إن أي فرد أو أي صحفي من إخواننا الصحفيني ال بد أن تكون قد مرت عليه مواقف فيها                    -

وأنا ال أريد أن أثقل عليكم باملواقف املؤملة، لكين أذكر موقفاً رمبا يكون               .  املضحك وفيها املبكي  
 يوم من األيام جاءنا خرب عن فوز أو عن حصول           يف.   بالنسبة للذين هلم عالقة بالرياضة     مضحكاً خاصةً 

 الدهام  -حكمنا الدويل عبد الرمحن الدهام على شارة الفيفا، وكان احملرر الرياضي قد كتب على اخلرب                
خوان يف األرشيف صورة الدهام وصورة الفيفا، ومل يكن املسؤول عن              فطلبت من اإلِ   -والفيفا  

مضى أكثر من ساعتني يبحث عن صورة الفيفا حىت اتصلنا باحملرر           األرشيف أكثر فهماً مين بالرياضة، فأ     
 .نقاذ املوقف، فأوضح لنا اخلطأ الذي وقعنا فيهالرياضي وطلبنا منه أن حيضر ِإل

 ومن املواقف اليت تعرضت هلا وميكن أن يتعرض هلا أي صحفي آخر، كتبت يف أحد املرات                  -
نت دعوة ألدباء املنطقة الشرقية للمسامهة يف إنعاش         مقالة يف جريدة الرياض، يف أعدادها األوىل كا        

عالم بعد أن نقلت خدمايت من التعليم إىل        احلركة الثقافية يف املنطقة، كنت وقتها موظفاً يف وزارة اإلِ          
ولسوء احلظ فسرت هذه املقالة على غري حقيقتها، واجتهد أبناء احلالل يف الذهاب ا كل                .  عالماِإل

 .ة أن حرمت من الكتابة لفترة من الزمنمذهب، وكانت النتيج
 الطريف يف املوضوع أنين حينما حرمت من الكتابة يف الصحافة كنت أجد جماالً واسعاً يف                  -

ذاعة، وشاركت بعدة أحاديث كانت تنقذ املوقف يف القضاء على اجلفاف املادي الذي كنت أعانيه               اِإل
 .يف ذلك الوقت

 

 :ين سؤاالً إىل األستاذ شكيب األموي قائالًويوجه األستاذ عبد الفتاح أبو مد
وما زلنا أيضاً   .   باألمس قبل أن أنسى كنا نعمل حتت مظلة معايل األستاذ عبد اهللا بلخري               -

نسترشد بآرائه، وهو أستاذنا وسيظل وحنن ال نقول أننا نتحفظ فـي هذه الليلة ونتحدث عن املاضي،                
 ذكر األستاذ شكيب األموي يف احلديث عن قافلة الزيت          فقد يكون املاضي أمتع من احلاضر، إمنا جاء       
واألستاذ شكيب له جتربة طويلة مع القافلة، وكاتباً يف          .  وعن الصحافة يف أرامكو يف املنطقة الشرقية      

 .فنريد أن نسمع أيضاً من أخبار تلك املنطقة ما يف جعبة األستاذ شكيب األموي. غريها
 

األستاذ أيب مدين فقالى األستاذ شكيب األموي طلب ولب: 
جتربتنا تعود إىل أربعني سنة مع الصحافة، مل أكن مقتصراً على           ..  حراج أشكرك على هذا اإلِ    -

شراف على ترتيبها   الكتابة يف قافلة الزيت اليت كنت أذهب من هنا إىل الظهران يف كل شهر مرة، لإلِ                
ملكة وحىت فـي اليمامة ويف كل اجلرائد       النهائي، بل كنت أساهم يومياً يف اجلرائد اليومية فـي امل          

نسان لكن ما يف شك أن جتربة الصحافة جتربة خطرية وملذة يف نفس الوقت، ويستطيع اإلِ               .  السعودية



ولكن جيب أن تكون جريئاً وخملصاً بنفس الوقت وما دمت هذه هي مثلك،             .  أن يرى ما ال يراه غريه     
وع شائك، ولكن بلباقة وبأناة وبكثري من العذوبة        فليس هناك من حرج، وتستطيع أن تتناول أي موض        

 .وإىل آخره
 لقد كان هنالك جمالت وجرائد أسبوعية وشهرية ألرامكو، ولكن كان كل حرف يترجـم               -

جنليزية أوالً، فإذا نال االستحسان مسح له بالعبور، وإذا مل ينل االستحسان فيقف عند ذلك               إىل اللغة اإلِ  
 سنة يف أرامكو، ووجدنا مصاعب كثرية جداً داخالً         ١٢ال أنا قضيت    على كل ح  .  الطريق املسدود 

 .وخارجاً
 وذات يوم من األيام توقفت جملة قافلة الزيت عن الصدور، ألن اجلهات السامية وجدت أن                 -

وذهب مدير الشركة إىل الطائف مرات ومرات دون أن يكون لذلك           .  هنالك زيغاً عن اخلط املرسوم هلا     
 .أي نتيجة
شرت األستاذ الطريقي عما جيب أن نفعله لنتمكن من عودة صدور الة، فأرشدنا إىل                است -

 .مواصلة االتصاالت، فعملنا بنصيحته واتصلنا اتصاالت متعددة حىت أفرج عن الة
 كتاباً  ١٨ ولقد نشرت كثرياً من الكتب عما كنت قد كتبته يف تلك األيام، وعندي اآلن                  -

املدينة اليت أصدرت يل حوايل عشرة كتب، وأرجو أن أوفق يف إصدار باقي              صدار، وأشكر جريدة    لِإل
 .الكتب، اليت هي يف الواقع عن اململكة وما تتمتع به، وموقعها من العامل، ومركزها يف اتمع الدويل

-             االختصار فمعذرة والسالم     وعلى كل فإين أشعر أنين قد أثقلت عليكم، كان جيب علي 
 . عليكم

 

  ))دة السفري الشاعر حسن عبد ا القرشيقصي(( 
 :مث شدا الشاعر حسن عبد اهللا القرشي بقصيدة قدم هلا بكلمة خمتصرة جاء فيها

 يف احلقيقة ال أتذكر ما ميكن أن يقدم اآلن فيما عدا قصيدة تصف حال األديب يف عصرنا وما                   -
ما أتذكره  .  رثي فيه األديب نفسه   وحنن عموماً نعيش عهد النضال ونعيش عصراً يستحق أن ي          .  يعانيه

 .هو ما قلته يف رثاء األستاذ الكبري علي أمحد باكثري، مما يصور حال األديب يف عصرنا
ــامى  ــهيد يتسـ ــرس شـ ــه عـ إنـ

. 

 ــدرب ز ــى ال ــقــف عل اً وابتســاماهو
. 

هـــزوماً مضـــاماويـــرد املـــوت م
                                                            . 

ــتا   ــيد عـ ــيد إذا القـ ــم القـ حطـ
. 

ــا  ــن ذمامـ ــر للفـ ــن خيفـ مل يكـ
. 

ىي الـــرؤراهـــب للفـــن علـــو 
. 

مـــوكب اخللـــد حمـــباً مســـتهاما
. 

ــار إىل  عاشـــق للخلـــد قـــد سـ
. 



ــته ر ــا عانقـ ــعر فَهامـ ــةُ الِشـ بـ
. 

ــداة    ــن ح ــِرد م ــاد غ ــركب ح ال
. 

ــراما  ــيه مـ ــيها جلناحـ ــق فـ يلـ
                                                            . 

ملَـــك قـــد عـــرب األرض فلـــم 
. 

ــزل ــىمل يـ ــداه يترامـ ــيه صـ  فـ
. 

كــيف انطــوى عــن عــامل.. وانطــوى 
. 

مل تـــزل أضـــواؤه جتلـــو القـــتاما
. 

مل تــزل أزهــاره ــدي الشــذى    
. 

ــا ــا م ــتحلى اُألوام ــر فاس ــريب احل ي 
. 

وشــجاه مــن مــرارات اجلــوى    
. 

ــاأبعـــد  ــباباً وحطامـ ــاد يـ ن عـ
                                                           .  

مل يعـــد يف الكـــون مـــا يؤنســـه 
. 

ــى    ــت والندام ــنقود ول ــوة الع نش
. 

 مل يعـــد بـــني الندامـــى شـــارب
. 

ــى  ــباح اليتامـ ــم ومصـ زارع احللـ
. 

ــى    ــدران األس ــني ج ــيا ب ــيس حي ل
. 

اجلــرح للغــادين غــاراً ووســاما   
. 

ــا عــريق اجلــرح كــم صــغت مــن  ي
. 

 وضـــرامااًبـــني جنبـــيك عطـــاء
                                                            . 

ــه  ــورك اجلـــرح الـــذي حتملـ بـ
. 

رى وكم أورت عراما   ـت ذك ـم جل ــك
. 

بــوركت آياتــك الكــربى الــيت    
. 

ــزحاما  ــاف ال ــن ع ــد م والســعيد اجل
. 

ــةٌ   ــاين خدعـ ــي واألمـ ــا علـ يـ
. 

ــزاما   ــتماً ل ــدنا ح ــراها يف ال ــن ي م
. 

يهـــزم اآلالم مهمـــا عـــربدت   
. 

ــا    ــيخاً وغالم ــربة ش ــدى الغ يف م
                                                            . 

ــرى    ــذا الث ــى ه ــاوينا عل ــد تس ق
. 

لعــبة املــوت كمــن قــد عــاش عامــا
. 

ــرى   ــال الس ــاً وإن ط ــش ألف ــن يع م
. 

مـثل طـيب الذكـر يسـتهوي العظاما        
. 

غـــري أن اخللـــد للذكـــر وهـــل 
. 

ــياما  ــداً وهـ ــناك وجـ ــا غـ طاملـ
. 

ــق   ــوارى عاشـ ــطني تـ ــا فلسـ يـ
. 

ــا    ــب مالم ــش يف احل خــياً مل ي باك
                                                            . 

جـــرحك القدســـي كـــم قـــبله 
. 

ــتاح الظالمــا    ــرع البغــي وجت تص
. 

ــي يــداً      ــى الباغ ــان عل ــه ك أن
. 

صـــارماً كـــان وثـــأراً وانـــتقاما
. 

ــلب يف ق   ــرياع الصـ ــتهوالـ بضـ
. 

ــا  ــذروة هام ــن ال ــوماً ع ــا حــىن ي م
. 

ــاخماً    ــربياً شـ ــذاً عـ ــان فـ كـ
. 

ــا   ــون احلطام ــناس يغش ــداً وال زاه
             .                                                

هـــب داٍج حول  ــماً واخلط ـــباس 
. 

ــا  ــتحيي العظام ــرمس ويس ــنفض ال ي
. 

ــره  ــهيٍد فكـ ــريه كـــم شـ فاذكـ
. 

ـ  ــرفة الشـ ــا ش ــاد هام مس وباألجم
. 

ــى    ــاش عل ــذي ع ــب ال ــا احل أيه
. 

ــفاء ــرياً وصــ  وســــالمااًعبقــ
. 

ــناً     ــان س ــذي ك ــروح ال ــا ال أيه
. 

ــه  ــا  فيض ــقي الغمام ــق نستس الداف
                                                            . 

واعتــــناقاً للمــــروءات فمــــن 
. 



ــاما   ــيماً وخصـ ــد إال جحـ مل تعـ
. 

ــدا   ــش ب ــنا ع ــدار ه ــب فال ر احل
. 

ــواما  ــوا س ــا زال ــناك م ــرت عي أبص
. 

ــا    ــناس كم ــالك فال ــحب األم واص
. 

ــالما   ــى األرض الس ــرأ عل ــغ فاق ناب
. 

 مــياه ــعد يف دنــ ــد يســ مل يعــ
. 

  ))كعينا((  
ــتان  ــده افتـ ــحر يهدهـ سـ

. 

عيـــناك أغنيـــتا حـــنان   
. 

ــان  ــر يفَّ اخلافقـــ وافتـــ
. 

رنــــتا فأشــــعلتا دمــــي 
. 

ــيه العاشـــقان؟   ــل فـ ضـ
. 

ــبة    ــوج احملـ ــناك أم مـ عيـ
. 

ــيذهالن  ــيان فـــ يتناغـــ
. 

ــران إذ   ــرامها وتـــ أتـــ
. 

ــوان  ــر األقحـ ــض كزهـ غـ
. 

ــيهما    ــولة فـ ــم الطفـ حلـ
. 

ــبان   ــزهو احلاجـ ــداً فيـ أبـ
. 

خفـــر يـــرف علـــيهما   
. 

إذ يغـــــرد طائـــــران 
. 

ــعادة   ــوج للسـ ــل مـ ويظـ
. 

صـــفا وشعشـــع يف الـــدنان
. 

ن الــرحيقعيــناك يــا لــو   
. 

ــان  ــق اجلمــ ــا أَلَــ يــ
. 

ــنان  ــرجس الوس ــتمات الن ــا مت ي
. 

ــزمان   ــوعد الـ ــر الـ وميطـ
. 

ــهي   ــل الشـ ــدان بالوصـ تعـ
. 

ــرهان   ــا ال ــرت أن ــن خس لك
. 

كســـبا رهـــان القلـــب   
. 

ــدان ــِذلَّ وأن يـــ أن يـــ
. 

ـ    ر يأْنــفيــا غــاديت واحلُـ
. 

للهـــــوى العلـــــوي الن
. 

متمـــرد أنـــا فـــيم قلـــيب 
. 

مـــا رفضـــت بـــه هـــوان
. 

ــندك    ــر ع ــبت األس ــر حب ح
. 

ــنفوان  ــور العـ ــوق جـ وفـ
. 

ــناد    ــدى الع ــوق ص ــب ف احل
. 

ــوجلان   ــز الصـ ــوق عـ يفـ
. 

ــع   ــرب الوديـ ــرافق الصـ أتـ
. 

ــني ــناهدان  ح ــنه ال ــل م  يط
. 

ــدر   ــاف الصـ ــدى انعطـ أهـ
. 

ــيان  ــروح اللـ ــكر الـ فيسـ
. 

ــايلني    ــني متـ ــر حـ واخلصـ
. 

ــاعران ــتلهف شــ أورى الــ
. 

ــم    ــا وكـ ــاعران همـ الشـ
. 

ــان؟  ــن مك ــبك م ــات قل نبض
. 

ــواي يف    ــل هلـ ــواك هـ أهـ
. 

ــنان  ــل اجلـ ــيش يف ظـ فنعـ
. 

ــان   ــنحك اآلمـ ــناك أمـ فهـ
. 

 . وشكراً



  ))كلمة األستاذ �بيه األ�صاري(( 
 :ألستاذ نبيه األنصاري، رئيس حترير جملة املنهل فقالمث أعطيت الكلمة ل

يقال ال عطر بعد عروس والواقع أن األستاذ حسن عبد          ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
 وكلنا نعود إىل جملسنا وإىل      ...اهللا القرشي عروسنا دوماً تنهل من شعره ومن معانيه ومن رهافة حسه            

 أهالً به يف منطقته الثانية وبني إخوانه وصحبه، ونبيه           ...اذ الفزيع موضوع جملسنا يف عريسنا األست    
وأرجو أن جييزين إخويت رؤساء التحرير احلاضرون والغائبون يف أن          .  األنصاري كرئيس حترير للمجلة   

يعرض جتربته اجلميلة والعذبة    ..  أحييه وأشيد به، فأهالً به يثري جمالس مناطق اململكة هنا وهناك            
 وأهالً به مع كل هذه الرحلة اجليدة اجلميلة اليت           ...الصرحية يف هذه األمسيات اللطيفة    والصادقة و 

 .عايشها بشوكها وبوردها حىت أمثرت باليوم وما أحلى اليوم
 وأما عن حديث األستاذ شكيب األموي بأن الصحافة لذيذة فال يعرف الشوك وليس الشوق               -

.  الفترة مجيلة ولذيذة، ولكنها اآلن صعبة وقاسية وشاقة        فصحافتهم رمبا كانت يف تلك    .  إال من يكابده  
 . رؤساء وحمررون وخمربون وصحفيون...ويشهد ا من هم على رأسها

 وأهالً بذلك االفتتاح اجليد الذي طرقه األستاذ األديب األستاذ عبد الفتاح أبو مدين، والذي               -
وأحببت ذه  .  ساحتنا رائدة نتذكرها باخلري   تناول فيه بعضاً من ذكرياته عن الرائد واليت ال زالت يف             

املداخلة الصغرية أن أعود قليالً إىل حديث األستاذ الفزيع، وأقول له مرحباً رجالً عصامياً، شققت                 
طريقك إىل اليوم، وارتفع اليوم يف نفوسنا ويف حاضرتنا بالشكل واألسلوب واملوضوعية اليت حنتاجها يف               

لو رحل أدب املنطقة الشرقية إىل املناطق األخرى نتزود من معينه             وحبذا  .  أدب املنطقة الشرقية  
وهذا ينطبق أيضاً يف دعوة أخرى إىل كل املناطق حبيث تتآخى الصحافة              .  ونتحسس عظمته وبعثه  

ويتآخى الصحفيون واألدباء والكتاب فيما بينهم، ألن البساط واحد واألرض واحدة وحنن كلنا أبناء               
 . صغائكمفأهالً وسهالً به، وشكراً ِإل. هذه اململكة اخلالدة

 

  ))قصيدة األستاذ حسني سراج(( 
 :مث شدا األستاذ حسني سراج ذه القصيدة اليت نظمها أثناء زيارته ملاربيا فقال

ــال    ــال املط ــو ط ــيب ول ــم ح فه
. 

ــدمي   ــبرييا قـ ــل أيـ ــواي بأهـ هـ
. 

ــال ِن ــك اخلصـ ــنهم تلـ ــا مـ ِعمـ
                                                            . 

لـــنا فـــتحوا صـــدورهم مقامـــاً 
. 

ــتمالوا   ــن اس ــم م ــق رغ ــاه احل جت
. 

ــدق    ــوا بص ــا زال ــوا وم ــد وقف وق
. 

إلـــيك تشـــد أيـــبرييا الـــرحال
. 

ــنا   ــم وقلـ ــاكرين هلـ ــنا شـ هتفـ
. 



لـــه انفعـــال وشـــوق العاشـــقني
. 

وســرنا مســرعني وحنــن شــوق    
. 

ــال ــارعه مجــ ــواً ال يضــ وجــ
                                                            . 

وقالــــوا إن يف ماربــــيه حبــــراً 
. 

ــوا  ــفوا وقال ــا وص ــثل م ــت م فكان
. 

ــواً   ــراً وجـ ــوا بـ ــددنا صـ شـ
. 

ــيال؟ ــنات أرى أم ذا خـــ أجـــ
. 

ــت أدري   ــول ولسـ ــيا أقـ أماريبـ
. 

ــثال   ــاً مـ ــى دومـ ــري للتقـ أمـ
. 

ــناه   ــايل بـ ــجد العـ ــيك املسـ ففـ
. 

ــالل  ــو اجلـ ــل هـ ــد اهللا جـ حبمـ
                                                            . 

ــاس   ــاله أنــ ــبح يف مصــ يســ
. 

وعفـــو اهللا كـــان هـــو الســـؤال
. 

ــى   ــرآن تتلـ ــن القـ ــات مـ وآيـ
. 

ــتالل  ــك الـ ــه تلـ ــردد رجعـ تـ
. 

ــآلذا  ــوت لـ ــاىلوصـ ــه تعـ ن بـ
. 

ــبال  ــروايب واجلـ ــه الـ ــيه بـ تتـ
. 

ــاالً   ــربيا مجــ ــباك اهللا مــ حــ
. 

وســـحر إنـــه الســـحر احلـــالل
                  .                                           

ــنما ميمـــت وجهـــي  ــاتن أيـ مفـ
. 

ففــــيك جتمعــــت أســــر وآل
. 

بـــنوت الـــدين والدنـــيا فطـــوىب 
. 

ــال    ــنهم وخ ــرى م ــلٌ ي ــال ِخ ف
. 

وصـــحب كـــاد يطـــويه ابـــتعاد 
. 

بــه مــر األحــبة حــني مالــوا    
. 

ــب    ــاك صـ ــد مسـ ــيه قـ أماربـ
. 

إىل حـــيث اســـتبوه مث زالـــوا  
                                                            . 

ــتبونا  ــركاب إىل اس ــف ال ــى خل )١(مش
. 

ــوا  ــوا مث زالـ ــيه كانـ ــاً فـ زمانـ
. 

ــي    ــراح يبك ــاد ف ــني ع ــر ح تذك
. 

ــرجال  ــنه الـ ــزلت مـ ــال زلـ مجـ
. 

علـــى شـــطآنك انتثـــر الصـــبايا 
. 

ــالل   ــو الظ ــان ه ــر ك ــذا البح وه
. 

وحـــور خلـــتهن خـــرجن تـــواً 
. 

ــوا  ــنا تعالــ ــراء يناديــ وإغــ
                                                            . 

معــارض مــن صــدوٍر عاريــات    
. 

ــالُ ــربي حمــ ــد صــ وإين عائــ
. 

لقـــد جـــئت الغـــداة ويف صـــرب 
. 

ــال  ــول وال الوصـ ــيه ال الوصـ إلـ
. 

ــبيل    ــال وال سـ ــذا اجلمـ أرى هـ
. 

أرى فــــيها يــــتاح يل اــــال
. 

طفقـــت أجـــوب شـــطآنا لعلـــي 
. 

ــال   ــت وال رحـ ــن حلقـ وال ظعـ
                                                            . 

فـــال ليلـــى لقـــيت وال ســـليمى 
. 

ــتمال   ــدي وال احـ ــرب لـ وال صـ
. 

ــدي     ــجار وح ــامر األش ــبت أس ف
. 

ــريا    ــت م ــن قال ــت م ــا قل أراه
. 

ــبين وإذ يب    ــيأس يغلـ ــاد الـ وكـ
. 

ــيا  ــي إلــ ــا روحــ إيلَّ إيلَّ يــ
. 

مـــريا يـــا حبـــية مـــا دهـــاك 
. 

                                           
 .دة قريبة من ماربيه لعدة أميال؛ وهي كلمة عربية من استىباستبونا بل )١(



ــيا    ــل وب ــيم أج ــه العل ــت ب وأن
                                                    .         

ــرى يل    ــا ج ــرى عم ــا ت ــأل ي أتس
. 

ــيا    ــناً ملـ ــربته زمـ ــد جـ لقـ
. 

فديــتك ال تقــل وضــح الفــداء    
. 

ــيا ــيه العشــ ــده وأبكــ أهدهــ
. 

ولكـــن مل أطـــق صـــرباً فحـــزين 
. 

ــيا   ــباً فتـ ــى قلـ ــالين وابتلـ بـ
. 

فكــنت أســائل الــركبان عمــن    
. 

ــيا    ــيئاً وش ــوى ش ــن اهل ــن م لَغب
                                                            . 

ــبىن    ــىي ولـ ــند وال لـ ــال هـ فـ
. 

نعـــيش هـــوى رضـــعناه ســـويا
. 

ــيين    ــا يق ــن أن ــرفت أي ــنت ع وك
. 

ــِنيا    ــه ِس ــذاب ب ــت الع ــد ذق لق
. 

بــرغم أســاك قــويل يــا مــريا     
. 

ــيا؟   ــى عل ــرى ترض ــل ت ــر ه أكفِّ
. 

ــي    ــيك عل ــئت إل ــاك ج ــرغم أس ب
. 

ــريا     ــداً م ــال أب ــا س ــري م لعم
                                                            . 

ــى  ــيب .. أأرض ــى وقل ــيف ال أرض ك
. 

فـــال هجـــر يعـــود وال ارحتـــال
. 

ــ  ــيبأماريــ ــدت إيلّ قلــ ا أعــ
. 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))قصيدة للشاعر عبد احملسن احلليت(( 
 :مث ألقى الشاعر عبد احملسن حليت القصيدة التالية، مقدماً هلا بالكلمة املوجزة التالية

 األستاذ الشاعر حسن القرشي الرائعة قد جرتين        كانت مرثية ..   أسعد اهللا مساكم مجيعاً باخلري     -
وما دمنا ندور يف فلك     "  وهم"  :بقافيتها إىل أنفاق ذاكريت، ألتذكر قصيدة نظمتها قبل سنتني عنواا          

 .الغزل فهي غزلية
ليـــتين مل أكـــن بـــدأت الكالمـــا

. 

ــراماً     ــرته غ ــت فس ــا قل ــل م ك
. 

ــياما  ــوعة وهـ ــنه لـ ــت مـ خلقـ
                                                            . 

ــيقاً   ــت حــني كــنت رق ــا قل كــل م
. 

ــا   ــنت ال أزال غالمـ ــنما كـ حيـ
. 

ــيب    ــات ح ــا حكاي ــنت أروي هل ك
. 

 وانســـجاماوشـــروداً ومـــتعةً 
. 

ــدوءاً    ــت ه ــا وكان ــنت أروي هل ك
. 

ــاما  ــت ابتس ــذ رأي ــبت م ــيف أحب ك
. 

را وأروي ـه يس ـن وج ـي ع ـكنت أحك  
. 

ــنا نربــــ  ــاملكاتيبــ ي احلمامــ
                                                            . 

ــنا     ــني ك ــنا ح ــيل حب ــن مراس ع
. 

ــاما  ــوي خص ــي نس ــوم لك نصــف ي
. 

ــي    ــف نقض ــى اهلوات ــنا عل ــني ك ح
. 

مل تــــزل يف مكاــــا أحالمــــا
. 

ومواعـــيدنا الـــيت كـــم صـــنعنا 
. 

ــا  ــوبه مث نامـ ــوهم ثـ ــع الـ خلـ
. 

ــيها   ــا ويف مقلتـ ــنت أروي هلـ كـ
. 



كـــل حـــيب القـــدمي واألنســـاما
                                  .                           

حســـبت أنـــين تذكـــرت معهـــا 
. 

رأيـــت اهلـــوى ـــا والســـهاما
. 

وبـــأين حـــني التقـــيت بعينـــيها 
. 

نظْـــرتيها غـــرقت فـــيها غـــراما
. 

ــناً    ــت حيـ ــا تأملـ ــأين ملـ وبـ
. 

ــياما   ــنادقاً وخـ ــبين فـ ــنه تـ مـ
. 

جـــرها ومههـــا بعـــيداً فـــراحت 
. 

كــيف صــارت روايــيت أفالمــا   
                                                            . 

ــنت أدري    ــا ك ــا وم ــنت أروي هل ك
. 

  ...وشكراً
 

  ))اخلتام(( 
وختم احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بكلمة خمتصرة شكر فيها ضيفه               

 :حلضور فقالوا
 شكراً لكم مجيعاً، وأكرر الشكر لألخ خليل الفزيع لتفضله باحلضور وأود أن أذكركـم أن               -

ضيفنا يف األمسية القادمة هو األستاذ الشاعر البحراين عبد الرمحن رفيع، وأنه ليسعدين مشاركتكم                
 .وتشريفكم مجيعاً والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

• • • 







 احملتوى
- ١ .كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه

- ٢ .كلمة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين
- ٣ .كلمة الدكتور عبد اهللا الغذامي

- ٤ .كلمة األستاذ حممد عبد اهللا مليباري
- ٥ .كلمة احملتفى به األستاذ عبد الرمحن رفيع

- ٦ .ريكلمة رئيس حترير املنهل األستاذ نبيه األنصا
- ٧ .كلمة األستاذ حسني مجعة

- ٨ .ما قبل اخلتام قصيدة شعرية لألستاذ عبد الرمحن رفيع
- ٩ .قصيدة األستاذ علي إبراهيم سروجي

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية افتتح
 ..مد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحل-

يطيب يل يف هذه    ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ..   إخواين األكارم  ...األساتذة األفاضل 
األمسية أن أقدم شكري اجلميل لألستاذ الشاعر عبد الرمحن رفيع، لتفضله بتشريفنا يف هذه األمسية                

 اجلزيل لألساتذة الذين تفضلوا باحلضور مشاركيننا يف هذه األمسية            كما أقدم شكري  .  السعيدة
 .االحتفاء بضيفكم وضيفنا األستاذ رفيع

 األستاذ رفيع عندما تنتقل من البحرين من بلدك هناك فإنك تأيت إىل بلدك هنا، ومن دارتك                  -
قك قلوبنا بكثري من    هناك فإنك تنتقل إىل دارتك هنا، لتكون بني أهلك وذويك وإخوانك وحمبيك، تطو            

 .احلب والتقدير، نعتز ذا اللقاء، ونعتز بقدومك إلينا
ربط بني شعبينا الكثري من احلب والكثري من التقدير، فإذا كان بني            ..   فهذا تشريف حنفظه لك    -

البلدين جسر امتد لريبط بني األرضني، فهناك جسر من احلب ربط بني الشعبني على مدى مئات من                  
 األواصر اليت ربطتنا بإخواننا وأشقائنا هناك، هي أواصر الرحم، ووشائج القربـى، ربطنا             السنني، هذه 

 بأرجيه  خحبنا لكم حب له نكهة له عبري حصني، وله ظالل البيت مضم            .  مصري واحد وهدف واحد   
هذا احلب ال يضاهيه حب هو لكـم منا حب القلوب، وهذه االجتماعات اليت             .  وظالل القبه اخلضراء  

نا هي اجتماعات بر وخري، نرجو أن تتواصل لتجسد هذه احملبة ولئال تكون قوالً بل فعالً نراه بني                  جتمع
 .فإن شاء اهللا نراك بيننا وأنت القادر على ذلك وحنن املقدرون هلذا. ظهرانينا
 األستاذ عبد الرمحن رفيع كشاعر شعره يتحدث عنه جلزالته وأصالته وبصوره املتراصة                -

ه ليس موسيقى فحسب بل يف الواقع شعر جوقة موسيقية كاملة األنغام، لست الناقد                اجلميلة، شعر 
ولست احمللل، وأرجو أن يتقبل مين الناقدون واحملللون أن أقول لو وجد األستاذ عبد الرمحن رفيع على                 

ال أنقص من حقه وقدره، فهو يف الدرجة العليا         .  مسرح أرحب وعلى أرض أكثر خصوبة لكان له شأن        
ديراً منا ومن الكثريين من شعراء هذا الزمان، ولكن لو وجد على أرض أكثر خصوبة لكان له قدر                   تق



وقولة إنسان يعتز به    ..  قولة حمب ..  أستطيع أن أقول ليس على الساحة العربية بل على الساحة العاملية          
 .كشاعر رفيع القدر واملقام كما هو رفيع االسم

ر عبد الرمحن رفيع شعره يتحدث عنه، فهذه هي األصالة            ال أود أن أطيل فأكرر أن الشاع        -
ذاا، أكرر شكري لألستاذ رفيع على سعيه إلينا فهو سعي مشكور، له منا الكثري من التقدير                    

عزاز، فيسعدنا أن نلتقي يف هذه األمسية لنستمع إليه فقد سبقته إلينا أشعاره، فله هناك الكثري من                  واِإل
يسعدين أن أشري أن    .   يعرفون قدره، ويعرفون مقامه، إنه هنا بني إخوانه، وأهله         املعجبني واحملبني الذين  

ضيفنا األسبوع القادم سيكون الدكتور راشد الراجح مدير جامعة أم القرى، يسعدين أن نشترك مجيعاً               
 اليت  أظن أن لقاء االثنني القادم سيكون لقاء له شأن، ألننا سنطرح كثرياً من القضايا              .  يف االحتفاء به  

هذا ما وعدنا أن يكون بيننا وبني الدكتور راشد يف حوار مفتوح تتخلله              ..  م أبناءنا بشكل أو بآخر    
شكراً لكم مجيعاً والسالم عليكم ورمحة اهللا        ..  الصراحة، فآمل أن نسعد بلقائكم األسبوع القادم       

 . وبركاته
 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ستاذ عبد الفتاح أيب مدين رئيس النادي األديب جبدة فقالمث أعطيت الكلمة لأل

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األولني                  -
 .واآلخرين سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

عر، فال يرتفع    كثرياً ما يتردد على ألسنة الناس، وكثرياً ما يقولون إنه إذا ارتفع صوت الش               -
وأعتقد أن هذه األمسية من حق الشاعر وحده، فإذا كان          .  صوت آخر نثراً ليقدم أو ليحلل أو ليعقب       

ال بد من كلمة حتية فقد قاهلا املضيف، فإن شعر األستاذ عبد الرمحن رفيع شعر نابض ألنه ينبع من                     
 وروعة، ويتعمق يف نفوس      احلياة، ويضفي عليها الشاعر من نفسه مناخاً يزيد هذا الشعر مجاالً             

فما أكثر ما مسعنا األستاذ عبد الرمحن رفيع يلقي شعره، وخاصة الشعر باللهجة العامية، فهو               .  السامعني
 .رجل جيمع بني الفصحى والعامية، فهو يقول هي األبقى، ولكن العامية أكثر تأثرياً يف نفوس الناس

لقاء اجلميل يضفي   مرات هنا واحلق إن اإلِ     مسعت من األستاذ رفيع أكثر من مرة يف تونس، و          -
   اً مجيالً وجيعل مستمعينا منجذبني إىل ما يسمعون، وقدرة األستاذ رفيع هي موهبة             على الشعر اجليد جو

من اهللا سبحانه وتعاىل، فكثرياً ما نرى أو ما نسمع شعراء ولكنهم ال يستطيعون إلقاء شعرهم على حنو                  
عر وال يظهر مجاله، ولكن إذا كان الشاعر موهوباً جبانب األداء الشعري            ما من اجلودة، فيضيع اء الش     

يف إلقاء مجيل، فسيكون هذا الشعر أكثر روعة وأكثر تأثرياً يف السامعني، واألستاذ رفيع ميلك هذه                  



 فالكلمة أو الصوت يف     ...وحتية املضيف ..  الطاقة وهذه القدرة وكما قلت يف البداية جبانب هذه التحية         
 . متعنا شاعرنا بفيضه اجلميلي األمسية ينبغي أن يكون للشعر، فهو الذي ينبغي أن نصغي إليه، لهذه

 

  ))كلمة الدكتور عبد ا الغذامي(( 
 :مث حتدث الدكتور عبد اهللا الغذامي فقال

..  بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني              -
األستاذ عبد الفتاح أبو مدين إن الليلة ليلة الشعر، وليس مع الشعر صوت آخر، وأنا أقول                   قال  

مسكني هو النقد إذ يتجرأ على سلطان الشعر يف ليلة الشعر، ولكن حمبتنا للشعر والشاعر الذي يقدم                  
 :يقول الشاعر القدمي. لنا مادة هذا النقد جتعلنا نقف وقفة لتقدير الشعر وليس لنقد الشعر

لوال :   مث يقول شطره الثاين الذي يغريه عبد الرمحن رفيع          ... حياك من مل تكن ترجو حتيته       -
  والقدمي كان يقول  ..  اك إنسان القصائد ما حي  :   لوال :  وشاعر يقول ..  اك إنسان لوال الدراهم ما حي

 :ويقول.. رجل ينتصر للكلمة، يعيد للكلمة جمدها وتارخيها.. القصائد
 أعرف من نفسي   تـ لس وـ وأصح امـأن

. 

  ــت ــن أن ــألين م ــتويس ــرافةٌ قل  خ
. 

يقول عن نفسه إنه خرافة ولو عدنا إىل تارخينا وجدنا          ..   أول بيت يف الديوان الذي بني أيديكم       -
ن خرافة اسم لرجل عربـي يدعى خرافة، كان حيدث          إن الكتب العربية تقول إ    :  أن العرب يقولون  

وها هو  .  الناس بأحاديث خيالية فكان كل حديث غري واقعي، كل حديث خيايل مسي حديث خرافة              
شاعرنا يتجسد هذه الشخصية، الشخصية اليت تصنع اخليال لتقدم اخليال بإزاء احلقيقة ال ليزامحها                

يلة، ولكنها حتتاج إىل جسر من اجلمال منده ما بيننا وبني            ولكن ليحركها يف نفوسنا، احلقيقة دائماً مج      
والشاعر هو الذي يصنع هذا اجلسر، وحينما يطرح شاعرنا نفسه على أنه             .  هذه البادرة إىل نفوسنا   

 :خرافة، فهو يقدم نفسه للتاريخ ولنا فيقول
ــيت ــناسبـ ــين الـ  ردده عـ

. 

   ــن و ــرماً م ــيين ك ــينيكف ط
. 

ــاس  ــد أو املـ ــيا جمـ يف الدنـ
. 

ــين    ــا ال ميلكـ ــي فأنـ يكفـ
. 

ـ  كرين اجلُــالسيذْقومــي وسـ
. 

ــيذكرين   ــت سـ ــا ِمـ وإذا مـ
. 

 قد يفىن اجلسد ولكن الروح تبقى،      ...ألن الكلمة ال متوت    شاعرنا مل ميت، والشاعر ال ميوت،        -
 :إن شاعرنا أعاد كتابة البيت القدمي: وحينما قلت

 ــي ــا ح ــائد م ــوال القص ــانُل اك إنس
. 

 ــي ــته  ح ــرجو حتي ــن ت ــن مل تك اك م
. 



 كانت تعيد صياغة التاريخ وتعيد صياغة اد مع أنفسنا، فهو شاعر يكفي              ألن أبياته األخرية   -
هنا يرمز رمزاً بعيد املدى، مل يقل أنين ال أملك جمداً أو املاس،              "  فأنا ال ميلكين يف الدنيا جمد أو املاس       "

 ال يسمح   جيريان وهو فوقهما  "  إن اد واملاس  ..  ال ميلكين "  :فهو قال .  فإنه يستجدي أنه أكرب من هذا     
 وطنه هو الناس، والناس     ...ومن هنا قال يكفيين كرماً للوطن بيت ردده عين الناس         .  هلما بأن ميتلكاه  

 .هم هذا البيت الذي يتردد
 

 كان الشاعر عبد الرمحن رفيع مرة يتحدث يف تلفاز القاهرة يف لقاء مع فاروق شوشة، وكان                 -
اً، وهو يف األصل شاعر عربـي فصيح، ولكنه        يشكو مر الشكوى من أن الناس صنفوه شاعراً عامي         

كان طريقه  .  أخذ القصيدة الشعبية لكي يصل إىل الناس أي أن قضيته هي الناس وليست جمرد القول               
يسعى إلينا ومثل ما كان يسعى إلينا يف تارخيه املثمر واملعطي وباستمرار، فإننا الليلة جئنا ساعني إليه                   

 . شكراً.. مستمعني إليه ومرحبني به
 
 

  ))كلمة األستاذ حممد عبد ا مليباري(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد عبد اهللا مليباري فقال

 

 بسم اهللا واحلمد هللا، والصالة والسالم على حممد بن عبد اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى                  -
 الليلة، مع أن أخي     فلقد أصر أخي وصديقي إال أن أقول كلمة هذه         ..  أما بعد ..  آله وصحبه وسلم  

األستاذ عبد الفتاح حـاول أن يقيم جداراً بني الكلمة وبني الشعر، فاخترقه الناقد أخونا الدكتور                 
الغذامي بكلمته، والنقد دائماً ليس ذماً، النقد رمبا كان مدحاً، كان ضوءاً يسلطه الناقد على الشاعر                 

 .وهو ما فعله الغذامي اآلن قبل قليل
 

اعر الليلة مل يسبق يل شرف التعرف عليه، ومع ذلك فقد مسعته كثرياً ولو مل أمسعه                 أستاذنا الش  -
يكفي أنين مسعت بعض األبيات اليت رددت هنا وقد استطاعت هذه األبيات أن تغوص إىل أعماق                  

وإين أيضاً نشط   .  فكري بل إىل أعماق العاطفة، وتفجر عاطفيت الوطنية، وعاطفيت اخليالية ورمبا اخليال           
 .ندما مسعت تلك األبياتع
 

 ال أريد أن أستأثر بكثري من الوقت اآلن، ألين ما زلت تواقاً منذ أن مسعت تلك األبيات                     -
 . القليلة أن أمسع شاعرنا الليلة يشنف آذاننا باملزيد والسالم عليكم



  ))كلمة احملتفى به األستاذ الشاعر عبد الرمحن رفيع (( 
 :الرمحن رفيع فقالمث حتدث األستاذ الشاعر عبد 

مل أكن أؤمن بقصيدة النثر إال هذه       ..  ما ترك السابق لآليت شيئاً    ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .خوة يكرمون املديح يف شخصي املتواضع وشكراًالليلة عندما مسعت اِإل

 : يف حتية كتبتها من زمان يف جدة واجلداويني-
ــ ــظَدٍمي يف ِعقَــ ــي ال ياِمــ يدِبــ

. 

ــ  ــِركَش ــوت لبح ــدةَ ِج ن ــار وٍق ش
. 

ــزى بصــ  ــل يج ــود؟ فه ــن جي د م
                                                            . 

ــت  ــد أَ  وقل ــه لق ــيت قَل ــلْعط يِب
. 

   ــريد ــا ت ــذ م ــك تأخ ــدةُ تل فج
. 

ــر  ــرد البح ــدةُ: ف ــيج ــيس تعط  ل
. 

ــوف ــوس ذُ تــا أَوب ــيد م ــت الوح ن
. 

ااهوب يف هـــوقــد ذابـــت قلـــو  
. 

وذات مرة عاتبين معايل الدكتور غازي القصييب وقال مضى زمن مل تكتب فيه شعراً فكتبت                   -
 .له هذه األبيات مهداة للدكتور غازي القصييب

ــرت روض القَــ   ــاٍن هج ــن زم وايفم
. 

ـ ب الِتعــ  يديق ألنــشــاعر الصـ
. 

ــافِ  ــول اجلف ــي ط ــى عل ــو خيش فه
                                                            . 

 ــر ــيتٍ  م ــدوت بب ــا ش ــان م  عام
. 

حــت الشــغاِفلــب تهــو مــين يف القَ
. 

    معــني هــيهات ال يفــيض قلــت
. 

ــايب والِشــ  ــند ب ــافعرع  داين الِقط
. 

إن شــــيطاين القــــدمي جلــــاٍث 
. 

راِفى باملطــــوالِت الِظــــتــــَأل
. 

لـــو إلـــيه أشـــار مـــين بـــنانٌ 
. 

 ِمـــمــا ر با والفياِفـــيأَتثله الـــر
                                  .                           

 إنـــين يف حديقـــة الشـــعر نـــبت
. 

ــوايف  ــل طَـ ــان كـ ــيه كـ وحوالـ
. 

ـ قـد خـربت القَ      يد مـن ِسـن عشرٍ     ِص
. 

مل يظهـــر بصـــامٍت مـــن هـــتاِف
. 

يشــهد اهللا مــا نبســت ِبحــرف    
. 

ــو ت ــتل ــافِ .. أمل ــري خ ــره غ أم
. 

فلمـــاذا ســـكت؟ ذلـــك شـــأنٌ 
. 

ــراِت ا ــاِفوســـكُويت يف املقفـ لِعجـ
                                                            . 

ــدوي   ــان ش ــد ك ــاِد ق ــِني األجم يف ِس
. 

فـــتواريت للعــــالج الشــــاِفي 
. 

 أخــت ــرا  ينرس ــر ده ــاِزلُ الده  مه
. 

ــاٍن ج ــافِ  يف زم ــيه غ ــن ف م ــيع م
. 

ــويالً    ــو ط ــيات تغف ــوم األب ــن يل م
. 

 " ول البعيدالدوران ح"م أعتقد أن امسها ١٩٧٠ هناك قصيدة كتبتها سنة -
 : أقول فيها

ــِر اللَــــ  ــاهرون يف آخــ ــاخ الســ ــيم إذا أصــ يِل البهــ
. 



ــتكلمون    ــمت املــ ــيد ويصــ ــمت البعــ ــتكلم الصــ يــ
. 

ــون؟    ــامن واحلجــ ــاور واملكــ ــن أي املغــ ــاه مــ ربــ
. 

ــبون؟  ــة يــــا إهلــــي يتعــ مــــن أي نــــبع يف القراضــ
. 

ــاعرون     ــهن الشـ ــس ببعِضـ ــل أحـ ــاعر هـ ــذي املشـ هـ
. 

*     *     * 

ــيس   ــار لـ ــياف واألفكـ ــن األطـ ــيل مـ ــدى  سـ ــه مـ لـ
. 

شــــيٌء بــــال شــــيٍء يلــــوح ومههمــــات كالصــــدى
. 

ــربوق   ــتعل الــ ــيث تشــ ــنالك حــ ــي هــ ووراء أعماقــ
. 

تتفجـــر النبضـــات نـــبض بعـــد نـــبٍض يف العـــروق     
. 

ــي   ــذا يف دمــ ــل هــ ــي كــ ــدوهاً إهلــ ــل مشــ وأظــ
. 

*     *     * 

   ــور ــا ميـــــ ــب مـــــ ــل أَرقـــــ وأظـــــ
. 

حـــــريانَ ال الكلمـــــات تســـــعفين وال قلمـــــي   
. 

ــم مــــــــــ  ــدورسأرســــــــ ا يــــــــ
. 

يـــا أيهـــا الشـــيُء البعـــيد يـــا حلـــم كـــل الشـــاعرين 
. 

ســـــــــنظل حـــــــــولك دائـــــــــرين  
. 

ــا    ــن أعمارنــــ ــات مــــ ــد اللحظــــ نترصــــ
. 

فلعـــــــل يـــــــوماً أن جتـــــــود بقطـــــــرة
. 

ــثمني  ــايل الـــ ــرك الغـــ ــن عطـــ ــٍة مـــ أو نفحـــ
. 

   ــيد ــيُء البعـــــ ــا الشـــــ ــا أيهـــــ يـــــ
. 

ــلَّ   ــن منـــــ ــولك لـــــ ــنظل حـــــ ســـــ
. 

ولـــــــن نكـــــــلَّ ولـــــــن حنـــــــيد   
. 

ســـــــــنظل حـــــــــولك دائـــــــــرين  
. 

ــنني ــرقنا الســــــــ ــىت تفــــــــ حــــــــ
. 

 ومن ذكريات الشباب أنين زاملت الدكتور غازي القصييب خالل دراستنا بالقاهرة ملدة أربع               -
ففي أوائل أيام   .  سنوات بل مخس حصلنا فيها على شهادات الثانوية العامة، مث واصلنا دراستنا اجلامعية            

 ملاذا اختارت هاتان البنتان هذا املكان؟ وكانت إحدامها         اءلتالتحاقنا أقبلت فتاتان وجلستا أمامنا، فتس     



وكان غازي يكتب ما يعن له من األبيات الشعرية خالل إلقاء الدكتور            ..  كاحلصان واألخرى صديقتها  
. ومن تلك احملاورات هذه املقطوعات    .  احملاضرة، مث يعطيين إياها لقراءا، وأقوم أنا بعد ذلك بالرد عليه          

 :كتب غازي
أي شــيٍء فــيك يدعــو للغــرور   

. 

ــرورةً     ــةً مغـ ــا تافهـ ــه يـ إيـ
. 

ــور  ــباٍغ وعطـ ــن صـ ــدثار مـ بـ
                                                            . 

ــ  ــراه اأَتــ ــتهلْــ وجه إذ غطيــ
. 

إذ جعلــِت مــنه أذنــاب احلمــري   
. 

ــيت   ــا آنسـ ــعر يـ ــراه الشـ أم تـ
. 

 

 : فرددت عليه-
ــقورِ   ــالُء الص ــوق وإع ــرقص الش ي

. 

تلـــك حســـناُء علـــى أهـــداِبها 
. 

ــدور   ــٍس يف ب ــثل شمس ــراءى م تت
                                                            . 

ي عــندما ذتــركَت عقلــك يهــ 
. 

ــاخلفري    ــوماً ب ــيك ي ــوف أن تأت خ
. 

ــوها  ــا رفيقـــي خطْـ ــتابع يـ ال تـ
. 

ــنري  ــبدر املـ ــطَع كالـ ــا تسـ إـ
. 

أنــت مهمـــا قُلــت يف تقبـــيحها   
. 

 

وذات مرة تعرفت على فتاة وسيمة ومجيلة، وقلت للدكتور يا           .   فقرأها مث قال يل صدقت     -
 :ولكنه فجأة بعث يل تلكساً شعرياً يقول فيه.. أعطاين وعداً. غازي دعين وشأين

ـــريةُ العاشـــقنيطْـــوِه حففـــي خ
. 

ــريِبِكلتســـأَ  ــاً ـــذا الغـ  رفقـ
. 

   ــلمني ــن املس ــبلُ م ــان ق ــد ك وق
                                                            . 

ــيِحِأل  ــام بـــدين املسـ جلـــِك هـ
. 

 

 : وذلك ألنه الحظ عليها سلسلة حتمل الصليب فرددت عليه باملقطوعة التالية-
  ــلم ــين مسـ ــرين أنـ ــد ضـ لقـ

. 

ــا لألَ   ــِت يـ ــيحيةٌ أنـ ــىمسـ سـ
. 

  ويــــربطنا أنــــين مغــــرم
                                                            . 

   ــن ــنك ديـ ــيين وبيـ ــرق بـ يفـ
. 

 

 ودارت بيين وبني الدكتور خالل إقامتنا بالقاهرة معارك هجائية، ففي ذات مرة هجاين                 -
 :باألبيات التالية

ــي    ــاِدع أو يداج خــن ي ــت مب فلس
. 

ــي    ــر باألهاج ــتم فابِش ــدأت الش ب
. 

وبيـــتك لـــيس إال مـــن زجـــاِج
                                                            . 

يفاًأترمـــي باحلصـــى قصـــراً منـــ 
. 

ــاجِ  ــرق يف ِفجـ ــناس تسـ رآك الـ
. 

ــا    ــاراِت ملـ ــيلةَ الغـ ــر لـ أتذكـ
. 

ــياج   ــمك كالس ــول ِجس ــك ح وأَنف
. 

ختــاف لصــاً ومــن عجــب أراك   
. 



ــراِج؟  ــن ج ــك م ــل ألنف ــل يل ه فق
. 

  ــراج ــذا جـ ــا هـ ــربات يـ وللعـ
. 

ــي    ــته العجاج ــزهو بداب ــا ي )١(كم
        .                                                     

ــربايا   ــوراً يف الــ ــري فخــ يشــ
. 

 

 :فرددت عليه باألبيات التالية -
ــوجاجِ    ــدرب ذي اع ــش ب ــال مت ف

. 

ــزي  ــي )٢(غوي ــؤمل يف األهاج ــب ي  احل
. 

ــبعاجِ   ــك يف ان ــوق وجه ــك ف وأَنف
. 

ــويالً    ــاً طــ ــزعم يل أنفــ أتــ
. 

تلــــوح كقُــــبِة ذات ارجتــــاج
. 

ــروشٍ  أَ  ــن كـ ــي مـ ــن أنفـ يـ
. 

ــتاجِ   ــٍل أو ِنـ ــتك ذات محـ لَِخلْـ
                                                            . 

ـ     بدوولــوال شــارب يف الــوجِه يـ
. 

 

لت مدرساً سبع سنوات ومن حسن حظي أنين مل أكمل عشراً            ومن الذكريات أيضاً أنين اشتغ     -
مع احترامي للمدرسني، ويف تلك الفترة كتبت هذه القصيدة ختيلت فيها أن امرأة قرعت باب داري يف                 
وقت مبكر من الصباح ألن من عادة املدرسني االستيقاظ مبكراً والذهاب إىل عملهم قبل سواهم من                 

 :املوظفني، فقلت
 احلــي قلــت هلــا أهــالًفقالــت فــتاةُ

. 

مسعـت وراَء الـباِب طَـرقاً فقلـت من          
. 

الًـاده سه ـوِق تصط ـولُ الش ـ رس إليك
                                            .                 

 ن ــيت ــه فْومن ــى ب ــت رمي أت ــي قل س
. 

الَـي فَض ـى جبهت ـوأرسل من شعري عل   
. 

ــئيت    ــلح هي ــرآِة أُص ــت إىل امل وقم
. 

ــ ــباب مــن ي ــأنَّ وراَء ال ذِْهلُ العقــالَب
. 

ــاملٌ   ــب ع ــباب والقل ــو ال ــبلت حن وأق
. 

ــال   ــاِرب واأله ــش األق ــاء ومل خي فج
. 

غــزالٌ بــراه احلــب والشــوق واهلــوى 
. 

حمجــبةً، مل تــبد كفــاً وال رجــال   
                                                            . 

ومــا أن فــتحت الــباب حــىت تقــدمت 
. 

ــال    ــوقه قَفْ ــازالً ف ــيه ن ــباً عل مك
. 

ــر  ــت إىل الت ــهاِسبورح ــم غَلْق  أحك
. 

ويــا مــن هلــا يهفُــو الفــؤاد إذا جــال
. 

ــىن   ــلَ املُ مــا أَج ــالم اهللا ي ــت س وقل
. 

ـ  ع اجلمـاِل ومـا أحـال     وأـزلَ مـن ن
. 

أزيلــي عــن الــوجه اللــثام لكــي أرى 
. 

ــى   ــبها لَيلَ ــاً وأحس ــبين قيس وأَحس
                                              .               

ــعاً   ــرع خاض ــيها وأَض ــت أُناج ورح
. 

ــالّ   ــا ع ــآن أَلفاظه ــمع الظم إذا س
. 

وأمسعهـــا أبـــيات شـــعر رقـــيقةً 
. 

ــوال  ــم الق ــعار أو تفه ــمع األش ومل تس
. 

ــت  ت وأعرضــح ــنها صــدت وش ولك
. 

ــنجاً وال دالَ  ــن غ ــي ال حيس ــن الالئ م
. 

وخابـرت نفسـي قلـت هـبها خجولة         
. 

                                           
 .حسن العجاجي يرمحه اهللا بذلك يقصد )١(
 .تصغري غازي: غويزي  )٢(



ــفِإ ــهالي أَن ــيوم تستصــعب الس راك ال
                                                            . 

ــاً   ــو رائع ــت اخلَط ــيقاً ثاب ــدم رق فأق
. 

الـه فص ـن طُولِ ـار م ـالً ص ـألي فص 
. 

  ــوه ــوق خط ــع الش ــيب يدف ــبلْ قل وأَقْ
. 

ــوال   ــر اهل ــيين إذا مل ت ــاذا رأت ع فم
                                                            . 

ــوجِه ا  ــن ال ــكشــفت ع ــيل ِل ثامهجلم
. 

الصبِح م  ـيلُ بي حت حه ـاضالـا لَي ـن قَب
. 

ــبٍ   ــرباً ذات ِمخل ــوزاً عق ــت عج رأي
. 

ىـي القَتل ـت ف حباً َألص ـولو مل يكن حلم   
. 

اًـوم صارخ ـن الن ـوراً م ـوقد قمت مذع   
. 

 

.  مث عرج الشاعر احملتفى به إىل الشعر الشعيب، وأنشد عدداً من القصائد اليت أطربت اجلمهور               -
 .)١("حبر العني"أوىل هذه القصائد قصيدة بعنوان 

درونيلوموين وال ي 
  اصغريونشاعر: ولونيكَ

رينطْكتب س... 
 نونك الفُعلى باله ملَ
وأنا غواصن يف حبر العي 

 ... ياهل البحرين)٢(هِنعِبطَ
 !لني مىت ابتكتب؟: ولونيكَ

 بتتعب يوم،
 صايدك هذي ما بتعجبكَ

 بهبصيدك يوم حبر ِغ
 به ما تغلبهوموج الِغ

 لنيوم: لترفعت راسي وكَ
دهادع...علوم؟ كان يف يوم م 
 ...ثر ما يضرب أفاديِك
 ...ثر لنيوم يف بالديِك
 ثر ما فيها من حلوينِك

طيب من الطيبني أَوناس 

                                           
ديوان "جمموعة القصائد اليت ألقاها احملتفى به يف حفل تكرميه بالشعر الشعيب باللهجة البحرانية أُخذت تصويراً من ديوانه املسمى                      )١(

 ".الشعر الشعيب
 .أي عاداتنا وسجيتنا: طبعنه )٢(



 ما دام يف ليل، ويف مسار
 با ِخط أشعار

مهغواص يف حبر العني؟ب  
 
 . البحرين ياهِلهِنعِبطَ
 اسنني رش من عمري عضيتكَ

آطوفوآدور ... 
 عت احبور؟طَكَ

 وجفت العامل املسحور
 ...طفت رمان من أغصونهكَ

 صوروسكنت اكَ
 اره ابنوطلت اجلكَو عمأُ

 إلني ما صادين لغرور
 ت الدنيه أكثرهارو دأُ

 ...وآخرا
 !شور كل ذي اكَتبني إنَّ

 مثل ساعات يف بالدي
 مع اللي حبه أفادي
 أبد ما مر على عيين

 رهميبهة الس للنآِح
 آحن للوزه والبسره

 آحن للصوت واليامال والشيالت
 والسمره 

 ولو خبلت،.. وآحن وآحن
 طرهعذاري، حىت بالكَ

 ب مهما طار،و طري احلُأُ
 فرهو مهما طول السأُ

 لبه،ومهما داس على كَ



 عشر مرات موب مره
 مرده يرجع ابالده،

 ب سنتنيب يوم أو عكَعكَ
مهاص يف حبر العني؟ غوب 

 . البحرينطبعنه ياهِل
 ...وأنا مسافر

 ...ئلوينيِس
 يسئلوين اللخو من وين؟

 :وأجاوم
حرينمن الب 
حرين؟من الب! 

  بلدكم وين؟...ال تاخذنه
 وما تعجب إلني الناس

 نسوا أبالدي
 ...ولني ولني

 هاأليام ما يف شي عجبه،
 ني الِشكام سوكَب ماكَعكَ
 هور ياباين،ش املَغدا

يا لولو البحرينونسوك  
 ومهما الناس نسوا

 ما انسه
ينسه بلد الصدافنِْدح  
ينسه نظر عينه،نِْدح  

 بلد لنخيل، بلد لسياف
 ...ولو ينسه

 بتم مضروب،
 لبه ابسيف أبو حدينيف كَ
مهغواص يف حبر العنيب  



 .طبعنه ياهل البحرين
 بلدنه روضه من لورود
 إذا جفتها انفتح يل باب،

 بل مردودمن اجلنة كَ
 أو عود عمري الضايع،
 كأين من يديد مولود

 بلدنه نسمه يف اربوعها،
 تداوي اليائس امليهود
 عليها الدنيه حاسدينه،

 وصاحب الزين دوم حمسود
 وموب عجبه إذا يف يوم،

 ليب،عصرت كَ
 وكتبت ابدمه بس سطرين

محبر العنيب غواص يف ه 
 .طبعنه ياهل البحرين

• • • 
 "سوالف أمي العوده" مث أنشد احملتفى به قصيدة عنواا 

ــوانه ألول  ــن نســ ــبه مــ طيــ
. 

 ديت،أمــــــي العــــــوده ج
. 

ســـولفي عـــن أول: قلـــت هلـــا
                                                            . 

ــديت مــــره معاهــــا    اقعــ
. 

ــامج أولْ  ــرين أيــــ تذكــــ
. 

ــنج     ــالفه مـ ــم سـ ــي جـ أبـ
. 

ل اكــــراه واال اشــــكَكانــــوا
. 

أوصــــفي يل اشــــلون أهلــــها 
. 

ــوف   ــا جن ــثل م ــان م ــلأك و أكم
. 

ــانج علِّ  ــلون زمــ ــيين اشــ مــ
. 

 ــي ــذي ش ــا وه ـ  ي ــدي كمـ لل
                                                            . 

:اضــــحكت مــــين وقالــت   
. 

ــتِل ــيـ ــويسه بـ ــو أشـ له طـ
. 

ال تذكــــــرين ابــــــزمان  
. 

                                        
. 

ــنا ألول  ــى أيامــــ !آه علــــ
. 

  ــن ــبس زيـ ــني لـ ــدلـ ل تعـ
. 

ــدي     ــا ول ــود ي ــوك الع ــان أب ك
. 

   ــو ــا احتـ ــنه مـ ــيين عـ لوعـ
                                                            . 

ــه    ــتم يف مكانـ ــا يـ ــيب مـ قلـ
. 



ــتفخ ثــــوبه امللمــــل   وانــ
. 

 ــر ــى صـ ــني مشـ ــهولـ ت انعالـ
. 

ــل  ــنه اتقلقــ ــل داريشــ !كــ
. 

 ــنحن ــني حتــ ــنخنولــ  أو ختــ
. 

للولـــني ضـــحك ويهـــه ايـــته
                        .                                     

لــه هيــبه حلــوه   كــان يــبل،  
. 

ــتدلل ــي ايــ ــرخو اللــ هالــ
. 

مـــوب مـــثل ســـبالن زمـــانكم 
. 

لبهــــذي راس واحــــد اخمَــــ
. 

ــه   ــنها عشـ ــرأس جـ ــة الـ كشـ
. 

ــبل  ــدكاكني واهللا مســـ !يف الـــ
. 

هــــلو مــن ذديصــلح الــواحِ  
. 

ــت ــأل : قالــ ــقد اتســ اشــ
. 

قلــت بعــد مــا يــده باســأل     
. 

*   *   * 

ــد  ــييت أحـ ــط حبـ ــغريه قـ اصـ
                                                            . 

ــا   ــت هل ــابه  : قل ــنيت ش ــوم ك ي
. 

وب بـــردتنـــتفض والدنـــيه مـــ
. 

  ــت ــد اومتــ ــحكت وايــ اضــ
. 

ــد  ــيس ألربـ ــا هلـ ــر يـ ال تكفـ
. 

ــت  ــن اهللا: قالــ ــتغفر مــ اســ
. 

يك مـــول مـــا اتـــردديف الســـك
                                                            . 

ــه   ــنت يف زمانــ ــت البــ كانــ
. 

ــروح احتمــــ  ــنة اتــ ديف الســ
. 

مــرهلــو اطلعــت مــن بيــتها     
. 

ــل ــربيد. اتطـ ــوف اتـ ــن اخلـ مـ
. 

ولـــو اطـــبقوها مـــن الدريشـــه 
. 

متشـــي يف الســـوق واتصـــيد  
. 

ــذي    ــنا هـ ــثل أيامـ ــوب مـ مـ
. 

ــيد  ــرج الـ ــع يف مهـ ــم دفـ وجـ
. 

ــا  ــت هلـ ــازج: قلـ ــكان يهـ اشـ
. 

ــيد    ــة الـ ــده ترسـ ــا آتعـ مـ
                                        .                     

ــايب    ــويه ربــ ــت؛ اشــ قالــ
. 

 ــي ــل شـ ــو كـ ــيها امكـ د فـ
. 

ــوده   ــه عـ ــان بقشـ ــيهاز كـ والـ
. 

ــ ــوف اللمــ ــودصــ اع األســ
. 

فــــيها دفــــه أم عمايــــل   
. 

  ــيع ــا يتـ ــج، مـ ــزري صـ دابـ
. 

ــه   ــه كلـ ــل واحملـ ــوب نشـ وثـ
. 

  ــر ــن يـ ــده مـ ــورنغـ دع امـ
            .                                                 

وفــــيها ميداســــني أو مفلــــع 
. 

 ه ومـــا امتـــدد مـــا اتعـــو
. 

واملشــــط سيســــم اضروســــه 
. 

ــورد   ــة الـ ــته رحيـ ــي رحيـ اللـ
. 

ــنايت   ــابون بــ ــبني صــ وقالــ
. 

دــود أو أزي  ــن الع ــه ده ــوتول
. 

ــريطة   ــيار يف خــ ــنه عــ وحــ
. 

ــت  ــديت، قالـ ــهد : يـ ــا أشـ أنـ
                                                            . 

ــا   ــت هلـ ــازج : قلـ ــذي يهـ هـ
. 

هالــــزمان الــــنحس ألنكــــد
. 

ــا  ــت هلـ ــاين: قلـ ــا اف زمـ آنـ
. 



  ــب ــس وآتعــ ــتقر بــ دآســ
. 

عـــندي جـــٍم ألـــف وقصـــدي 
. 

زيــــد حيــــذرين وأمحــــد  
. 

ي آتــــزوج ولكــــن أبــــ 
. 

ح وآمتــــــددآيب آرتــــــا
                                                            . 

ــا ريب   ــزويب يــ ــىت اعــ يل مــ
. 

ــواو ــويت قالــ ــي: إن نــ دــ
. 

بشـــيآان صـــربت خايـــف   
. 

لـــني تشـــربكت متســـي العـــبد
. 

ــر    ــر وباجـ ــني حـ ــت أحلـ إنـ
. 

ــنهد  ــت يف أرض اهللا مـــ وانـــ
. 

ــل     ــا غاف ــرقور ي ــدش ق ــيش ت ل
. 

واشـــكثر نصـــحوين واشـــقد  
                                                            . 

ــ  ــناس حيــــ روينواهللا هالــــ
. 

ــني رد   ــد او ب ــني س ــت ب ــا دخ وأن
. 

ــه   ــاس تذمـ ــه ونـ ــاس متدحـ نـ
. 

ــيوز الشـــاب ألمـــرد صـــار عـ
. 

ــي  ــي بنفســ ــوزيت نفســ لعــ
. 

ــرد   ــنا الـ ــول لـ ــديت واتقـ يـ
. 

ـ   ونا نســــألاملهــــم خلّـــ
. 

*   *   * 

ــيمه  ــيلة العظــ ــن اللــ يل عــ
                                                            . 

ـ  : قلــت هلــا   ولفييــا يــده سـ
. 

ــه  ــبار قدميــ ــبحت أخــ وأصــ
. 

ــت    ــي راحـ ــزفه اللـ ــيلة الـ لـ
. 

 حلــــيمهوه مــــرمي وبــــن
. 

ــت  ــذوين : قالــ ــزفة خــ الــ
. 

ــيمه   ــين يتــ ــب جــ بالغصــ
. 

ــره   ــيه محــ ــط زولــ يف وســ
. 

ــه  ــن اهللا يدميــ ــا احلســ وهــ
                                                            . 

ــوا  ــيها: وقالــ ــم اهللا علــ اســ
. 

ــيمه ــه خــــوف اهللا علــ خايفــ
. 

 ــا ودخ ــه وآنــ ــوين الفرشــ لــ
. 

ــنه ــه وفطيــ ــتحي وعاقلــ تســ
. 

ــت    ــنا كانـ ــروس ف أيامـ والعـ
. 

ــنه   ــن مييـ ــزوج مـ ــبض الـ تقـ
. 

والعــــروس يف أيامــــنا هــــذي 
. 

ــوق وي ــنه هفـ ــود متيـ ــا ايلـ هـ
                                                            . 

 راســـــها كأنـــــهرافعــــةٍ  
. 

ــنه  ــا تعيـ ــب زوجهـ ــني تعـ ولـ
. 

ــي مس  ــح تأو متشـ ــه اتضـ كانسـ
. 

ــنه   ــا زيـ ــرتوا ميهـ ــتو صـ وانـ
. 

 إهـــي ألولصـــارت البـــنت  
. 

ــي   أو ــو علــ ــنهأبــ هللا يعيــ
. 

ــب   ــي تطلـ ــب وهـ ــي ختطـ إهـ
. 

ــنينه  ــانت اســ ــزمان شــ والــ
                             .                                

جفــــنا يف البحــــرين مناكــــر 
. 

أو كــل زمــان ســلكه وافــنونه   
. 

ــا   ــت هلـ ــد : قلـ ــذي متـ نهـ
. 

ــنه   ــس العييـ ــن نفـ ــه مـ كلـ
. 

ــت  ــدن : قالـ ــلك وأي متـ أي سـ
. 



ــيونه  ــبط اعــ ــود تنــ احلســ
. 

ــك    ــت حال ــدي ان ــا ول ــوف ي ج
. 

ــنه ــيت يف املديــ ــتمئه وبــ ســ
                                                            . 

كامـــل األوصـــاف معاشـــك   
. 

لـــيش يـــا حلـــوه مـــا تبيـــنه
. 

ــزويب   ــر اعــ ــت يل باجــ وانــ
. 

ــاز ــعره نـ ــنهشـ ــوق جبيـ ل فـ
. 

ي ولـــد فـــالن ألنـــه  تبـــ 
. 

ــنه   ــتني وتيــ ــه تفاحــ ويهــ
. 

تـــيب ولـــد فـــالن ألنـــه    
. 

ــنه   ــه مسيـ ــن عايلـ ــله مـ أصـ
                                                            . 

ــه     ــالن ألنـ ــد فـ ــيب ولـ وتـ
. 

ــلْ ــنه صـ ــتار نبيـ ــى املخـ  علـ
. 

ــه     ــالن ألنـ ــد فـ ــيب ولـ وتـ
. 

ــكينه  ــه وياسـ ــا فاطمـ ــيش يـ لـ
. 

ــ  عواتشـــــــرط واتدلِّـــــ
. 

يف البـــيت حـــزينهوتـــبقه هـــي 
. 

ــ  ــرد ويـ ــالن ويشـ ــد فـ ي ولـ
. 

ــنه  ــاعته اللعيــ ــيه ويف ســ فــ
                                                            . 

ــن   ــكينه تلعــ ــد املســ وتقعــ
. 

إن يل أيـــــــام حســـــــينه
. 

 ي عـــينيت مـــا تـــدر يـــد
. 

ــنه  ــه متيــ ــاحب اعمامــ صــ
. 

ــابه  ــتقد اين آشـــــ تعـــــ
. 

ــه ــنت آمتشــ ــريج كــ يف الفــ
. 

مـــــا كـــــأين يف زمـــــاين 
. 

والشـــعر فـــوق راســـي كشـــه
                                                            . 

  ــو ــان تـ ــاريب كـ ــيطلعشـ ه بـ
. 

ــه   ــا تعشـ ــي مـ ــل عقاسـ وكـ
. 

ــه   ــل دريشـ ــن كـ ــنات مـ والبـ
. 

ــه  ــذفين ابغرشــ ــذي حتــ وهــ
. 

ــه  هــــذي تضــــربين ابعنقيشــ
. 

ــه    ــىت رعش ــول ح ــش م ــا ارتع م
. 

ــي يف  ــا ماشــ ــيوآنــ  طريقــ
. 

ــيله  ــتوبني يف لــ ــاين مكــ يــ
                                                            . 

مـــــا كـــــأين يف زمـــــاين 
. 

ــى ــنون بوليلــ ــوى ميــ يف اهلــ
. 

واســـهريت آكـــتب قصـــايد   
. 

ــيده  ــيوم البعــــ زرت لنــــ
. 

مـــــا كـــــأين يف زمـــــاين 
. 

ايـــودي صـــوب ابـــالد يديـــده
. 

ــواها    ــيون هـ ــافريت يف اعـ وسـ
. 

*   *   * 

ــيده  ــبه الوحــ ــديت الطيــ يــ
                                                            . 

ــوالف   ــن سـ ــالفه مـ ــذه سـ هـ
. 

ــده   ــزود بازيـ ــيب الـ ــي يـ اللـ
. 

ــر    ــنها وباجـ ــم مـ ــت لكـ قلـ
. 

 

 ":واجالز" مث ترمن بقصيدة ثالثة من الشعر الشعبـي باللهجة البحرانية عنواا -
 .لْإشكثر كنت آتسأَّ



 .لْإشكثر قبل الزواج كنت آتسأَّ
 ،لْملَّآقعد الساعات مع الناس، ما ِت

 ربع أبـي الصراحه،يالْ
 .مول علي ال جتذبون
 الزواج بيين وبينكم،

شيواال ينون؟دلْ ع ! 
 ما تركت من ربعي واحد،

 .ما سألته هالسؤال
 من كثر خويف بغيت آسأل بعد

 !حىت اليهال
املعروف ترى ضاعت يف ادرويبِلياه  

 وط، آتزوج؟عندي جم ن
 !آبقه اعزوبـي: ال، الاو

 واهللا خايف منه هالقرقور،
 .ولو كان من ذهب
 زينه احلرية زينه،

 .حىت لو تكون من حطب
 !راسي راس متروس وعاقل

  ليش آقط نفس اف مشاكل؟
 . كنت آفكر ليل ار يف هاألمور

  حىت كنت ساعات آحس
 . راسي يدور

ا ابالش واحلياة، ما يصري جتار. 
  وا حلقيقة ما تبان اال ابنقاش،

 . هذي كان تفكريي من قبل الزواج
  كنت آجذب، عقلي ساعه،
 . وساعه كنت آعتربه صاج

*   *   * 



  الزواج جاوبين شايب
  ونصيب قال يل ذي حظُّ

 ، ينجح فيه بعضهم)ال تري (
 . والبعض الزم خييب

 . والسعاده موب بلفلوس يف احلياة
  السعاده، لني توفقت امبره،

 . بني البنات
 .. روح تزوج

 .. ال تردد واحتجج
 . احلذر فوق حده لني زاد ما يفيد

  واللي ما ينيشن ويرمي،
 . يف القنص مول ما يصيد

 . وأنت موب أول وال آخر ولد
 . اللي قبلك عرسوا من غري عدد

ب يله جر. 
  موب عجب لو مره يف األلف،

 .ظك الزفت، يبقه طيب ح
 . ميكن اتفوز لك ابدانه
 . وتكتمل نص الديانه

وجرب روح . 
وجرب روح . 

*   *   * 
  قلت يف نفسي، هذي شايب

 . خمه خرفان وخراب
 . ليش ما آروح، آسأل يل شاب

 ،. اجلواب ميكن يكون، عنده اجلواب
*   *   * 

ر سألت واحد آعرفه،حت  



 .زوجني شاب من املت
 :يا فالن باهللا قول يل:  قلت له

  الزواج زين هالسنني؟
  أيب من عندك نصيحه،
 . وأنت شيخ العارفني

 . الزواج؟ جاوبين يضحك
 . الزواج ال خيدعك شهر العسل
 . والليايل األولية واملواعيد والغزل

 . الزواج موب كاب ثريد
  هذي شي ييب له واحد،
 .د قلبه مصنوع من حدي

  الزواج ميكن يكون زين،
 . للي فوق األربعني

  للي ييب يستقر، لكن بشرط،
 . بوكه مسني

 ! آنصحك مول ال تزوج
 ! حىت لو يقولون لك اتزوج بالش
 . حىت لو تاخذ مئة دينار معاش

  جم سنة ابتدفع أجار الشقة جم؟
  انت لو اتداوم على دفع األجار،

 . يعين نص عمرك عدم
 :ال يصيحني مسعت آخر الشهر ري ول

 . افتح الباب، هذي بيل الكهربه
 .آه يا يبه:  غن على نفسك وقول

 . ماهلا قيمة الدنانري يا رفيجي هالزمان
  اهللا يرحم يدي، خذ أربع حرمي،

 . ولو حالل، جان خذ مثان
  ما صرف ربع اللي راح مين،



 . يف أيام اخلطوبه
 .ه وما لقه أدناة صعوب

 . واهللا غري لعزوبـي ما يقدر يعيش
 . حشى لو يتعشه باجله ويتغده يريش

 ! آنصحك مول ال تزوج
*   *   * 

 هذي شخص،:  قلت يف نفسي
 . باين عليه وايد يزيد

  ليس ما آروح آسأل يل واحد،
  توه متزوج يديد

  مرت األيام وصدفه،
  طب رفيق يل يف العمل
 ره، رحت عقب مده آزو

 . يل ما حصلفِص:  قلت له
 . عطين رايك باختصار
 ! جنه إلعرس واال نار؟

 .حلظه:  قال يل
 ! وقام ومت مده ايتصوخ
 . مرته كانت قاعده تطبخ

 أكيد خايف اتسمعك،:  قلت
 ،شلخه هات، بس مول ال ِت يلّ

 روح باجر تزوج،:  قال يل
 . إنت حتتاج لألدب

 :الوا يل إجذبوا جذبه علي، ق
 . قرقور من ذهب

ح يهد ديرة النعيمد  
ح احلبس زين، إال الغشيم:  يقولد. 

 . تسوه جم طاير وحر بني العرب



 . ما ختاف من لوم وال ختاف من تعب
 . لني رجعت البيت تنام لك مستريح
 . ولني مشيت متشي اتثىن من الطرب

  واهللا مينون اللي ياخذ له مره،
 اهدها طول عمره، يقعد ايش

 . كأا منظره
 . واهللا يا عامل حرام

  واهللا لو كل ليلة آشاهد قمر
 .يت للظالم منه وحنفشت جان ِط

  روح تزوج، بس على نفسك تشهد، 
 . قول على الدنيه السالم

 ! حد جييس الكهربه
ي عقربه حد يرب! 

 . حد يطيح يف حفره واعيونه متام
 د،لى نفسك تشه روح تزوج، بس ع

 . قول على الدنيه السالم
*   *   * 

رتوين يا ناس بالكالم واهللا حي 
 .؟ ومنذي آستشرين آصدق؟ ِمن ِم

 . خطري الزواج أمٍر
 .عهروح استشري امطو:  قال يل رأي

 . ميكن ايفيدك كالمها وميكن تكون منفعه
 . يلّه قوم ما فيها شي

  يا ما شخص اتظنه ميت،
وهو لو جربته حي . 

  كنت مسعت عن حرمه طيبه،
 . عندها ابويت يف املنامه

  ويوم سألت عنها أوصفوها،



 . وميزوا بيتها ابعالمه
 . ناس يقولون عنها طاهره

  وناس يقولون عنها ساحره،
 طاهره ساحره،:  قلت يف نفسي

 . يلّه روح
  جربيت كل الفالسفة،
 . وذي بعد إنسانه، روح

 .يك ابكالم ميكن احتل القضيه، أو تسلِّ
 . إهي دينارين ثالثة، والزياره موب حرام

  كانت الساعة تسع بعد العشه،
 . وكانت الدنيه ظالم

ت، ويوم ضربت الباب، ومر 
 . مخس دقايق بالتمام

  رد علي صوت من وره الباب،
 .؟ جاوبت صديجنِم:  قال يل
 ون له قضيه، ياي حتلّ

 . له ضيجبنه اتسبمن ِس 
 وانفتح يل الباب،.  قال تفضل

يت بالسالم وبد. 
وقادين شخص من يدي . 

 .ممنوع احلجي:  وقال يل
احلجيه،ِكسئِل اال ملا ات  
باحترام جاوب . 

*   *   * 
 

 ــع ــه وامللفــ ــده بالدفــ وحــ
. 

ــي   ــيت إال جدامــ ــا وعــ ومــ
. 

مــا ختــرع  ســاعه مــن غــري  
                                                            . 

ــيين    ــيوا فــ ــت بعــ حبلقــ
. 

وارفـــع الصـــوت حـــىت آمســـع
. 

 عـــندك، تشـــكَّه اش: قالـــت 
. 

يـــــد آتوجـــــعامـــــنها و
. 

ــا   ــت هلـ ــيه : قلـ ــندي قضـ عـ
. 



لــه مــده مــا يتشــجع    صــار
. 

ــيب   ــزوج وقلــ ــدي آتــ قصــ
. 

ــع  ــزوج يل أربــ ــين باتــ جــ
                                                            . 

ــف  ــأل دوم وخايــــ آتســــ
. 

يـ  م ــل لــ ــا كـ ــربعهـ يله اتـ
. 

هيِدأنـــت حتـــتاج أوحـــ: قالـــت 
. 

ــا يف ريـــ  ــبع مـ ــنها يشـ ال مـ
. 

ــه    ــثل اخلبيصــ ــرمي مــ احلــ
. 

ــع  ــاا يلسـ ــس السـ ــوه بـ حلـ
. 

آخــاف آخــذ يل وحــده  : قلــت 
. 

ــع  ــزوج يل مدفــ ــىت آتــ !حــ
                                                            . 

ــا ريـــ   ــي آنـ ــوب فدائـ ال مـ
. 

ــ ــع اوإال يــ ــس اتدلــ ي بــ
. 

ــ: قالـــت  زوجانـــت نـــاوي اتـ
. 

راوين بـــاب قلـــبك امشـــرع  
. 

 ــي ــول يل بــ ــرادكقــ ن يل مــ
. 

ــبع   ــنها ينـ ــن عيـ ــكر مـ الشـ
. 

ــيله   ــه مجـ ــك زوجـ ــندي لـ عـ
. 

ــنفع  ــده تــ ــان الشــ يف زمــ
                                                            . 

ــده  ــيقهوحــ ــرمه وخلــ  حمتــ
. 

 طْ واتعومــــا تشــــرمــــن
. 

ــا يـــدوخك مهـــرها  وحـــده مـ
. 

 ذي وحــــــده اتــــــربقعوإالَّ
. 

ــا  ــت هلـ ــو: قلـ ــدر آجـ فهاآقـ
. 

ــي و ــِطأبـ ــع سـ ــنه آرتـ  اجلـ
. 

ويـــــنها دلَّـــــيين حملـــــها 
. 

ــع  ــذي أوسـ ــك هـ ــن نظارتـ مـ
                                .                             

ــاره: قالـــت  ــتاج نظـ ــت حتـ أنـ
. 

ــرنبع  ــح، قـ ــا توضـ ــمه مـ كشـ
. 

ــيها   ــاين علــ ــمتك بــ كشــ
. 

!يــــا مبلــــتع؟.  تتعامــــىوإالَّ
. 

ــدامك   ــيها جــ ــي تبــ ..اللــ
. 

ــرقع    ــا يت ــه م ــن وي ــفه ع وكاش
. 

ــه   ــا قاميـ ــيت إال ـ ــا وعـ ومـ
. 

ــروع  ــر تصـ ــن املنظـ ــان مـ جـ
                                                            . 

ــريه   ــه كـ ــي ! ويـ ــوفه ينـ جيـ
. 

ــروع  ــاليت خ ــان ح ــركيض ج !يف ال
. 

ــاعدتين   ــي ســ ــوما رجلــ ولــ
. 

 

وأتبع احملتفى به ما سبق إنشاده من قصائد شعره الشعبـي بالقصيدة التالية وعنواا                
"رينكُذْت:" 

فت حتت الدريشة وكَتذكرين يوم. 
 !وانيت من بني الدريشة اتبصبصني
 آنه من يومها على بيتكم آدور،

 آحسد الطالع من بابكم واللي يزور،
 وج يلعب معاي،خواشكثر خليت أَ



 :ألينه يوم ِسإنحىت 
 !إنت ليش رايح وياي
 :ول يلوهو ما يدري، يكَ

 تيب من؟
 !إنت ليش يف السكة كل ساعة تبني

 ...تذكرين
 يتج يف طريج،تذكرين يوم مالكَ

 تر،ف يف كَوآنه واكَ
 .وباي صديج

 ابلنه ابتسميت،حىت إنج يوم تكَ
واحلننيبسمه فيها كل األشواك . 

 ول يلوالتفت صاحيب يكَ
 هذي مني؟

 ...ن؟ ذيلت له ِمكَ
 !هذي وحده، صاحبة اخيت من سنني

 .تذكرين
*   *   * 

 تذكرين يوم عيد أضحى،
 ...يوم جيتوا إنيت وأهلج زايرين
 عرفتين رحيه اخلنه عليكم،

 دوختين،
 .و رازجي ويامسنيورد أُ

 كنت آنه اف عيدين يومها،
 عيد حضوركم عندنه اف بيتنه،

 و عيد ملعايدينأُ
 تذكرين
 تذكرين

*   *   * 



 افالنه، )١(تذكرين دزة
 تذكرين السنطوانه،

 ويلستج حول العروس
 مر ليلته كان ضاوي اجلبنيإلكَ

 ليب من مكانهشال كَ
 ضيع انيوم السمه،
 خالها سوده ما تبني

 تذكرين
*   *   * 

 إحنا وين اليوم
 من هذي اللي راح

 ليش كربنه،
 صرنا ما نعرف بعضنه،
 كانت األيام تركض،

 واحنا نركض،
 !فنه؟ليش وكَ
 لبج عساه يف يوم يلنيإسئلي كَ
 .تذكرين

 

 ": ي خذمرهعم"ويتابع احملتفى به إلقاء قصائده فينشد القصيدة التالية وعنواا 
ــد أُ  ــنت أجاوي ــتره ب ــل وامس و أه

. 

ــن  ــوم م ــره ي ــي م ــذ عم ــام خ  األي
. 

ــ ــوم يكَ ــرهي ــوم احمم ــون أُو ي ط ياكل
                                                            . 

ــره  ــوه امعط ــا اســنني حل ــاش معاه ع
. 

ــدره  ــياة امك ــارت ح ــفت ص ــا ص م
. 

لكـــن األيـــام اتبـــيض ِلشـــعره 
. 

ــره  كَ ــدام املنظ ــرفة ج ــدة يف الغ اع
. 

كــل يــوم اهــواش كــل يــوم دنــدره 
. 

ــره  ــا م ــدادج م ــي ك ــره طيع ــا م ي
. 

ــج الــدورم واخت   ي الــبودرهلــتعل
. 

ــره  ــردها اخممف ــارها أُو ط ــع اكش مج
                                        .                     

ــخره    ــى هاملص ــي عل ــرب عم ــا ص م
. 

ــروحه أُ  ــبخ اب ــدر يط ــل اجل و يغس
. 

ــرِتأُ  ــام أُو م ــطرب  األي ــي مص و عم
. 

                                           
 .ليلة الدخلة )١(



درـ ح وكـوب ف ـلعمي جاف البيت مكَ   
. 

رـا تس ـه م ـوب حال ـمزبله اف كل ص    
. 

نــادى خطابــة فــرجينه يف عصــر   
. 

ــر   ــك يفتك ــات ل ــنوم ب ــياه ال ــا ه م
. 

ــتكَ ــا: ال ــر ي ــبدرابش ــه بال  ولدن
                                                            . 

يــا خلالــه جــويف شــالنظر: ال هلــاكَــ 
. 

ــي الشــغل أُخــلْ ــك تفتكــر عل و بال
. 

و حلــوه مســتوره ســترت أهلــها أُبــن 
. 

ــر  ــا بوعش ــوكه عطاه ــده اف ب دش ي
. 

عمــي مــن كثــر الفــرح راح يف كتــر 
. 

*   *   * 

 

واملغـــين صـــاح والـــزافن زفـــن
                                                            . 

ــحن  أُ  ــزنه انش ــام دهلي ــرت األي و م
. 

نـاستج:  هـول عن ـو عمي لو جفته تكَ    أُ
. 

 حســنو رشــت املــاي ورد علــيهم أمأُ 
. 

ــن  أُ ــي رط ــوم بالعجم ــيجه اغل و رف
. 

ــيوفه أُ  ــم اض ــنبدرع ــه انط و يف الفرش
.                                    . 

!خيلــي خــنب: الطالــع الفرشــه أُوكَــ 
. 

*   *   * 

 

والعــروس مــن فرشــه العــم اطلعــت
. 

ــرحه انكَ أُ  ــام والف ــرت األي ــتو م ض
. 

ــريت؟   ــيش اتغ ــاس ل ــا ن ــره ي !هامل
 .                                                            

ــرت    ــيها ومش ــملول عل ــت الش حط
. 

ــبخ أُ  ــل املط ــا درت داخ ــنه م و ع
. 

        ـ ا يلكَ لـني جيـي مـن السـوك ا حتت ه
. 

ــ ــاكَ ــدلت  : ال هل ــا تع ــديل م إتع
. 

ــ  ــاكَ ــنظفت : ال هل ــا ت ــي م إتنظف
.                                    . 

ــنون اطّ   ــراد ام السـ ــواملـ !تلكَـ
. 

*   *   * 

 

ــتفه   كَ ــرب، ن ــاله يص ــا خ ــبه م !ل
                                                            . 

ومـــرت األيـــام عمـــي تعـــرفهأُ 
. 

ــدفه  ــيه ص ــاس يف الدن ــا ن ــرمي ي هاحل
. 

هـ بطرف وك، حبلك ـى اف زرن  ـن مش ـلي 
. 

حفهي كَ ــطوط ف ـغري خرز مغشوش حم   
. 

ــ  ــا لكَ ــاه املصــطفىم ــيهم أُو ج يت ف
.                                    . 

واجلهــل فــيه الــبالوي امصــففه    
. 

*   *   * 

 

ــه  ــا امهفهف ــرفه اره ــده يف الغ كاع
                                                            . 

ـ أُ  ه مجــيله امــثقفه ثو يأتــك الثالـ
. 

!هـذي معرف ــه ه ـولا اتكَ ـو لني ره  أُ
. 

و بالغــه وفلســفهره علــم نفــس أُتكَــ 
. 

ــه  ــريه امألفـ ــرته عبقـ ــه مـ وانـ
. 

ــا   ــا ج ــي مل ــفه عم ــته املؤس ف حال
.                                    . 

ففــهام وشــتم حظــه وطــردها ابلكَكَــ 
. 



*   *   * 

 

امفـــرخه )١(إملالفــع فــوك ويهــا   
            .                                                 

ــنطخه    ــيه امط ــرابعه غب ــك ال وجات
. 

ت تطبخه ـوز راح ـف ل ـو لني شروا ج   أُ
. 

ــخه    ــا تفص ــل م ــدام األه ــىت ج ح
. 

                                        
. 

!خمفخه: الـت و لـني شـروا بطـيخ كَ       أُ 
. 

ــرك كَ ــره احت ــم م ــكني ج ــبه هاملس ل
. 

بها مانطـــكإملـــراد عمـــي عكَـــ 
. 

                                        
                                                            . 

.زكـد ل ـي مسي ـو ف هد حجي النسوان أُ    
. 

 

 ":الفن الشعيب"مث قرأ احملتفى به القصيدة التالية وعنواا 
 مصنوع يف مبيب )٢(النشل
 .هلَهندي فصثوب 

 ومن فرن احلمره ويا البودره
والشعمدهون بدهان اجنلترهر ، 
 !رقصه شعبيه مصوره: سمواِإل

*   *   * 
 رقصة فرعونيه، رقصوها بنشل
 دبكه فينيقيه، برقصونه بنشل
 وبكره اهلبان، برقصونه بنشل

 "فونج" والرفيج من كوريا،
 !يف احتمال يغين صوت

 يترمن" م رامرا"وصاحبه 
 أختج يا مرمي" ومارجريت" و

 ...آه يا مرمي
 هو ذي اللي صبغ ويهجنِم

 !وقص سود البسايل؟
 منهو ذي اللي عمل هذي العمايل
 هذي مو مشيج، وال ذي رقصتج

                                           
 .هاوجه: ويها )١(
 .النشل باللهجة البحرانية تعين الثوب املقصب )٢(



رقصتج، رقص النخل، سالنخلِفع  
 .يف اعربـي، يف يد بطلرقصتج، ِس

 بس شنو يف هالزمان، يرضى الزمان
 صل، داخ األصل، ضاع األصلاأل
ه ِمقَما به لنا يف أي مكانن. 

 وكل يوم والفن الشعيب
 وكل يوم والرقص الشعيب

ميشي، ميشي اعلى وهر! 
 !!رقصة شعبية مصورة: سمواِإل

*   *   * 
 صار لنا نتريه فوق عشرين سنه

 " ضاحي"و " فاس"ما عقب 
ما يف حدى لنا غن. 

ِبناد اجلزيرهبع من فَ فن ناي 
 آنا ابن الديره: فن يقول

 ضاقت نفوسنا من فنون القواطي
ت قلوبنا من اجلوس والعفاطيلَّم 

 فن جييس الصمي يتحول مجر
 فن يعيش طول العمر
 موب خرابيط اليهال

 .لسؤآل، هذي السؤآلا
 

 ":هـدرالب" :واختتم احملتفى به قصائد شعره الشعبـي بالقصيدة التالية وعنواا
   ــحب ــها س ــحب، ريل ــتها تس جف

. 

البســـه دفـــه، يـــوم يف درب   
. 

ــب  ــا جلــ ــب وياهــ والعجــ
                                                            . 

اشــــيه حــــزة مغــــربيه  م 
. 

ــعب    ــيها ص ــا ف ــول م ــهلة م س
. 

قلــت يف نفســي هــذي صــيده    
. 

يل مـــىت اتلـــني وأنـــت صـــلب
. 

ــ  ــر يلّـ ــنحوس مـ ــا مـ اجلكه يـ
. 

ــب   ــويه هـ ــن اشـ ــوى مـ إهلـ
. 

   ــي ــرمن وعلــ ــع الفــ إرفــ
. 



 ــب ــنده قلـ ــا عـ ــي دوم مـ اللـ
                                   .                          

عمــره مــا فــاز باللــي يبــي     
. 

ــرب  ــدري حـ ــو تـ ــق لـ والعشـ
. 

 خـــوض تـــرى الدنـــيا معـــارك
. 

*   *   * 

 

لـــه ضـــرب يف الصـــدر آمســـع
. 

قــــربيت مــــنها وقلــــيب   
. 

يف القـــنص باصـــيد يل ضـــب  
. 

ــأين     ــدري كـ ــا تـ ــي مـ وهـ
. 

جلــــب أصــــيل مــــن أم وأب
                                                            . 

ــت  ــوه  : قل ــب واحل ــن هاجلل وازي
. 

واال طــــوق صــــابينه صــــب
. 

وشــــة يف ارقبــــتهركَليــــتين كَ 
. 

ــذي ــب  ه ــوقه جل ــا ف ــب م  جل
. 

يـــا ســـالم جـــنه غـــزاله    
. 

ــب  ــيش وحـ ــنه عـ ــوب مثلـ مـ
. 

ــي   ــوم قواطـ ــه احلـ ــذي أكلـ هـ
. 

!!جــــب: لــــندين؟ قالــــت يل
                                                            . 

ــوه؟    ــا حلـ ــذي يـ ــندين هـ لـ
. 

األمـــــل ف اعروقـــــي دب 
. 

ــت  ــا: قلـ ــه! أفـ ــن يف حلظـ لكـ
. 

والدلــــع ثلثيــــنه ســــب  
. 

ــت  ــع : قلـ ــذي اتدلـ ــيد هـ أكـ
. 

ــنه رب   ــا لـ ــين مـ ــنه يعـ :إحـ
. 

ــا  ــت هل ــدره؟: قل ــا ب ــيش جــب ي ل
. 

ــب  ــادي طــ ــواج افّــ يف هــ
                                                            . 

ــيقة   ــوب دقـ ــتني مـ ــن دقيقـ مـ
. 

طفِّـــي شـــي يف صـــدري شـــب
. 

ــ  ــج يروخـ ــن ويهـ ــه عـ  الدفـ
. 

ــب   ــام أو خ ــوت ق ــن امل ــان م ج
. 

ــيت   ــنفخني يف مـ ــو تـ ــِت لـ إنـ
. 

ــب  ــبله حـ ــي قـ ــيس وال اللـ قـ
. 

ــاف     ــا ج ــس م ــِت مش ــثلهاإن م
. 

ــب   ــبه غصـ ــر آييـ ــو القمـ لـ
                                                            . 

ــيب    ــس وطلـ ــري بـ ــه آمـ يلّـ
. 

ــانه ذرب ــبغ بالســ لــــني صــ
. 

ورحــــت آمسعهــــا واخــــويك 
. 

*   *   * 

 

ــديج  ــدفة صــ ــافين صــ جــ
. 

ــه   ــا يف حالــ ــه وياهــ ..وآنــ
. 

جوفـــته ذيـــك الســـاعة ضـــيج
. 

ــن   ــروح ولكـ ــاحيب، روح بالـ صـ
. 

ــريج   ــتك يف الفــ ــا لقيــ مــ
                                                            . 

ــت  ــه قلـ ــتك: لـ ــو بغيـ واهللا لـ
. 

ــريج  ــيد يف الطـ ــرى الصـ ولْ، تـ
. 

ــانص   ــاك اال قـ ــا لقـ ــين مـ يعـ
. 

ــيج حظـــي زفـــت، حظـــي عتـ
. 

ورحــت آســب حظــي وآمتــتم    
. 

ــل   ــدت اجلمـ ــبع صـ ــا سـ يـ
. 

ــال يل  ــيدك؟: قـ ــه صـ !ذي أم دفـ
. 



ضـــحكة داخ مـــنها وســـعل   
                                                            . 

ــر يل  ــحكوراح يأشـــ  ويضـــ
. 

ــزل   ــرت الغــ ــه كثَّــ وآنــ
. 

ــت  ــه قل ــتك؟: ل ــذي اخ ــتكون ه !ل
. 

أو صـــــــديقه لألهـــــــل
. 

ــال يل  ــت. ال: قـ ــتك: قلـ خطيبـ
. 

!هـــا الضـــحك لـــيش يابطـــل؟
. 

لــه فَهمــين : قُلــت. ال: قــال يل 
. 

ــل العمـــل    ــره مـــا مـ عمـ
                                      .                       

ــال يل  ــاا : قـ ــبها وعصـ ذي جلـ
. 

ــبل    ــا خ ــوف ي ــا اجت ــيه م !!عم
. 

ــذي  ــودة .. ذي.. وهـ ــي العـ أمـ
. 

 

 ) )كلمة األستاذ �بيه عبد القدوس األ�صاري(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ نبيه األنصاري فقال

وأحييكم بتحية  .   أمحدك اللهم، وأصلي وأسلم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم            -
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: سالم قائالًاِإل

اركة  يف الواقع هناك من هو أجدر مين بالتعقيب والكلمة، ولكنها انفعالة صغرية أردت ا مش               -
 .أخي وصديقي عبد املقصود يف االحتفاء بضيفنا الكرمي

من قدمي كان االرحتال عن طريق وسائل النقل         ..   كلنا نعرف بطبيعة احلال ارجتال الكلمة       -
املألوفة آنذاك، أما اآلن واحلمد هللا فقد تغري احلال فقد قدم إلينا األستاذ الشاعر املبدع على طائرة كأنه                  

والس األدبـي الذي يضم    ..  فأهالً به يف جملس الكلمة ويف جملس هذا الفضل        .  دميجيمع احلداثة بالق  
 .هذه النخبة املباركة الطيبة من إخوته، من أبناء وطنه الثاين، السعودية

 وأمحد اهللا أكثر، وأصلي عليه أن جعل بواسطة هذه األمسيات وهذه اللقاءات، جعل                  -
 حنـب ومن نتكامل ونتعاشق معهم من دول جملس اخلليج           ارحتـال الكلمة يرد إلينا عن طريق من       

 .العربـي
 وكأين باألستاذ عبد املقصود خوجه أراد أن يقرن الكلمة مبعطيات الفعل واحملبة والتكامل، من               -

.  أخالقها متقاربة  …ملنطقة جغرافيتها متقاربة، عاداا متقاربة     ..  اجلانب السياسي والدويل واحمللي   
أستاذنا خالل ما مسعته من قبل وما مسعته اآلن يرحتل أيضاً، وال             .  قاربة بطبيعة احلال  واألنظمة فيها مت  

. يغرق وإمنا يبحر يف الكلمة، ويف املعاين، ويف اجلمل، ويف التوفيق والتشبيه حىت أخذ ألبابنا معه مجيعاً                 
ن يعيش لنفسه من    وهو كما حنس يف قصائده اليت قيلت اآل       ..  فنحمد اهللا له هذه الفصاحة وهذا البيان      

نسان هو املقصد األول واألخري يف مرحلة أو        نسان، وما أحوجنا بطبيعة احلال أن يكـون اإلِ       خالل اإلِ 
 العربية منها، ما دام هذا الس يضم فئة خمتارة من رؤساء التحرير               رحلة حياتنا احلاضرة وخاصةً   



اضع أن تكون هناك وهلذه األمسية       واألدباء والدكاترة الكرام ورجال الفكر واملعرفة، أرى وبتو         
وألمثاهلا قضايا نتعامل معها من خالل الكلمة، ومن خالل اللقاء، ومن خالل مباشرة احلديث، نتبادله                

 .من أطراف وأطراف هذه القضية
 ويف أمسيتنا هذه أدعو إىل املسرح الشعري اجليد األداء، وأعتقد أن هناك مصدراً جيداً                  -

ذه القضية من خالل النوادي األدبية، إذ أعرف أن يف أنظمتها ما يؤكد وجود              وطريقاً وسيعاً لألخذ    
فيا حبذا لو أوجدنا مسرحاً شعرياً حيكي تقاليدنا على لسان أعالمنا يف هذا الشعر املرسل من                .  املسرح

أو وأعتقد أا مناسبة تطرح ليتناوهلا النقاش بشكل أو بآخر، حنس من خالله              .  أمثال شاعرنا الكرمي  
 …ننتهي من حماوره إىل فرض هذه القضية على مسرح هذه الكلمة واملعىن واألدب والشعر املرسل               

 :والشعر كما قيل
ــال  ــراً أن يق ــيس جدي ــعر فل ــه ش ل

. 

ــه    ــند مساع ــززك ع ــعر مل يه إذا الش
. 

ور ضيق وخاص يب قد يكون هذا الشاعر أو هؤالء األدباء يرتبون مذاهب              أعتقد أنه من منظ    -
ولرمبا كانت هلم نظرة    .  الشعر من قدمي وفق هذه املقولة، دون أن يعنوا كثرياً بالوزن والقافية والتفعيلة            

 خاصة وبعيدة يف أن يصل الشعر إىل الناس، ويهز قلوم، ويهز وجدام كما مسعنا اآلن وكما نقرؤه يف                 
 .بعض الكتب املماثلة

 وأعجب أن يكون لشعرائنا األقدمني واملربزين بصفة خاصة أن يكون هلم من الوصف التشبيه               -
واحملاكاة ما جيعلهم يربزون يف هذا املوضوع، وهم كانوا كما نعرف يعيشون حياة بسيطة وحياة مغلقة،                

أنه عاش جتربتني، عاش جمتمع      يف الغزل وما شاه ومدارسه، وعجيب أو إكباري بشاعرنا             وخاصةً
البحرين وجمتمع االنفتاح يف البحرين، فأخذ يطبقه يف شعره، فأصبح به مميزاً يتناول جزئياته وكلياته                 

والتلقائية جديرة بأن نعتين ا يف شعرنا، ولعلها         .  ويرسلها للناس تدخل يف عقوهلم وأفئدم وألبام      
لنوع ال ينفلتون فـي جمالس أو شلليات معينة، ولكـن         دعوة أخرى متواضعة إىل شعرائنا من هذا ا       

خيرجون إىل الناس ويعايشون اتمع ويعايشون الطالئع املبدعة اليت تثري تراثنا من خالل الكلمة وليس               
 .  أخرى؛ والسالم عليكموأهالً بضيفنا مرةً. من خالل التقليد واحملاكاة

  ))كلمة األستاذ حسني مجعة(( 
 :ة لألستاذ حسني مجعة فقالمث أعطيت الكلم

 .وأصلي وأسلم على سيدي رسول اهللا..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
.. وصاين سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه، أقدم لكم شخصي املتواضع         أ قبل أن أتكلم كما      -

يدعونا إىل  أنا رجل خمرج قاهري، لقد أثارتين كلمة األستاذ الصديق رئيس وصاحب حترير املنهل، وهو               



أن يكون الشعر العربـي من أهم أدوات املسرح يف البالد العربية، وأن يسود املسرح الشعري                  
 .احلقيقي

 مسرحياً متكامالً بكل    اً ويف احلقيقة األستاذ عبد الرمحن رفيع كان يؤدي يف هذه الليلة أداء             -
بحث يف قصائدها عن شخوص     كان يضع الفكرة ويبحث هلا عن زماا وعن مكاا، وي         ..  معىن الكلمة 

الفكرة اليت وضعها وينصب نفسه خمرجاً، متطوراً؛ مبدعاً؛ رساماً؛ مهندساً للديكور، إذ أنه صور                 
الشارع وصور البيت وصور احلارة وصمم املالبس، وألبسها بطلته أو بطله أو أبطاله، وأحضر هلم ما                 

وتقمص كل  .  ألجانب األكسسوار يهمهم فـي العملية املسرحية من مهمات أو ما يسمى بلغة ا            
كل شخصية بطابعها املميز وتشرحيه     ..  الشخصيات، وخرج من شخصية إىل شخصية إىل ثالثة إىل رابعة         

اآلدمي، كل شخصية تتصارع مع األخرى دون أن ينسى أنه الكاتب، وأنه الراوي وأنه املقدم، دون                 
 .سهاأن ينسى أنه احملايد الذي يقدم هذه الشخصيات تتحدث عن نف

 ويف احلقيقة أعود إىل سنوات كثرية حينما فكر كثري من الشعراء الذين يتمتعون برفاهية                  -
أوروبية، أن يقدموا فـي مصر املسرح الشعري وما كـانت إال موضة يقلدون فيها الشعراء                  

، الفرنسيني أمثال راسني وكورنيل إىل آخره، فنسجت أنغام وترانيم على خشبة املسرح ينقصها احلدث             
 .وينقصها احلوار، وينقصها التشخيص احلقيقي

 وقد ارتعت هذه الليلة حينما مسعت الزميل األخ الذي يصغرين بـإحدى عشرة سنة وشهرين               -
  بالضبط حينما يذه الرباعة وهذا احلضور            ِرخ ج وميثل ويؤلف ويقدم ويروي، ويتقمص الشخصيات

نسان الفنان ليدخل    اليت ترشح اإلِ   Abilityنها الـ   وخفة الدم والروح، وهذه القابلية اليت يقولون ع       
قلوب كل السامعني واملتفرجني، ويقفل على النقاد أبواب األخذ والعطاء، ويصادر عليهم أي تقييم أو               

 .ال أختص نقاد الشعر وإمنا أقصد نقاد املسرح املتكامل. أي كلمة خترج جبرح أو خترج جوم
عتباره بأن أداته التعبريية هي الشعر العربـي، أو أن أداته           حقيقة لو كان املسرح يأخذ يف ا       -

اللغوية هي اللغة العربية املنظومة بكل أنواعها وحبورها، مث تتسلح قبل أن تكتب هذه األداة املوصلة                 
باألفكار العميقة والصور الشيقة، مأخوذة من حمليتنا فعالً، من بالدنا اليت يسعى إليها األجنبـي يف كل                

ألرض ويأخذها ألا حقيقة محيمة عريقة ثابتة األصول، منطلقة الفروع، فتصبح بقدرة قادر عاملية              بالد ا 
ألا ليست مقلدة، وليست مزيفة وليس فيها ما يدعو إىل التقليد أو التشبه بالغرب، مهما كانت                   

 .الصور ومهما كانت احلجج اليت جم على هذا الشعر األصيل
اً أو عربياً وسيطاً أو بلغة الصحافة، أو عربياً كالسيكياً فإنه املنبت              هذا الشعر إن كان عامي     -

احلقيقي ملسرح عريب شعري، وميكن للشاعر من خالله أن يعطيين صورة فيها احلوار، وفيها الدارما،                



وفيها كل األخذ والعطاء اليت هي الصور، اليت هي من مواصفات املسرح املتكامل اليت يتغىن ا                   
 :حنن حقيقة منلكها، وعندما نقرأ هذا البيت المرىء القيسو.. الغرب

ِلـن ع ـل م ـكجلمود صخر حطَّه السي   
. 

ــاً      ــر مع ــبل مدب ــر مق ــر مف مك
. 

ف كامل  تقدم ومهوم وكر وفر وتراجع فهو وص       :   جند أنه حيتوي على عدد من احلركات        -
وإذا كان أنصار املسرح اليوناين القدمي يزعمون أن املسرح ما هو إال صراع، والصراع نتج                .  متكامل

يف أثينا القدمية، ونتج من أساطري، فإن لنا يف تارخينا وأجمادنا وأسواقنا العربية ما يغنينا عن اللجوء إىل                   
ربية وشعرنا العربـي ما ميكننا من تكوين        ويف احلقيقة فإن يف لغتنا الع      .  األساطري اليونانية وغريها  

املسرح الشعري املتكامل، إذا أخلصنا النية، وقد يقف على قدم املساواة أمام املسرح اليوناين، وما هذا                
بقليل على أمثال الشاعر ايد املبدع األستاذ عبد الرمحن رفيع، وشكراً لكم مجيعاً إذ أحتتم يل هذه                   

 .يت أود أن أعرفكم بنفسيالفرصة، وقبل أن أختم كلم
 امسي حسني مجعة، رجل مسرح كما يقولون، أسعى للمسرح يف كل مكان، جلت أوروبا ملدة                -

 سنة، واعتقلين األستاذ غازي عوض اهللا مع الدكتور          ٢٥ سنة، واشتغلت فـي القاهرة ملدة        ١٦
 .لعزيزالقحطانـي والدكتور نصيف واستقدموين ألعمل رجل مسرح يف جامعة امللك عبد ا

 ما من شك يف أن اخلالق سبحانه وتعاىل أودع بالقسطاس واحلكمة البالغة املواهب يف كل                  -
وسنجد أن الشاب   .  إنسان بالطول وبالعرض، وما علينا إال أن نفجر هذه املواهب يف كل الشباب              

أن ندفعه  السعودي ميتلك كل مقومات الفن والعطاء إذا ما أخذنا بيده وفجرنا كل طاقاته، واستطعنا                
حقيقة وبتعليم وبتوجيه وتثقيف دون مباشرة، ليصبح فناناً يقف على قدم املساواة مع فناين العامل مجيعاً،                

 .ومع إخوته الفنانني يف البالد العربية
 وقد جنحت التجربة يف العراق ويف البحرين ويف الكويت، ولنا تالميذ وطلبة وزمالء وإخوة يف                -

شاء اهللا سنسعد جداً بأبناء كثريين ابتدؤوا يؤدون دورهم يف جامعة امللك عبد             وإن    كل البالد العربية،  
ولعل كثرياً من احلضور    "  تابع العمدة "فقد قدمنا مسرحية من التراث اجلداوي الصميم تسمى         .  العزيز

قد شاهدها أو مسع عنها، نرجو أن نتمكن يف تقدمي مسرح يسمو فعالً ويعرب عن شخصيته وأشكركم                  
 .الثانيةللمرة 

          م األمسية بقصيدة شعرية قبل أن   مث يطلب األستاذ عبد املقصود خوجه من احملتفى به أن خيت
يؤذن ألحد أبناء مكة بإلقاء بعض أشعاره، ويستجيب األستاذ الشاعر عبد الرمحن رفيع وينشد               

 :ثالث مخاسيات هي
وذلــك يــوم يف الــزمان قــريب   

. 

ــينتهي  ي  ــوم س ــف ي ــون إن نص قول
. 



ألين رأيــت الــنوم لــيس يطــيب   
                                                            . 

ن الكرى ــوا م ـن هب ـفقلت بين البحري   
. 

ــيب   ــيد يش ــدها رأس الول ــن بع فم
. 

أمــامكم عشــر مســانٌ فشــمروا    
. 

ســراباً ألنَّ املــاء ســوف يغــيب   
. 

ــربتم   ــرماً وشـ ــتم حصـ وإالَّ أكلـ
. 

لــه إال الشــقاء نصــيب   فلــيس
. 

ــرة    ــاء لعس ــن رخ ــر م ــن مل يوف وم
. 

ــأر  ــرنا الف ــنفط يهج ــيل ال ــنا قب وك
                                   .                          

ــزورنا   ــارت ت ــد ص ــون إن األس يقول
. 

ــرب ــنفط يصــطادنا الت فصــرنا بعــيد ال
. 

ــؤاً   ــطاد لؤل ــنفط نص ــيل ال ــنا قب وك
. 

ــل   ــد كَم ــيها وق ــت ليال ــبدروهل ال
. 

ــلها    ــيا إذا مت وص ــدع الدن ــا أب فم
. 

ــر    ــزل القط ــواديكم وإن ن ــر ب مت
. 

ــحابةٍ     ــرحوا بس ــم ال تفْ ــت هل فقل
. 

ــن ــعر وي ــب والِش ــاق واحل قطع العش
                                                            . 

ن الظما ـو م ـراء تشك ـغداً ترجع الصح   
. 

فـدة الكه ـن رق ـان م ـلقد أيقظ اِإلنس  
. 

ــنينه   ــذى س ــنفط ه ــز ال ــون ع يقول
. 

ــن الوصـــف  ــر جلـــت عـ منائـ
. 

ــه    ــيج وعرض ــول اخلل ــت يف ط تلف
. 

مثـار حقـول الـنفط جتـىن بـال قطف          
. 

ــا    ــيوم إمن ــس وال ــني األم ــتان ب وش
. 

خوفـأس وال ـن الك ـى م ـفيا طاملا قاس  
                                                            . 

نســـان اخللـــيِج نعـــيمههنيـــئاً ِإل 
. 

ومــا زلــتم يــا قــوم يف آخــر الصــف
. 

ــنفطكم   ــاً ل ــون عام ــم مخس ــت هل فقل
. 

 

  ))قصيدة الشاعر علي إبراهيم سروجي(( 
دته فقالعي األستاذ علي إبراهيم سروجي ليلقي قصيمث د: 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد، وعلى آله                 -
 ...حمدثكم علي إبراهيم سروجي مدرس بالكلية املتوسطة وشبل من أشبال الشعر            .  وصحبه وسلم 

 حتدث األستاذ حسني مجعة وقال إن الشعر ميكن أن يكون مسرحاً، كما حتدث األستاذ نبيه عبد                  
نسان القدوس األنصاري، وأراد من شاعرنا الكبري األستاذ عبد الرمحن رفيع أن يصف واقع اإلِ                 

نسان املسلم يف هذه القصيدة اليت أرجو ا أن أكون قد            العربـي، وأنا أريد هنا أن أصور واقع اإلِ        
 هذه  كما ال يفوتين أن أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه الذي هيأ يل             .  شرحت بعضاً من الصور   

الفرصة لكي ألقي بعضاً من شعري، وأرجو أن تتحملوا ما أقوله، فكما قلت أوالً ما أنا إال شبل                     
 .مبتدئ

ــر  ــق وزجمـ ــاداهم احلـ ــا نـ كلمـ
. 

روا بـــل رددوا اهللا أكـــرب كَبـــ 
. 

ــالم يق  ــدين واِإلس ــرون ال ــريبص ه
                                                            . 

هكـــذا كانـــوا ِرجـــاالً عـــندما 
. 



رـوس ينخ ـا الس ـاب فيه ـحنن كاألخش 
. 

ــن    ــن اآلن م ــن حن ــرى أي ــا ت هم ي
. 

ــر    ــعنا تبعثـــ ــنما ضـــ حيـــ
. 

 

ــر    ــرحاً يتكس ــيد وص ــل يف الب ض
. 

هكـــذا أمســـت خطانـــا موكـــباً 
. 

ــقى مث خن  ــاع سنشـ ــروإذا ضـ سـ
                                                            . 

إن متاديــنا أضــعنا الــدين جهــراً    
. 

حــامالً يف كفـــه املــوت املدمـــر  
. 

ــزو    ــيطان يغ ــه الش ــل إن ــل عق ك
. 

 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة املوجزة التالية

 شكراً ألستاذنا األستاذ عبد الرمحن رفيع على هذه األمسية املمتعة، وشكراً لكم مجيعاً على                -
أن نلتقي يف أمسيات أخرى مع األستاذ الشاعر عبد الرمحن رفيع، كما            مشاركتكم االحتفاء به وآمل     

والسالم عليكم ورمحة   .  ثنثنية القادمة هو معايل الدكتور راشد الراجح      أحب أن أذكركم بأن ضيف اال     
 .اهللا وبركاته

 . مث غادر اجلميع الصالة إىل موائد طعام العشاء يتقدمهم احملتفي واحملتفى به-

• • • 







 احملتوى
- ١ .حملات من حياة احملتفى به

- ٢ .كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
- ٤ .كلمة األستاذ عبد الفتاح أبو مدين
- ٥ .قصيدة الشيخ أيب تراب الظاهري
- ٦ .كلمة األستاذ علي حسن فدعق
- ٧ .كلمة الدكتور مصطفى ناصيف

- ٨ .ربيل أبو ديه يقرأ نبذة من سرية احملتفى بهاألستاذ ج
- ٩ .كلمة احملتفى به معايل الدكتور راشد الراجح

-١٠ .كلمة األستاذ حامد مطاوع
-١١ .رد معايل الدكتور راشد الراجح
-١٢ .كلمة األستاذ عبد اهللا الشييت

-١٣ .رد معايل الدكتور راشد الراجح
-١٤ .ودكلمة الدكتور نور الدين صم

-١٥ .رد معايل الدكتور راشد الراجح
-١٦ .كلمة األستاذ عبد اهللا احلصني
-١٧ .تعقيب الدكتور سهيل قاضي

-١٨ .رد معايل الدكتور راشد الراجح
-١٩ .كلمة األستاذ نبيه األنصاري
-٢٠ .كلمة األستاذ عبد اهللا رجب

-٢١ .كلمة معايل الدكتور رضا عبيد
-٢٢ . به على كلمة معايل الدكتور رضا عبيدتعقيب احملتفى
-٢٣ .ختام األمسية

• • •



 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 . ولد مبدينة تربة قرب الطائف، وا تلقى تعليمه االبتدائي-١
 . أكمل تعليمه املتوسط والثانوي بالطائف بدار التوحيد-٢
 .هـ١٣٨٦ خترج يف كلية الشريعة مبكة املكرمة عام -٣
 . حصل على الدكتوارة من جامعة كمربدج يف فلسفة اللغة العربية-٤
هـ، مث مشرفاً عاماً على فرع جامعة امللك عبد العزيز           ١٣٩٣ عني عميداً لكلية الشريعة عام        -٥

 .مبكة
 . بعد ذلك تفرغ أربع سنوات لتدريس العقيدة والنحو بقسم الدراسات العليا-٦
ني وكيالً، مث تشرف بالثقة امللكية بتعيينه أول مدير جلامعة أم القرى             بعد إنشاء جامعة أم القرى ع      -٧

 .وال يزال
 . شارك يف عدة مؤمترات وندوات داخل اململكة وخارجها-٨
 . عني رئيساً للنادي األديب الثقايف مبكة املكرمة-٩
حممد بن سعود   مام   عضو بالس األعلى جبامعة امللك سعود، وعضو بالس األعلى جبامعة اإلِ            -١٠
  اخلريية سالمية، وعضو باجلمعية  سالمية، وعضو مبركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلِ         اِإل

ملكافحة التدخني، وعضو باحتاد اجلامعات العربية، وعضو باحتاد جامعات دول جملس التعاون،               
 .سالميةوعضو برابطة اجلامعات اِإل

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية فتتحا
 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني-
يسعدين أن أرحب مبعايل الدكتور     ..  بامسكم وبامسي ..  خوان األعزاء اِإل..   األساتذة األفاضل  -

ى، الذي أسعدنا بتشريفه يف هذه األمسية، كما يسعدين أن أشكر            راشد الراجح مدير جامعة أم القر     
 .لكم تشريفكم للمشاركة يف االحتفاء به

أرض ..  صرح كبري حباها اهللا بوجودها على أرض القداسة والطهر          ..   جامعة أم القرى   -
ذي ال..  ويطل عليها غار حراء   ..  وجيـاورها زمزم ..  وحيتضنهما احلطيـم ..  يظللها البيت ..  احلـرم

من هناك بدأت اهلداية، ومن هناك بدأ رسول اخللق مبشراً           .  إقرأنزلت فيه أول آية من القرآن        
ما ..  ومن هنا تربز أسئلة كثرية    .  ونذيراً؛ من هنا جند أن دور جامعة أم القرى دور كبري، ودور عظيم             

..  يتفق وقداسة األرض   هو الدور؟ وما هو املخطط الذي تقوم به جامعة أم القرى يف سبيل الدعوة، ومبا              
 .وقداسة املكان؟

يسعدنا ..  رمز من رموز رجال العلم والتعليم يف هذا البلد         ..   معايل الدكتور راشد الراجح    -
لنتطارح ونتساءل حول   ..  لقاء األسرة الواحدة  ..  خوةوحنن نرحب به هذه األمسية أن نلتقي به لقاء اإلِ         

قاء الصدر املفتوح، ألن اهلدف واحد والغاية واحدة،        نرجو أن يكون هذا اللقاء ل     .  شؤوننا وشجوننا 
سالمية جيمعنا احلب، وجتمعنا املصلحة الواحدة خلري هذه األمة من أبناء هذا البلد ومن أبناء األمة اإلِ                

 .مجعاء
وأنا أعتقد أن الدكتور راشد الراجح      .   نرجو أن يكون هذا اللقاء لقاء مصارحة فيما بيننا          -

الدكتور راجح، عن جامعة أم القرى لنفهم أكثر عنها، وأن حيدثنا الدكتور راشد              سيحدثنا الليلة عن    
 .الراجح يف هذه األمسية عن جامعة أم القرى وعن خمططاا فيما سبق وأشرت إليه

نرجو أن نبدأ لنسمع من الدكتور راشد        .   هذا اللقاء أعتقد أنه لقاء ركيزة، ولقاء بداية         -
والسالم عليكم  .  ة ألستاذنا الكبري األستاذ حممد حسني زيدان، فليتفضل       الراجح؛ وقبل ذلك فإن الكلم    

 . ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :وحتدث األستاذ حممد حسني زيدان مشاركة منه يف االحتفاء بالدكتور راشد الراجح فقال

 الدين وأمت النعمة، والصالة والسالم       بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، أكمل         -
 .على سيد املرسلني، خامت األنبياء سيدنا 

لوال أين عجوز ال أستطيع اجللوس، ولوال أين ضعيف العضل ألطلت اجللوس ألمسع             ..   إخواين -
ال يستكثر على مكة أن يكون فيها       .  ولكين سأقول وقد استأذنت أن أسبق بالقول      ..  أكثر مما أقول  

ال يستكثر عليها أن يكون فيها جامعة، وأيضاً ال         ..  ة املكرمة البيت احلرام، املسجد احلرام     جامعة، مك 
 .يستكثر عليها أن يكون مديرها ابناً من أبنائها، هو راشد الراجح

 

أم القرى سبقتها     . الدكتور راشد الراجح ال يستكثر عليه أن يكون مدير جامعة أم القرى             -
اء كان مدرسة، املعلم هو اهللا أرسل أمني وحيه جربيل يعلم رسوله             صورة من صور اجلامعة هي حر     

 وأنذر عشريتك األقربني   فالنبوة على حراء كـانت مدرسة، والرسالة على الصفا           إقرأالنبوة  
والدرس يف     والصالة يف املسجد   ،كانت أيضاً مدرسة، واجلمع يف دار األرقم بن األرقم كانت مدرسة          

 عليه القرون وامتأل بالعلماء األكابر، كابن عباس، كابن عمر، كابن مسعود،             املسجد احلرام توالت  
وبعدهم كعطاء بن رباح وغريهم وغريهم من هذه األمساء الالمعة، اليت إذا كتبنا عن جزء من علمهم،                 

ألين أمسيهم الدكاترة، فالدكتور عبد اهللا بن العباس طرف ممن يعطينا هذا             ..  حلصلنا على الدكتوراة  
 .لقبال
 

 أم القرى كانت جامعتها املسجد احلرام فيه العلماء، فيه األكابر، فيه الذين أرسلوا اهلداية                 -
 .إىل الفتح العظيم.. وأرسلوا القرآن بعد اهلجرة ومن دار اهلجرة، وبعد بدر إىل كل األمصار

 

 ومل يكن هناك من غري       أبناء مكة كانوا قادة، وأبناء اجلزيرة كانوا قادة،        إنَّ:   هناك ظاهرة أقوهلا   -
جندي فتح، تلك منة من اهللا سبحانه وتعاىل، من ا اهللا على مكة، من                أبناء اجلزيرة العربية قائد فتح أو     

ا على احلرم، فليس كثرياً عليها أن تكـون جامعة، ليس كثرياً عليها أن حنيـي الدكتور راشد حتية                  
مقدم عليه، ومبا هو مطلوب منه، ومبا شافهته عليه؛ والسالم           تليق مبقامه، تليق بعمله، تليق مبا هو         

 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عبد الفتاح أيب مدين الذي قال



ني،  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسل               -
وخامت األنبياء واملرسلني، ورمحة اهللا للعاملني سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني وبعد، فإين أشارك                
معكم يف هذه الليلة الترحيب مبعايل الدكتور راشد الراجح، فإذا كان املضيف األستاذ عبد املقصود                 

كثر من جانب هناك اجلامعة     خوجه قد ركز على جامعة أم القرى فأنا أجد أمامي أكثر من موضوع وأ             
أعتقد أن  .  أوالً، وهناك النادي الثقايف، وهناك علم النحو الذي خترج فيه الدكتور، وهناك أيضاً الشعر             

كثريين ال يعرفون أن الدكتور راشد الراجح شاعر وخيفي هذا، ولكن املصادر اليت نبحث عنها علمتنا                
. حلاضر حيول بينه وبني أن يقول شعراً أو يظهر شعراً         من الدكتور راجح شعراً ولعل املركز يف الوقت ا        

على كل حال سنترك هذا ليحدثنا هو عن شعره، جبانب اجلامعة هناك املنارة األخرى، النادي الثقايف                 
األديب أو النادي األديب الثقايف يف مكة املكرمة، الذي يتوىل الدكتور راجح مسؤوليته، وهو بني اجلامعة                

جوانب كثرية إذا أراد    .  ا وبني النادي وما أكثر مسؤوليات الثقافة، وما أكثر مهومها         ومهومها وما أكثره  
 .الدكتور أن يتحدث فيها فسيطول احلديث

 األستاذ زيدان قد سبق فقال إن املسجد احلرام أو املسجدين كانا جامعتني يومئٍذ، وسيظالن                -
اء وكان يهاجر إىل مكة واملدينة كبار        أخرجتا العلم ..  جامعتني إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها        

العلماء يؤلفون يف احلرمني الشريفني وهم أكثر سعادة وهـم يكتبون جبرية البيت احلرام أو يف مسجد                 
 .رسول اهللا 

 هذه املواقع رمبا تكون عندنا بعض التبلد حبكم قربنا منها، ولكنها بالقياس لآلخرين مشاعرهم               -
. حنن سعدنا بأننا بالقرب منها، وهذا حظ كبري حنمد اهللا عليه          .  ذكر املدينة تز حينما تذكر مكة وحني ت     

ولعل يف إجابات الدكتور راشد الكثري، وأعتقد أن الذي يدير هذه الندوة سيحاول أن خيرج الكثري من                 
فنحن حني نتكلم خناف أن نتعثر ألن الرجل متخصص يف علم النحو، فسيتحدث يف               .  الدكتور راجح 

 .، وسيتحدث يف اجلامعة، وسيتحدث عن النادي الثقايف، وسيتحدث أحاديث كثريةعلم النحو
 أشارككم وأشارك احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه بالترحيب مبعايل الدكتور، وإا لفرصة             -
 لقد سعدنا بلقائه يف النادي الثقايف مبكة حني دعانا قبل شهور فالتقينا هناك، وها حنن نلتقي به                 ..  كرمية

الليلة، لنستمع إليه أكثر، ألننا فـي ذلك اللقاء لـم نسمع من الدكتور إال كلمات الترحيب لزمالئي                
وأصدقائي، ولكننا يف هذه الليلة نريد أن نستمع أكثر مما نتحدث، ألن الدكتور راجح هو صاحب هذا                 

 . نرحب به؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. الدور

  ))راب الظاهريقصيدة الشيخ أبي ت(( 
 :مث ألقى الشيخ أبو تراب الظاهري القصيدة التالية



 هذه حتية ملعايل الدكتور راشد الراجح كصديق يف حفل تكرميه، الذي يقوم به عبد املقصود                 -
 .خوجه، وهذه أبيات قليلة نظمتها ألين تلقيت الدعوة متأخرة

    ــاِجححـحِب وهـم جـفْوة الصمـن ص
. 

ــاحل    ــرمي الص ــل الكَ ــا احلَفْ ــا أيه ي
. 

ـــاِدحـــاِز فـــيها صجلْـــبلُ اَألروب
                                                            . 

ــة   ــيف جمـ ــا لضـ ــذه تحايايـ هـ
. 

ثَقـــيلٌ راِجـــح ومــا الـــي ووزنهـ
. 

ةٌيـــزف باقـــات الـــورود خـــوج 
. 

ــاِجح؟   ــو ن ــلُ وه ــا يعم ــل م يف ك
. 

  جــروكــيف ال ي وهــو راشــد ح
. 

ـــاِيحه يف كُـــل حقـــٍل صفَِطيـــب
. 

ــا    ــالَ اَألدب ــم ون ــل العل ــد حص ق
. 

ـــادحص ـــوـــراِب وهبلغـــة اَألع
                                                            . 

ــنكٍة  ــربجماً حبــ ــِرفَه مــ أَعــ
. 

  ــح ــيه ناص ــو ِف اٍب هــو ــم ص وك
. 

ــةً    ــثَّه إذاعـ ــريف بـ ــم طـ فكـ
. 

 ــح ــذَا رابــ ــِد اِهللا فَهــ يف بلــ
. 

وقـــد زهـــت ِبشخِصـــِه جامعـــةٌ 
. 

 ــافح ــاً يكَــ ــراً باِرعــ مث مِديــ
. 

ــوِجهاً   ــاً مـ ــه معلمـ ــى لَـ طُوبـ
. 

ــاحلُ    ــو م ــيه حلْ ــوى فَِف ــد ح فق
                                                            . 

ـ فَــِإنْ أَ  لــه  حفْــالًةٌوجقَــام خـ
. 

ــاد ــٍة تمــ ــو يف مأدبــ حواحللــ
. 

فهـــذه األبـــيات ملـــح مـــزجها 
. 

ــوافح ــباقها طــ ــوءة أطــ مملُــ
. 

ــرةً   ــتِدرها ثَـ ــوا نقْـ ــيا فَقُومـ هـ
. 

 

  ))السيد علي حسن فدعقكلمة (( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ علي حسن فدعق فقال

د كلمة أقوهلا يف تكرمي ابن مكة البار الدكتور          ِعلـم أُ ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
الدكتور راشد الراجح هو ابن مكة وإنين سعيد أيضاً أن أكون ابن مكة، ومكة اآلن                ..  راشد الراجح 

ن هذه الوجوه النضرة اليت أكثرها من مكة، ومكة كما قال األخ عبد املقصود خوجه                أشم رائحتها م  
فيها جبل النور الذي فيه نزلت أول سورة، بل أول آية يف كتاب             ..  رعاه اهللا وهو ابن مكة البار أيضاً      

، وحوله رجال محلوا مشاعل     مكة هذه هي جامعة أيضاً، فمنها خرج الرسول الكرمي           .  كرمي مرتل 
نور إىل العامل، فمكة جامعة، وهي صاحبة رسالة، رسالة عظيمة جداً، أصبحت اآلن تعم أرجاء الكون،                ال

ولكنها حتتاج إىل رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، وهنا نريد أن حناور الدكتور راشد الراجح، ونقول                 
 . أو إدارة جامعة مكةله الكلمة الصادقة، وهو أنه حيمل عبئاً ثقيالً جداً، وهي أمانة جامعة مكة

ما هو دور جامعة    ..   هناك تنافس صامت بني اجلامعات فـي اململكة، أريد أن أسأله أمامكم            -
مكة أمام اجلامعات األخرى؟ كأنين أقرأ كثرياً عن دور اجلامعات األخرى، ونشاطها الفكري ألن يف                



 ثوابت فقط، هناك من يؤمن      هناك ثوابت وهناك متغريات، ليست احلياة     ..  الكون أو يف حياتنا حنن    
فنناقش الدكتور بإحلاح وعناد    .  بالثوابت فقط، ولكن جيب أن نؤمن بالثوابت ونؤمن باملتغريات أيضاً          

أيضاً أن يكـون ملكة دور، أو جلامعة مكة دور خطري جداً يف تنشيط الفكر الديين والفكر السياسي،                  
ذلك ألن اآلن الدور دور صراع علمي،        .  الًوالفكر األدبـي والفكر التارخيي، والفكر العلمي أو       

 .ال دور جمامالت، أو دور رقابة فحسب.. صراع فكري
أن ..   أود أن أقول للدكتور راشد الراجح وهو الصديق الكرمي، الرجل املهذب، الرجل العامل             -

نادي يزيد من نشاطه الفكري وأن يتفرغ للجامعة فقط، وأن يعطي اجلامعة كل جمهوده، ال أن يعطي ال                
نريد .  األديب يف مكة بعض جمهوده، ذلك ألن اجلامعة وحدها تسترتف كل نشاطاته لو تفرغ وأبدع فيها               

وأنا أحيي الدكتور وأرجو أن يسمح يل ويساحمين        .  إبداعاً يف جامعة مكة، ال نريد أن تكون جامعة رتيبة         
 . عن كلمايت؛ وشكراً لكم مجيعاً، والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

  )) الدكتور مصطفى �اصفكلمة(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور مصطفى ناصف فقال

أنا سعيد بأن أكون بينكم يف هذه الليلة املباركة، وال أجد كفاء             ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
مشاعري من الكلمات، ولكنين حريص على أن أسجل الشكر أوالً للنادي الثقايف يف جدة، ولألستاذ                

 .ين أن أتاح يل هذه األيام الطيبةعبد الفتاح أيب مد
 واحلديث عن مكة وجامعتها يأخذ بالقلوب، ويعيد املاضي إىل نضارته، ويفتح السبيل أمام               -

وهي اليت تنفي عن املثقف     ..  وقد كانت مسؤولية مكة ومسؤولية جامعتها خطرية حقاً       .  مستقبل مشرق 
اضي، وهي جتعل احلاضر امتداداً هلذا       املعاصر شعوره باالغتراب، وهي جتدد حظه من الشعور بامل          

 .املاضي، وجتعل املستقبل مثرة للماضي واحلاضر مجيعاً
 إن جامعة مكة مسؤولية كربى، فنحن اآلن نعيش يف وسط تصطرع فيه األفكار، وتصطرع                -

فيه املبادىء والنظريات، وكدنا نذهب خجالً، وكذا نتفرق أمشاجاً كثرية، وال سبيل أمامنا إال أن                 
ومن هنا كانت الوظيفة اليت تنهض ا جامعة مكة، وظيفة          .  تفظ بأصولنا زاهية، ناضرة، متطورة دائماً     حن

 .خطرية حقاً
حساس باملاضي هو الذي    هذا اإلِ ..  دائماً.   إنين أرجو دائماً أن يكون إحساسنا باملاضي نامياً        -

ذا صربنا على مسؤولياته،    حساس، وإ إذا أحسسنا هذا اإلِ   ..  يعصمنا من الضياع والذبول والتمزق    
وقد مسعنا عن الثوابت واملتغريات، وأعتقد أن مسألة الثوابت مسألة أساسية           .  فسننجو من أعاصري التغري   



يف تكوين الشخصية العربية، ويف كفاحها، ويف حتديها للتغريات اليت تطرأ علينا كل يوم وكل ساعة من                 
 .ساعات الليل والنهار

يلة، تأخذ جذورها من املاضي، ومتتد مثارها وأوراقها يف احلاضر            إن جامعة مكة جامعة أص     -
إا هي الشجرة الطيبة اليت كان أصلها يف األرض وفرعها يف السماء؛ والسالم عليكم                .  واملستقبل
 . ورمحة اهللا

  ))�بذة من السرية الذاتية للمحتفى به(( 
لقاء ة للمحتفى به، وهو يقدمه إلِ     بعدئٍذ قرأ األستاذ جربيل أبو دية نبذة من السرية الذاتي          

 :كلمته فقال
 ضيفنا هذه الليلة هو الدكتور راشد بن راجح بن حممد، ولد يف مدينة تربة قرب الطائف، وا                  -

تلقى تعليمه األول، وتلقى تعليمه االبتدائي واملتوسط والثانوي بالطائف بدار التوحيد، وخترج من كلية              
 للهجرة، وذلك بتقدير    ١٣٨٦لليسانس من قسم الشريعة عام      الشريعة مبكة، وحصل على درجة ا     

وكان ترتيبه األول على الدفعة وعني معيداً بالكلية ملدة عام، ولعدم وجود دراسات عليا باململكة               .  ممتاز
آنذاك ابتعث إىل بريطانيا لتحضري الدراسات العليا، وحصل على درجة الدكتوراة يف فلسفة اللغة                

عاد أستاذاً بعد ذلك    .   مع التوصية بطبع الرسالة من جامعة كمربدج الشهرية        -ارنة   دراسة مق  -العربية  
 للهجرة عميداً لكلية الشريعة، مث عني مشرفاً عاماً على           ١٣٩٣بكلية الشريعة ملدة عام، مث عني عام        

 وبعد ذلك تفرغ أربع سنوات لتدريس العقيدة والنحو        .  فرع جامعة امللك عبد العزيز مبكة املكرمة       
وباألمر امللكي الكرمي تشرف    .  بقسم الدراسات العليا، وبعد إنشاء جامعة أم القرى عني وكيالً هلا           

 .بالثقة امللكية الغالية، وذلك بتعيينه أول مدير هلا وال زال حىت اآلن
 شارك ضيفنا يف عدة ندوات ومؤمترات داخلية وخارجية بالواليات املتحدة، وكندا،                -

كما أنه عني أخرياً    .   ومصر، وباكستان وغريها، وقدم فيها بعض البحوث الرائدة        والربازيل، واجلزائر، 
 .رئيساً للنادي األديب الثقايف مبكة املكرمة جبانب عمله بإدارة اجلامعة

 والدكتور راشد الراجح عضو بالس األعلى جبامعة امللك سعود، وعضو بالس األعلى               -
المية، كما أنه أيضاً عضو مبجلس مركز امللك فيصل للبحوث            سمام حممد بن سعود اإلِ     جبامعة اإلِ 

وكان عضو شرف بنادي الوحدة     .  سالمية، وعضو باجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني      والدراسات اإلِ 
الرياضي، وعضو شرف بنادي الفروسية مبكة املكرمة، وعضواً باحتاد اجلامعات العربية، وجامعات دول             

وله إسهامات أخرى يف جماالت متعددة يف سبيل خدمة          .  سالميةامعات اإلِ جملس التعاون، ورابطة اجل   
 .العلم وطالبه



 احلقيقة جتاوباً مع ما طرحه الكثريون من قبل يف كلمام املتفرقة، ومع ما هو اآلن يف                     -
نفوسكم، نود أن نتعرف من خالل الدكتور على جامعة أم القرى، وهو رئيسها أو مديرها منذ أن                   

هذه اجلامعة هناك ا أحالم     .  كرمة امللكية بانفصاهلا كجامعة يف حد ذاا يف مكة املكرمة          جاءت امل 
ميان الصادق، وأيضاً   وطموحات، هناك ا كثري من التطور، وكثري مما تقدمه من أبناء امتألت قلوم باإلِ             

صيلة متنحهم جواز   حاولت اجلامعة جادة وصادقة إمالء عقوهلم بكثري من العلم، وما ميكن أن يسمى ح             
اآلن ليتفضل ضيفنا ليتحدث عن جامعة أم القرى بكل ما محله هذا              .  سفر إىل العامل يف كل مكان      

 . احلديث من طموح وأماين كثرية

  ))كلمة الدكتور راشد الراجح(( 
 :مث ألقى احملتفى به معايل الدكتور راشد الراجح كلمته فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة          .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
. والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا ونبينا وإمامنا حممد، وعلى آله وصحبه الغر امليامني               

 .اللهم علمنا علماً ينفعنا، وانفعنا مبا علمتنا يا رب العاملني
ب الكبري النابه األستاذ عبد املقصود حممد         أصحاب السعادة أتقدم بالشكر ألستاذنا األدي       -

فدوره .  سعيد خوجه، على رعايته وتكرميه لرجال األدب والفكر والعلم، وإن كنت أقل منهم مرتلة              
الذي يقوم به دور بارز ملموس يف األوساط العلمية والفكرية واألدبية، فجمع هذه الوجوه الطيبة، يف                 

محر، يف جدة، هذه يف حد ذاا خطوة وخدمة للعلم ولألدب            هذا اللقاء الكرمي، يف عروس البحر األ      
فشكراً لسعادته على هذه الروح وعلى هذه        .  والفكر يف بالدنا احلبيبة يف اململكة العربية السعودية        

كما .  األرحيية الطيبة، وأكثر اهللا من أمثاله الذين مجعوا بني املال والعلم، وسخروا املال خلدمة العلم                
وته الرقيقة وتشريفي بأن أكون ضيف هذه االثنينية أو هذه األمسية، يف مرتله العامر،               أشكره على دع  

وعلى سبيل النكتة قال يل صديق عندما أخربته أنين مدعو          .  وإن كنت ال زلت حقيقة يف بداية الطريق       
تهت جرت العادة أن الشيخ عبد املقصود يكرم الذين ان         :  ثنينية يف مرتل الشيخ عبد املقصود قال      لال

على أي حال بارك اهللا فيه      ..  مهمتهم يف أي عمل، فهل أحلت على التقاعد؟ فقلت رمبا وهذا وفاء منه            
 .وجزاه كل خري

 كما أتقدم جبزيل الشكر ألساتذيت وإخواين، الذين شرفوين مبا أفاضوا من حديث طيب وثناء               -
وأستاذنا األديب األستاذ عبد    أستاذنا األستاذ حممد حسني زيدان،      :  ال أستحقه، وهم أصحاب السعادة    

الفتاح أبو مدين رئيس نادي جدة األديب، واللغوي الكبري أستاذنا الشيخ أبو تراب الظاهري، وأيضاً قد              
كما أشكر أيضاً أستاذنا السيد علي فدعق على        .  أجاد يف قصيدته ويف البويتات اليت غرد ا مشكوراً        



مكان على بعض   ء اهللا أحاول أن أجيب قدر اإلِ       كلمته وأشكره أيضاً على صراحته، وسوف إن شا        
اصف على حديثه الطيب، وأشكر مجيع      نكما أشكر ضيفنا وأستاذنا الدكتور مصطفى        .  التساؤالت

احلاضرين كبرياً وصغرياً، وإن كان ال صغري فيهم إال يف السن، فكلكم وهللا احلمد تشكرون على هذه                  
 .أو من جدة لاللتقاء بأخيكم وتشريفي ذه الثقةالروح الطيبة، وعلى حتملكم املصاعب من مكة 

خوة دفعين إىل أشياء ما كنت أريد أن أحتدث عنها، ولكن األستاذ جزاه              احلقيقة أن حديث اإلِ    -
خوان مشكوراً، بكالم ال أستحقه طلب      اهللا خرياً، األستاذ جربيل أبو ديه، األخ الكرمي الذي قدمين لإلِ          

خوة أن أحتدث أيضاً عن طموحات أهل مكة          لب مين بعض اإلِ   مين أن أحتدث عن اجلامعة، وط      
 .وطموحات املواطنني بشكل عام حول مستقبل جامعة مكة ومستقبل التعليم بشكل عام

أوالً حبمد اهللا وحبسن توفيقه سبع جامعات يف         ..   يف هذه البالد السعيدة، يسرين أن أقول        -
اجة ملحة بعد أن من اهللا على هذه البالد بنور العلم            اململكة العربية السعودية، قامت متتالية لتليب ح      

 إلـى سيد اخللق وسيد     إقرأوطبعاً نور اهلداية قبل ذلك، ونزول أول آية بقوله تبارك وتعـالـى             
هناك يف جبل حراء أو غار حراء نزلت هذه اآلية على صفوة اخللق، عندما كانت                ..  البشرية حممد   

كانت تعيش األمة يف ضاللة ويف إسفاف ويف تدٍن فكري، وخلقي، وحىت             جاهلية عمياء، و  ..  اجلاهلية
 .إىل حد ما.. اقتصادي
 أنقذ اهللا البشرية بدعوة املصطفى عليه الصالة والسالم، ومنذ ذلك احلني ومكة تؤدي                 -

نعرف املسجـد احلرام عندما    .  رسالتها، نعرف دار األرقـم، وما كـان يدور فيها من تلق للعلم           
.  تلك األوثان وتلك األصنام، وقـال ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا             األصنام ومسح النبـي     هدمت

 فمكة واملدينة كالمها    ؛ال أريد أن أطيل يف هذا      .  أصبحت مكة حتتضن العلماء واملفكرين واألدباء      
منذ ما  ..   وجه تؤديان مهنة سامية، وتؤديان الدعوة اليت جاء ا النيب عليه الصالة والسالم على خري              

 . سنة١٤٠٠ يزيد على
 املسجد احلرام هو أكثر من جامعة، كلنا قرأنا ما كتب عنه وما كان يكتبه املرحوم األستاذ                  -

عبد اجلبار كنت أتابع علماء يف املسجد احلرام، وأظن ذا العنوان أو شيء من هذا القبيل، وأيضاً                   
ال أحد ينازع   ..  ة جيدة، وغريمها ممن كتبوا وأجادوا     األستاذ حممد علي املغربـي أيضاً كان يكتب كتاب       

يف إمامة املسجد احلرام يف التدريس والتعليم والتربية والتثقيف، سواء يف التخصصات الشرعية من                
تفسري، وعقيدة، وحديث، وفقه، وأصول فقه، وحنو وصرف، وعلم لغة وغري ذلك، حىت الفلك كان                

 .يدرس
ذاا، وخترج على أيدي علمائه أناس كثريون، وكان يتشرف           فاملسجد احلرام كان جامعة ب     -

.. كان يل شرف  ..  حىت العامل يف بالده، يتشرف إىل أن يأيت إىل مكة املكرمة ويتتلمذ على أحد شيوخها              



ال أقول التتلمذ الكامل، ولكن حضور بعض حلقات السيد أمني كتيب رمحه اهللا، حيث كان يدرس                  
 مالك، وكنت أهيم حبب ألفية ابن مالك، فكان يدرس شرح ابن عقيل             شرح ابن عقيل على ألفية ابن     

 من العلماء األفاضل الذين من الصعب       ههلا وكان رمحه اهللا موسوعة يف اللغة ويف كثري من العلوم، وغري           
انطالقاً من هذه الرسالة للمسجد احلرام نشأت       ..  جداً أن أمل بأمسائهم، وجبهودهم اليت كانوا يؤدوا       

 بعد  لشريعة مبكة املكرمة، بأمر من امللك عبد العزيز طيب اهللا ثراه، سنة تسع وستني وثالث مئةٍ               كلية ا 
األلف عندما أمر رمحه اهللا الشيخ حممد بن عبد العزيز بن مانع رمحه اهللا، مدير املعارف يف ذلك الوقت                    

يف مكة، ودار التوحيد    كلية الشريعة   .  أن يفتتح كلية للشريعة، وأن يفتتح دارا للتوحيد يف الطائف          
كانت يف الطائف جبانب املعهد العلمي الذي كان أيضاً، أو املعهد العلمي السعودي مبكة املكرمة جبانب                

 .مدرسة الفالح وغريها من املدارس األخرى اليت كانت يف جدة ويف مكة، ويف غريها
تؤدي رسالتها على    عاماً، كانت    ٤٠ باختصار هذه الكلية، كلية الشريعة اليت أنشئت قبل           -

أستاذنا الشيخ  :  خري وجه، خترج فيها كثري من العلماء، وكثري من الرواد واملربني منهم على سبيل املثال              
حسن بن عبد اهللا آل شيخ وزير املعارف ووزير التعليم العايل يف أيامه رمحه اهللا، والشيخ حممد بن                    

. لذين ال حتضرين أمساؤهم يف الوقت احلاضر       جبري، والشيخ عبد العزيز املسند، وكثري من العلماء ا         
قريباً يف حدود عشرة طالب، أما اآلن ففيها ما يزيد على           توالكلية أدت دوراً كبرياً، وكانت أول دفعة        

 . طالب٣٠٠٠
 عندما أنشئت جامعة امللك عبد العزيز كانت أهلية، ثـم أصبحت حكومية، ضمت إليها                -

اليت أنشئت يف وقت الحق، وكانت هاتان الكليتان متثالن فرع جامعة           كلية الشريعة وكلية التربية أيضاً      
امللك عبد العزيز يف مكة املكرمة، وقد قامت هاتان الكليتان بدورمها يف مكة املكرمة سواء                    

. بالتخصصات الشرعية أو العربية أو التربوية، أو حىت العلوم التطبيقية يف كلية التربية يف ذلك الوقت                
 للهجرة ويف عهد امللك خالد بن       ١٤٠١يف عام   .   واجبهما فيما أعتقد على خري وجه      وأدت الكليتان 

عبد العزيز طيب اهللا ثراه، أمر بافتتاح جامعة يف مكة املكرمة تسمى جبامعة أم القرى، طبعاً فرح                    
املواطنون ذا وأهل مكة، وكل مواطن وكل مسلم فرح ذا اخلرب السار، وكانت فعالً جامعة يف                  

 .ا، فكانت كلية الشريعة وكانت كلية التربية تؤديان نفس الدور الذي تؤديه أي جامعةوقته
 طبعاً عندما أنشئت اجلامعة، وصدر األمر بإنشاء اجلامعة، كانت الدراسات جبامعة أم القرى               -

حمصورة على الدراسات العربية، والشرعية، واحلضارية، والتارخيية، والتربوية، والعلمية يف حدود             
 .لتربية وحدود التدريسا

مكان أن نليب حاجة املنطقة      طبعاً من واجيب كمسؤول أول يف اجلامعة، أن حناول قدر اإلِ             -
كلية :  مثالً كلية الشريعة تفرع منها كليتان     ..  بإنشاء كليات أخرى، فتفرع عن هاتني الكليتني كليات       



تفرعت كلية العلوم التطبيقية واهلندسية،     ومن كلية التربية    .  اللغة العربية، وكلية الدعوة وأصول الدين     
أيضاً أنشأنا يف الطائف كلية للتربية، كذلك أنشئ معهد البحوث العلمية            .  وكلية العلوم االجتماعية  

 .سالميوإحياء التراث اِإل
سالمي أو للمسلمني الذين ال ينطقون اللغة العربية وال يتكلمون ا، افتتح يف              وحلاجة العامل اإلِ   -
ة مركز تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، مث حول إىل معهد مينح اآلن درجة تعادل                     البداي
كلية ..  فعلى هذا يكون أمامنا سبع كليات يف اجلامعة، ومعهدان         .  ريوس يف اللغة ويف التربية    والبكال

دعوة وأصول   كلية ال  - كلية التربية بالطائف     - كلية التربية مبكة     -سالمية  الشريعة والدراسات اإلِ  
 . كلية العلوم التطبيقية واهلندسية- كلية العلوم االجتماعية - كلية اللغة العربية -الدين 

 كان عدد الطالب حمصوراً يف البداية، وكان أيضاً تعليم املرأة يف فرع اجلامعة مبكة قد أخذ                  -
ولقلة أعضاء هيئة   .  نصيباً وافراً، فأنشئ فرع للطالبات يف الزاهر، بأمر من الشيخ حسن رمحه اهللا              

التدريس الرجال، أنشئت شبكة التليفزيون املغلقة، واستقدمنا من اليابان وغريها أحدث أجهزة لنقل              
د اآلن على   ـا يزي ـد هللا م  ـاحملاضرات من بعض األستوديوهات إىل الطالبات يف حينها وقد بلغ واحلم          

ع املعرفة، هذا جبانب عدد الطالب الذي       يف قسم الطالبات يتلقني العلم يف مجيع فرو       )   طالبة ٥٠٠٠(
ي حدود الـ   ـان ف ـفمجموع عدد طالب اجلامعة بعد أن ك      .  أو يزيد قليالً  )   طالب ٨٠٠٠(يقارب  

 .طالب وطالبة) ١٥٠٠٠(عند بداية اجلامعة، أصبح اآلن حوايل ) ٢٠٠٠(
ول من منح درجة     ال أريد أن أفتخر جبامعة أم القرى، بل يكفي أا حتتضن أقدم كلية، وأا أ               -

البكالوريوس، وأول من منح درجة املاجستري، وأول من منح درجة الدكتوراة يف اململكة العربية                 
 .السعودية أال وهي كلية الشريعة جبامعة أم القرى

 وأرجو أن ال يغضب األستاذ علي فدعق فهذا شيء واقع، ما أقدر أغريه فـي التاريخ،                   -
 سنوات ليس باألمر اهلني،     ٦ سنوات أو    ٥إنشاء سبع كليات يف     ..  فجامعة أم القرى قامت بدور كبري     
 .قريباً موجودة يف اجلامعةت قسماً علمياً، مجيع األقسام ٣٠ويف جامعة أم القرى ما يقارب من 

 فالدراسات الشرعية متوفرة، التارخيية، احلضارية، اللغوية، النحو، الصرف، النقد، البالغة،            -
املناهج، التربية الرياضية، التربية الفنية، هناك أيضاً العقيدة، القراءات، علم            التربية، علم النفس،    

جنليزية، اجلغرافيا،  أضف إىل ذلك اللغة اإلِ    .  سالمية، الدعوة القراءات وخدمة القرآن الكرمي، الثقافة اإلِ     
 الرياضيات  -حياء   األ - الكيمياء   -الفيزياء  :  املعلومات واملكتبات، جبانب العلوم الطبيعية والتطبيقية     

سالمية، قسـم امليكانيكا، قسم اهلندسة الكهربية واحلاسبات،        العلوم الطبيعية، قسـم العمارة اإلِ     -
قسم اهلندسة املدنية وغري ذلك من األقسام املوجودة فعالً يف الوقت احلاضر، وكلها متنح درجة                  



الشريعة يف مجيع ختصصاا، وكلية     البكالوريوس، ومتنح درجة الدكتوراة بعض الكليات، منها كلية          
 .الدعوة يف مجيع ختصصاا قريباً، وكلية اللغة العربية جبميع أقسامها

 رسالة ماجستري ودكتوراة، وطبعت     ١٦٠٠ ولقد نوقش يف جامعة أم القرى ما يزيد على            -
ت اجلامعة،  وسوف يوزع عليكم إن شاء اهللا عدد بسيط جداً من مطبوعا          )   كتاباً ٥٠(اجلامعة ما يقارب    

جبانب النشاط الثقايف هناك، الذي يقام مساء كل يوم سبت يف قاعة الشيخ حسن آل الشيخ بعد صالة                  
 .املغرب مباشرةً

سالمية، وقسم اللغة العربية، وقسم      أقسام، قسم الدراسات اإلِ    ٦ ويف الطائف كلية للتربية ا       -
وهناك مراكز باجلامعة،   .   اللغات األجنبية  العلوم التربوية، وقسم األحياء، وقسم الرياضيات، وقسم       

سالمية املسائية، وهو خمصص للموظفني الذين يرغبون أن        ومركز الدراسات اإلِ  ..  مركز احلاسب اآليل  
 .يواصلوا دراسام العليا

 وهناك مناقشة مع الدكتور هاشم حريري عميد كلية التربية حول إنشاء برنامج للدراسات               -
تفرغ اجلزئي للدراسات العليا ألن أساس الدراسات العليا عندنا كلها تتطلب            املسائية على سبيل ال   

 .التفرغ الكامل
 وللجامعة مشاركات يف ندوات، ومؤمترات أقيمت داخل اململكة وخارجها، واجلامعة عضو             -

. ميةساليف احتاد اجلامعات العربية، وعضو يف احتاد جامعات اخلليج، وعضو يف احتاد رابطة اجلامعات اإلِ              
لقاء احملاضرات لفصل دراسي أو أقل      ويزور اجلامعة عدد كبري من العلماء األفاضل كأساتذة زائرين إلِ         

وتسهم اجلامعة يف املشاركة يف بعض األسابيع، كأسبوع املرور،           .  أو أكثر، مث يعودون لبالدهم     
مكان، واجلامعة  وأنا أعترف بأننا لـم نقـم مبا يرضي، ولكننا حناول قدر اإلِ            .  واألسبوع الصحي 

مالية حرجة، لكن على الرغم من ذلك علم اهللا، فإن خادم احلرمني             ..  نشأت يف ظروف كما تعلمون    
الشريفني جزاه اهللا خرياً، وحكومته الرشيدة ما تقدمت اجلامعة بطلب إال ولقيت الترحيب والدعم                

 .والتأييد
 اجلامعية اجلديدة، فأستاذنا رضا عبيد       هذه خالصة أو موجز عن اجلامعة، أما فيما يتعلق باملدينة          -

إن إنشاء مدينة جامعية ليس باألمر اهلني، فعندما أنشئت اجلامعة كان املكان املقترح             .  يعرف أحسن مين  
 املساحة اليت حصلت اجلامعة عليها اآلن، وال        ١/٨هلا غري املكان الذي هي فيه اآلن، بل ال يساوي            

وال حيقق الرغبة اليت نريدها أن تكون جلامعة أم القرى، لذلك           حيقق طموحات أهل العاصمة املقدسة،      
عرضنا األمر علي ويل األمر جزاه اهللا خرياً، ووجه بالبحث عن مكان أوسع، وحصلت اجلامعة واحلمد                

ويبعد حوايل عشرة أكيال من قلب مكة، وتشرفنا        ..  هللا على موقع قرب عرفات، وعلى طريق الطائف       
 .الشريفني بوضع حجر األساس، ووجه بأن يبدأ بالعمل فوراً حبمد اهللابأن تفضل خادم احلرمني 



طا، ولكن هناك قنوات ال بد أن مير ا مثل هذه           مكان أن تسرع اخلُ    اجلامعة حاولت بقدر اإلِ    -
وزارة املالية، وزارة التخطيط، وزارة التعليم العايل، وهناك جلان مشكلة تدرس األمر على               :  األمور

وعلى ضوء الطموحات، وعلى ضوء املوازنة بني الواقع والطموحات كما قلنا، وحبمد            ضوء الواقـع،   
اهللا انتهت اللجنة وقدمت دراستها، واعتمد املبلغ ووقع العقد على شرف صاحب السمو أمري منطقة                

قريباً أو شهرين، وبدأت الشركات     تمكة املكرمة بالنيابة، األمري سعود بن عبد احملسن قبل شهر ونصف            
لتضامنية السعودية واألجنبية قبل شهرين العمل جبد، ولكن ذلك قد يأخذ بعض الوقت، وكـل آت               ا

 .قريب إن شاء اهللا
 حلد ما، نعم ال حيقق الرغبة اليت نريدها، ولكن            وواقع اجلامعة الذي تعيش فيه اآلن مرضٍ        -

هد الكبري الذي يبذله أستاذ     هناك دعم واهتمام باجلامعة، وهذه كلمة حق ال بد أن نقوهلا، وال أنسى اجل             
خوة جامعة أم القرى سواء السعودي أو املتعاقد لنجاح العملية التربوية، ويعمل باجلامعة اآلن من اإلِ               

السعوديني الذين حيملون درجة الدكتوراة مائتان وستة دكاترة، وهذا خري كبري، ويبلغ جمموع                 
ميياً ما بني أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ         مخسمائة وأربعني أكاد  )  ٥٤٠(األكادمييني السعوديني   
مبعىن أن  .  خـوة املتعاقدين الذين يؤدون دوراً يشكرون عليه      هذا جبانب اإلِ  .  مساعد، وحماضر، ومعيد  

من أعضاء اهليئة االكادميية باجلامعة،     %  ٦٠نسبة السعوديني اآلن موع األكادمييني أصبحت حوايل        
 %.٢أو % ١بعد أن كانوا واحداً يف املائة 

 هذه خطوة أعتقد أا طيبة وموفقة، واخلطة لالبتعاث يف جامعة أم القرى خطة مدروسة مبنية                -
 ١٠٠(على االحتياج، وحبمد اهللا طالبنا بدؤوا يعودون، ولنا من املبتعثني اآلن ما يزيد على مائة                   

ن بعض البالد يف مصر عدد      ويف غريمها م  )   مبتعثاً ٤٠(يف أمريكا تقريباً، ويف بريطانيا حوايل       )  مبتعث
كل عام تأيت جمموعة وتسافر جمموعة       ..  حمدود، ثالثة أو أربعة، كل هؤالء يف خمتلف التخصصات         

قد ال نستطيع أن حنقق كل الرغبات، لظروف معينة طبعاً ال بد من              ..  ال أنسى أن أقول نعم    .  أخرى
 .دراسة وختطيط ووضع خطة للتعليم بشكل عام

 أم القرى هو مرتبط بالسياسة التعليمية العليا، اليت يرأسها بالنيابة مسو              وما يوضع يف جامعة    -
األمري سلطان بن عبد العزيز النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء، وعلم اهللا عندما تقدمنا بإنشاء كلية                 
طب مستشفى جامعي، ورفعنا األمر خلادم احلرمني الشريفني، أصدر أمره باملوافقة على دراسته ضمن               
العناصر الرئيسة للمخطط العام للجامعة، ووافق عليه وهو اآلن ضمن اخلطة اليت تشمل إنشاء                  

ومن تطلعات اجلامعة إنشاء كلية للهندسة والعمارة،       .  مستشفى جامعي وكلية للطب وللعلوم الطبية     
 مخسة  وعلى أي حال فهناك   .  ولكن الدكتور رضا يعرف أن هذه األمور مرتبطة جبهات ال بد أن متر ا             

أقسام موجودة لدينا هلا عالقة باهلندسة، ومل يبق إال أن تعلق اللوحة، وستبدأ الدفعة األوىل الدراسة                  



بقسم العلوم الطبية العام القادم إن شاء اهللا، فكل شيء بأمر اهللا وبتوفيق اهللا، ورهني بتوجيهكم                   
 .وبدعمكم وبتشجيعكم

األستاذ عبد الفتاح أبا مدين طلب مين أن ألقي          أخرى ال أريد أن أطيل، ولكن أستاذنا          مرةً -
إن ما ذكرته عن املدينة اجلامعية، قد ال يكون وافياً، وأحب           ..  الضوء على نادي مكة الثقايف األدبـي     

أيضاً قبل أن أنتقل من اجلامعة إىل النادي أن أقول بأن تعليم الطالبات حيظى باهتمام اجلامعة، وأول                   
سالمية، وكما  ة من جامعة أم القرى كانت وهللا احلمد يف الدراسات اإلِ           طالبة حصلت على الدكتورا   

ر من  ـقلت فإن احملاضرات عن طريق الشبكة التليفزيونية املغلقة، ويف املوقع اجلديد الذي مساحته أكث             
متر مربع يف جزء يف احلرم وجزء يف احلل حيث يفصل وادي عرنه بني اجلزأين،                )  ١٥,٠٠٠,٠٠٠(

 .حتياطات للسيول ولألمطار وخالفهواختذت مجيع اال
دارة الطبية  به بعض املرافق واإلِ   )  أ( واملدينة تتكون من ثالثة أقسام أ، ب، جـ، فالقسم             -

فسكىن )  ب(أما القسم   ..  سهام يف خدمة احلجاج ألننا جبانب مزدلفة وجبنب عرفة        املساعدة، وذلك لإلِ  
كليات، وفيـه املساجد، واملدارس، واألسواق،      دارة، وفيه ال  ففيه اإلِ )  جـ(الطالبات، أما القسم    

كل هذه وضعت يف اخلطة املقترحة، ونرجو إن شاء اهللا أن تكون يف يوم من األيام ماثلة                 .  والدفاع املدين 
 .لألعني، وما ذلك على اهللا بعزيز

نادي مكة الثقايف، فالدكتور أو األستاذ الكرمي الشيخ عبد الفتاح أبو مدين              ..   أما النادي  -
يعرف مهمة األندية والدور الذي تؤديه كما تعرفون أيضاً، وما طلبه السيد علي فدعق من تفرغي                  

ولكين ما أستطيع   ..  للجامعة، أنا أتفق معه، ولو كان بيدي لبقيت يف اجلامعة واجلامعة أكرب مين بكثري              
اعة، وإنين ألرجو بعد    أن أقول شيئاً ألن األمر طلب مين دون اختيار، فال يسعين إال أن أقول مسعاً وط                

 .انتهاء فترة تكليفي أن أعود إىل قواعدي ساملاً إن شاء اهللا
 نادي مكة الثقايف يقوم بدور رديف للجامعة، فهو منارة علمية كبقية األندية األدبية، نادي                -

جدة، نادي الرياض، بقية األندية األخرى تؤدي دورها يف خدمة العقيدة وخدمة اللغة وخدمة األدب                
يقوم النادي بعقد   .  الفكر، وكل ما من شأنه تطوير وتنمية اتمع فكرياً وأدبياً وعلمياً إىل آخره              و

ندوات خمتلفة، بعضها يف الشؤون الصحية، بعضها فـي األمور األدبية، بعضها يف الشؤون العلمية،               
 .غاية ال تدركلكن رضا اجلميع . بعضها له عالقة باحلج، بعضها له عالقة بأمور أخرى، كالصحافة

 يف عهد سلفي األستاذ إبراهيم فودة، جزاه اهللا خرياً، أدى النادي دوراً كبرياً أكثر مما يؤديه                  -
مكان أن يؤدي   فيما أذكر، وحنن حناول قدر اإلِ     )   كتاباً ٦٠(اآلن، وطبعت جمموعة من الكتب حوايل       

اء مكة املكرمة، وأبناء الوطن     النادي دوره يف مكة املكرمة، وعلى أي حال فأنا شخصياً أشكر أبن             
سالمي على تعاوم يف جناح مهمة نادي مكة املكرمة، فما            السعودي، وأبناء الوطن العربـي واإلِ     



وجهت الدعوة ألي أخ كرمي إال وجتاوب معنا، ولكن أعتب قليالً على أستاذنا الشيخ عبد املقصود                 
ا املقيمون جبدة بزيارم ومشاركتهم يف نادي       الذي هو من مكة، ونرجو إن شاء اهللا أن يتحفنا وإخوانن          

مكة الثقايف األدبـي، كما أن الواجب علينا يقضي بزيارة نادي جدة األدبـي، والتعاون بيننا موجود،               
وأستاذنا عبد الفتاح جزاه اهللا خرياً، شرفنا يف النادي، وشارك يف ندوة من الندوات دار موضوعها                  

شاكراً ومعذراً  ..   أريد أن أطيل فهذه خالصة ملا طلب مين أن أقوله           ال.  حول رسالة األندية األدبية   
 . ملضيفنا فـي هذه األمسية على إتاحة هذه الفرصة، والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

  ))تعليق األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث علق احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه على كلمة معايل الدكتور راشد الراجح، فقال

 هذا تعقيب صغري، يف الواقع لقد سبق أن كتبت لسلف معايل الدكتور راشد الراجح، األستاذ                -
أرجو أن يتيح لنا الفرصة باالجتماع بإخواننا يف نادي مكة األديب، بتخصيص             ..  الكبري إبراهيم فودة  

وقفاً على نادي   ثنني واألحد ألي يوم من أيام األسبوع، ألن يوم األحد أصبح            األمسية بدالً من يوم اال    
وكان احلائل الذي حيول    ..  خوان الكرام ثنني هو اليوم الذي نلتقي فيه هنا باإلِ       جدة األدبـي، ويوم اال   

بيننا وبني مشاركة نادي مكة أمسياته أا تقام يوم االثنني، فاآلن كما أرى أن األمسيات أصبحت تقام                 
نا بأنه يسعدنا ويشرفنا أن نشارك نادي مكة        ثنني ولذلك أعد ومجع كبري من إخوان      يف يوم غري يوم اال    

األدبـي ليس فقط باحلضور وإمنا أيضاً لتتاح لنا الفرصة الستضافة أي ضيف يف نادي مكة األدبـي،                
حبيث تتاح الفرصة لنادي جدة األديب لالحتفاء بضيفه، ألن ضيف نادي مكة األدبـي يف الواقع هو                 

 ضيفنا  ...ذا تتاح لنا الفرصة مشتركني    .  ثنينيةايف أية   ضيف لنادي جدة األديب، كما هو ضيف لنا          
 .يضيف يف النادي األديب يف جدة ومكة، وهكذا

 فنحن نشكر الدكتور راشد الراجح هذه الدعوة، ومما ال شك فيه فإن قراره بإقامة ندواته                  -
 . وأمسياته يوم الثالثاء سيتيح لنا الفرصة مجيعاً لالشتراك أيضاً

 

  ))لسيد علي فدعقتعليق ا(( 
 :كما علق السيد علي فدعق على كلمة احملتفى به فقال

 أوالً أود أن أشكر معايل الدكتور راشد الراجح، على ما تفضل به من شرح كامل عن جامعة                  -
ما موقف  :  أم القرى إال أنين طرحت سؤاالً من البداية وطرحه أيضاً األستاذ عبد الفتاح أبو مدين، وهو               

رى ليس فقط بالنسبة للتعليم اجلامعي الذي تقوم به اجلامعات السبع يف اململكة، ولكن ما               جامعة أم الق  



ما هو هذا الدور املميز الذي تقوم به جامعة أم          ..  هو دورها، وهي يف أرض اهلداية؟ فإن هلا دوراً مميزاً         
اشد الراجح  القرى؟ أليس هلا خمطط هلذا الدور؟ هذا السؤال طرحناه، ونود أن يتفضل الدكتور ر               

 .جابة عليه، وشكراًباِإل
 

 :ويرد معايل الدكتور راشد الراجح قائالً
 شكراً لألستاذ عبد املقصود خوجه على تعليقه الطيب، وعلى وعده الكرمي بتشريف نادي               -

 ...مكة الثقايف بزيارته وحبه
ديب مبكة،   وأحب أن أقول أن من أسباب تعديل موعد الندوات وحماضرات النادي الثقايف األ             -

 .ةخوان حبيث ال يتعارض مع موعد نادي جدة، وال يتعارض مع موعد االثنينيهو رغبة اِإل
فاجلمع .   أما فيما يتعلق مبميزات أو ميزة جامعة أم القرى، أعتقد أنه واضح جداً يف برناجمها                -

ها مع احترامي   بني الدراسات الشرعية والدراسات العصرية ميزة جامعة أم القرى، وهي ميزة ال جتد             
الكبري يف بقية اجلامعات، فال جتد يف جامعة غري جامعة أم القرى كلية شريعة، وكلية دعوة وأصول                   

سالم أكرب  هذه ميزة جامعة أم القرى، ويف اعتقادي أن اإلِ        ..  دين، جبانبها كلية علوم تطبيقية وهندسية     
ع املعرفة اليت ال تتناقض وال ختتلف       من أن يكون يف كلية شرعية حبتة، ولكنه شامل كل العلوم، وفرو           

سالمية من الكتاب والسنة، وتم     فجامعتنا وهللا احلمد تم بترسيخ العقيدة اإلِ       .  سالميمع الفكر اإلِ  
سالمي العظيم، وتم بالدراسات اللغوية، والتربوية،       أيضاً بالدراسات الفقهية اليت أثْرت تراثنا اإلِ       

القتصاد، والعمارة، كل هذه املناهج منطلقة من رسالة مكة ومن رسالة           عالم بفروعه، وا  والعصرية كاإلِ 
 .البيت احلرام، الذي يف رأيي يستوعب كل هذه التخصصات، وال يتناقض معها أبداً

 فميزة جامعة أم القرى اجلمع بني التخصصات الشرعية والعلوم العصرية، انطالقاً من                 -
عات األخرى ال تسلك نفس اخلط، بل كلها واحلمد هللا           وال يعين هذا أن اجلام    .  الدراسات الشرعية 

إسالمية تسري على نفس النسق، لكن جامعة أم القرى تليب حاجة منطقة متتد من مكة إىل الباحة إىل                    
تعاوناً مع اجلامعة األم جامعة امللك عبد العزيز ولن تقتصر اجلامعة على             ..  جيزان، إىل مناطق أخرى   

ن، ولكننا نسعى إىل إجياد كليات يف املستقبل إن شاء اهللا حسب احلاجة،              التخصصات القائمة فعالً اآل   
فهناك اقتراح بإنشاء كلية زراعة، وكلية علوم وإدارة، فمخططنا وهللا احلمد أخذ بعني االعتبار أن                 

 . يكون قابالً للتوسع مستقبالً، سواء أكان هذا التوسع أفقياً أم رأسياً، شكراً
 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :مث افتتح األستاذ جربيل أبو دية احلوار بالسؤال التايل



 قبل أن يبتعد بنا حديث الدكتور كثرياً عن النادي األدبـي، ورغـم ما قدمه من اعتراف                 -
بقصور ما يقوم به النادي األدبـي اآلن، إال أنه ال بد أن نوجه للدكتور راشد وحنن قد أعلنا مبكرين                    

لة مصارحة، النادي األدبـي يف مكة املكرمة، ملاذا يقصر فقط منربه على             لي..  أنه ستكون هذه الليلة   
إىل ..  أساتذة جامعة أم القرى؟ ملاذا ال خيرج إىل اخلارج، إىل خارج مكة املكرمة، وليس خارج اململكة               

  بل وحىت يف جدة؟    ...يف املنطقة الشرقية  ..   يف الشمال  ...يف اجلنوب ..  يف الرياض .  األدباء، واملفكرين 
سالمية أو التربوية أو االجتماعية،     كثري من أمسيات النادي املختلفة سواء الشعرية أو النقدية أو اإلِ           

كلها تقتصر يف غالبيتها على أساتذة جامعة أم القرى كما عودنا بصدر رحب، ومبا صارحنا به بأنه                   
 .جابة من الدكتوريتقبل الصراحة سننتظر اِإل

 :ورد معايل الدكتور راشد قائالً
خوان، إن نادي مكة    األخ جربيل جزاه اهللا خرياً نقل شعور بعض اإلِ         ..   شكراً لألخ جربيل   -

املكرمة يقتصر على أعضاء جامعة أم القرى، وهذه مة وآسف أن أقول إا غري صحيحة، فجامعة أم                  
ة أمسيات  القرى دورها حمدود جداً يف نادي مكة الثقايف، ولقد شارك كثري من األساتذة من خارج مك               

             ني، واألستاذ  النادي وحماضراته وندواته، ومنهم األستاذ عبد الفتاح أبو مدين، واألستاذ عبد اهللا احلص
نبيه األنصاري، وكلهم من جدة، ومن الرياض األستاذ عبد اهللا بن إدريس، ومن القصيم الدكتور                 

 .ضيلة الشيخ بن بازحسن اهلوميل، ومن أا حممد عبد اهللا احلميد، ومن أكابر العلماء ف
 على أنين أحب أن أقول إن مشاركة أساتذة جامعة امللك عبد العزيز أو جامعة أم القرى                   -
ففي نادي جدة عدد من أساتذة جامعة امللك عبد العزيز، حيملون العضوية العاملة وهلم                 ..  سواء

هو منرب فكر وثقافة    إسهامات طيبة، فلماذا التركيز على نادي مكة الثقايف فقط؟ وما دام النادي               
وأدب، واجلامعة معامل الفكر والثقافة واألدب، فما هي دواعي اخلطر على عدم مشاركة أستاذ جامعة                
يف نادي أديب؟ أنا ال أرى يف ذلك غضاضة أبداً، بل أرى أنه جيب أن تقوى اجلسور بني اجلامعات وبني                    

 .املؤسسات العلمية واألدبية والفكرية األخرى
 السابقة، كان هناك أساتذة من جامعة أم القرى هلم دور فعال يف نادي مكة الثقايف،                 يف الفترة  -

دارة، وكانت هلم ندوات فهل وجودي يف النادي أثار هذه التهمة، وأن             وكانوا أعضاء يف جملس اإلِ    
 . زواهلا مرتبط بزوال صاحبها؟ إن كان ذلك فأرجو أن يكون قريباً

  ))عقتعقيب من السيد علي حسن فد (( 
مث عقب السيد علي حسن فدعق على كلمة معايل الدكتور راشد، بصدد ميزة جامعة أم                

 :القرى فيقول



 أوالً شكراً جزيالً وكثرياً ملعايل الدكتور راشد الراجح، وإذ أثبت يل أنه رجل على خلق متني،                 -
 أملي كابن مكة هو أن      إن..  إمنا الذي أريد قوله   ..  مل يتأثر من كلميت وقابلها بصدر رحب، فشكراً له        

تكون جامعة أم القرى رائدة يف اجلامعات يف اململكة، ال سيما وأن خادم احلرمني الشريفني امللك فهد                  
أعزه اهللا مل يبخل قط على اجلامعات، يف صرف أي مبلغ كان كبرياً أو صغرياً، ذلك ألنه وهو الذي                     

 .وزيراً للمعارفوضع اللبنة األوىل للعلم واملعرفة يف بلدنا أيام كان 
 وأكرر شكري للدكتور راشد على رحابة صدره وشرحه يل ولكم مجيعاً عن حقيقة اجلامعة                -

 كذلك أريد أن أقول     ...شرحاً ميدانياً اقتنعت به، وأرجو أن يكون الدور أكرب من ذلك، وأكثر عمقاً            
أثر كبري يف جمتمعنا؛ وشكراً     للسادة الكرام أيضاً ال تنسوا ثالثائية األستاذ حممد سعيد طيب، فهي ذات             

 .)١(جزيالً
 :ورد معايل الدكتور راشد بقوله

 شكراً للسيد علي فدعق على تعليقه الطيب، وأعده إن شاء اهللا، أننا سوف نبذل قصارى                  -
جهودنا لتحقيق األحالم والرغبات اليت نؤمن بضرورة حتقيقها خلدمة العلم والثقافة واملعرفة، وأرجو أن              

 . ريباً إن شاء اهللايتحقق ذلك ق

  ))كلمة األستاذ حامد مطاوع(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ حامد مطاوع فقال

 . بسم اهللا، والصالة والسالم على نبينا رسول اهللا، وعلى آله وصحبه أمجعني-
 ليس لدي كلمة أقوهلا، ولكنه توضيح ملعلومة كنت مطلعاً عليها، وهي ختتص مبوقع اجلامعة                -

امعة السابق مل يكن غري صاحل لبناء مدينة جامعية، وقد ذكر الدكتور أنه بني جبلني والواقع                 فموقع اجل 
أن مكة كلها بني جبال، وأن املوقع اجلديد أيضاً بني جبلني، وكنت مطلعاً على خرائط اجلامعة وموقعها                 

ة، ويف أم اجلود،    السابق، وكانت أرضاً حكومية بيضاء وبدون مقابل، وكانت متتاز بأا قريبة من مك             
ال نعترض على املكان    .  وجزء منها يف احلل وجزء يف احلرم، وهي ميزة يندر أن تتأتى يف غري هذا املوقع               

اجلديد باعتبار أنه أصبح أمراً واقعاً، ولكن إنصافاً للذين سبقوا ودرسوا ومل يكن ما فعلوه عفوياً وإمنا                  
ف املوقع بني جبلني، يف حني كانت هناك خرائط         كان نتيجة ختطيط، فما كنت أنتظر أن الدكتور يص        

أما من ناحية أنه ال يكفي ملدينة جامعية، فذلك خيالف الواقع بدليل أن اخلرائط كانت                 .  ودراسات
موضوعة، ونرجو أن يتحقق بناء املدينة اجلامعية على األرض اجلديدة، وما قلته ليس إال تصحيحاً                  

 . يايتملعلومة كنت على اطالع عليها؛ ولكم حت
                                           

 .األحدية.. يف االثنينية.. يعين األسبوع كله يف الثلوثية:  أحد احلاضرين)١(



  ))رد معايل الدكتور راشد على ملحوظة األستاذ حامد مطاوع(( 
 :ورد معايل الدكتور راشد قائالً

 )١("وفيات األعيان " أشكر األستاذ حامد مطاوع على هذه املعلومة، ولكن هناك كتاب يسمى             -
 أنا مطلع   "..اءيعين أن الشيخ حامد حفظ أشياء وغابت عنه أشي        "،  )٢("فوات الوفيات "جاء بعده كتاب    

مل أقل أية كلمة متس     .  خوة الذين سبقونا على اجلهد الذي قاموا به       على اخلرائط، وأعتقد أين شكرت اإلِ     
 هذه  ...أي فرد فيهم، وقد قاموا جبهد يشكرون عليه، ولو كنت مكام ما عملت أكثر مما عملوا                 

قربوا الصالة، فكل الدنيا بني     كلمة حق جيب أن تقال، أما كلمة بني جبلني فهذه تشبه عبارة ال ت               
جبلني، مكة بني جبلني، لكن هنا فرق بني جبلني وجبلني يا أستاذ حامد، فاجلبالن اللذان اقترحا                   
واطلعت على خمططات األرض الواقعـة بينهما، ال أعتقد أا تناسب جامعة أم القرى، ولو مسحت يل                

 مقارنة بينه وبني    ال  نه ال نسبة إطالقاً، أو    ووقفت معي يف املوقـع، ورأيت بنفسك ما قلت أليقنت أ          
 .فاملوقع احلايل ثلثاه يف احلل، وثلث يف احلرم وهذه ميزة طيبة. املوقع احلايل

 متر مربع، بينما املوقع القدمي يف حدود         ١٥,٠٠٠,٠٠٠ واملوقع احلايل مساحته أكثر من        -
 مملوكة وليست حكومية، مملوكة     وأنت تعرف هذا الشيء، واألرض كانت     .  مليونني، خيترقه خط سريع   

، فإذا أردنا تعويضه فبكـم نعوضه؟      ٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠بصك شرعي، وكان املبلغ الذي حيمله الصك        
 متر مربع، بلغت تكلفة شرائه يف حدود             ١٥,٠٠٠,٠٠٠بينما املوقع احلايل مساحته       

وقع يف رأيي أنا     فقط تقريباً، فال مقارنة ال يف السعر وال يف املساحة وال يف امل               ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠
 .الشخصي
فني، وهو حفظه اهللا الذي أمر أن       ي واحلقيقة أن املوقع اجلديد هو هدية من خادم احلرمني الشر          -

خيصص هذا املوقع، وقال يف خطابه إن املوقع السابق ال حيقق األهداف اليت ترجى جلامعة يف مكة                    
 .  وشكراً؛هذا ما أردت إيضاحه. املكرمة

  ))بد ا الشييتكلمة األستاذ ع(( 
 :مث أعطيت الكلمة للكاتب والصحفي املعروف األستاذ عبد اهللا الشييت فقال

بدءاً أشكر لصديقي احلميم واألستاذ اجلليل      ..  إخواين.  أساتذيت..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
اذنا الكرمي حبق األستاذ عبد املقصود، على دعوته إياي يف زياريت كل سنة أجيء جدة، وأسأل أست                 

                                           
 .أليب العباس مشس الدين، أمحد بن خلِّكان" وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان" )١(
 .البن شاكر الكتيب" فوات الوفيات ")٢(



، حيث مسعت الليلة التحريك بالفتح والضم        )١(الكرمي الدكتور الراجح إن كان امسها جدة أم جده         
 .والكسر، وأنا أحب الضم

الراشد كما ورد يف    ..   الذي أود إذا اتسع صدر أستاذنا الكرمي األستاذ الدكتور الراجح           -
مية نصيب األسد يف رجاحة فكره ويف       قصيدة أستاذنا أيب تراب، فإن له من امسه الكرمي وكنيته الكر           

 .رشده
 هناك أسئلة صغرية حول ابتعاث الطلبة، هل هناك قسم أو نظام يفسح اال أمام طلبة من                  -

اخلارج يتلقون العلم، ويف خمتلف األقسام يف اجلامعة من دول إسالمية وعربية أخرى يسامهون يف                  
هذه احملاضرات  :  النائية يف الدعوة الكرمية؟ السؤال الثاين     سالمية األفريقية   بلدام، وخباصة يف الدول اإلِ    

اليت تفضلتم بذكر نبذة عنها يف نادي مكة املكرمة، وكذلك تلك اليت أشار إليها األستاذ أبو مدين يف                   
جدة، إن كانت تطبع أو جيب أن تطبع لتعم الفائدة، وحىت ال تظل حبيسة اجلمهور القليل يف عدده،                   

أالحظ عند كثري من    .  سالمية عدته، لكي تأخذ مكاا يف املكتبة العربية واإلِ          وإن كان كثرياً يف   
املتخرجني يف السنوات أو يف الربع األخري من هذا القرن، وعلى امتداد الوطن العربـي كله تقريباً،                 

أين الضعف العام حىت عند املتخرجني يف أقسام اللغة العربية وآداا، وكذلك يؤسفين أيضاً              ..  ولألسف
ما سبب هذه الظاهرة    .  أالحظ ذلك عند بعض األئمة واخلطباء يف بعض املساجد يف دول عربية كثرية            

بالقياس مع أساتذتنا فـي املاضي، والذين درسوا على أنفسهم وعلى أساتذة أجالء قبل أن تقوم                  
 اجلامعات املتخصصة؟

 الذين يتولون تدريس هذه املادة؟       فهل املشكلة فيهم يف أنفسهم، أم يف املناهج، أم يف األساتذة           -
قبل أن أجيء إىل األخري، أكرر شكري لسعة صدركم ولصمودكم العظيم، ولسان حالكم أمام هذا                

 :اجلمع احملب احملبوب يقول
ــالِ  ــى الِنص ــالُ عل ــرت الِنص كَّس٢(ت(

. 

 امــه ــابتِني ِسـ ــرت إذا أَصـ فِصـ
. 

طاللة اليت أنا سعيد ا      الذي هيأ يل هذه اإلِ     ...وأكرر الشكر ألستاذي األستاذ عبد املقصود     
حقاً، وأعود بزوادة مجيلة ومثرية بالنسبة يل، عندما إن شاء اهللا أطل عليكم بانطباعايت عن هذه                    

 :ريباألمسية، اليت تؤكد يل الليلة مقولة الشاعر الع
 ـــام ســيوم ب ــنذُ ال ــرِك م ثَغ ارــا د ي

. 

 وال ذام ــي ــأْوِك ال بغـ ــت شـ بلَغـ
. 

  وشكراً-
                                           

 .ال تدخلنا يف هذا أرجوك:  معايل الدكتور راشد الراجح)١(

 : هذا البيت أليب الطيب املتنيب من قصيدة يرثي ا والدة سيف الدولة احلمداين مطلعها)٢(
تلـــــنا املـــــنون بـــــال قـــــتالوتق

. 

ــوايل  ــرفية والعــــ ــد املشــــ نعــــ
. 

 



 :ورد معايل الدكتور راشد الراجح، قائالً
 لقد رأيتك اآلن احلمد    ... من رأى كمن مسع     شكراً ألستاذنا الشييت الذي أقرأ له كثرياً، فليس        -

احلقيقة شكراً على ما تفضلت به حول بعض النقاط، أما قضية ِجدة، وجده وجدة فال أريد                   .  هللا
موجود هو  .  الدخول فيها، فأحد أبطال هذا الصراع أو أحد أبناء ما نسميه صراع البحث العلمي               

يـم، ألا مأخوذة من اجلُد وهو الساحل، واهللا         األستاذ نبيه، لكن حسب علمي أا جدة بضم اجل         
 .أعلم

 أما ما يتعلق بقبول الطالب جبامعة أم القرى، فإن حكومة خادم احلرمني الشريفني جزاها اهللا                 -
من طالب اجلامعات السعودية من غري السعوديني، أي من البالد العربية             %  ١٥خرياً تقبل نسبة    

من السعوديني، ألا   %  ١٥من غري السعوديني، و   %  ٨٥مية فإا تقبل    سالسالمية، أما اجلامعة اإلِ   واِإل
ويف .  سالمية األخرى سالمية، وألبناء البالد اإلِ   سالمية يف الـدول غري اإلِ    خصصت ألبناء األقليات اإلِ   

سالمية، يتلقون العلم مبوجب منح      طالب وطالبة، من أبناء البالد اإلِ      ١٥٠٠جامعة أم القرى حوايل     
وقد خترج بعضهم وعادوا إىل بالدهم، كما أن        .  وُيئ اجلامعة هلم السكن والطعام وإىل آخره      دراسية،  

 .يف اجلامعة معهداً لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا
 أما الشيء اآلخر وهو ما يتعلق بطبع ما يلقى يف نادي مكة الثقايف األديب، فهذا اقتراح جيد،                  -

بعني االهتمام، فكل احملاضرات والندوات تفرغ اآلن من أشرطة إىل            وقـد أخذ النادي املوضوع     
وسوف تفرغ وتطبع حبيث يطبع كل ما ألقي يف النادي           .  كتب، ألن النادي حيتفظ ا صوتاً وصورة      

 .خالل عام يف جملد مستقل، وسوق يقوم النادي بتوزيعه إن شاء اهللا على اجلمهور الكرمي
خلرجيني يف اللغة العربية، فأنا ال أريد أن أدخل يف هذا املوضوع             وأما ما يتعلق بضعف مستوى ا      -

فهو واسع، ومع األسف ال جتد اآلن من يتكلم اللغة العربية الفصحى إال قليل جداً، لعل من أسباب                   
 .ذلك عدم االهتمام باللغة، وليس يف صعوبة اللغة كما أعتقد

وداً، حنن طبعاً ال نريد مستوى لغة         كنت أمتىن أن يكون أستاذنا أبو تراب الظاهري موج          -
وإىل آخره، بل نريد لغة     ..  الشيخ أيب تراب فهي لغة عالية، حنن ال نريد لغة احليزبون والدردبيس             

إنا حنن نزلنا الذكر وإنا     :  ميسرة سهلة، واللغة العربية لغة القرآن الكرمي وهو الذي حفظها، قال تعاىل           
، ليست معقدة أبداً، لكن الضعف يأيت من عدم االهتمام، وعدم            لغة سلسة، شاعرة، مجيلة    له حلافظون 

      رى أبناؤنا على اللغة العربية املبسطة السهلة، فلن تكون هناك           التلقني لألبناء منذ كانوا صغاراً، لو يب
 .صعوبة

بح  اللغة العربية الفصحى أص     أنا ال أريد أن أدخل يف لغة املثقفني وغري املثقفني، لكن أقول إنَّ             -
مع األسف  .  مستواها لدى الشباب أقرب إىل الفصحى يف رأيي، والضعف موجود يف الكتابة خاصة             



 وهناك عدة أسباب هلذا الضعف، منها البيت ال يتكلم اللغة العربية               ...حىت يف شباب اجلامعات   
على الفصحى، ومنها عدم تنشئة الطالب أو الشاب الصغري على التحدث باللغة العربية، قد يقرؤها                

ومن ذلك أيضاً عدم استخدامها يف النشاط املدرسي، ومن         .  الوجه الصحيح ولكن ال يتكلمها إال قليالً      
نادي مكة  ..  جابة عليها باللغة العربية الفصحى، فمثالً     املفروض أن تكون هناك مسابقات تقتضي اإلِ      

هذه جمرد  .  غة العربية الفصحى  جابة على أسئلة املسابقات اليت يقوم ا أن تكتب بالل         اآلن يشترط يف اإلِ   
حماولة، وحبذا أن يقوم الوالد والوالدة يف البيت بتعليم الشاب الصغري احلديث بكلمات معينة                  

ومن الوسائل أيضاً ملعاجلة ضعف     .  وبأسلوب مبسط، فإذا كرب استطاع أن يتحدث اللغة العربية بطالقة         
 تكتب باللغة العربية الفصحى، ويف برامج        اللغة جمالت األطفال اليت أخذت يف اآلونة األخرية أن         

 ياألطفال بالتلفاز أرى عناية باللغة العربية، مع وجود بعض املالحظات، لكنها على العموم جيدة يف رأي               
 .من حيث كوا تنمي لغتهم العربية

 الضعف ال يزال يف اجلامعات، ولعل السبب يرجع إىل الكمية اهلائلة من املواد اليت يكلف                  -
ستها، واليت حتول بينه وبني التركيز على اللغة العربية ويف رأي وجوب إعادة النظر يف املناهج،                  بدرا

حبيث جيب التركيز على مادتني املادة األوىل اللغة، ألا وسيلة التعبري ونقل الفكر من شخص إىل آخر،                 
يع الطالب أن ميشي فيه،     وهي وسيلة القراءة، أما املادة الثانية فهي أصول الدين، وما عدا ذلك يستط             

ويف تصوري أن هذا الضعف عام،      .  فإذا أجاد اللغة وعرف دينه، يستطيع بعد ذلك أن ينمو بطبيعته           
وأن كثرة املران يف البيت، ويف املدرسة، ويف النشاط، ويف التعبري، ويف برامج التلفاز اللغة املسهلة                  

 . بامليسرة، كفيلة بتحسني مستوى اللغة العربية لدى الطال

  ))كلمة الدكتور �ور الدين صمود(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور نور الدين صمود فقال

من ..  خوة الكرام حضرات اإلِ !   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسول اهللا          -
 ١٩٨٢عجائب الصدف أن كـان لقائي بكثري من هذه الوجوه الكرمية، يف نفس هذا النادي سنة                  

، يف نفس هذا اليوم بالضبط، يف الرابع من أبريل، وقد كان لنا لقاء مع الشاعر الكبري حممود                    قريباًت
 ،عارف، ومسعنا ليلتئذ كثرياً من الشعر، ولكن جلستنا هذه الليلة كانت جلسة علمية، أدبية مفيدة                

ن السائلني  يضاحات، وكثري من الصراحة أيضاً م      استمعنا فيها إىل كثري من البيانات والشروح واإلِ        
وايب، ولقد كانت تلك الليلة أو زيارة تلك الليلة بفضل أستاذنا عبد الفتاح أيب مدين، وإخوانه يف                  
النادي األديب ومنهم الدكتور عبد اهللا الغذامي وغريه، وهذه الليلة قادين إىل هذه السهرة صديقنا                  

هذه الليلة إال من عصماء شيخنا       صاحب املنهل العذب نبيه األنصاري، ومبا أننا حرمنا من الشعر             



وقاموسنا املتجول، األستاذ أبـي تراب الظاهري، الذي استفدنا كثرياً من علمه يف كثري من اجلرائد                
ومن عجائب الصدف أيضاً أين كنت قد جلست مع األستاذ احملتفى به الدكتور راشد                 .  واالت

ي من اجلامعة التونسية، وقرأ يل بيتاً من الشعر         الراجح يف جامعة أم القرى منذ بضعة أيام، مع وفد تونس          
 :ما زال عالقاً بذهين إىل اآلن

ــريدا ــيوم ِغ ــرت ال ــِدي فَِص جو ــار أَثَ
. 

هـ ب تـا اتصفْ ـن م ـما قُلت ِشعراً ولك    
. 

 

 ولقد ذكر الليلة األخ جربيل أن أستاذنا الراجح شاعر، ولست أدري إذا             ... هكذا فيما أظن   -
 :مام الشافعي يف قولهكان ينوي أن يقرأ لنا شيئاً من شعره أم هو مع اِإل

ــيدِ    ــن لَب ــعر م ــيوم أَش ــنت ال لك
. 

ولــوال الِشــعر بالعلمــاِء يــزِري    
. 

 

 أم أنه سينيب عنه من يقرأ شعراً يف هذه السهرة؟ لكنه اآلن هو يف عرس، خاص به، ومل أعهد                    -
عروساً أو عريساً يغين يف ليلة عرسه، لذلك ال بأس من أن يتقدم البعض منكـم ليقرأ لنا شعراً يطري                   

 .به هذه اجللسة، وأنا متطوع لذلك
 السائلني ممن يسألون عن اجلامعة، بأن ما رأيته أنا شخصياً ورآه             خوان أحب أن أطمئن اإلِ    -

نسان الذي ينظر من قريب ال يرى، فلو نظر          خوان يف الوفد مشرف جداً وسار جداً، ولكن اإلِ         اِإل
نسان إىل وجهه يف املرآة من قريب جداً ملا أبصر وجهه، ولكن عليه أن يبتعد قليالً، وحنن جئنا من                    اِإل

 . شيئاً مشرفاً جداًبعيد فرأينا
ملاذا ال يستضيف ضيوفاً إال من      .  خوان أحب أن أتوجه إليه يف اخلتام، بعد أن سأله بعض اإلِ            -

هل يستضيف النادي األدبـي    ..  مكة؟ وقد فند هذا الزعم أو هذا القول عفواً، لكين سأسأله بدوري           
ح بني مجيع األدباء واملفكرين يف      مبكة ضيوفاً من خارج اململكة؟ وأنا أود أن يقع ذلك، كي يقع تالق             

سالمي، وأخرياً ال أود أن أطيل عليكم، فالذين طلبوا الكلمة كثريون، وإذا كانت              العامل العربـي اإلِ  
 :هناك بعض السهام قد وجهت إىل األستاذ الراشد، فأنا أذكر قول الشاعر القدمي

ــزاً   ــن عج ــد ظ ــاب فق صــأنَ ال ي ِب
. 

ــي اخلُ   ــن يالَِق ــن مم ــن ظَ ــوم وبطُ
. 

 

.  وعلى كل حال فإنه قد دافع دفاعاً مستميتاً، وأوضح لنا وأبان لنا وجه اجلامعة املشرق                 -
 .وأشكركم على حسن اهتمامكم بالكلمة الوجيزة املرجتلة؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 :ورد معايل الدكتور راشد على كلمة الدكتور نور الدين صمود بقوله
 شكراً ألستاذنا الفاضل األديب الكبري والشاعر نور الدين صمود، األخ التونسي الكرمي،               -

الذي شرفنا ضمن وفد من جامعة الزيتونة الشقيقة، اليت عادت إليها أو عاد إليها امسها ورونقها                   



 من أساتذة وطالب جامعة الزيتونة العريقة،       ١٥امعة بزيارة وفد يضم حوايل      اجلميل، فقد تشرفت اجل   
وكان لتلك اجللسة وذلك اللقاء وقع يف نفسي ال أنساه، كما أشكر سعادته هو على هذه الروح                   
الطيبة وعلى ما أفاد به، وقد تساءل وأعفاين من إنشاد الشعر، فإذا كان عندي بعض موهبة يف الشعر                   

 أخرى سيعود الشيخ إىل     فإن شاء اهللا عندما أعود مرةً     .  ا اجلامعة وأكمل الناقص النادي    فقد قضت عليه  
 .  شكراً لكم؛صباه

  ))كلمة األستاذ عبد ا احلصني(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد اهللا احلصني فقال

 ال   ولعل من سبقين إىل القول بأنه      ... بسم اهللا واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا         -
عطر بعد عروس، وهذا أكثر من عروس، فكلمات كثرية ألقيت، لكن يل تعليقاً صغرياً جداً على ما                   

يف الواقع الضعف الذي    .  أشار إليه أخي معايل الدكتور راشد يف موضوع التربية، وهو هاجس قدمي            
سف يف توجيه   سأل عنه األستاذ عبد اهللا الشييت مرده كما أتوقع هو املنهج الدراسي الضعيف مع األ               

املنهج يف املرحلة االبتدائية حيتاج من املسؤولني عن التربية أو املنهاج إىل إعادة نظر، فاملنهج يف                .  النشء
      ئ مع األسف الشديد، وأرجو أن نكون صرحاء يف هذه الليلة،           كمه كبري جداً، ويف فكره وفعالياته سي

 الطفل يف السنة اخلامسة والرابعة أو الثالثة االبتدائي،         املنهج يف املرحلة االبتدائية حيتاج إىل إعادة نظر،       
حيمل معه جمموعة من الكتب كاملراجع، وهي يف الواقع حتتوي جمموعة من التمارين ولكنها ال حتوي                  

وأرجو أن يكون هذا هاجس يف      .  نسان وبوجوده وبتربيته يف البيت    توجهات، واللغة هلا عالقة بنفس اإلِ     
امعة من جامعاتنا، ويف أي مركز تربوي، أن يتوجهوا إىل إعادة النظر يف              فكر كل مسؤول يف أي ج     

 .املنهج االبتدائي، لنتمكن يف يوم من األيام من حتسني لغة هذا اجليل؛ وشكراً
 

 :وعلق معايل الدكتور راشد على كلمة األستاذ عبد اهللا احلصني بقوله
حظات، فاملنهج مهم جداً، وما تفضل به        طبعاً ليس كثرياً أن يالحظ األستاذ على تلميذه مال         -

أستاذنا الشيخ عبد اهللا احلصني مدير التعليم يف الطائف سابقاً، ومدير التعليم يف جدة سابقاً، ورئيس                 
حترير جريدة املدينة الغراء حالياً، يتكلم عن خربة، وال ينبئك مثل خبري، فقد عايش التعليم فترة طويلة،                 

وفعالً املناهج  .   حمسوسة وملموسة ومالحظ ما قام به من جهد يشكر عليه          من الزمن، وال زالت أصابعه    
اليت وضعـت حتتاج إىل إعادة نظر، ولن يتـم ذلك إال بالتعاون بني املدرسة والبيت، فالبيت له أمهية                 

إىل  وسلوكاً   كبرية، وال أريد أن أثقل مبا ذكره العلماء من أثر البيت يف تربية النشء ديناً وخلقاً ولغةً                 
 . آخره، فأنا أؤيد ما تفضل به األستاذ عبد اهللا مشكوراً



  ))تعقيب الدكتور سهيل قاضي(( 
مث أعطي الدكتور سهيل قاضي حق الكلمة، ليعقب على كلمة احملتفى به راشد الراجح               

 :حول جامعة أم القرى فقال
، سيدنا ونبينا    بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني            -

 .وحبيبنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
مناسبة طيبة أتاحها لنا األستاذ الكبري عبد املقصود خوجه هذه الليلة لنشارك يف             ..   أيها األحباء  -

االحتفاء بالدكتور راشد الراجح، الدكتور راشد أنت الصاحب، وأنت املعايل، وأنت األستاذ، وأنت              
..  وأنت اجلامعة، وأنت الراشد وأنت الراجح، وأنت الشريف، وأنت املتهم           الدكتور، وأنت املدير،  

دارة، وهذه هي التهمة األوىل، وقد عودتنا دائماً         أنت متهم باعتبارك رائداً من رواد املركزية يف اإلِ         
الصراحة واجلرأة، وأنت متهم مبحاباتك للعلوم العربية والشرعية فقط، ومهمل بدون قصد للعلوم               

وحنن نريد من هذه اجلامعة كما أشار السيد علي فدعق أن تكون رائدة، وكان من األوىل أن                 .  األخرى
تنبثق عن كلييت التربية والشريعة، كليات يف العلوم مبجاالا املتعددة، لتساير االحتياجات الفعلية                

 .للبالد
همة فأنت مدعو   جابة على هذه الت   إن أحسنت اإلِ  ..  أرجو أن يتسع صدرك ملا سأقوله     ..   سيدي -

فأرجو أن يتفرغ معاليكم    .  لالستمرار مديراً هلذه اجلامعة، وإن كان األمر خالف ذلك فأنتم احلكم           
 أخرى أرجو أن تكون حليماً ولطيفاً وأنت رجل كبري دائماً إن شاء اهللا؛ شكراً                 مرةً.  للنادي األديب 

 .لكم
 

 :لهورد معايل الدكتور راشد على كلمة الدكتور سهيل قاضي بقو
احلقيقة .   شكراً للزميل الدكتور سهيل قاضي على صراحته، فما مسعته غيض من فيض               -

" ورحـم اهللا امرأً أهدى إلـي عيوبـي     "  …الدكتور سهيل دائماً وأبداً ينبهين إىل بعض املالحظات       
وخطئي أكثر من   ..  ال أنزه وال أبرئ نفسي من اخلطأ، نعم أخطئ         .  كما قال عمر رضي اهللا عنه      

هذا ما أعتقده، لكن الشيء الذي أعتقده إن شاء اهللا وأنا واثق مما أقول أنين لن أتعمد                   ..  بـيصوا
 .إن شاء اهللا. اخلطأ

 قضية التهمة األوىل وهي ما يتعلق باملركـزية يف الواقـع إن هناك تعليمات ولوائح وأنظمة                -
ايل الوزير أو غريه لكنين ال أعتقد       للجامعة، علي أن أقوم بتطبيقها، فإذا أخطأت فهناك من يعدلين، مع          



. أين تعمدت اخلطأ، نعم أنا أخطئ ولكين أعود عن خطئي إذا عرفته، ورحم اهللا امرأً أهدى إيلَّ عيويب                  
 .وأنا جمتهد فإن أصبت فلي أجران، وإن أخطأت وهو األكثر فلي أجر واحد

أين حابيت كلية عن كلية هلدف يف        أما ما يتعلق بقضية احملاباة، فهذه مة ثانية، فأنا ال أعتقد             -
نفسي أو لشيء من هذا القبيل، بل بالعكس فواقع احلال باجلامعة يدحض هذه التهمة، فقد أنشأنا من                  
كلية الشريعة وكلية التربية سبع كليات، وكان بإمكاين لو كنت حمابياً أن أقتصر على هاتني الكليتني،                 

ول جامعة إسالمية على جامعتني، كليتني قائمتني ويكفي        مكان أن نكتفي ذا، وأق    وكان يكفي يف اإلِ   
دارة وعلم اهللا لقد بذلت جهوداً وأنشأت كلية للعلوم، وما نشأت هذه الكلية إال يف عهد اإلِ                 .  هذا

ما كانت موجودة يف الصورة     ..  أقسام للهندسة )  ٥(  املركزية إن صح التعبري، فأنشأت كلية للعلوم و       
العمارة، وقسماً للهندسة املدنية، قسم اهلندسة امليكانيكية، قسم اهلندسة           إطالقاً، فقد أنشأنا قسم      
ولو كنت حمابياً ملا أنشئت هذه األقسام، ولقد لقينا كثرياً من املتاعب يف              .  الكهربائية، قسم احلاسبات  

 .سبيل إنشاء هذه الكليات واألقسام، وعلم اهللا ما لقينا يف إنشائها
تعرف كيف نشأ وتعرف اجلهود اليت بذلت، لست وحدي، فهناك           وقسم العلوم الطبية أنت      -

أخوة كرام أصالً من كلية التربية قاموا بتقديـم العون واملساعـدة حىت أنشئ قسـم العلوم الطبية،               
وذكرت قبل قليل باملتابعة وباملرافعات للمقام السامي وافق خادم احلرمني الشريفني، حفظه اهللا على أن               

والعلوم الطبية، ومستشفى جامعياً ضمن املدينة اجلامعية جلامعة أم القرى، ولو مل             تضمن كلية للطب    
تكن لدينا رغبة يف إنشاء كلية للطب والعلوم الطبية ومستشفى جامعي ملا بذلنا ما بذلناه يف سبيل                    

نسان كما قالوا عندما    نسان إن جاءت أو ما جاءت، لكن اإلِ        مكان أن يسكت اإلِ   وكان باإلِ .  ذلك
ون يف مركز ال بد أن يتعرض إىل هذه املسؤوليات، ولكن جيب أن نضع دائماً أمامنا تقوى اهللا، واهللا                   يك

 وأشكر بكل ما تعنيه الكلمة الدكتور       ...سوف حياسب كل إنسان، وأسأل اهللا أن يغفر يل أخطاء كثرية          
عذر أنين  سهيل على صراحته ووضوحه فهذا شيء طيب، لكن الذي أرجوه هو أن يكون يل بعض ال                

 .جمتهد فقد أخطئ وقد أصيب، وأسأل اهللا يل التوبة واملغفرة؛ وشكراً
 

 :مث تال السيد جربيل أبو دية سؤاالً موجهاً من السيد مسري بكة خوجه إىل احملتفى به فقال
الزميل مسري خوجه صحفي يف جريدة      .   ال نزال نرفع أكفنا إىل اهللا أن مينحك كثرياً من الصرب           -

 حتدث  ...يقول الزميل .  له كان يشكو من حشرجة يف حنجرته فكلفين بتقدمي هذا السؤال           الندوة، لع 
معاليكم عن اجلامعة وما تقدم هذه اجلامعة من دور بارز للمرأة أو للطالبة هناك يف مكة املكرمة، وذلك                  

ر إىل أنه من    عن يئة استوديوهات الدائرة التلفازية املغلقة لنقل احملاضرات، بل حىت أن معاليكم أشا             
ملاذا :  السؤال هو .  مجلة اهتماماتكم أن أول طالبة حصلت على الدكتوراة هي من جامعة أم القرى              



ترفضون فكرة اشتراك املرأة يف نادي مكة األديب الثقايف؟ علماً أن هذه املشاركة لو متت سوف تكون                  
ن أجل املرأة يف مكة، وهذا      عن طريق الدائرة التلفازية املغلقة، وكما تعلمون جهدكم جلي وبالغ م           

سيتمم هذا اجلهد، بل أن كثرياً من الفتيات يتوجهن بعض األحيان إىل جدة حلضور بعض نشاطات                  
 .فما رأيكم؟. نادي جدة األديب

 

 :وأجاب معايل الدكتور راشد على سؤال السيد مسري خوجه بقوله
 أثري يف الصحافة قبل مدة       أوالً لقد .   شكراً للسائل على مالحظته اجليدة، وسؤاله الطيب        -

جزاه اهللا خرياً   ..  خوانموضوع مشاركة املرأة يف نشاط نادي مكة الثقايف األدبـي، كما كتب أحد اإلِ            
مبجلة إقرأ بعض مالحظاته وبعض اقتراحاته وتأوهاته، وإظهاراً للحقيقة فقد دار بيين وبني األخ الذي                

 احلديث هو مقابلة صحفية سيتم نشرها، وعلى        قابلين يف النادي حديث صريح، ما كنت أعتقد ذلك        
 وجزى اهللا احملسنني كل خري، موقـع       ... وموقعه احلايل  ...أية حال فنادي مكة الثقايف له رواد كثريون       

صغري ال يكفي يف بعض األمسيات استيعاب اجلمهور الذي يفد حلضور تلك األمسيات، ويظل                  
، وأنا قلت بعفوية إن صح التعبري يف تلك املقابلة، حنن           الكثريون واقفني من كثرة الزحام وضيق املكان      

ال "خوة عبارة    فأخذ املسؤولون يف الة هذه العبارة كما يأخذ بعض اإلِ           ...وو..  يف مكان له قداسته   
تاركني ما بعدها وعلقوا على ذلك، وعلى أية حال فأنا ال أعارض إطالقاً تعليم املرأة،                "  تقربوا الصالة 
حاق املرأة باجلامعات نعمة طيبة، واملرأة هلا دور كبري يف كل جماالت احلياة يف حدود تعاليم                وأعترب أن الت  

ث الذي مت نشره نشر بطريقة توحي بأين        يغري أن احلد  .  الشريعة، ويف حدود تقاليدنا وعاداتنا احلسنة     
 .أعارض متاماً مشاركة املرأة يف أي جهد عقلي أو فكري

ن كثرياً من ندوات النادي وحماضراته وأمسياته تنقل يف وقت الحق            ضافة إىل ما سبق فإ     باإلِ -
 .بالصوت والصورة إىل اجلامعة، واىل مجعية أم القرى، وإىل كلية التربية

 ويف تصوري أن األندية إمنا أنشئت لألدباء ليتلقوا ويلقوا حماضرات أو ندوات، يف مكان                 -
الباب للسيدات يف النادي فلن يكون هناك إال         لو أردنا أن نفتح      .  صغري مبىن مهيأ هلذا الغرض     

لكن هناك جماالت أخر ميكن للسيدات يف ظلها        .  االختالط مع األسف يف املوقف احلايل اللي نعيش فيه        
أن يبدين ما لديهن من أفكار جيدة، كجامعة أم القرى، ومجعية أم القرى اخلريية اليت ترأسها الدكتورة                 

وميكن ألية طالبة أو سيدة الذهاب إىل النادي لطبع مؤلف          .  كة للطالبات مرمي الصبان، وكلية التربية مب    
حدى هلا، والنادي ال يألـو جهداً يف مساعدا، ويف هذا الصدد فإن النادي يقوم حالياً بطبع كتاب إلِ                

فليس هناك  .  األخوات وتدعى ليلى العطاس، وسوف يقوم النادي بتوزيعه بعد يومني على اجلمهور             



. املرأة من أخذ نصيبها يف األدب أو يف الفكر أو يف العلم، فأرجو أن يكون موقفي واضحاً                 سبب مينع   
 .فاألندية يف رأيي خمصصة للرجال

 كما أن وضع نادي مكة الثقايف اآلن ال يسمح باستيعاب النساء والرجال، إال أن يكون هناك                 -
 من الرجال، فإذا مسحنا مبشاركة      اختالط وهذا ممنوع شرعاً وجهاز النادي األدبـي العامل يتكون         

شراف على صالة السيدات الرجال أم النساء؟ ومن يقدم املرطبات؟ ومن             السيدات فمن يتوىل اإلِ   
. يصلح األجهزة الكهربائية إذا حدث ا إعطال؟ لن يتم ذلك إال بواسطة الرجال، فهنا نقع يف احملظور                

ون إال يف جامعة أو يف مكان تتوفر فيه الشروط          إن مشاركة املرأة بفكرها وعقلها لن يك      :  لذلك قلت 
 .. وشكراً لكم؛الشرعية واألدبية والتقاليد املرعية، فال أعتقد أن هناك أي معارضة فيه

 وقبل أن أنتهي أحب أن أزف إليكم بشرى وهي تفكري النادي يف االنتقال إىل موقع جديد يف                  -
صل بن فهد جزاه اهللا خرياً فوافق على منح نادي          العزيزية، وقد تفضل صاحب السمو امللكي األمري في       

 متر مربع، يقع جبوار الربيد املوجود يف         ١١,٠٠٠مكة الثقايف موقعاً يف العزيزية كبرياً، مساحته         
 . العزيزية، وهذه مكرمة طيبة تسجل لسموه بسطور من ذهب

  ))كلمة السيد �بيه األ�صاري(( 
 : رئيس حترير جملة املنهل فقالمث أعطيت الكلمة لألستاذ نبيه األنصاري

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأمحد اهللا وأثين عليه، وأصلي على سيدنا حممد، وعلى آله                -
الواقع أن هذه الكلمة هي استدراك ومقاربة يف نفس الوقت، لعل عريس احلفل               ..  وصحبه وسلم 

قدام الذي أخذ صديقي اخلوجه      هذا اإلِ  يستطيع أن خيتم ا إذا شاء مضيفنا الكرمي ذلك، وأعتذر عن          
وال أتكلم، ورحم اهللا    ..  يف شخصي، ويف الوقت الذي جئت فيه هنا ألمسع         ..  يقسرين فيه حبسن نية   

 .إن نصف العلم قولة ال أعلم: شيخنا ومشرعنا وفقيهنا الذي قال
ـت ومعطاء،   الواقع إن الدور القيادي والفكري والعلمي للجامعة رضينا أم أبينا قائم وثاب             -

وذا .  فاجلامعة مبمثليها وعمداء كلياا وهيئاا العاملة، بل وبأرضيتها وبإشعاعها، ورمبا بطلبتها أيضاً            
 هي قيادة ال بد أن ننظر إليها من عٍل، وإذا كان كافة املسلمني              ...القدر من التمازج العلمي والفكري    

رهم إىل هذا الوطن الكرمي ومنه مكة املكرمة،         يف شىت بقاع املعمورة يتوجهون يف صالم ويف شعائ         
باعتبارها حمور الدنيا، فمن الواجب واملطلوب أن تكون منارة إشعاعها جامعتها، ذلك املنرب الذي نقف               

 .عنده مجيعاً، وذلك املنرب الذي يؤكد ويثبت عقيدتنا، ويكون فعاليتنا كخري أمة أخرجت للناس
رائد واملتلقي، ويأيت يف هذا دور أبنائنا وشبابنا ألن يكونوا           ومن هنا فالرسالة مشتركة بني ال      -

وإذا كـان الثابـت واملتغري يشكل فرعه األخري       .  عنصراً فاعالً هلذه اجلامعة، يشدون أزر هيئتها العامة       



 معاصرتنا يف التطلعات فإين مع سيادة الدكتور املتحدث، والذي عقب أو علق             احديثنا ورمب .  وهو املتغري 
 وهذا ال خيفى على أديبنا الكبري السيد علي         -ذه النقطة، والذي عرج عليها أيضاً فإين تأييداً         على ه 
وال اجتهاد وال حماجة فيما يتصل       ..   أقرر وأملح وهذا يكفي بأن احلالل بين واحلرام بين           -فدعق  

 .بالثواب أصالً
ق الكرمي من قبل خادم      من هنا وما دامت طلبات اجلامعة هي موضع األخذ والتأييد املوف             -

احلرمني الشريفني، دوماً والذي يأيت يف الصدارة من اجلامعة مبكة وجامعة أم القرى ومن منربها الفاعل                
الواعي، فعليها كما أرى بتواضع أن تتبىن إصدار جملة باسم جملة أم القرى، يكون هلا رسالتها ودورها                  

هو بني األخشبني يتحرك بني اجلامعة والنادي، وكالمها        ومعايل الدكتور يف هذا جماز مطاع، ف      .  واشتقاقها
 .شراف والتوجهعنصر فاعل لِإل

 وقد ال يعوزنا أيضاً ذه املوافقات اليت تفضل معايل الدكتور بأن أوضحها من قبل خادم                  -
، أو  احلرمني الشريفني كعادتنا به أطال اهللا بقاءه، ال يعوزنا بطبيعة احلال أن نتستر وراء العذر املايل                 

شيء آخر أحب أن أستدركه يف ضبط جدة ولو كان احلديث غري هذا، ولكن              .  جنعله موضع اعتذارنا  
فإين شرفت ذه الشهادة من عامل أديب لغوي، وأعتز ا نيابة عن والدي رمحه اهللا                ..  جاء امسي ضمنه  

 األكادميي يف أم    الذي لو كان بيننا ألشد ما يفرحه هذه الشهادة من لغوي جميد يتصدر حركة العلم               
 . دة فكلنا هوى وجوى يف جدة؛ وشكراًوأما عن ج.  وشكراً له...القرى

 

  ))كلمة األستاذ عبد ا رجب(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد اهللا رجب فقال

يف الواقع أنين مل أكن أنوي أن أتكلم هذه الليلة، خاصة وأن اخلرب             ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
ى أن تكرمي معايل الصديق الدكتور راشد بن راجح الشريف يتم اعتباراً على أنه               يف الصحف نشر عل   

ورحت أحبث يف الصحف يف األيام املواضي عن خرب يؤكد يل أن التكرمي فيه              ..  مديراً جلامعة أم القرى   
 ولو جزء عن نادي مكة الثقايف األدبـي، وحىت هذا اليوم تابعت مجيع الصحف فلم أجد إال أن التكرمي               

يل وما للجامعة، لوال أنه تربطين بالدكتور راشد صداقة           قلت وما .  بناء على أن الرجل مدير للجامعة     
 .قوية كبرية ال أعمل لنفسي دعاية يف هذا، اآلن بينكم يكفي أن أعرف هذا ويعرفه الدكتور

 أما ما أثاره األخ مسري خوجه حـول احلـديث الذي نشر لرئيس نادي مكة الدكتور راشد                 -
شأين شأن اآلخرين،   .  الراجح، واجلزئية اخلاصة بعدم قبول املرأة يف النادي، فلقد قرأت ذلك احلديث           

ولقد علقت عليه فعالً، ولكن اجلريدة اليت أكتب فيها اعتذرت عن نشره فقبلت اعتذارها والذي أود                
ها عدم رغباتنا تنفيذ    أن أقوله هو أن حرمة املكان الذي يوجد به النادي جيب أال تكون مشاعة نعلق علي               



ويف مكة املكرمة ويف الدنيا كلها ليس هناك مكان أشرف من الكعبة املكرمة واملسجد                .  مشروع ما 
وأمحد اهللا أن   .  احلرام واملنطقة احمليطة ا، ومع ذلك فـاملرأة تدخل احلرم املكي للعبادة والثقافة عبادة             

ت قراراً بقبول املرأة طالبة للتزود باملعرفة،       تصريح الدكتور راشد جاء بعد أن سبق للجامعة وأصدر         
وإال لقال أن املكان وقدسية املكان حتظر مثل هذا، حنن نرجو أال تتخذ حرمة املكان مشاعة نعلق عليها                   

 هناك أماكن كثرية هلا حرمتها وهلا قداستها فهل مننع املرأة منها؟. أعذارنا
يف )   كتاباً ٦٠(لدكتور راشد أن النادي طبع       هناك نقطة أخرى أريد أن أتناوهلا، لقد ذكر ا          -

اآلن هي أيضاً من الفترة السابقة،         فترة الشيخ إبراهيم فودة، كما أن الكتب السبعة اليت ذكرت           
دارة اجلديدة أمور النادي مل يشتِر النادي       ومالحظيت اليت أنقلها بكل أمانة للدكتور هي أنه منذ تويل اإلِ          

و عربـي، وأنا يهمين املواطن السعودي، وأستنتج من ذلك أنه يوافق            كتاباً جديداً ملؤلف سعودي أ    
أرجو أن تربهن األيام    .  النادي على طبع أي كتاب ألي أديب أو ناشئ أو جمرد كاتب فضالً عن الكبار              

 .القادمة والسنوات اآلتية على حتسن كبري يف هذا الصدد
أقوهلا، وأنا واثق من رجاحة رأي       ختاماً لعل أفكاري غري مرتبة، ولكنها كلمة وددت أن            -

 .الدكتور راشد وتقبله؛ وأشكره وأشكركـم شكراً، والسالم عليكم
 

 :ورد معايل الدكتور راشد الراجح على كلمة األستاذ عبد اهللا رجب فقال
هل كان األخ عبد    :   أشكر األستاذ عبد اهللا رجب على حديثه وصراحته الطيبة، وأود أن أقول            -

ل اجللسة؟ أعتقد أن قضية قداسة مكة وحرمتها ال خالف عليها، وليست مشاعة نعلق               اهللا معنا من أو   
عليها ما ذكرت، ولقد أجبت باختصار حول قداسة مكة ومشاركة املرأة يف النادي، أما مشاركة املرأة                

 سنة وأنا   ١٥ومنذ  .  يف التعليم، ويف النشاط، ويف التدريس فهذا شيء واضح ومعلوم وال خنتلف عليه            
 اجلامعة، وتعليم املرأة يسري على قدم وساق، وأرجو أال جيعل األخ عبد اهللا من ذلك احلديث مشاعة                   يف
يريد أن يقوله أو يقوله أي إنسان حبسن نيةعلق عليها كل ما ي. 

 فيما يتعلق بالكتب اليت طبعت سابقاً أنا مل أقل أنين قمت بطباعتها، لكنين أؤكد أنه مل يتقدم                   -
 .بكتاب ورفضإلينا كاتب 

إن يف  .   أما فيما يتعلق بشراء كتب جديدة، فلقد اشتريت كتباً جديدة، ودخلت مكتبة النادي             -
املكتبة عدداً كبرياً من الكتب وهللا احلمد، وال يتسع املكـان ألكثر من هذا، وحنن نشكو دائماً من                   

اضطررنا إىل إيقاف شراء    ضيق املكـان، واملكتبة مل تعد قادرة على استيعاب أي كتاب جديد، لذلك             
. كتب جديدة، ومع ذلك فإذا وجد أي كتاب تقدم به لنا أخ سعودي فسوف نشتريه حسب إمكاناتنا                

 .أما احلديث عن نشاط النادي وهللا احلمد فهو مستمر بفضل من اهللا وحده



سته  أخرى إن مكة بلد له قدا      جابة املختصرة ما يكفي، وأكرر مرةً      وأرجو أن يكون يف هذه اإلِ      -
 . وله مكانته، والسيئة فيه تضاعف، واحلسنة فيه تضاعف، وصلى اهللا على نبينا حممد

 

  ))كلمة الدكتور رضا عبيد(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور رضا عبيد فقال

أيها احلفل الكرمي، يف هذه األمسية الكرمية اليت أتاحها لنا األستاذ           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 شخص الدكتور راشد الراجح، مدير جامعة أم القرى لقد           يف قصود خوجه لنكرم العلم والعلماء    عبد امل 

كانت جامعة أم القرى جزءاً من جامعة امللك عبد العزيز، وكنا سعيدين ذا، وعندما استقلت اآلن                 
كلهم خوان  وأصبحت جامعة مستقلة فإنا نؤمل عليها كل اآلمال، ونطمع إىل أن نراها كما رغب اإلِ               

أن تكون منرباً، وأن تكون رائدة ألن أم القرى هي أم جلميع القرى، ورائدة بني مجيع القرى، وأملنا                   
كبري إن شاء اهللا يف أن يتحقق هذا على يد الدكتور راشد، وإن شاء اهللا إنه فاعل هذا وحمقق لكل                      

لياا مسؤولية ضخمة    إدارة اجلامعات ومسؤو   - ال يعرف الشوق إال من يكابده         -احلقيقة  .  اآلمال
كبرية، واحلقيقة أعجبت برحابة صدر الدكتور راشد وإجاباته الكرمية على التساؤالت اليت كانت فيها              
بعض احلدة أحياناً، وفيها بعض النقد املوجه، ولكنه مبا تعود عليه من العمل اليومي، وما يالقيه يومياً                  

 .هذه الصراحة، وكانت إجابته أيضاً صرحيةمن هذا النقد، فقد تعود على هذه التساؤالت وعلى 
فقد شهيتكم للعشاء، أكرر الشكر لألستاذ عبد املقصود على هذه             ال أريد احلقيقة أن أُ      -

األمسية الكرمية، وعلى دعواته املتواصلة يف تكرمي العلماء واألدباء والوافدين إىل اململكة العربية                
كما أود أن أشكر األستاذ الدكتور راشد       .   هذا األمر  السعودية، فهو ميثل واجهة مشرفة للمملكة يف      

 احلمد هللا حنن    ،على إجابته وعلى صراحته، وأعانه اهللا على اجلامعة، وأعانه على النادي وهذا هم آخر             
وعلى كل حال املسؤولية كبرية جداً، واألستاذ الدكتور راشد هو قدر هذه املسؤولية              .  بعيدون عنه 

ويعطيها اجلزء الكبري من وقته، وإن شاء اهللا يوفق يف هذا؛ فبامسكم مجيعاً             ويتحملها بكل رحابة صدر،     
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا،أكرر الشكر

 

 :وعقب بعد ذلك معايل الدكتور راشد على كلمة الدكتور رضا عبيد فقال
نب  ال أدري كيف أثين على أستاذنا الدكتور رضا عبيد جزاه اهللا خرياً، وماذا أقول إىل جا                 -

جهده، وإخالصه وتفانيه يف خدمة جامعة امللك عبد العزيز، وخدمة التعليم بشكل عام، فهو من                  
 وافراً، واحلقيقة أقوهلا بصراحة     اًالذين خدموا التعليم سابقاً والحقاً، وال يزال يعطي عطاء        ..  املخضرمني

امعة امللك عبد العزيز اجلامعة     إين دائماً عندما ألتقي به أستفيد من خربته ومن جتاربه، والتعاون بني ج             



األم وبني جامعة أم القرى احلمد هللا قائم على قدم وساق، وال زلنا منثل جامعة واحدة، واالختالف يف                   
 .األمساء ال يغري األهداف والربامج واملناهج اليت يسار عليها إن شاء اهللا

ام، الذين تكلموا يف هذه     خوة الكر  قبل أن أختم هذا احلديث أتقدم جبزيل الشكر جلميع اإلِ           -
خالص إن شاء اهللا متوفر لدى اجلميع، وما مسعت          واإلِ - الصراحة طيبة    -  سواء يل أو علي   .  األمسية

 .ال خري فيكم إن مل تقولوها، وال خري فينا إن مل نسمعها: إن شاء اهللا املقصود به اخلري، وكما قيل
كن كلكـم راع وكلكم مسؤول عن       أقوهلا بشكل متواضع، لسنا يف تلك املسؤولية، ول         -

رعيته، وما تفضل به األستاذ نور الدين صمود حول عدم االكتفاء باملتحدثني يف نادي مكة الثقايف من                  
داخل اململكة فقط، نسيت أن أقول اجلواب عليها، إننا نرحب بإخواننا املسلمني من أي مكان                   

خوة، ونرجو أن نسعد      لبعض اإلِ  للمسامهة بإلقاء ندوات وحماضرات، وقد وجهت الدعوة فعالً         
 .مبشاركام وإسهامام

 يف ختام حديثي أشكر األستاذ الفاضل الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه على إتاحة هذه                -
الفرصة، وتقديراً لتكرميه للمفكرين واألدباء، وسبقه إىل هذه العادة احلسنة والسنة الطيبة، يسر جامعة              

 .جلامعة هدية لسعادته ورمز تقدير لهأم القرى أن تقدم درع ا
 

 :ورد األستاذ عبد املقصود خوجه على هدية جامعة أم القرى له بقوله
 يف الواقع كانت مفاجأة سارة وسعيدة، وأنا أشكر معايل الدكتور على هذا التكرمي الذي                 -

تزاز وأعتربه  أحس أين ال أستحقه، ولكن لساين عاجز يف الواقع عن تقدمي آيات شكري له، وهذا اع                
وساماً، أحس معه بثقل املسؤولية وأرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يقدرنا مجيعاً أن نكون على مستواها،                 
وأن نكون يف خدمة وطننا جبهود املقل، واهللا سبحانه وتعاىل آمل أن يكرم وأن يعني؛ والسالم عليكم                  

 . ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))ختام األمسية(( 
 :ثنينة األستاذ جربيل أبو دية ختام األمسية بقولهمث يعلن مقدم اال

.. كان ضيف هذه األمسية معايل الدكتور راشد الراجح       ..  أيها الضيوف الكرام  ..  خوة أيها اإلِ  -
لفت بأن أدير هذا اللقاء خشيت على نفسي كثرياً من أن أصطدم بكثري             مدير جامعة أم القرى، وحني كُ     

نسان من مدير جلامعة، أو رئيس لناد، ورجل كالذين ماتوا          توقعه اإلِ من املواقف، وكثري مما ميكن أن ي      
ويف نفوسهم شيء من حىت هؤالء النحويون كثرياً ما أخافونا مبنطق النحو وفلسفته، كثرياً ما أخافونا                 

أما الليلة فقد حتول هذا اخلوف إىل كثري من الوداد واحلب والصدق هلذا الرجل الذي               .  بالعلة واملعلول 



صغاء وهذا  صابراً وصبوراً على أسئلتنا اليت كانت تأيت من كل مكان؛ شكراً له ولكـم هذا اإلِ               كان  
 .ثنينيتكم القادمةااالحتفاء، ونلقاكم إن شاء اهللا يف 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

• • • 





 
 ]٦: ، الجزء٦٥: االثنينية[

من اليمين الشاعر األستاذ حسين باشا سراج، فالمرحوم محمد حسين زيدان، فالشاعر 
 )رحمهم اهللا(عمر بهاء الدين األميري، فالشاعر عمر أبو ريشة 

*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٦٥: االثنينية[

راج مدير منظمة اإلذاعات األستاذ عبد المقصود خوجه يتحدث إلى األستاذ أحمد ف
 العربية وخلفهما الصحفي عبد اهللا رجب

*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٦٥: االثنينية[

 المرحوم األستاذ أحمد جمال وعن يمينه األستاذ حامد مطاوع
*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٦٧: االثنينية[

رحوم الفريق الطيب التونسيمعالي الكابتن أحمد مطر مدير عام الخطوط السعودية، والم
*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٦٧: االثنينية[

سعادة األستاذ عبد الهادي طاهر، فسعادة األستاذ منصور عطار، فسعادة : من اليمين
 الشيخ أحمد زيني، فسعادة الشيخ عبد اهللا القصبي

*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٦٧: االثنينية[

آتور خالد عبد الغني أمين مدينة جدة يصغي باهتمام للشاعر معالي الد: من اليمين
 المرحوم عمر بهاء الدين األميري، وبينهما األستاذ منصور عطار

*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٦٧: االثنينية[

 سعادة األستاذ فؤاد أبو الخير، فسعادة الشيخ محمد باحارث: من اليمين
*    *    * 

 
 ]٦:  الجزء،٦٧: االثنينية[

معالي الكابتن أحمد مطر مدير عام الخطوط السعودية وعن يمينه المرحوم الفريق 
 الطيب التونسي، فسعادة األستاذ رشاد زبيدي

*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٦٧: االثنينية[

معالي الدآتور خالد عبد الغني، فعبد المقصود خوجه، فسعادة األستاذ عبد : من اليمين
طاهر، فسعادة األستاذ إبراهيم شمس مدير عام بنك الرياض سابقا في حديث الهادي 

 ضاحك
*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٦٧: االثنينية[

 سعادة األستاذ عبد اإلله جدع يخاطب الحفل
*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٠: االثنينية[

ر عمر أبو ريشة، عبد المقصود خوجه يداعب إبنه إباء، وعن يمينه الشاعر الكبي
 فالمهندس محمد سعيد خوجه يحمل أخيه إيالف

*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٠: االثنينية[

سعادة األستاذ غالب أبو الفرج، فاألستاذ عبد المقصود خوجه، فمعالي : من اليمين
 الشيخ عبد اهللا بلخير، فسعادة األستاذ عبد الرحمن العشماوي

*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٠: نيةاالثني[

سعادة األستاذ غالب أبو الفرج، فمعالي الشيخ عبد اهللا بلخير، فسعادة األستاذ عبد 
 الرحمن العشماوي

*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٠: االثنينية[

 معالي الشيخ عبد اهللا بلخير، فسعادة األستاذ عبد الرحمن العشماوي
*    *    * 



 
 ]٦: جزء، ال٧٠: االثنينية[

معالي الشيخ عبد اهللا بلخير، فسعادة األستاذ عبد الرحمن العشماوي، وعمر أبو ريشة، 
 وحسين باشا سراج، وآلهم من آبار الشعراء المعروفين

*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٠: االثنينية[

لرحمن معالي الشيخ عبد اهللا بلخير، فسعادة الدآتور وديع آابلي، فسعادة األستاذ عبد ا
 العشماوي

*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٠: االثنينية[

سعادة األستاذ الكبير عزيز ضياء، فمعالي الشيخ عبد اهللا بلخير، وسعادة األستاذ عبد 
 الرحمن العشماوي

*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٢: االثنينية[

ح الدين المنجد، فاألستاذ األستاذ حامد مطاوع، فسعادة العالمة الدآتور صال: من اليمين
 )رحمهما اهللا(محمد حسين زيدان فالشيخ مسعود رحمت اهللا 

*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٢: االثنينية[

معالي الدآتور عبد اهللا بلخير يتحدث إلى فضيلة الشيخ أحمد ديدات، ثم فضيلة الشيخ 
 الحبيب بلخوجه، فالشاعر عمر بهاء الدين األميري

   *    **  

 
 ]٦: ، الجزء٧٢: االثنينية[

سعادة األستاذ عبد اهللا بغدادي، فسعادة األستاذ علي فدعق، فسعادة األستاذ : من اليمين
 شكيب األموي

*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٢: االثنينية[

المرحوم االستاذ أحمد جمال، فالمرحوم األستاذ صالح جمال، فمعالي الشيخ : من اليمين
 هللا بلخير، فالداعية اإلسالمي أحمد ديداتعبد ا

*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٣: االثنينية[

معالي الدآتور محمد عبده يماني وزير اإلعالم السعودي السابق، فاألستاذ : من اليمين
 عبد المقصود خوجه

*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٣: االثنينية[

ضي، فسعادة األستاذ علي فدعق، فالمرحوم محمد معالي الشيخ محمد العو: من اليمين
 حسين زيدان

*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٣: االثنينية[

 سعادة األستاذ السيد يس طه، فسعادة األستاذ فؤاد أبو الخير: من اليمين
*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٣: االثنينية[

ي، فسعادة األستاذ أحمد مالئكة، المرحوم األديب محمد عبد اهللا مليبار: من اليمين
 فمعالي الشيخ محمد العوضي

*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٣: االثنينية[

 سعادة األستاذ أسامة السباعي، فسعادة األستاذ عمر حامد: من اليمين
*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٤: االثنينية[

 عزت مفتي مدير اإلعالم الخارجي سعادة األستاذ عبد اهللا آعكي، فاألستاذ: من اليمين
 بجدة

*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٤: االثنينية[

األستاذ عبد المقصود خوجه، فسعادة األستاذ زاهد قدسي المعلق الرياضي، : من اليمين
 فسعادة األستاذ عبد اهللا آعكي

*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٤: االثنينية[

 أبو تراب الظاهري، فاألستاذ حامد مطاوعالعالمة الشيخ : من اليمين
*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٥: االثنينية[

سعادة األستاذ شكيب األموي، فمعالي الشيخ عبد اهللا بلخير، فسعادة األستاذ : من اليمين
خليل الفزيع، فالمرحوم محمد حسين زيدان، فسعادة السفير حسن عبد اهللا القرشي 

 الشاعر المعروف
  **    *   



 
 ]٦: ، الجزء٧٥: االثنينية[

سعادة األستاذ عبد اهللا بغدادي، فسعادة األستاذ نبيه األنصاري صاحب مجلة : من اليمين
 المنهل، فاألستاذ أسامة السباعي

*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٥: االثنينية[

 الشاعر حسين باشا سراج، فاألستاذ شكيب األموي: من اليمين
   **    *  



 
 ]٦: ، الجزء٧٦: االثنينية[

عبد المقصود خوجه يخاطب الحفل وعن يمينه األستاذ عبد الرحمن رفيع، ويبدو على 
يساره األستاذ عبد الفتاح أبو مدين، واألستاذ محمد عبد اهللا مليباري، واألستاذ نبيه 

 األنصاري
*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٦: االثنينية[

 لسيد معتوق حسنين وعن يمينه األستاذ حسين باشا سراجاألستاذ ا
*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٦: االثنينية[

 سعادة الدآتور عبد اهللا الغذامي المدرس بجامعة الملك سعود بالرياض
*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٦: االثنينية[

 ب مجلة المنهلسعادة األستاذ أحمد عمرمسعود فاألستاذ نبيه األنصاري صاح
*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٦: االثنينية[

األستاذ السيد معتوق حسنين، فاألستاذ حسين باشا سراج، فاألستاذ عبد : من اليمين
المقصود خوجه واقفا، فالدآتور حسين جمعة، فالشاعر عبد الرحمن رفيع، فاألستاذ 

 خ محمد العوضيالسيد هاشم زواوي، فاألستاذ علي فدعق، فمعالي الشي
*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٦: االثنينية[

من اليمين األستاذ حسين باشا سراج، فاألستاذ عبد المقصود خوجه، فاألستاذ عبد 
 الرحمن رفيع

*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٦: االثنينية[

عن األستاذ علي السروجي يخاطب الحفل، وعن يساره األستاذ حسين باشا سراج، و
 يمينه األستاذ عبد الرحمن الرفيع، فاألستاذ السيد هاشم زواوي

*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٧: االثنينية[

معالي الدآتور راشد الراجح مدير جامعة أم القرى، فالمرحوم األديب الكبير : من اليمين
 محمد حسين زيدان

*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٧: االثنينية[

معالي الدآتور راشد الراجح، فاألستاذ المرحوم محمد حسين زيدان وهو : من اليمين
 يحيي الحفل

*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٧: االثنينية[

المرحوم األديب محمد حسين زيدان يخاطب الحفل وعن يمينه الدآتور صالح الدين 
 المنجد، وعن يساره معالي الدآتور راشد الراجح

*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٧: الثنينيةا[

سعادة األستاذ عبد الفتاح أبو مدين يخاطب الحفل، وبجواره سعادة الدآتور : من اليمين
 مصطفى ناصف

*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٧: االثنينية[

جانب من المنصة الرئيسية، والميكروفون أمام ضيف االثنينية معالي الدآتور راشد 
يخ أبو تراب الظاهري، فالدآتور صالح الدين المنجد، فالمرحوم الراجح، وعن يمينه الش

صالح جمال، وعن يسار الضيف األستاذ عبد المقصود خوجه، فاألستاذ حسين باشا 
 سراج

*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٧: االثنينية[

ذ األستاذ عبد المقصود خوجه، فمعالي الدآتور راشد الراجح، فسعادة األستا: من اليمين
 أبو تراب الظاهري، فسعادة الدآتور صالح الدين المنجد

*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٧: االثنينية[

سعادة الدآتور نور الدين صمود يخاطب الحفل، وبجواره األستاذ عبد : من اليمين
 المقصود خوجه، فالمرحوم صالح جمال

*    *    * 



 
 ]٦: ، الجزء٧٧: االثنينية[

الصحفي األستاذ عبد اهللا الشيتي يخاطب الحفل وبجواره األستاذ حامد : من اليمين
 مطاوع
*    *    * 

 
 ]٦: ، الجزء٧٧: االثنينية[

معالي الدآتور رضا عبيد مدير جامعة الملك عبد العزيز بجدة، فمعالي : من اليمين
 تور سهيل قاضيالدآتور راشد الراجح مدير جامعة أم القرى بمكة المكرمة، فسعادة الدآ

*    *    * 
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