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بكثري من اِإلعزاز واالعتزاز أضع بني يدي القارئ الكرمي، جمموعة جديدة من نتاج أمسيات                
هـ، ١٤٠٣احلب اليت ظلت حبمد اهللا تنشر أريج ائها، مبا قدمه أدباؤنا وروادنا وأعالمنا منذ عام                 

باألدباء واملفكرين   اليت أتاحت اال لالحتفال   )  االثنينية(هذه األمسيات اليت متَّ التعارف عليها باسم        
 .وأصحاب الرأي، والعمل املميز يف خدمة األمة والوطن

وهي يف ذات الوقت حماولة جادة بإذن اهللا لتوثيق مرحلة مهمة يف إطار ضتنا الشاملة، فقد هيأ                 
اهللا سبحانه وتعاىل لكتاب اخلري والتنمية االقتصادية واالجتماعية الوصول إىل كثري من املتلقني عرب                

وهذه حماولة إضافية ِإليصال بعض نتاج األدب والفكر والثقافة إىل          ..  خمتلف الوسائل السمعية والبصرية   
املهتمني، لثبت أن الوطن الشكور لرجاله قد وفر الكثري من اِإلمكانات، ووفر املناخ املالئم النعقاد مثل                

 الكلمة لتكريس جهودهم ملواصلة     هذه اللقاءات اخلرية، تواصالً يف الود بني األجيال، وحفزاً حمليب          
 .العطاء وترقيته وصوالً إىل األهداف السامية اليت نسعى إليها مجيعاً

اليت أتشرف بوضعها بني أيديكم يف هذه الد، تضم خنبة من األساتذة            )  االثنينيات(إن جمموعة   
 بعض احملافل الدولية،    الذين قدموا الكثري لوطنهم ومواطنيهم، وعملوا على رفع اسم بالدهم عالياً يف            

ومنهم على سبيل املثال ال احلصر سعادة األخ املهندس األستاذ زياد أمحد زيدان الذي قام بتصميم                  
معهد العامل العريب يف باريس، وهو مثال للنبوغ العريب األصيل عندما جيد اجلو الصاحل لتضرب جذوره                 

بداع، وبالتايل متتد فروعه وتعطي مثارها      يف أعماق األصالة، تبحث عن الري وعناصر االبتكار واإلِ         
 .اليانعة مبا يسر ويعجب ويثلج الصدر

ومن اللقاءات اليت متت يف هذا املوسم وضمها اجلزء الذي بني أيديكم، األمسية اليت عقدت                 
، وفيها حوار بناء يرتفع ويرقى بالفكر األديب إىل         )قراءة جديدة للتراث  (على شرف املشاركني يف ندوة      

وستجدون فيها بعض الطرح اهلادف      ..   رحبة من التحليل الواقعي ريات األحداث األدبية        آفاق
كما أرجو أن تسعدوا مبا دار يف أمسية تكرمي رؤساء األندية األدبية، حيث درج هؤالء                  .  واملثمر

 



األساتذة على عقد مؤمترهم السنوي يف خمتلف مدن اململكة، وقد حرصت على استضافتهم يف                  
  .هـ١٤٠٩على هامش املؤمتر الذي عقد يف مدينة جدة عام ) نيةاالثني(

لقد زخرت هذه األمسيات بالكثري من الذكريات واألحاديث اليت تأخذ بزمام بعضها البعض يف              
تاركة لنا يف النهاية رصيداً قيماً من التاريخ األديب الذي سيعني األجيال            ...  نسق مجيل، وتسلسل أخاذ   

عطاء وقنديالً يشع     فهم األرضية اليت يقفون عليها، وسينبت هلم يف كل حرف سنبلة           القادمة حتماً على  
نوره ليجلي الظالم وحييل الدجيور ضياء ويرسم اخلُطا الواثقة باهللا، مث بقدراا الذاتية حنو غٍد مشرق                 

 .بإذن اهللا

   . 
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :الشيخ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية افتتح
 سم اهللا الرمحن الرحيمب

 .لصالة والسالم على أشرف املرسلني احلمد هللا رب العاملني، وا-
 : األساتذة األفاضل-
 : اِإلخوان األكارم-
 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
ثنينية من عامنا اجلديد، أعاده اهللا عليكم       ا أنا سعيد بالترحيب بكم، سعيد بتشريفكم يف أول          -

 .باليمن والربكة واخلري، وعلى كل من حتبون وعلى املسلمني قاطبة
وهذا شأننا  ..   عودنا قادتنا والة األمر التكرمي والعطاء وهذا شأم، وتعودنا احلب والوالء            -

معهم، فمنهم التكرمي للرجال وأعماهلم والعطاء للوطن وللمواطن، ومنا احلب والوالء، واللسان               
 .الشاكر والقلب املفعم بالتقدير

 عبد العزيز أحاط االثنينية برعايته        الرجل القمة صاحب السمو امللكي األمري نايف بن          -
وتقديره، هذا التقدير هو تقدير للعلم والعلماء، واألدب واألدباء، والذين يتعاطون مع الكلمة باعتبار               

 من يغشى االثنينية هم هؤالء، فوجدت أن واجيب أن أزجي الشكر ليس بلساين لسان الفرد بل                  

 اًفاللهم اجعلهم القادرين تكرمياً وعطاء    "..  العادة كامالً بلسانكم مجيعاً ليكون الشكر جامعاً والوالء ك      
 ".اًواجعلنا املقدرين حباً ووالء

 يف هذه االثنينية حنتفي بأستاذنا وصديقنا احلبيب الشيخ صاحل حممد مجال بعد عودته ساملاً على                -
ارك الذي نراه فيما بيننا     إثر العملية اليت أجراها، واحلمد هللا على سالمته، واحلمد هللا على هذا اليوم املب             

 .على أحلى وأحسن ما حنب
 ماذا أقول عن األستاذ الشيخ صاحل مجال؟ أنا أعرف قبل أن أثين عليه أنه جبانيب اآلن يذوب                   -

خجالً ألنه تعود أن يعمل سراً قبل اجلهر، ويعمل هللا خادماً أميناً ملكة املكرمة، ابناً باراً هلا، وهو الذي                    



قب، ففي كل مشروع، ويف كل أمر جند أمامنا األستاذ صاحل مجال، جند املبدأ، واخلُلق،               يستحق فعالً الل  
 .ونظافة اللسان، ونظافة اليد مثالً حيتذى

 لقد ربطتنا به احملبة هللا ويف اهللا، وربطنا به التقدير الكبري والدور الذي يقوم به، حىت حنس بأننا                   -
 واللَّهم شد من أزره، وأرنا إياه دائماً معاىف صحيحاً ليؤدي            أولئك املقصرون، فاللَّهم أجزه عنا خرياً     

 .دوره يف مكة، وهلذا الوطن على خري ما نود وحنب
 ال أود أن أطيل فأنا سعيد ذا اللقاء، وسعيد بأخي وصديقي احلبيب الشيخ صاحل مجال،                  -

اليت يستحقها بكل جدارة    وأرى البشر على وجوهكم مجيعاً ألنين أعرف حمبتكم له، واليت تفوق حمبيت و            
 .وتقدير، واهللا جيزيكم على املشاركة يف هذا احلفل فهو حفلكم مجيعا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  -
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
مث حتدث األستاذ حممد حسني زيدان مشاركة منه يف االحتفاء بالشيخ صاحل حممد مجال بعد               

 :ه العالجية فقالعودته من رحلت
 بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا أكمل الدين، وأمت النعمة والصالة والسالم على رسول اهللا                -

 :خامت النبيني سيدنا حممد، أما بعد
 فال عطر بعد عروس، فقد أوىف الصديق عبد املقصود ما كنت أزوقه يف نفسي، ولكن لعله                  -

 .رمجة أخرىقال بلغة وأريد أن أترجم هذه اللغة ت
ملاذا؟ ألنه مل يلبس الِكرب     .  مل أكن العشري له، ولكين كنت األثري به، واألثري له         ..   صاحل مجال  -

الكربياء اليت لبسته، أو هو لبسها، جعلته حريصاً على احلق، ثابتاً لقول            ..  مرة أبداً، وإمنا لبسته الكربياء    
 .الصدق

ال يسأل عمن يشري إليه بأصبع ألن أصابع          مضت عليه أيام ومضى به احلق يف تلك األيام            -
حني علمنا مبرضه وسفره رفعنا     .  الذين يبغضون ما قال أقل بكثري من ألسنة الثناء عليه والتقدير له            

ألنه إنسان ندعو له بالشفاء، وألنه      :  ألمرين.  أكف الضراعة إىل اهللا سبحانه وتعاىل أن مين عليه بالشفاء         
هلذا ..  كم من موقف لصاحل مجال ما استطاع واحد منا أن يقفه          .  ثبت عليه اِإلنسانية اليت تعرف احلق وت    

 .ومن هي أسرته؟ هم كل أهله يف هذا البلد.. ال أهنئه بالشفاء وحده وإمنا أهنئ أسرته كلها
ألنه .   كلكم أنتم أسرته، كلكم إخوته، كل من يف اململكة من الذين فرحوا مبا حتقق على يديه                -

كة وحدها وإن كانت جديرة بكل احلب، بل بذل كل حبه لكل بلده، لكل أهله                كان ال حيصر حبه مل    
 .هلذا كان جديراً بالتكرمي، جديراً بكل هذا اجلمع الذي يكرمه



 وال أستطيع أن أقول بعد ذلك إال أن أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يدمي عليه نعمة الشفاء،                    -
 اليت استحالت إىل    -ب يوماً مقاالً يف جريدة حراء       الذي كت ..  ونعمة الصحة ليكون صاحل مجال الكاتب     

 .وشكراً.. الندوة، مل يكتب مقاالً أجرأ منه، فصاحل مجال هو احلر الذي مل يستعبده اخلوف
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :المث أُعطيت الكلمة لألستاذ عبد الفتاح أيب مدين فق

 والصالة والسالم على سيد األولني       ، بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني           -
 :واآلخرين، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وبعد

 تعودنا أن نستمع ممن قبلنا، وممن يكربنا علماً وأدباً وثقافةً ووعياً وخربةً لنستمد منهم شيئاً من                 -
إن الصحافيني يسرقون أو خيطفون الكلمات وهذه مة ال          :  انكلمام، أو كما يقول شيخنا الزيد     

 .أدفعها
جندد ..   وعلى كل حال البحث يف هذا له عودة فيما بعد إن شاء اهللا من على منرب النادي                   -
 .الذكرى
 هذه املناسبة اليت تعودنا أن جنتمع فيها يف هذا البيت الكبري، البيت العامر باالحتفاء باألدباء                 -

رجال، شيء يتجدد ونرجو اهللا أن ميده دائماً لنلتقي ويلتقي غرينا يف هذه الدار العامرة                  وتكرمي ال 
إننا ال نلتقي كثرياً فقد شغلتنا احلياة، وطوحت بنا البالد، فال نلتقي            :  وكثرياً ما نقول  .  للتكرمي ولاللتقاء 

 .إالَّ يف هذه املناسبات، وما أندرها وما أقلّها يف كثري من األحيان
 وحني نلتقي ولعلنا يف أول موسم يف هذه الدار العامرة لالحتفال بصديق رفيق يف القلم معنا                  -

                   يف فترة من فترات العمل الصحايف والعمل الفكري، فإمنا نلتقي لنحتفي به، وحنمد اهللا إليه أن قد من
أكثر ما ننسى صحتنا ولكننا       فما "إذا سألتم اهللا فاسألوه العافية      "عليه بالشفاء، ولعلنا جندد تلك الدعوة     

الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال      ":  ال نتذكرها وال نذكرها إالَّ حينما يدركنا السقم؛ وكما قيل          
 ".يراه إالَّ املرضى

 هذا اللقاء لالحتفاء بشفاء الصديق األستاذ صاحل مجال هو من هذه العادة اليت عودنا عليها                 -
أن يشفينا مجيعاً، وأن يعافينا، وأن يسبغ علينا من نعمه بالصحة             ونرجو اهللا   .  األستاذ عبد املقصود  

واحتفالنا هذه الليلة بشفاء الصديق صاحل حممد مجال يذكرنا أياماً خلت يف عهد              .  والعافية والسالمة 
الصحافة الفردية اليت كان فيها من اال الشيء الكثري للتعبري وحنن كلنا نعمل للبناء، وال يعتقد أحد                  



أبناء هذا الوطن فيهم من يعمل للهدم، ولكن هناك اجتهادات وقد يعنف اِإلنسان يف هذه                   أن  
 .االجتهادات، ولكنه يؤدي رسالة

الصحافة رسالة فإذا استطاع اِإلنسان أن      .   الصحافة ليست وظيفةً، وحني تصبح وظيفة متوت       -
ستطيع أن تنقل رأيك، ورأي اآلخرين      يؤديها كما ينبغي فقد أدى واجبه، وإالَّ فهو مقصر، ألا وسيلة ت           
 .إىل أويل األمر، وإىل الناس لتدل على اخلري ولتبين ولتعني على البناء

 سنني خلت وكان فيها دور للشجاعة واجلرأة للذين ال حيرصون كثرياً على الكرسي، الذين                -
ئنا يف الوقت   حيرصون على الكرسي ال ينالون شيئاً من الشجاعة اليت تذكر، وقد نعذر بعض زمال               

احلاضر، ولكن هكذا األيام تتداول فهي دول بني الناس، ومن طبيعة احلياة أن يأيت جيل بعد جيل، وأن                  
احلياة ال تستمر على وترية واحدة، ولكنها تتغري ترتفع وبط، ترقى وتنخفض، ولكل إنسان يعمل له                 

 . يذكر لِإلنسان إالَّ سيئاتهومن املؤسف أننا يف عامل اِإلنسانية كلها ال. بصمات، له أخطاء
 ذلك ذكرى للذاكرين، لكن يف      إنّ احلسنات يذهنب السيئات    يف ميزان اهللا سبحانه وتعاىل       -

يف كثري من األحيان وعند األكثرية ال يذكرون إالَّ السيئات، فما أجدرنا أن نتبع               .  ميزان البشر أبداً  
 .ا حنسب له سيئاتههدى اهللا سبحانه وتعاىل فنحسب لِإلنسان حسناته كم

 أنا سعيد بأنين شاركت يف آخر حلظة، أو يف وسط هذا االحتفاء بالصديق األستاذ صاحل مجال،                 -
الذي عويف واحلمد هللا، ويكرم يف هذه الليلة، أو يحتفى به يف هذا اجلمع الكرمي، ويف هذا البيت                     

 .عليه من الصحة والعافية املزيد واملزيدحنن سعداء بشفائه، نرجو اهللا أن ميد يف حياته وأن يسبغ . العامر
 . شكراً للمحتفي وشكراً لكم-
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة سعادة األستاذ رشاد زبيدي(( 
مث حتدث بعد ذلك األستاذ رشاد زبيدي مشاركة منه يف االحتفاء بعودة سعادة األستاذ               

 :الصاحل حممد مجال من رحلته العالجية فق
 السالم عليكم، ليس عندي ما أقوله ألن اِإلخوان الذين سبقوين كفوين عبء الوقوف أمام                -

واألستاذان صاحل مجال   .  املذياع طويالً لشرح مناقب األستاذ صاحل وكل ما قيل فيه كان صدقاً وحقاً             
: اننا هذا، وإذا قيل   وأخوه األستاذ أمحد مجال من أعز أصدقائي األوفياء الذين قلَّ أن يوجد مثلهم يف زم              

إن الصديق احلق هو الذي يقف معك يف الشدائد واألزمات فإن األستاذ صاحل بالذات يفعل ذلك                  
ويزيد عليه بأنه يتجاوز عن سيئات أصدقائه، فإذا سابه أحد أو شامته يتحمل إساءته بصدر رحب، وال                 



فح عن زلته، منفذاً تعليمات ربه      يشعره بأنه قد ارتكب ذنباً يستحق عليه العقاب، بل يعفو عنه، ويص            
 .ومن عفا وأصلح فأجره على اهللا: اليت وردت يف كتابه العزيز

 ختاماً نسأل اهللا لألستاذ صاحل وأخيه األستاذ أمحد، وكل األصدقاء األوفياء أمثاهلم الصحة               -
 .والعافية

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))لخريكلمة معايل الشيخ عبد ا ب(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الشيخ عبد اهللا بلخري فقال

 أنا يف الواقع دعيت إىل هذه االثنينية وأنا عضو مزمن فيها من أوهلا إىل آخرها، وأسأل اهللا                    -
 .ثنني إىل بيت أخينا عبد املقصوداسبحانه وتعاىل أن يدمي علي هذا السرور والغبطة يف الدعوة كل يوم 

 أمحد اهللا سبحانه وتعاىل على الصحة والسالمة والعافية اليت أنعم ا على أخينا               قبل كل شيء   -
األستاذ صاحل حممد مجال، مث إن هناك كلمة أخرى أريد أن أعلق ا يف هذا احلفل مبناسبة ما ذكره عبد                    

أقضي سنوات أن    لقد جرت العادة من مخس    :  املقصود عن موقف األمري نايف من هذه االثنينية، فأقول        
سباين، أو األندلسي، حيث بىن األمري سلمان مسجداً مساه مسجد امللك            الصيف يف ماربيا املصيف اإلِ    

وقد جرت عادة مسوه إذا حضر صالة اجلمعة أن يدعو الناس العرب والسعوديني بالذات              .  عبد العزيز 
يف إحدى اجلمع   الذين شهدوا الصالة معه إىل تناول طعام الغداء يف بيته، وهكذا كنا منهم، و                 

اصطحبت معي صديقي األستاذ املستشرق اِإلسالمي األستاذ حممد أسد، الذي أصبح أحد سكان               
ماربيا، فسر مسو األمري سلمان برؤيته سروراً كبرياً، وجاء األستاذ أسد، وحول املائدة دار بني مسو                  

، وقد طلب منه مسو     "مكةالطريق إىل   "األمري سلمان واألستاذ حممد أسد نقاش وحوار حول كتابه           
األمري أن حيدد له موعداً لريد له الزيارة يف مرتله، وليتناوال الكتاب مبزيد من النقاش، وليقف على                   
حقيقة املالحظات اليت دوا مسوه على هامش الكتاب املذكور لالستفسار عنها، وقد رحب األستاذ               

 األسبوع الذي يلي يوم اجلمعة الذي التقينا        حممد أسد بذلك وحدد موعداً للزيارة هو يوم األحد من         
 .به يف مرتل مسو األمري

 ويف اليوم احملدد توجهت بصحبة مسو األمري إىل مرتل األستاذ حممد أسد، وقد صحبنا األستاذ                -
 .عبد العزيز الرفاعي، ويف الطريق طلب مين مسوه أن أعطيه نبذة عن سرية املذكور

ن نشأته شيئاً كل ما أعلمه أنه من بالد النمسا، من قرية              أنا ال أعلم عنه وع    :   فقلت له  -
أصبحت اآلن جزءاً من تشيكوسلوفاكيا، وكان صحافياً متجوالً يف الشرق األوسط قبل احلرب                

فرانكورت املانيزنتو، تصدر يف مدينة فرانكفورت، وقد جاء إىل          :  العظمى األوىل لصحيفة أملانية هي    



مث أسلم وبعد إسالمه شد الرحال إىل       .  ودرس أحوال العرب واملسلمني   القدس واختلط بالعامل العريب،     
وكانت رحلته يف اململكة كلها     .  اململكة يف أول عهد امللك عبد العزيز، وتعرف على امللك عبد العزيز           

على مجل، وتزوج من املدينة، ومن الرياض، ومن حائل، مث بعد ذلك ذهب إىل باكستان وحضر قيام                  
مث .   وشارك يف إنشاء دستورها لعالقته املشهورة مبحمد علي جناح، وبزعماء املسلمني            دولة باكستان، 

عني عضواً يف وزارة اخلارجية، مث ذهب إىل أمريكا عضواً يف هيئة األمم، وظل يف منصبه حىت أحيل                    
 . على طلبهاًعلى التقاعد بناء

 مرتله، وبدأ األمري يسأل       ولقد سر األستاذ أسد سروراً كبرياً بوجود األمري سلمان يف            -
واألستاذ حممد أسد جييب، واستمر النقاش بينهما ساعتني، وكانت بعض إجاباته تفيد أنه كان يقصد مما                
يسأل عنه مسو األمري معىن حمدداً ال يذكر أسبابه اآلن الختالف الترمجة العربية عن النص األصلي                   

قمنا بإجراء مقابلة بني النسختني وجدنا كثرياً من         للكتاب وهو املطبوع باللغة اِإلجنليزية، وعندما        
 .التحريف يف النسخة املطبوعة باللغة العربية عما قصده املؤلف يف النسخة املطبوعة باللغة اِإلجنليزية

 مث عرض عليه مسو األمري أن يترك مسكنه يف ماربيا ويأيت إىل اململكة العربية السعودية،                   -
ال والتنقل حبرية تامة، وميكِّنه من اِإلقامة يف أي بلد، وقد أبدى األستاذ              وسيهيئ له كل وسائل االتص    

إن جلسة كهذه مع رجال الفكر واألدب       :  حممد أسد موافقته على ذلك، ويف طريق عودتنا قال مسوه         
يا مسو األمري   :  تنعش القلوب وتشرح الصدور فلماذا ال توجد مثل هذه االجتماعات يف بلدنا؟ فأجبته             

ة، واألخرى الثالثائية، وحيضرمها النخبة املمتازة املثقفة       يثنيندة جلستني أسبوعيتني إحدامها اال    إن يف ج  
واملفكرة، وبعض رجال األدب والعلم يف وطننا احلبيب، فطلب مين أن أذكره، وأن أصطحبه إذا                  

 .سنحت له الفرصة يف إحدى زياراته جلدة إىل إحدى هاتني الندوتني أو كلتيهما
ة يف العام اجلديد والترحيب مرة أخرى بالشيخ         يثنينذه املناسبة مبناسبة افتتاح اال     ذكرت ه  -

  .صاحل حبيبنا وصديقنا، ونسأل اهللا له الشفاء والعافية
 

  ))كلمة سعادة األستاذ حسن عبد ا القرشي(( 
 :مث أُعطيت الكلمة لألستاذ حسن عبد اهللا القرشي فقال

 احلقيقة أنا سعيد إذ أحتدث عن الصديق األستاذ الكبري صاحل حممد             بسم اهللا الرمحن الرحيم، يف     -
 .مجال، فهذا الرجل الذي من أهم صفاته احلياء، ومع احلياء الشجاعة، واحلياء ال يأيت إالَّ خبري

وما دام أن الثقافة    .  خالص يف صاحل مجال حياء عثمان، وشجاعة عمر، وفيه الوفاء واإلِ            -
ن اِإلشارة إىل أن األستاذ صاحل مجال وأخاه األستاذ الكبري أمحد حممد مجال،             والكتب قد ذكرت فالبد م    

وصديقهما األستاذ عبد الرزاق بليلة كانوا أول من أسس مكتبة حديثة قرب احلرم الشريف، استفدنا                



بدون شك أن مسرية األستاذ صاحل مجال ال تتبع          .  منها مجيعاً وأفادوا، ونشرت بعض الكتب القيمة      
 صغرية عابرة، ولكن هلا جماهلا الكبري، وهو يستحق أن تؤلف يف سريته على مدى لطفه ووفائه                 بكلمات

 .وإخائه رسالة من الرسائل
 

سبقين إىل هذا   !   يف احلقيقة ال أدري أيضاً ماذا أقول بعد أن قطعت جهيزة قول كل خطيب               -
يعذرين إذاً  .  كثري والكثري إخوة أفاضل أجالء، هلم من قوة البيان، ومن طرافة البحث واحلديث ال             

صديقاي صاحل وأمحد مجال عن اِإلجياز، وأسال اهللا أن يوفقهما خلدمة وطنهما، وأن يشد من أزرمها وأن                 
 .جيعلهما دائماً يف طليعة أبناء الوطن العاملني على خريه ورفاهته وحريته

 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

نكتفي ذا  :  الصحية حتدث احملتفي عبد املقصود خوجه فقال       ونظراً لظروف األستاذ صاحل      -
القدر من الكلمات، وأعتذر ملن أراد أن يتكلَّم ومل تتح له فرصة الكالم، ألن الظرف الصحي لألستاذ                  

  .صاحل مجال ال يسمح بذلك
 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ صاحل حممد مجال(( 
 

يفه واحملتفني به من حتدث منهم ومن مل يتحدث          وحتدث احملتفى به بعد ذلك شاكراً مض       
 :مقدراً هلم صنيعهم فقال

 

أعترف أوالً أنه   .  وعلى آله وصحبه ومن وااله    ..   بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا       -
مل يسبق يل التحدث ارجتاالً، وال أحسن االرجتال، ولكين يف هذه اللحظة أود أن أتقدم بالشكر اجلزيل                 

وصديقي أيب املكارم األستاذ عبد املقصود خوجه الذي أىب عليه فضله وإحسانه وكرمه، إالَّ أن               إىل أخي   
فله أعمق الشكر وأجزله مع االعتراف بعجزي عن التعبري         .  احلمد هللا يف أن من علي بالشفاء      .  يشاركين

ضلوا فتحدثوا عين   مث أثين بالشكر على اِإلخوة واألساتذة الذين تف       .  عما أكنه له من مودة وإخالص     
وأرجو أن أكون عند حسن ظنهم، كما أعترف أم أساتذيت، وقد أخذت عنهم كثرياً مما أثنوا علي به،                  
وثالث الشكر لكم مجيعاً الذين حتملتم مشقة املشاركة واحلضور يف هذا احلفل وأشكركم مجيعاً، وأسأل               

 .يكم سوءاً، ويدمي عليكم نعمه ظاهرة وباطنةاهللا أن يسبغ عليكم مجيعاً ثوب الصحة والعافية، وأال ير
 

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))كلمة األستاذ عزيز ضياء(( 
وخالل تناول طعام العشاء راق لألستاذ الكبري عزيز ضياء أن يلقي الكلمة التالية ليدلل               

عذاب ألذ وأمسى من    على أن إطعام العقول مبا عذب وطاب من الثقافة واآلداب والذكريات ال            
 :ملء البطون وقعقعة املالعق بالصحون فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني،                -
 :والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

 وأرجح   فإين أنيب نفسي عنكم مجيعاً ألتقدم بالشكر إىل االبن أو األخ عبد املقصود خوجه،               -
أنيب نفسي عنكم لشكره على ما يتيح لنا من فرص للقاء بكم من جهة، وألداء                  .  أنه االبن سناً  

ومن الذين أشعر بكثري من احلسرة واألسف على        .  الواجب حنو من نقصر كثرياً يف أداء واجبنا حنوهم        
 مناسبة التفقد   أين قصرت حنوهم كثرياً األخ األستاذ صاحل مجال، ذلك ألنه الرجل الذي ال تفوته               

واالستفسار عين حىت ينتهزها، وذلك ما ينبغي أن يسمى طبع الكرمي، وآسف جداً إذا مل أكن أمتتع ذا                  
كلمة أخرى  .  مجال مث كلمة أخرى تضاف إىل هذا الشكر لألخ عبد املقصود، وإىل األخ صاحل            .  الطبع

 ا خاصة من أجيال الشباب الذين ما        يهمين جداً أن تقال يف هذه املناسبة، وال أظن أن كثريين مسعوا           
ولكن ال يذكرون ماذا كان يف حياتنا منذ سنني طويلة، ما أريد أن             .   إخل ...يزالون وراء الكرة والفيديو   

أمحد أما كانا الصحافة احلرة القادرة على أن         أقوله عن األستاذ صاحل حممد مجال، وعن أخيه األستاذ        
تاريخ الصحافة شيء نادر عندنا على األقل، ولعل مما ال ينساه             وذلك ب .  تقول ما ال يقوله سواهم    

األستاذ صاحل حممد مجال، واألستاذ أمحد أما كانا يصدران جريدة الندوة، وجاءت املناسبة اليت يتاح                
ومل جند إالَّ الندوة وإالَّ األستاذ صاحل حممد         .  لنا فيها أن نقول شيئاً مل يكن يتاح للكثريين أن يقولوه           

فال بأس من أن أقول أين بعثت إليه بسلسلة من املقاالت يف موضوع             .  ال، واألستاذ أمحد حممد مجال    مج
 .ما يزال يف األذهان، ولكنه تأىب عليه الظروف أن يسطع، وأن ينتشر، وأن يعلم به الناس

 ".الطاعة ألويل األمر والشورى عليهم" واملوضوع كان بعنوان -
ن ظن يف ذلك الوقت أن نشره سيدعم فكرة وجود جملس              كتبت هذا املقال بإحساس م      -

فأنا أقدم للمقال ذه الكلمة، مث أضيف       .  "الطاعة ألويل األمر  "الشورى، ولعلكم تالحظون أن عنوانه      
 ولعلها املرة األوىل اليت استشهد فيها أي كاتب بالقرآن الكرمي وحبادث شباب            .  "والشورى عليهم "

ارضوا أو أقول تشبثوا بأن خيرجوا للغزو، ألنه قد فاتتهم غزوة بدر،             الصحابة يف غزوة أحد عندما ع     
 يرغب يف البقاء يف املدينة، ويف الدفاع        وأكثروا من الكالم يف املوضوع بينما كان سيدنا رسول اهللا           

 أحس أن شباب األنصار وغريهم الذين فاتتهم غزوة بدر يصرون على              ولكن رسول اهللا    .  عنها



 أن يدخل جملسه، أو      فلم يكثر الكالم معهم، وأدرك أم شبان، وأن األوىل به             اخلروج للغزوة، 
وعندما خرج من الس حدث أن كبار الصحابة التفتوا إىل هؤالء الشبان وأخذوا              .  غرفته، أو مكانه  

فأحسوا باحلرج وخجلوا واحتاروا ماذا     .   ورأيه يعنفوم تعنيفاً على معارضتهم رغبة رسول اهللا         
 خيرج وقد لبس لباس احلرب، فنهضوا يرجون أن يعفو عنهم وأم لن يعارضوا              لون؟ فإذا بالنيب    يفع

ولكنه من جانبه قال الكلمة اليت معناها ما كان         .  فكرة البقاء يف املدينة، والدفاع عنها بسككها وبيوا       
 .لنيب لبس المته أن خيلعها أو يتركها حىت يقاتل

  شباباً وشيباً والغزوة تفاصيلها معروفة، فقد قتل فيها عم النيب              وخرجوا مجيعاً لغزوة أحد    -
، وفيها توهم كثريون أنه قُتل، وفيها كذلك قامت هند بنت عتبة            سيدنا محزة، وفيها كُسرت ثناياه      

بشج صدر محزة بعد أن قتل، وانتزعت قطعة من كبده وأكلتها لتشفي غليل حقدها عليه، ألنه هو                   
والغريب الذي يستوقف القارئ فعالً أن القرآن الكرمي بالرغم من موقف           .  ن أقارا الذي قتل عدداً م   

 أن يعفو عنهم، وأن يستغفر هلم، وأن        هؤالء الشبان وشعورهم باخلطأ واِإلمث نزلت اآليات تأمر النيب          
 .رفاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األم: قال تعاىل. يشاورهم يف األمر

ن شاورهم يف األمر جاءت بصيغة األمر وهي يف تقديري ال ختتلف عن عبارة                ونالحظ هنا أ   -
كان فيما أظن يف    .  "الطاعة ألويل األمر والشورى عليهم    "هذا املقال بعنوان    .  أقم الصالة وآِت الزكاة   

سلسلة من املقاالت توالت وتتابعت لعلها أربعة نشرها األستاذ صاحل حممد مجال، وأخوه األستاذ أمحد                
مد مجال، وما تزال عندي نسخ هذه املقاالت اليت حيق يل بشيء من التواضع، أو الغرور أن أفخر                    حم

وأن أقدم الشكر اجلزيل لألستاذ صاحل حممد مجال ذه املناسبة الكرمية، وأن أتطلع إىل                .  وأعتز ا 
ومعذرة .  همصحافة تستطيع اليوم أو غداً أن تقول ما جيب أن يقال، وما ينبغي أن يقال وهو األ                   

لألستاذ صاحل حممد مجال على أين مل أكن أعلم أنه كان يعاين وأنه عاد بعد إجراء عملية على ما أظن،                     
 .والشكر على كل حال.. وهذا مما يؤكد غفليت فمعذرة

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 

  ))تعقييب األستاذ عابد خز�دار(( 
قَّب األستاذ عابد حممد علي خزندار عليها       وعقب انتهاء األستاذ عزيز ضياء من كلمته ع       

 :بقوله
 يف احلقيقة ما كنت أريد أن أتكلم يف هذه املناسبة لوال أن األستاذ عزيز ضياء ذكَّرين مبوقف                   -

والذي أريد أن أقوله هو أن والدي حممد        .  حيمد له، ويف نفس الوقت حيمد لألستاذ صاحل حممد مجال          



اء يف احلديث عن الشورى، وأحببت أن أنوه بذلك للحقيقة            علي خزندار سبق األستاذ عزيز ضي      
  .والتاريخ وشكراً

 

  ))ختام األمسية(( 
 وبالتعقيب املوجز الذي أدىل به األستاذ عابد حممد علي خزندار على كلمة األستاذ عزيز                 -

طون انتهت فقرات األمسية وانصرف املدعوون، وقد أخذ كل منهم قسطاً من طعام العقول وطعام الب               
 شاكرين للمحتفي كرمه وجوده واهتمامه باألدب والعلم ورجاله، وحامدين اهللا على ما من به على               

 .احملتفى به من الصحة والعافية والشفاء مما أمل به

* * * 







 احملتوى
- ١ .حملات من حياة احملتفى به

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

- ٤ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
- ٥ .كلمة األستاذ عبد العزيز الرفاعي
- ٦ .كلمة األستاذ عبد ايد شبكشي

- ٧ . الرمحن املعمركلمة األستاذ عبد
- ٨ .كلمة احملتفى به األستاذ عبد اهللا الغاطي

- ٩ .قصيدة الشيخ أيب تراب الظاهري
-١٠ .كلمة الدكتور حممود زيين

-١١ .ختام األمسية

• • •



 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 .عبد اهللا الغاطي بن سليمان الغاطي: االسم والشهرة •
 .هـ يف مدينة حائل١٣٤٠: تاريخ ومكان امليالد •
 .االبتدائية، مث املتوسطة فاملعهد العلمي السعودي: املراحل التعليمية •
بدأت حيايت العملية مديراً ملكتب صاحب السمو امللكي األمري         ):  الرمسي واخلاص (التدرج الوظيفي    •

ن أمارة مكة   عبد اهللا الفيصل فمديراً ملكتب مسوه عند تشكيل وزارة الداخلية مث رئيساً لديوا               
وعند استقالة مسوه   .  املكرمة، عندما كان صاحب السمو امللكي األمري متعب بن عبد العزيز أمرياً هلا            

نقلت إىل وزارة الداخلية مديراً عاماً لشؤون املوظفني فمديراً عاماً ِإلدارة ااهدين العامة حىت                
 .تقاعدت

 :املشاركات األدبية والثقافية •
شاركت يف الكتابة األدبية يف خمتلف الصحف قصائد،         :  ت احمللية والدولية  دوات واحملاضرا الن*  

 .وقصصاً، ونقداً وشعراً
 "ذكرات متقاعدم"وكتاب " نتحار األحلانا"ديوان شعر : ؤلفات اليت مل تنشرامل* 

 ال شيء إالَّ وفاء األصدقاء األوفياء فهو خري ما يزين صدري          :  األومسة والنياشني اليت حصلتم عليها     •
 .وهاميت

 .متزوج وأب لثالثة أبناء وبنتني وجد لعشرة أحفاد وحفيدات: احلالة االجتماعية •
 .املطالعة، والنقاش: اهلوايات •
 .عبد العزيز الربيع رمحه اهللا، األستاذ عبد العزيز الرفاعي، األستاذ سراج خراز: زمالء الدراسة •
 . األستاذ أمحد حممد مجالاألستاذ حسن صاحل فقيه، والكاتب اِإلسالمي: زمالء احلرف •
وأما يف اِإلذاعة فقد كنت     .  بعض املشاركات التلفازية كاللقاءات   :  النشاط اِإلذاعي والتلفزيوين   •

 ."روائع من الشعر"أقدم برنامج 

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ حسني جنار االثنينية بالكلمة التالية افتتح
م عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأسعد اهللا مساءكم بكل خري، يسر              السادة الضيوف، السال   -

 أن يبتهج وحيتفل بكم هذه الليلة، يف هذا اجلمع املبارك لنسعد بضيف هذه              هاألستاذ عبد املقصود خوج   
االثنينية املباركة األديب الشاعر، األستاذ عبد اهللا بن غاطي السليمان الذي تقول بطاقته الشخصية أنه               

 للهجرة، تلقى مراحله التعليمية يف مكة املكرمة، وخترج من املعهد            ١٣٤٠د حائل يف عام     من موالي 
وبدأ حياته العلمية مديراً ملكتب صاحب السمو امللكي األمري عبد اهللا الفيصل عند تشكيل               .  العلمي

مري متعب بن   وزارة الداخلية برئاسة مسوه، مث عمل رئيساً لديوان أمارة مكة املكرمة عندما كان مسو األ              
وظل هلا حىت   .  مث عاد إىل وزارة الداخلية مديراً عاماً لشؤون املوظفني مرة أخرى          .  عبد العزيز أمرياً هلا   

 للهجرة نظراً لبلوغه    ١٤٠٢عني مديراً عاماً ِإلدارة ااهدين العامة، وبعدئٍذ تقاعد عن العمل يف عام             
 .سن التقاعد

وقد .  العامل العريب، وكان لرفاقه األدباء أثر طيب يف نفسه         تأثر ضيفنا بالرواد من األدباء يف        -
شارك يف احلركة األدبية من خالل النقد األديب، وكتابة الشعر، وله جمموعة من الشعر تشكل ديواناً                 

 . ما زال حتت الطبع"انتحار األحلان"أمساه 
كان يعاجل يف   و.   وله مشاركات صحافية يف عدد من اجلرائد اليومية، واالت احمللية             -

متزوج منذ أربعني عاماً وله ثالثة أبناء وبنتان، وأكرب أبنائه العقيد             .  موضوعاته النواحي االجتماعية  
ه يسرنا أن نرحب بضيفنا الكرمي يف      جحسان وأصغرهم خالد، وبامسكم وباسم األستاذ عبد املقصود خو        
 .  املقصود خوجههذه الليلة املباركة، ونعطي الكلمة اآلن للمحتفي األستاذ عبد

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

. احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني         ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
ة حنتفي فيها   األساتذة األفاضل، إخواين األكارم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أمسية سعيد             



كم أنا سعيد أن نكون مجيعاً حوله يف هذه األمسية           .  بشاعرنا وأديبنا األستاذ الكبري عبد اهللا الغاطي      
لنصل ما انقطع، فلنا مع األستاذ الغاطي ذكريات تعود أليام الصبا، وبدء الشباب، مسرحها مكة                 

ابصيل، مع الزميل الفاضل األخ     املكرمة وبالذات بري بليلة يف دار الفصل، دار القضاء، دار بيت ب             
الكرمي بكر بابصيل، الذي يشاركنا الليلة االحتفاء بضيفنا مجيعاً، والذي حنمل له كما نقول يف الشلة                 

 .الكثري من التقدير، وله علينا حق التوجيه
كم مجعنا جملس األخ بكر بابصيل مع األساتذة الزمالء         .   هذا اعتراف بالفضل لصاحب فضل     -

، عبد اهللا الغاطي، عبد الرزاق محزة، كان أكربنا سناً وعلماً وفضالً األستاذ الغاطي،                عباس غزاوي 
كشأن الكبار مل يشعرنا قط بأستاذيته، كنا املريدين وكان يشعرنا دائماً أنه األقل، تعلمنا معه بداية                  

اجلم، والتواضع  حرفة األدب، أو تتلمذنا على يديه يف هذه احلرفة، وكان مثال اخللق الكرمي، واألدب               
وأنسب الفضل  .  فله علينا هذه احلقوق اليت يسعدنا بلساين وبلسان اآلخرين أن أعترف له ا             .  الكبري
 .إىل ذويه
 األستاذ الغاطي شارك كما يعرف الكثري منكم يف احلركة األدبية منذ بدايتها نشراً يف                   -

األستاذ .  زل هذا العامل وكون له عاملاً خاصاً      وفجأة اختفى، يبدو أنه اعت    .  الصحافة احمللية شعراً، ونقداً   
 بأن يستمر يف عطائه ألننا عرفنا عنه نظافة القلم، نظافة اللسان، الصداقة احلقة، النقد              ..  الغاطي مطالب

 .الرتيه، الكلمة الطيبة
نشعر معها بالكثري من الفخر وتغرس فينا طيبة األفذاذ من           ..   حنن أحوج ما نكون إىل مثُلٍ      -

وإذا أردت أن أتكلم عن األستاذ الغاطي وعن ذكريايت مع األستاذ الغاطي، فالذكريات كثرية              .  رجالال
فما ذكرت األستاذ الغاطي أمام     :   لكن هناك كلمة أود أن أقوهلا قبل أن أي كلميت           ...والكالم كثري 

لى ذلك، وال أحسده،    أغبطه ع .   مسبوقاً بعبارة ونعم الرجل أبو حسان      اًأي صديق إالَّ ومسعت عنه ثناء     
وهذا هو رأس مال الرجال الطيبني، فأهالً وسهالً ومرحباً به يف           .  وأمتىن أن نكون ذه السمعة العطرة     

ونعتقد أنه ال يزال أمامه الكثري وأمامنا        .  هذه األمسية، ونتمىن أن يواصل عطاءه اخلري شعراً ونثراً         
 .الكثري لنقرأ له ونستفيد مبا يكتب شعراً ونثراً

 وأود ذه املناسبة أن أقدم الشكر اجلميل ألستاذي وصديقي احلبيب معايل األستاذ عبد العزيز               -
أبو حسان كما تعلمون مجيعاً     .  الرفاعي الذي كان له دور بارز يف إقناع أيب حسان ليشرفنا هذه األمسية            

ء به هذه الليلة يعود     والفضل يف االحتفا  .  من املقلني، ومن الذين ال يودون أن يكونوا حتت األضواء          
لألستاذ عبد العزيز الرفاعي الذي تفضل مشكوراً، وحتمل مشقة ايء من الرياض، ليكون بيننا يف                 
هذه األمسية فأهالً وسهالً ومرحباً به وبأيب حسان، والشكر اجلزيل له على ما بذل، وعلى ما أعطى،                  

 حسان على تفضله باحلضور، وحتمله      والشكر أليب .  فدائماً نعرفه معطاء يف كل حقل، ويف كل باب         



ونرجو أن نعترب هذه بداية يتلوها زيارات متعاقبة لنلتقي به ويتم           .  مشقة السفر من الرياض ليكون بيننا     
  ...التواصل فيما بيننا وبينه

 قبل أن أختتم كلميت أحب أن أنوه أن ضيف االثنينية القادمة هو معايل األخ الكرمي الدكتور                  -
فأرجو أن حنتفي به    .  ، رئيس جامعة اخلليج سابقاً، والذي أى مهمته بكل جناح وتقدير           حممود سفر 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. مجيعاً
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
مث تعطى الكلمة لفارس الكلمة األديب األستاذ حممد حسني زيدان الذي يشارك يف هذا               

 :االحتفاء فقال
ثرثارة يف كل ناٍد    :  ال أقول اليوم  .   اهللا الرمحن الرحيم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته         بسم -
 .ثنني، وإمنا أؤدي واجباً علي ال)١(خيطب

 هو األستاذ احملتفي عبد املقصود، فحسن الفعال منه ال أقول استعبدتين، وإمنا جندتين              : أوهلما -
 .له

حسان بن  "  حينما اختار البنه اسم شاعر الرسول        صديقي الذي كان شاعراً      : وثانيهما -
فقد كان من   .  ال أريد أن أصف شعره، أو أصف نثره، وإمنا أصف معاشرته          .   ليكىن بأيب حسان   "ثابت

، "سليمان العنرب "كبار حاشية امللك فيصل، وهو ربيب هذا البيت، وكان جده من عظماء الناس                 
 قدير على جلب األصدقاء، لديه قدرة فائقة على أن يكون           عبد اهللا الغاطي  :  ولذلك قال الغاطي سليمان   

فقد زاملته يف وزارة الداخلية     ..  تلك منقبة ..  وعسري عليه كل العسر أن يكون له خصوم        .  صديقاً
وأذكر له أنه يسمع النصيحة، لقد كتب أمامي مذكرة أراد أن يبعث ا إىل احملكمة الشرعية باملدينة                  

صمني عمل كل منهما صكاً من الصكوك الشرعية، فكتب بسرعة وال            املنورة بصدد الفصل بني خ    
. أقول مغرضاً يطلب من احملكمة أن تقوم بتعديل الصكوك، فقلت له ال يعدل الصكوك إالَّ القضاء                 
.. فالقضاء مستقل عندنا وشرف القضاء كبري، فال تأمر أو تلجأ لألمري عبد اهللا ليأمر بتعديل الصكوك                

إذن كان موظفاً   .  فإذا به يستبشر ويستهل بفرحة هلذه النصيحة، ويعدل األمر        .  كوكطبقوا الص :  بل قل 
هلذا أرحب به وأهنئ نفسي بصداقته، وأهنئكم مجيعاً        .  مثالياً، وكان صديقاً مثالياً، ومل يكن عدواً خيالياً       

                                           
 : هذا عجز بيت من الشعر صدره)١(

ــاٍد ختطــــب ــل نــ ــرثارة يف كــ ثــ
. 

وزن الكـــــالم إذا نطقـــــت وال تكـــــن 
. 

 :وهو من قصيدة لصاحل بن عبد القدوس مطلعها
ــب ــرم وتقلُّــ ــيه تصــ ــر فــ والدهــ

. 

 ــنب ــبالك بعـــد وصـــلك زيـ صـــرمت حـ
. 

 



له، وال يستعبد   وأهنئ عبد املقصود بأنه كاملهلب بن أيب صفرة يستعبد األحرار حبسن فعا           .  باالحتفال به 
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. العبيد مباله

 

  ))كلمة معايل األستاذ عبد العزيز الرفاعي(( 
 :مث أُعطيت الكلمة ملعايل األستاذ عبد العزيز الرفاعي حيث قال

.  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على أشرف رسله، سيدنا حممد                 -
فإنه ليسرين أن أحيي الليلة اِإلخوة الكرام، وأن أحيي أيضاً هذا الرجل املضياف، الذي نشهد                :  وبعد

ثنينيات، اليت نسعد فيها ذه الوجوه، وإنه ليؤسفين كل         من أيادي فضله الشيء الكثري، ومنها هذه اال       
أريد أن أقول شيئاً    .  رياضثنينيات اليت تنعمون ا لبعدي يف ال      األسف أنين ال أستطيع أن أشهد هذه اال       

إن :  قالوا.  قبل كلميت اليت أرجو أن تكون قصرية ألفسح اال للمتحدثني، ولئال أستأثر بالقول دوم             
عمر بن اخلطاب بعد أن انتقل إىل الرفيق األعلى أتعب من جاء بعده، وأنا أعتقد أن أي متحدث يأيت                    

بة له، للمقارنة بني متحدث طلق وبني مثلي ممن ال           بعد أستاذنا الكبري الزيدان سيكون يف هذا متع        
ذكر الصديق العزيز األستاذ الكرمي الذي هو بدوره أتعب الكرام، أعين صديقنا              .  جييدون الكالم 

إنين جتشمت املشقة يف احلضور إليكم الليلة، والواقع أنين سعدت كل            .  األستاذ عبد املقصود خوجه   
 من أخي وصديقي عبد املقصود أن احملتفى به يف هذه االثنينية هو             السعادة ذا احلضور، فما كدت أمسع     

الصديق القدمي، والزميل الكرمي األستاذ أبو حسان عبد اهللا الغاطي، ما كدت أمسع بذلك حىت شعرت                 
أن هذه الدعوة موجهة يل، وأن هناك واجباً علي أن أبادر باحلضور إليها، وأن أساهم فيها، وأن أعد                   

 .امهة يف عرس أنا من ذويههذا احلضور مس
 ال أريد أن أطيل الثناء على صديقنا املشترك هذا الرجل الذي اختط لألدب خطة سيذكرها له               -

. هي هذه األسبوعية األدبية اليت يقيمها مشكوراً ومأجوراً من األدب واألدباء          .  التاريخ دائماً بكل فخر   
مية، لقد كان زميلي يف الدراسة، حقاً مل جيمعنا         األستاذ الزميل الكرمي أبو حسان تربطين به روابط قد         

فصل واحد، ولكن مجعنا معهد واحد كان هو يتقدمين، وهو يتقدمين دائماً فضالً ونبالً وأدباً، وال أريد                 
 .أن تدركوا من ذلك أنه أكرب مين سناً، ولكنه يف الواقع أكرب فضالً دائماً

لى كثري من الفضل والنبل، تعرفت على فىت         كان صديقاً ألصدقائه، تعرفت عليه، وتعرفت ع       -
هو ألصدقائه نعم الصديق، ومع ما كان يتمتع به ومازال          .  دمث األخالق، يتمتع خبلقٍِ عاٍل، ساٍم، نبيل      

يتمتع به من دماثة فهو رجل صعب صلب، إذا رأى أن املوقف يتطلب ذلك، وهذا دليل حي من أدلة                    
ما يتمتع به من دماثة أخالق فيه روح متمردة، وأذكر له أنه            األستاذ الغاطي رغم كل     .  الرجولة احلقة 

وألول مرة حرض أو اشترك يف إضراب حصل يف املعهد العلمي السعودي، وكان اِإلضراب شيئاً                 



عظيماً يف الواقع، ولكن كان له ما يربره، وكان األستاذ الغاطي أحد قادة ذلك اِإلضراب، ومن حسن                 
إن األستاذ الغاطي على    :  أريد أن أقول  .  لطائشني فغفر لنا ما قدمنا من ذنب      احلظ أننا اعتربنا فتية من ا     

 .ما متتع به من دماثة هو أيضاً صلب يف احلق، وهذا خلق واضح فيه
 استمرت بيننا صداقة يربطها ود ويربطها عالقة روحية هي عالقة األدب، فقد كنا نشترك                -

ولكنها كانت الغرسة   .  يننا، وصلت إىل الشرطة أيضاً    أيضاً يف اخلفاء يف حترير صحف نتداوهلا فيما ب         
كان مرتل الصديق العزيز األستاذ     .  األوىل لألدب، وكان األستاذ الغاطي أحد فرسان ذلك اال القدمي         

الغاطي يعترب نادياً أدبياً جيمعنا، كنا نتخاطف الكتب اجلديدة اليت تصل على قلة وندرة من مكتبة                   
.  الغاطي صاحب مكتبة كبرية، ولكنها ليست يف بيته وإمنا يف بيوت أصدقائه            صديقنا الغاطي، وصديقنا  

 .فكتبه كانت موزعة دائماً بني أصحابه
 هو أحد الفتيان الذي أجنبهم املعهد وكان من جنومه األدبية، أذكر من أولئك األستاذ أمحد                  -

خراز، وزمرة آخرون من هذا     حممد مجال، واألستاذ حامد دمنهوري رمحه اهللا، واألستاذ الشاعر سراج           
األستاذ الغاطي مل يكن كاتباً ناثراً فحسب بل هو شاعر أيضاً، ولعلنا الليلة نسمع جانباً من                 ..  الرعيل
لو مضيت أعدد أخالق زميلي ألطلت عليكم، ولكن قبل أن أختم كلميت البد أن أقول إنه                  .  شعره

ة كان فيها مثاالً للرجل النظيف يداً ولساناً،       كان وال يزال صاحب جندة ومروءة وأنه متتع مبناصب كبري         
وكان نعم الرجل الذي يزرع املعروف عن طريق منصبه وحيسن كلما وسعه سبيل إىل اِإلحسان،                  

 . ولذلك ترك ويترك دائماً آثاراً حسنة ويتمتع بذكر حسن أحييه معكم وشكراً ِإلصغائكم
 

  ))كلمة األستاذ عبد ايد شبكشي(( 
 :ستاذ عبد ايد شبشكي فقالمث حتدث األ

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني                 -
فإذا كان األستاذ الرفاعي وهو األديب الكبري املعروف جيد مشقة يف احلديث بعد الزيدان،               :..  وبعد

اذ عبد اهللا من أبرز من عرفت قبل ثالثني         فماذا أقول أنا بعد هذين العلمني؟ الواقع أن أبا حسان األست          
وكان الفضل يف هذا أليب حسان ألنه كان        .  عاماً أو أكثر، وقد استمرت الصداقة بيننا على ود وصفاء         

وكنا كما قال األستاذ الرفاعي نأيت      .  مثالً حيتذى يف أخالقه، ويف عونه ألصحابه، وأصدقائه، ويف أدبه         
 .ه أمامنا، وقد نردها وقد ال نردهاإىل مكتبه فنأخذ من الكتب ما جند

وعلى الرغم من مرضي فقد أبت علي صداقيت للرجل         .   الواقع أننا فرحون جداً بوجوده بيننا      -
إالَّ أن آيت إىل هنا ألشارك يف تكرميه، فهو عزيز علي، وهو إنسان ودود كرمي طيب، قبل أن يكون                     

 وكتاباً  اًهذه معاين قد حيتفل ا العامل األديب أدباء       .  راًأديباً، وقبل أن يكون كاتباً، وقبل أن يكون شاع        



ولكنين كصديق أحتفل به صديقاً عزيزاً كرمياً جواداً، وإنساناً متميزاً يف كل خلقه، ويف كل                .  وشعراء
تصرفاته، ولقد زاملته يف ميدان العمل حني كان يدير مكتب وزارة الداخلية اخلاص، وكنت جمرد                 

 . وشكراً.  عونه ومن تقديره، ومن فضله ما جيعله دائماً يف مقام الصدارةموظف بسيط أجد من
 
 

  ))كلمة األستاذ عبد الرمحن املعمر(( 
 :كما شارك يف االحتفاء باألستاذ الغاطي األستاذ عبد الرمحن معمر حيث قال

 

بعد  إذا كان األستاذ الشبكشي يعتذر عن احلديث          ... السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      -
إن الشيب يسرع   :  يقولون.  الزيدان والرفاعي فماذا أقول أنا؟ ال أزيد إالَّ أن أقول ال عطر بعد عروس             

إىل من يرجتل وإىل من يرقى املنابر، وألنين ال أحب أن يسرع إيلَّ الشيب فإنين سأقتصر كلميت حىت ال                    
 .يسرع إيلَّ الشيب، ألن االرجتال يسرع بالشيب إىل اِإلنسان

 

 لست من زمالء األستاذ الغاطي، وال من رفقائه يف العمل، أو يف الدراسة، ولكنين جار له                  أنا -
يف احلي، وأشهد أنه نعم اجلار، وأشهد أنه الرجل الفاضل السمت، الذي يغض البصر، يذكر حماسن                 

ه ِإلنتاجه  جريانه، وليس يل عليه مأخذ إالَّ التواضع الزائد ونكران الذات ومن تواضعه الزائد عدم نشر              
من شعر ونثر، وهذا التواضع الزائد هو الذي يغري اآلخرين بنشر ما عندهم من غث، وذلك ألن                   

نتاج اجليد ميكن أصحاب اِإلنتاج السيئ من غزو الساحة األدبية بكل ما هب               إحجام أصحاب اإلِ  
يي األستاذ  أنا ال أريد أن أطيل عليكم كما قلت وأنا جئت ألح            .  ودب، وذلك هو البالء العظيم    

والتواضع عند األستاذ عبد اهللا الغاطي      .  الكاتب الشاعر الناشر املتواضع كثرياً األستاذ عبد اهللا الغاطي        
 .ليس خصلة مكتسبة، بل مسة جبل عليها

 

 أخرياً أرجو أال تلوموين إذا وجدمت يف هذه الكلمة بعض اخللل، وذلك ألنين مل أعد هلا مسبقاً                   -
لم بربنامج هذه االثنينية، ومل يطلب مين إعدادها على أنين أختم كلميت بالشكر              ألنين مل أكن على ع    

والتهنئة للضيف عبد اهللا الغاطي اللذين ينطبق عليهما         ..  لألستاذ عبد املقصود خوجه جزاه اهللا خرياً      
 :قول الشاعر يرمحه اهللا حيث يقول

ــول  ــرون فض ــه واآلخ أو روح
. 

ــن  ــه وال ــه أو مال ــاذل علم اس ب
. 

 

 فاألستاذ الغاطي واألستاذ عبد املقصود مها اللذان يبذالن العلم واملال، وما أكثر الفضول                -
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .فضول الكالم، وفضول البشر، وفضول غري ذلك.. اآلن



  ))اطيكلمة احملتفى به األستاذ عبد ا الغ(( 
 :مث أعطيت الكلمة لضيف االثنينية الكرمي األستاذ عبد اهللا بن غاطي فقال

الواقع ويعرف هذا صديقي األستاذ عبد العزيز الرفاعي        .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
أنين فوجئت ذه الدعوة مفاجأة سريعة، ومل أرد عليها إالَّ باِإلجياب ألن الداعي صديق كرمي وابن                  

كل ما عرفته   .  والزميل األستاذ عبد العزيز الرفاعي صديق أيضاً له مكانة خاصة يف نفسي           .  يق كرمي صد
اآلن أو كل ما رأيته من هذه الوجوه الصباح يذكرين دائماً بأننا إن شاء اهللا نتطلع إىل أجماد عليا، جتمع                    

إن الذين حتدثوا عين مل     :  رياًفالذي أريد أن أقوله أخ    .  إىل ذكريات حلوة حسنة   ..  الشمل، وتقرب البعيد  
يتركوا يل يف القوس مرتعاً، فقد قالوا الكثري مما أستحقه ومما ال أستحقه، فأنا بال شك صديق هلم، وهم                   

وإىل جانب هذا فإين مل أُحِضر      .  وكلكم عندي سواسية، سواسية يف الوطنية، يف احملبة، يف قليب         .  أحباء إيلّ 
غري أين محلت معي    .  ين فوجئت أخرياً بأنه ال بد من احلديث عن أديب          معي شيئاً من إنتاجي األديب ألن     

عندما زار الشاعر الكبري الدكتور غازي القصييب مدينة         .  هذه القطعة الصغرية كنموذج من شعري      
حائل مسقط رأسي حياها بقصيدة حلوة، ال أستطيع أن أصفها بأكثر من هذا، فرددت عليه مبقطوعة                 

 ":حيةرد الت"صغرية عنواا 
ــتهجاً    ــاك مب ــيت أن ألق ــم متن وك

. 

ٍهــن ول ــك م ـيا حائل اد كم يل في      
. 

ــبلي      ــوت س ــري ل ــن عم ــني م ــن مخس لك
. 

ــيب جـــاً     ــت شـــباباً ملعـ ــا رأيـ فمـ
                                                            . 

 
ــبجا ــواه والث ــرى األم حــىت أرى يف الث

. 

ــثُمها    ــبان أل ــى الكث ــيت عل وال انثن
. 

ــاذا أقــول فقــدت العطــر و األرجــام
                                                            . 

يــا حائلــي يــا صــدى حلــين وأغنــييت 
. 

إذ كــل مــا فــيك زيــن باهــر وحجــا
. 

ــو   ــييت وه ــا من ــهاىي ــي ومأمل  نفس
. 

ــوعة وشــجى وســال غــرب عــيوين ل
. 

رـن عب ـراك م ـى ذك ـوكم سكبت عل   
. 

ــردٍ    ــن غ ــدوح م ــم يف ال ــنور ك ــاعر ال ــا ش ي
. 

ــا    ــا نفجـ ــياح مـ ــرك الفـ ــته عطـ وهبـ
                                                            . 

 
كمــا كــرهت بــيان العجــم والعــرجا

. 

ــيان العــرب نغمــتهم  أحبــبت فــيك ب
. 

 هذه مقطوعة صغرية، رددت ا على قصيدة الشاعر الكبري الدكتور غازي القصييب اليت حيا               -
ولو كنت أعلم أن اال سيتطلب مين إلقاء الكثري من شعري، جلئت ببعض القصائد               .  ا مدينة حائل  

 هذه املناسبة قبل أن أترك اال إالَّ أن         وال يسعين يف  .  معي، ولكين واهللا مل أعلم إالَّ بعد أن جئت إىل هنا          



أحييكم مجيعاً مقدراً كل كلمة قيلت عين وأشكركم من أعماقي كل الشكر، والسالم عليكم ورمحة                
 . اهللا وبركاته

 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
صطفى مث ألقى الشيخ أبو تراب الظاهري مشاركة منه يف تلك االثنينية قصيدة يف مديح امل              

 :عليه الصالة والسالم
يف يـــوم مـــولده األغـــر ووالـــه

. 

ــوالهٍ    ــنيب ك ــاك إىل ال ــثحث خط ح
. 

ــه   ــيب بالل ــا عق  ــؤاد ــعد الف س
                                 .                            

ــرة    ــتها نظ ــوعك أرخص ــر دم وانث
. 

ــقاله    ــند س ــم ع ــناها اهل ــو س جيل
. 

حــيث النــبوة طنــبت بســرادق    
. 

حنــو احلبــيب وذا مــدى آمالــه   
. 

ــب   ــالع واث ــن األض ــب ع ــب احمل قل
. 

ــباله    ــيج يف بل  ــفيع ــرى الش ذك
. 

ال يســـتقر إذا استجاشـــت نفســـه 
. 

ــاله  ــن أرسـ ــه ملـ ــتدون بـ واملقـ
                                                            . 

قــد شــرف اهللا الوجــود بأمحــد    
. 

ــباله جعـــل الـــنجاة متســـكاً حبـ
. 

ــذي    ــواله ال ــباه م ــام ح ــذا املق ه
. 

ــؤاله    ــا بس ــا رج ــيدك م ــغ عب بل
. 

ورىـر ال ـا خي ـك ي ـل السالم علي  ـوق 
. 

ــباله  ــربيع بـ ــهر الـ ــتاده شـ يعـ
. 

ــتاقة و   ــي زورة مشـ حنيـــنهاهـ
. 

للعاشـــقني أتـــوا لفـــيض نـــواله
                                                            . 

ــا   ــيد زه ــدنا ع ــورك لل ــرى ظه ذك
. 

ــدى   ــه لـ ــبه دعـ ــهوحمـ أطاللـ
. 

ــد    ــاب حمم ــني ب ــز ب ــن حياج ــا م ي
. 

ــه  ــن أوجال ــب م ــريح القل شــكوى ت
. 

ــثه    ــيه يبـ ــرغ وجنتـ ــه ميـ دعـ
. 

ــض  ــد بع ــؤاد تع ــلوى الف ــالهس  وص
. 

ــإن ذي    ــيب ف ــني احلب ــر الع إن مل ت
. 

ــه ــذي كشــف الدجــى جبمال وهــو ال
                                                            . 

 لكـــروبهمـــن للمتـــيم كاشـــف 
. 

ــى إجاللــه    ــب معــتكف عل فالقل
. 

ــد    ــبة أمح ــناي ق ــاهدت عي ــذ ش م
. 

ــه   ــيل زوالـ ــته قبـ ــبلُّ غُلَّـ فَيـ
. 

ــرب ذي  ــراً ولَ ــوق رأى أث ــه  ش ل
. 

ــه  ــه اللـ ــوارت مشسـ ــىت تـ حـ
. 

ــال    ــك الع ــد فل ــور حمم ــم ن ــا ع م
. 

ــناله   ــو دون م ــوي وه ــنجم يه فال
       .                                                      

ــروجه    ــاء ع ــني ج ــرة ح ــاز ا ج
. 

الــتوراة واِإلجنــيل مــن أحــواله   
. 

ــا     ــزلت ــفاته ن ــداه ص ــي ف نفس
. 

ــباه ــه  فح ــر كمال ــن س ــذا امل  ه
. 

كــل مالئ ــه قب ـه علي ـى اِإلل ـصلّ 
. 



صـــلوام وســـالمهم جلاللـــه  
. 

ــرفعهم    ــون بـ ــنون مكلفـ واملؤمـ
. 

ــه  ــيه وآلـ ــلوا علـ ــوعٍة صـ يف لـ
                                                            . 

ــيت     ــة مهج ــيه راح ــالة عل إن الص
. 

 

  ))كلمة الدكتور حممود زيين(( 
 : تلك االثنينية بالكلمة التاليةوشارك الدكتور حممود زيين يف

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت النبيني واملرسلني،               -
 .سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا، حممد بن عبد اهللا، الصادق الوعد األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني

 

فهذه األمسية الطاهرة الطيبة، يف     :  م ورمحته وبركاته وبعد    أيها اِإلخوة الكرام، سالم اهللا عليك      -
حنتفل هذه الليلة برائد من رواد األدب الكرام، اآلباء الذين          .  هذا الشهر املبارك، شهر مولد النيب       

. خططوا ملستقبل هذا البلد الكرمي يف اال الثقايف واألديب، يف املشاركة يف احلضارة، والثقافة، واألدب              
رائد يف هذا القول، ولست ابن جبدا، وقد سبقين أفاضل كرام، أساتذة يف األدب، ويف العلم،                لست ال 

ويف األخالق، مثل األستاذ حممد حسني زيدان األديب الكبري، واألستاذ الفاضل األستاذ عبد العزيز               
ت أن أشارك   وإنين حليب للمعهد العلمي السعودي الذي خترجت منه بعد هؤالء الرواد أحبب           ..  الرفاعي

ثنينيته اليت فتحها يف    ابكلمة أشكر فيها أوالً األخ الفاضل الكرمي األستاذ عبد املقصود خوجه على              
جدة، وجعلها منرباً لألدب، وسوقاً أدبياً رائعاً حييي فيه ذكرى اآلباء واألجداد األفاضل الذين كانت                

 .رمي املعطاءهلم مشاركة أدبية، وكان هلم الدور الرائد يف هذا البلد الك
 

إنَّ مثل هذا   ..   وأشكره على هذا يف الوقت الذي نفتقد فيه مثل هذه األندية الرائعة الطيبة              -
النادي الكرمي الذي يعبق بأريج املعرفة واألدب والثقافة، حيز يف نفوسنا أن نراه نادراً يف هذا الوجود                  

هلذر، ومتتلئ بكالم غث ال يفيد وال يسمن        بينما متتلئ الساحة مبجالس يكثر فيها اهلذيان، ويولد فيها ا         
وإنين ال أريد أن أطيل فباعي يف هذا ليس طويالً، وقد سبقين الكرام األفاضل اآلباء               .  ال يغين من جوع   

والرواد الكبار، ولكنين أود أن أقول كلمة يف هذه الليلة حول األدب الرائع املوجود يف صدور آبائنا                  
 .وأدبائنا وروادنا

 

رجه إىل الوجود؟ ملا ال نعرضه ألبنائنا وهلذا اجليل املتعطش لألدب الرفيع؟ يف الوقت                مل ال خن   -
الشباب يف حاجة ماسة إىل مثل هذا األدب، فأنا          .  الذي يدفع إىل الساحة األدبية بغثاء ال طائل حتته         

ضة األدبية يف   أدعو األستاذ عبد اهللا الغاطي الذي أحتفي به معكم وغريه من الرجال األفاضل بناة النه              
 .هذا البلد الكرمي مع إخوام يف بقية املدارس التعليمية، مثل حتضري البعثات وغريها



 أدعوهم أن يفرجوا عن أدم ألبنائنا ألننا يف حاجة ماسة إىل مثل هذا األدب، ليتعرف األبناء                 -
ثقة إىل نفوس أبنائنا، ألن     كما أدعوهم إىل أن يسامهوا يف إعادة ال       .  على نتاج اآلباء، والذي عز كثرياً     

هذه التيارات األدبية، وهذه النقدات الغربية الغريبة، احلديثة اليت أصبحت تغزو أبناءنا يف عقر دارهم،               
إنَّ هذه  .  وتشتت أفكارهم، وتبلبل علمهم وأدم، وتزعزع ثقتهم يف عقيدم، ويف أدم، ويف ثقافتهم            

ئل حتتها، واليت مل تنفع حىت األوربيني يف بالدهم أصبحت سلعاً           التيارات وهذه البدع األدبية اليت ال طا      
تسطر وتوضع، وحتلى ا الصحف واالت، وتدفع ا الكتب يف املطابع لتغري من اجتاهنا األديب،                 

 خملصاً  ...وهذا أمر جد خطري، ولذلك أنا أدعو خملصاً       .  ولتزعزع ثقتنا يف أدبنا، ويف شخصيتنا األدبية      
وة األفاضل الرواد أن ميدوا شبابنا ذا األدب الرفيع حىت يتربى عندهم الذوق األديب                هؤالء اِإلخ 

واهللا أسأل أن يوفق اجلميع، وأن يهدينا سواء السبيل، واحلمد هللا رب العاملني، والسالم              .  والفين الرائع 
 . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))ختام االثنينية(( 
 :األمسية بالكلمة التاليةمث اختتم األستاذ حسني جنار 

 ختاماً أتوجه بالشكر اجلزيل لضيف هذه االثنينية األستاذ عبد اهللا الغاطي، ولكافة األساتذة               -
وباسم األستاذ عبد املقصود خوجه     .  األدباء، الذين شاركوا وألقوا العديد من الكلمات يف هذه املناسبة         

 .وأدعوكم مجيعاً لتناول طعام العشاءأرحب بضيفنا الكرمي مرةً أخرى، وبالسادة الضيوف، 
. ثنني القادم هو معايل األخ الكرمي الدكتور حممود سفر           وأود أن أذكركم أن ضيفنا اال       -

 .وشكراً. ويسعدنا أن نكون سوياً يف االحتفاء به

* * * 







 احملتوى
- ١ .حملات من حياة احملتفى به

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

- ٤ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
- ٥ .كلمة معايل الدكتور حممد عبده مياين
- ٦ .كلمة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين

- ٧ . الظاهريقصيدة الشيخ أيب تراب
- ٨ .كلمة الدكتور عبد اهللا مناع
- ٩ .كلمة األستاذ عبد اهللا اجلَفْري
-١٠ .كلمة األستاذ عبد اهللا احلصني

-١١ .كلمة سعادة سفري ماليزيا لدى اململكة
-١٢ .كلمة الدكتور درويش جستينية
-١٣ .كلمة األستاذ مصطفى عطَّار
-١٤ .ر حممود حممد سفركلمة احملتفى به معايل الدكتو

-١٥ .ختام األمسية

• • •



 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 .حممود حممد سفر. د. أ: االسم والشهرة •
 .هـ مكة املكرمة١٣٥٩: تاريخ ومكان امليالد •
 :املراحل التعليمية •

 .١٩٦٤ جامعة القاهرة -بكالوريوس يف اهلندسة املدنية  -١
 .١٩٦٨ جامعة ستانفورد بكاليفورنيا -ماِجستري اهلندسة املدنية  -٢
 .١٩٧٢ جامعة مشال كارولينا -الدكتوراة يف هندسة األساسات وميكانيكاته  -٣
 .١٩٨٠ جامعة ستانفورد -دبلوم اِإلدارة العليا للرؤساء التنفيذيني  -٤

 ):الرمسي واخلاص(التدرج الوظيفي  •
 .١٩٦٥ - ١٩٦٤ جامعة امللك سعود -معيد بكلية اهلندسة  -١
 .١٩٧٦ - ١٩٧٢ جامعة امللك سعود -أستاذ مساعد  -٢
 .١٩٨٤ - ١٩٧٥األمني العام للمجلس األعلى للجامعات  -٣
 .١٩٨٤ - ١٩٧٦وكيل وزارة التعليم العايل  -٤
 .١٩٨٨ - ١٩٨٤رئيس جامعة اخلليج العريب بالبحرين  -٥
 . حىت اآلن١٩٨٤أستاذ اهلندسة املدنية جبامعة امللك فهد للبترول واملعادن  -٦

 :املشاركات األدبية والثقافية •
 :الندوات واحملاضرات احمللية والدولية* 

 .١٩٨٢ جامعة امللك عبد العزيز جبدة -املؤمتر األول للمهندسني السعوديني  -١
 .١٩٨٥ جامعة امللك فهد بالظهران -املؤمتر الثاين للمهندسني السعوديني  -٢
 .١٩٨٢ البحرين -اجلامعات اخلليجية الندوة الفكرية األوىل لرؤساء  -٣
 .١٩٨٥ جدة –الندوة الفكرية الثانية لرؤساء اجلامعات اخلليجية  -٤
 .١٩٨٤ الرياض - وزارة التخطيط -ندوة التقنية والتنمية يف اململكة  -٥
 .١٩٨١ جامعة ديوك بأمريكا -مؤمتر التنمية يف اململكة  -٦
 .١٩٨١ اجلزائر - والبحث العلمي يف الوطن العريب املؤمتر األول لوزراء التعليم العايل -٧
 .١٩٨٣ تونس -املؤمتر الثاين لوزراء التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب  -٨

 :الدراسات والدوريات واحملاضرات* 
 .نقل أم استنبات؟ حبث علمي مقدم للندوة الفكرية.. التكنولوجيا -١



 . حبث مقدم إىل املؤمتر األول للمهندسني!التعليم التقين ضرورة وحتد -٢
 .حبث مقدم إىل املؤمتر الثاين للوزراء: منظور حضاري لقضايا الترمجة والتعريب -٣
 .حبث لندوة التقنية والتنمية يف اململكة: التقنية والبدء احلضاري -٤
 .حبث مل ينشر: اللغة العربية واحلضارة املعاصرة -٥
 . ينشرحبث مل: مقال يف الثقافة -٦
 .حماضرة للموسم الثقايف يف جامعة امللك فهد: موقفنا من احلضارة الغربية املعاصرة -٧
 .حماضرة للموسم الثقايف يف قطر: اِإلقالع احلضاري مواجهة الغربية -٨
 .حبث ملؤمتر الرابطة مبكة: التنمية يف العامل اِإلسالمي بني الطموح والواقع -٩
حماضرة يف ندوة األمري سعود بن       :  ري لألمة اِإلسالمية  من مظاهر التحدي احلضا     -١٠

 .سلمان
 :املؤلفات املنشورة* 

 . جدة- الناشر امة -التنمية قضية  -١
٢-  امة -احلضارة حتد جدة- الناشر . 
 . جدة- الناشر امة -اِإلعالم موقف  -٣
 . جدة- الناشر امة -إنتاجية جمتمع  -٤
سيد دسوقي حسن، دار آفاق السفر       .  د.  دود باالشتراك مع أ   ثغرة يف الطريق املس     -٥

 .القاهرة
 . الناشر مركز املعلومات والبحوث بقطر-دراسة يف البناء احلضاري  -٦

 :املؤلفات اليت مل تنشر* 
 .ثقب يف جدار التخلف -١
 .للمستقبل صورة -٢
 ! أمتنا يف مأزق فهل إىل خروج من سبيل؟ -٣

 : حصلتم عليهااألومسة والنياشني اليت •
 . مجهورية الصني الوطنية-وسام النجم الساطع  -١
 . مسو أمري دولة البحرين-شهادة تقدير وثناء  -٢
 .١٩٧٨ أمريكا - جامعة مشال كارولينا -شهادة اِإلجناز املتميز يف خدمة الوطن  -٣

مي ومها   سنة وثالث بنات     ١٩ مازن   - سنة   ٢٠مدحت  :  متزوج وله ولدان  :  احلالة االجتماعية  •
 .ومزن



 . السياحة- السباحة -القراءة : اهلوايات •
 -نية  يدرويش صديق جست  .   د -فائز بدر   .   د -  هعبد املقصود حممد سعيد خوج    .  أ:  زمالء الدراسة  •

 .حممد عبده مياين. د
 .سيد دسوقي حسن. د.  أ-عبد اهللا عبد الرمحن جفري . أ: زمالء احلرف •

• • •



 حفل التكريم
 ))ح كلمة  اإلفتتا(( 

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

أيها اجلمع الكرمي، حتية طيبة نزجيها إليكم يف هذه األمسية           .  وعلى آله أفضل الصالة وأمت التسليم     
ل من رجاالت العلم، يف بلدنا املعطاء، ويف نفس الوقت نكرر اعتزازنا به              الطيبة اليت نلتقي فيها برج    

ومبنجزاته وعطائه الثر الذي أداه طيلة الفترة اليت أعريت خالهلا خدماته جلامعة اخلليج، فكان واحداً                
 من املربزين فيها، ووضع فيها أسساً نرجو إن شاء اهللا أن تكون أسس خري تنمو فيها اجلامعة مناءها،                   

 .وتعطي عطاءها يف خدمة أبناء اخلليج عامة
 الدكتور حممود سفر ليس غريباً عنكم فهو غين عن التعريف، ولكن املناسبة تفرض نفسها،                -

نرحب به وهو   .  فنجدد الترحيب به يف هذا امللتقى الذي جيمع صفوة من رجال الفكر والتربية واألدب             
اليوم نعيش معه التجربة اليت     .  اخلليج يف فترة إقامته فيهم    بيننا، منا وفينا، ونفخر كما افتخر به أبناء          

عاشها يف اخلليج، وهي امتداد لتجربته التربوية والتعليمية يف اململكة ليكون عطاؤه إن شاء اهللا يف                  
مرحباً به بيننا يف هذه     .  مستقبل األيام ال يقل متانة، وال يقل إن شاء اهللا تأثرياً واستجابةً ملتطلبات حياتنا             

  .األمسية الطيبة

  ))كلمة احملتفي(( 
 هالسيد عبد املقصود حممد سعيد خوج

 مرحباً بضيفه الكرمي وباحلضور، مشيداً ببعض        همث حتدث األستاذ عبد املقصود خوج      
 :منجزات احملتفى به فقال

 بسم اهللا نبدأ، وحبمده نشكر، وبصالته على خري خلقه ورسله نتربك، وبتحية اِإلسالم حنيي                -
معايل األخ احلبيب، الصديق العزيز، الزميل الكرمي الدكتور         .   الرجال مواقف  ...ة وبركة عليكم  رمح

حممود .   موقف يف موضوعيته، وموقف يف مصداقيته، وموقف يف رجولته         ... موقف ...حممود حممد سفر  



 عرفته مكة بني  .  الرجل اليوم هو حممود سفر باألمس، الفالح واحلرم واألسرة واجلامعة            ..  سفر
القشاشية والشبيكة على مقاعد الدراسة، وقبلها احلنابل على األرض، عرفت حممود سفر الزميل،               

الطامع يف ل العلم، الطامح للوصول إىل أحسن املراكز، فكان الصورة            :  فكان دائماً الطامح الطامع   
فكان .   وزمزم وأروقته، يشهد على ذلك البيت واحلطيم       )١(املشرقة وحممود سفر احلرم عرفته خالويه     

 .الصورة املشرقة أيضاً
 أما حممود سفر األسرة فال أستطيع أن أحتدث عنه قبل أن أحتدث عن العم حممد سفر؟ ومن                   -

يف مكة املكرمة ال يعرف العم حممد سفر، تلك الصورة املشرقة للمكي النظيف مظهراً وخمرباً، املهيب                 
تراه دائم العطاء، البسيط املنظر، الكثري العمل يف         الطلعة، جابر العثرات، مواس الفقراء واملساكني،       

هذا هو حممود سفر العاكف، الراكع، الساجد يف املسجد امللتزم بصلواته اخلمس فيه، وهو                .  اخلري
النقي، التقي، الورع، حممود سفر تربى يف هذه األسرة الكرمية، يف تلك األسرة العريقة اليت والدها                  

 . فكان له من ذلك العطاء نصيب كبريووالدنا مجيعاً حممد سفر،
 هذا هو حممود سفر، وهذه هي أخالقياته، وليس هو بالبعيد عنها أبداً، وكان الصورة املشرقة                -

أيضاً، وعرفته اجلامعات تلميذاً جاداً جمداً جمتهداً، صورة مشرقة للتلميذ السعودي والعطاء اجليد، هذا              
يوم عرفتموه مجيعاً، عرفته اجلامعات يف اململكة يف قاعاا          هو حممود سفر باألمس، أما حممود سفر ال        

حماضراً مربياً، وعلى منابرها ذلك الرجل، رجل العلم والفضل، وعرفتموه من خالل الصحافة كاتباً               
عاملاً فاضالً، وعرفتموه من خالل كتبه، فكان دائماً البارز، حممود سفر دائماً علم من األعالم يف كل                  

وعرفتموه من خالل مواقعه العديدة، فكان دائماً مثاالً للمسلك النظيف،           .  فيه عطاء ميدان كان له    
كان الصورة املشرقة أيضاً، وعرفناه سفرياً       .  واللسان العف، والكرم النظيف، هذا هو حممود سفر        

كان للمملكة العربية السعودية، مهندساً جلامعة اخلليج، خمططاً وبانياً ومشرفاً، فكان صورة مشرقة، و             
 .وأسعد األمة العربية كلها ، أسعدنا، وأسعد أبناء اخلليجاًعطاء

 كنا وصفوة من األساتذة الكرام، كثري منهم هنا يف هذه األمسية يف زيارة للخليج والبحرين                 -
بالذات العام الفائت، فرأينا عطاء حممود سفر، رأينا جامعة اخلليج، وستبقى رمزاً لنظافة اليد، ونظافة                

ونظافة العمل الطيب، خرجنا بكثري من الفخر بعد أن جتولنا، وجلنا يف أرجاء اجلامعة اليت                 السلوك،  
وأستطيع أن أقول ستبقى جامعة اخلليج األقل كلفة األكثر عطاء إن شاء            .  خطط هلا وبناها حممود سفر    

ن م  ويؤثرون على أنفسهم ولو كا    هذا هو حممود سفر، حممود سفر من الذين تنطبق عليهم            .  اهللا
 .ةخصاص

                                           
كي كان يتخذها طالب العلم لالستراحة والسكىن وقد تستعمل للمكان الذي خيلو فيه             مجع خلوة وهي أمكنة يف احلرم املل      :   اخلالوي )١(

 .املرء لنفسه ليقرأ أو يكتب أو يراجع، واخللوة الصحيحة عند الفقهاء هي إغالق الرجل الباب على زوجته وانفراده ا



 بقي أربع سنوات نزيل الفنادق تاركاً أسرته خلفه، شاقاً ألبنائه هذا الطريق ليكون ارتباطهم                -
باألب أكرب؛ فكان يف جتوال وترحال مدة أربع سنوات، وكلنا يعرف ماذا تعين حياة الفندق، ولكن يف                 

هذه .  رام الكبري فهنيئاً لنا به    سبيل العطاء ضحى حممود سفر، وترك رصيداً خلفه من التقدير واالحت           
األمسية ما هي إالَّ صدى ملا يف نفوسنا حملمود سفر، هذه الفرحة اليت تروا يف العيون، واليت هو يراها                    

بكل .  يف عيوننا واملرتسمة على وجوهنا ما هي إالَّ صدى ملا نكنه حملمود سفر من تقدير وإكبار                  
حنن سعداء به بيننا، وشكراً له ِإلتاحة هذه الفرصة         .   األمسية االعتزاز، وبكل الفخر حنتفل به يف هذه      

لنا، لنستطيع أن نعبر عن بعض مشاعرنا حنوه، والشكر لكم الذين تكاتفتم فأظهرمت ما بالنفوس ألخي                 
 .وصديقي الدكتور حممود سفر

رة الدكتور رضا عبيد الذي حتتفي به السفا       :   محلت كلمة اعتذار من الدكتورين الفاضلني       -
األملانية الليلة ِإلعطائه وساماً قد خصص له هذا اليوم يف هذا احلفل منذ زمن طويل، وقد زارين البارحة                  

 .ألنقل اعتذاره ألخيه وأخي الدكتور حممود سفر عن عدم استطاعة املشاركة يف هذه املناسبة
م مبناسبة طالبية ال     كما اعتذر الدكتور راشد الراجح مدير جامعة أم القرى الرتباطه أيضاً اليو            -

ضيفنا االثنينية القادمة سعادة األخ الكرمي األستاذ علي أبو العال، وكيل إمارة             .  أذكر اآلن مسماها  
ثينية منطقة مكة املكرمة، املساعد الذي أى مهمته بعد تقاعده، فيسعدنا أن حنتفي به معكم يف اال                  

 ...محة اهللا وبركاتهالقادمة، وشكراً مقدماً ملشاركتكم، والسالم عليكم ور
وبعد أن انتهى احملتفي من كلمته عقب على ذلك األستاذ حممد سعيد طيب، فأوضح أن                
زمالة حممود سفر لألستاذ عبد املقصود اليت أشار إليها األخري يف كلمته السابقة ال تعين أما كانا                 

  .يف فصل واحد وإمنا تعين أما تلقيا العلم يف مدرسة واحدة

  )) األستاذ حممد حسني زيدانكلمة (( 
 :مث أُعطيت الكلمة ألستاذ اجليل حممد حسني زيدان فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، ما ترك األول لآلخر فما من كلمة أستطيع أن أقوهلا بعد أن مأل                    -
ماذا أقول؟ لكين أستطيع أن     .  خمالته وكشكولنا عبد املقصود، وجاء حممد سعيد طيب يعقب عليه          

كلمة قلتها من قبل فأخذها علي بعض الذين يقشون التراب،            :  على القول بثالث كلمات   أحتال  
 )١(أقوهلا عن حممود سفر، وكلمة أقوهلا عن عبد املقصود، عندما جعل حممود سفر شبيكاوي                وكلمة

 ..)٢(ىبينما هو سوق ليل
                                           

 .، وهي أحد أحياء مكة املكرمة)الشبيكة(نسبة إىل حملة : شبيكاوي )١(

 .، وهي أيضاً إحدى حارات مكة املكرمة)سوق الليل(نسبة إىل حملة :  ليلىسوق )٢(



بق أن قلتها يف     يف مستهل الكلمة األوىل من الكلمات الثالث اليت أشرت إليها يف حديثي س              -
تكرمي األخ عبد اهللا الغاطي، وهي أن عبد املقصود اختذ من كلمة املهلب بن أيب صفرة سيد الناس يف                    

 :زمانه رمحه اهللا، الذي ترك للناس أبناء أثروا األدب وأثروا التاريخ واملهلب بن أيب صفرة يقول
عبد املقصود ما   :  قلت.  ه عجبت ملن يشتري العبد مباله، وال يشتري األحرار حبسن فعال            -

 .اشترانا وإمنا جندنا لنكون معه، نشاركه يف اِإلحسان إىل إخوانه، واِإلحسان إىل نفسه
عاب .   هو مل حيسن إىل حممود سفر بقدر ما أحسن إىل نفسه، حينما كان كرمياً يكرم أخاً له                  -

.. فهزأته مبا هو أهله   .  ودأنت جمند اشتراك عبد املقص    :  علي ذلك بعض الذين يقشون التراب فقال       
الكلمة الثانية ال أتكلم عن حممود سفر االبن الدكتور األستاذ، وإمنا أتكلم عن البيئة اليت نشأ فيها،                   

وقد كانت السرية   .  البيئة اليت نشأ فيها كانت يف شعب بين هاشم، ال أدري كيف ختلوا عن هذا االسم               
وأكل ورقة السدر والنوى يف شعب بين هاشم، فِلم          حصر يف شعب بين هاشم،       تذكر أنَّ رسول اهللا     

 .حولوه مث مسوه سوق الليل حولوه بعد هذا وقالوا شعب علي؟ أنا ال أدري كيف
 أنا أعجب من الناس الذين حكموا مكة وهم من أبنائها أطلقوا اسم شعب علي، على شعب                  -

على حاهلا    )٥(على حاهلا، واهلجلة    )٢(، بينما تركوا أجياد   )١(بين هاشم، وسكنوا يف حمل يسمونه الغزة       
أما الكلمة عن أبيه حممد سفر، فقد عرفته صديقاً يوم سكنت يف شعب بين              .  على حاله   )٦(وشعب عامر 

آخر بر ناولين   .  شعب علي، سوق الليل، سكنت فيه فعرفت حممد سفر، رجل خري، رجل بر              ،هاشم
ناولين قارورة عطر من الورد ال زلت أحتفظ ا          .  إياه يف املدينة املنورة، يف املسجد النبوي قبل أيام         

 .ذكرى صداقة حملمد سفر
 وأما القول عن الشبيكة فأنا أنفي أن حممود سفر ولد الشبيكة إمنا هو ولد سوق الليل، ولد                   -

شعب بين هاشم، ولد شعب علي، وإن كانت الفالح قشاشية، فالقشاشية جزء من شعب علي، بدليل                
 ت األرقم بن أيب األرقم على الصفا كأمنا الصفا من شعب أجياد، أي ديار بين               أن آخر أجياد كان بي    

الكلمة الثانية  .  ما علينا من هذا كله    .  خمزوم، وقد كان األرقم خمزومياً، أي ديار خالد بن الوليد ومجاعته          
دعو عمل األب دعاء لالبن كأمنا ما يعمله األب ي        :  عن حممد سفر، قلت وأقول وأريد أن أمسعكم ذلك        

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً،         :  البنه، وقد اختذت ذلك وفهمته من قوله تعاىل        
 .خافوا عليهم فليتقوا اهللا وليقولوا قوالً سديداً

 لقد ورث هذه الطيبة حممود سفر متعلماً طفالً ذا شرف، رجالً أستاذاً ذا شرف، وكيالً                   -
عابث فأنصفين من ذلك العابث، ومل يعبث يب، وإمنا عبث على مجال            لوزارة املعارف استثرته يوماً على      
                                           

 .ةحي من أحياء مكة املكرم: الغزة )١(
 .ةأحياء يف مكة املكرم: أجياد، واهلجلة، وشعب عامر )٦، ٥، ٢(



ومن العيب جداً أن ذلك اجلاهل قد استغله من يعرف احلقد على رجالنا، فاستغل                .  الدين األفغاين 
فكتب رسالة ماجستري يشتم مجال الدين األفغاين، ألنه كان نصرياً هلذا البلد، وحلكام هذا البلد، ومن                 

ىل ذلك حممود سفر، مث دعاين إىل البحرين ألقيت حماضرة هناك، كرمين كل التكرمي،               األسف نصرين إ  
هلذا أمقت فيه مقتاً شديداً أنه طيب كل الطيبة، وأخشى أن يكون خاطئاً على               .  شرفين كل التشريف  

 .نفسه ذه الطيبة، فكم من الطيبني قد أخطأوا على أنفسهم ذه الطيبة
. يبة، نشأ على الفضيلة، نشأ على األخالق رباه أبوه أحسن تربية           وحممود سفر نشأ على الط     -

 .وحممود تعين أنه حممود السرية بال شك، وسفر لقب لكنه محل هذا اللقب
ــه  ــزم جيمعـ ــفر بالعـ )١(رأي إىل سـ

. 

مــا آب مــن ســفر إالَّ وأزعجــه 
. 

مــــوكَّلٌ بفضــــاء اهللا يذرعــــه
                                                            . 

ــرحتلٍ   ــلٍّ ومـ ــو يف حـ ــا هـ كأمنـ
. 

 

عة، وجبانبه مدير جامعة    وهو مدير جام  .   يف الرياض سكن، ويف مكة سكن، ويف البحرين سكن         -
سابق هو الدكتور حممد عبده مياين، وأنا لست مدير جامعة وال ابن جامعة، وإمنا ابن اجلمع الذي مجعته                  

  .لنفسي من القراءة، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
ِإلعالم السابق حديثاً أفاض فيه، وذكر      مث حتدث معايل الدكتور حممد عبده مياين وزير ا         

 :كثرياً من مناقب احملتفى به فقال
احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، سيدنا حممد، وعلى آله           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

احلقيقة ترددت يف التعليق بني النفي والتكذيب من األخ حممد سعيد طيب، وهذا جيل              .  وصحبه وسلم 
 جيل سبقنا يف العلم، وحممد سعيد طيب ليس بفالحي، ولذلك فهو ال يعرف من الفالحيني                 ال نعرفه، 

 فالحي، وكان زميالً لألخ حممود سفر، وقد سبقونا يف الدراسة           همن هم األوائل، فعبد املقصود خوج     
 .عفا اهللا عنهم أيام احلنابل اليت ال نعرفها وال نذكرها

 

نا األخ الصديق األستاذ عبد املقصود خوجه يف هذه            أنا أشعر بسعادة غامرة، أن جيمع       -
اللقاءات الطيبة اليت حنرص فيها على تكرمي أمثال هؤالء الرجال، الذين هم ممن يصدق فيهم قول اهللا                  

فهؤالء الرجال أخلصوا للعلم، وأخذوا من السرية       .  رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه     :  عز وجل 
                                           

 : هذان البيتان من قصيدة حملمد بن زريق البغدادي، مطلعها)١(
ــوجعه  ــذل يــــ ــإنَّ العــــ ــيه فــــ ال تعذلــــ

. 

ــمعه ــيس يســ ــن لــ ــاً ولكــ ــِت حقَّــ ــد قلــ قــ
                                                            . 

 
 



    دوها يف العلم، والعمل الصادق البناء، واحلمد هللا الذي أكرم أخي            املشرقة الصادقة قدوة حسنة تقي
األستاذ الدكتور حممد سفر بأن وفقه يف بناء جامعة اخلليج على النحو الذي جاءت عليه، فكانت شرفاً                 

إخالص، وحرص على    لنا مجيعاً، وكانت فرحة لنا مجيعاً، وكذلك وفق يف التعليم العايل، وعمل بكل             
وكما قيل دورة األفالك يف     .   الذي تواله، وطوق أعناق الكثري من الرجال مبروءات مجة          رعاية اجلزء 

أبراجها ال تبقي على ذي نعمة نعمة، وال تدمي عليه نقمة، فمن ويل منكم أمراً من أمور الناس فلتكن                    
ن وكذلك فعل الدكتور حممود سفر، حرص مبروءات مجة على أ          .  مهته تقليد املنن يف أعناق الرجال     

وكان السند للجامعات   .  يكون سنداً للكثري من الشباب الذين شقوا طريقهم حنو الدراسات العليا            
يعاوا، وحياول أن ميد يداً خملصة يف تلك األيام اليت كان يرعى فيها التعليم العايل الرجل الفاضل،                   

 .ثراه املريب، معايل الشيخ حسن آل الشيخ طيب اهللا
باجلامعات، وأكرمها وكرمها، وكرم رجاهلا، وله حق علينا أن نذكره           فقد أحسن ذلك الرجل      -

يف مثل هذه األمسية، ونترحم عليه، فقد كان نعم الرجل، وقد كان له الدكتور حممود سفر نعم                    
 .الوكيل

 الزميل الدكتور حممود سفر فالحي يعتز به ألنه يعتز بتلك املدارس اليت يعلمها اجلميع، ويعلم                -
أبناءها، وحرصت قبل العلم على قضية التربية، وأنشئت على أسس صاحلة، وكان له من               كيف ربت   

والده أيضاً يف املرتل رعاية كبرية، فوالده اليوم كحمامة من محامات احلرم أكرمه اهللا، ورجل يسرع إىل                 
رى جندة الناس، وإىل كل ما فيه اخلري يف مكة ويعمل يف صمت وصدق وإميان دون ضجة، ودون أن ي                   

هؤالء الرجال الذين   ..  حىت صحيفة واحدة تذكر مرة واحدة عن حممد سفر، كيف أقال عثرة فالن             
 .يعملون من أجل وجه اهللا عز وجل، قبل كل شيء فهم القدوة احلسنة

 

وذه املدرسة  .   هنيئاً ألخي الزميل الدكتور حممود سفر ذه األسرة الكرمية اليت نشأ فيها              -
فيها؛ ومبا وفقه اهللا إليه من إجنازات أشعر بفرحة أن حتققت وأنا زميل له مع فارق                 الكرمية اليت تربى    

ملستقبل مشرق،   السن يف كل ما حتقق من خري، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل ما سبق خطوات                
ن يستطيع فيه أن يواصل وضع اللبنات اليت نسعد ا مجيعاً، ويكون يف حد ذاته قدوة لكل الشباب الذي                 

يتلمسون طريق اد اليوم؛ ويدركون أن العمل مطلوب للوصول إىل أي جمد، واِإلخالص والصدق               
أسأل اهللا  .  وأشهد أا كانت تتوفر يف زميلي وصديقي الدكتور حممود سفر         .  واألمانة واجلدية يف العمل   

عنا يف هذه الليلة،    أن يبارك يف خطواته القادمة، وشكراً ألخي الصديق عبد املقصود خوجه أن تكرم جبم             
وشكراً هلذه الصفوة من الرجال الذين جتشموا أعباء احلضور، وأنا أعلم مقدار التعب الذي يعانيه أي                 

فيها أوقات راحته وأوقات نومه، لكنهم حرصوا على          يتجاوز.  فرد منهم ليحضر إىل أمسية كهذه      



م مجيعاً، وهنيئاً ألخي وزميلي      املشاركة، ودائماً حيرصون على املشاركة، فشكراً هلم، وشكراً لك          
  .الدكتور حممود سفر ذا التكرمي والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ األديب عبد الفتاح أيب مدين فقال

ينبغي جلالل وجهك، وعظيم     السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، اللَّهم لك احلمد كما             -
. سلطانك، والصالة والسالم على خري خلقك، وصفوة رسلك، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم              

ائذنوا يل أن أكرر املقولة اليت أعلنها أستاذنا حممد حسني زيدان بقول املهلب بن أيب صفرة؛ وكنت                   
 ...؛ كيف ال يشتري األحرار مبعروفه؟     أا لسيدنا عمر بن اخلطاب، عجبت ملن يشتري العبيد مباله          أظن

يف هذه املناسبة اليت يدور فيها كالم طيب مجيل، وضرب من تقدير الرجال العاملني، وما أقل ما حنتفي                  
بالعاملني، وما أكثر ما ننساهم أو ننكرهم، ولكن األكرمني األوفياء ال ينسون املعروف، وال ينكرون                

 .الرجال، وال يتجاهلون العمل
ة فأنا بني قطبني عاملني، وبني أقطاب، أخشى الزلل وأنا أحتدث، فلم أختذ لنفسي مناعة                 معذر -

 .من الدكتور احلبيب بلخوجه، أو من الدكتور املنجد
 وهذا احلديث أو هذا اللقاء اجلميل الذي يكرم فيه الرجال تقديراً من صاحب هذه الدار                  -

 أصبح نادراً يف عاملنا اليوم، ولكنه بإذن اهللا سيبقى           العامرة، ما هو إالَّ ضرب من هذا الوفاء الذي         
وسيظل، فهذه األمة خبري مهما قل فيها العدد الذي حيسن وحياول أن يكون وفياً، يؤدي واجبه حنو                   

 .اآلخرين، تقديراً أقل ما فيه أنه اعتراف باجلميل
 

هذا ال مينع أن يكون      أعتذر إذا كانت عالقيت بالدكتور حممود عالقة سطحية، أو نادرة، لكن             -
يل تقدير له من خالل عمله يف وزارة التعليم العايل، أيام معايل الشيخ حسن بن عبد اهللا آل الشيخ                     

فهو وإن كان يف جمال     .  يرمحه اهللا، فقد كان خري معني لذلك الرجل الطيب، وإسهامات الدكتور            
سؤولية اجلامعات مسؤولية ضخمة ال     التأليف أو عرب قنوات اجلامعات وحماضراته؛ وعمل اجلامعات أو م         

لذلك فإننا  ..  يعرفها إالَّ الذين حيتكون ذا العمل، كما قالوا قدمياً ال يعرف الشوق إالَّ من يكابده                
نلتقي يف هذه الليلة لتقدير رجل من رجاالت العلم عمل ومازال يعمل، فإمنا نعترف له ببعض اجلميل                  

يف هذه األمة، سواء كان يف وطنه األول، أو يف وطنه الثاين، أو يف              أو ببعض ما أسدي إلينا وإىل أبنائنا        
اخلليج، أو ما وراء اخلليج، فهذه األمة واحدة كل ما يعمل هلا من نفع سينسحب على اآلخرين، ألنه                   



عمل أريد به اخلري وصاحبه ال بد أن حيقق له اهللا النصر، وحيقق له النجاح، ألنه يعمل ويبين، وتقدير اهللا                    
 .حانه وتعاىل فوق كل تقديرسب

 وأشكر هذه املناسبة الطيبة اليت تتيح لنا بني وقت وآخر أن نلتقي هذا اللقاء اخلري، لتقدير                   -
الرجال الذين هم أهل للتقدير، شكراً جمدداً لألستاذ عبد املقصود الذي يتيح لنا هذه املناسبات اليت                 

اهللا لكم مجيعاً،    شكر.  داء الواجب للذين يعملون   تعترب مشاركتنا حبضورها نوعاً من التقدير، ومن أ        
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 بالدكتور حممد سفر مهد     اًمث ألقى فضيلة الشيخ أيب تراب الظاهري قصيدة شعرية احتفاء         

 :هلا بالكلمة التالية
اء لتكرمي الدكتور األستاذ الصديق حممود سفر، الذي          أقول يف هذا احلفل ذي البهاء والثن        -

بيات حتية للصديق، قلت فيها يف عصارى هذا        أقامه األستاذ عبد املقصود خوجه مسح اخلاطر ذه األُ         
 :اليوم

حملمــــوٍد وقــــد ســــفرا
. 

جمـــانٌ هـــا هـــنا انتثـــرا 
. 

ـ  ــابه أُشــ ــرامشـ ِربت قمـ
. 

وجـــوه قـــد رأيـــت هلـــا 
. 

ِحســـانٌ كلـــها نضـــرا  
. 

ِصـــــباح يف تألقهـــــا  
. 

حتيــــــيه إذا حضــــــرا
. 

وقـــد جـــاءت ملقدمـــه   
. 

ــ ــعرا مـ ــباء والشـ ن اخلُطـ
. 

لـــه وتســـمع مـــا يقـــال 
. 

بســــاحتنا ومــــن أُِثــــرا
. 

فــــأهالً بالــــذي حــــلَّ 
. 

رِتـــيل اجلـــيل معـــتذرا  
. 

ــةٍ   ــن رأس جامعـ ــلْ عـ وسـ
. 

وفــــاض بعلمــــه ــــرا
. 

 ــب ــرجهتجـــ ب يف ختـــ
. 

فمحمــــود بــــه ظفــــرا
. 

    ومــن يــك شــيخه ســفر
. 

ــندون ورا    ــيوخ املســ ــته الشــ ــم منبــ ــليل العلــ ســ
. 

ــرا كخـــيط الصـــبح إذ ظهـ
. 

 ويف ثــــبيت هلــــم ســــند
. 

بــــنوٍر فَــــتحوا الــــنورا
. 

ــةٌ   ــاتذةٌ جحاجحـــ أســـ
. 

حفــــيد صــــنعه بهــــرا
. 

ــلهم  ــذا يف سالســـ وهـــ
. 



ــرا    ــن نظَ ــل م ــب ك ويعج
. 

ــةٍ    ــل ذي ِمقَـ ــق كـ ويوثـ
. 

ــرا  ــبدع الفكـ ــيف يـ حصـ
. 

 لبــــيب فاضــــل لَِقــــن
. 

ــرا   ــت زمـ ــبه ازدهـ مناقـ
. 

 ه محـــيداخلطـــِو واســـع 
. 

ــ  راتواضـــعه وقــــد كَبــ
. 

ــالِ   ــن آي اجلمـ ــه ومـ لـ
. 

ــدرا    ــوى ك ــن ه ــاف ع عف
. 

وعهـــدي مـــن شـــبيبته   
. 

وتحــــنان ملــــن صــــغرا
. 

ــربا   ــن كــ ــوقري ملــ وتــ
. 

ــم مصـــطربا   ــيل العلـ لنـ
. 

ــظٌ  ــد يقــ ــد زاهــ وجــ
. 

لــه الــذي احنجــرا   فَــالَنَ
. 

ه منصــــبهفأعلــــى اللََّــــ 
. 

فعـــاد الـــيوم منتصـــرا  
. 

وبلَّغــــه املــــىن ســــنحاً 
. 

فلســـت تـــراه مفتقـــرا  
. 

ــآداٍب  ــناه بــــ وأغــــ
. 

ــررا   ــفحاته غُـ ــى صـ علـ
. 

ــبعت    ــارةٌ طـ ــذي شـ وهـ
. 

 قـــد فَِخـــراقريـــر العـــِني
. 

ــبد  ــديقك عـ ــوٍد صـ ُمقصـ
. 

ــرى   ــها بقـ ــرم أهلـ ويكـ
. 

يكــــرم فــــيك معــــرفةً 
. 

ــل شــكرا    ــرفان ب ــن الِع ع
. 

ــاهٍ   ــىت سـ ــنا فـ ــا مـ ومـ
. 

أجــل مــن األنــيس يــرى   
. 

فهــل يــا صــاِح مكــرمةً؟    
. 

ــرا  ــبع أو فطـ ــباق السـ الطـ
. 

  ــع ــذي رفـــ وإين والـــ
. 

ــرا  ــب دون ِمـ ــديد احلـ شـ
. 

ــلٌ  ــه رجــ ــهد أنــ ألشــ
. 

ــاً دررا  ــنظَّم دائمـــ تـــ
. 

فــــيا حفــــالً مــــباهجه 
. 

ــمرا   ــه السـ ــي أُنسـ وحييـ
. 

ــنا  ــل ثُلَّتــ ــع مشــ وجيمــ
. 

ــرا   ــنه البصـ ــو حسـ وجيلـ
. 

ــاً   ــيه آذانــ ــتع فــ منــ
. 

ــنعش الفقـــرا   ــاً يـ كالمـ
. 

ونـــنفق مـــن بضـــاعتنا   
. 

ــعرا    ــذي ش ــوا ال ــا عدم فم
. 

إذا مـــا جيـــبهم خـــاوٍ   
. 

مساعكـــه غـــدا عطـــرا  
. 

فيطــــــرم مبــــــنطقه 
. 

ــتعرا   ــذي اس ــود ال ــن الع م
. 

ــايل    ــوجه الغـ ــر اخلـ فعطـ
. 

ــوتة ــتطرا )١(أَلُـ ــه اسـ  إمسـ
. 

ــنجوج   ــنجوج ألـــ يلـــ
. 

                                           
 .كلها من أمساء العود الذي يتبخر به: يلنجوجا، ألنجوجا، أَلُوة )١(



ــتترا    ــذي اس ــيب ال ــا ط وي
. 

ــذي واىف   ــن الـ ــيا حسـ فـ
. 

ــرا   ــه ازدهـ ــاٍض عيشـ مبـ
. 

ــركم   ــى أين أذكـــ علـــ
. 

 

  ))كلمة الدكتور عبد ا مناع(( 
 الكلمة للدكتور عبد    وبعد أن انتهى الشيخ أبو تراب الظاهري من إلقاء قصيدته أعطيت          

 :اهللا مناع فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته، حقيقة ليس لدي من جديد                -

أضيفه لكل ما تفضل به األساتذة من قبل؛ ولكنين وددت أن ال متضي هذه األمسية دون أن أشارك يف                   
الدكتور حممود سفر ضيف هذه االثنينية، وجنم       .  ألفاضلحلن التكرمي البديع، الذي شارك فيه األساتذة ا       

ورمبا .  هذه الليلة، والرجل الذي حنتفي به مجيعاً، مل يقدر يل أن أتعرف به قدمياً، ولكين تعرفت به حديثاً                 
كانت أهم معرفة متت بيننا كانت تلك اليت كانت يف جزيرة البحرين، فقد التقيت بالدكتور حممود                  

 .ويف املرحلة األخرية منها مرة يف بدء تأسيس جامعة اخلليج وخالهلاسفر هناك أكثر من 
 وقد أثار إعجايب الدكتور حممود سفر يف كل مرة من املرات هناك، بعزميته وِبدأْبه وإصراره،                 -

وبتلك القدرة الفائقة على حتليق الناس من حوله، فقد رأيته بني البحرانيني حبرانياً، وبني الكويتيني                 
استطاع .   وبني القطريني قطرياً، وبني العمانيني عمانياً، وهو يف البدء كما انتهى ابن هذه األرض              كويتياً،

الدكتور حممود سفر أن حيلق اجلمع من حوله، وأن ينشئ هذه اجلامعة رغم الظروف العسرية اليت                  
ن حوله  كانت تواجهه بني احلني واآلخر، ولكنه استطاع أن يتغلب على تلك الظروف، وأن جيد مم                

وقد رأيته يف حلظة،    .  اجلامعة سواء من أهل البحرين، أو من خارجها كل عون وسند، حىت كانت هذه            
يف مرة من املرات يف حلظة من حلظات الضعف، وقد كان أشد قلقاً مما يتصور كل إنسان؛ كان قلقاً                     

ه أن يتجاوز ذلك    جداً على اجلامعة، على حاضرها، على مستقبلها، ولكنه استطاع بإميانه وبتصميم           
 .القلق، وأن ينطلق إىل اآلفاق بقوة، حىت احتفلت اجلامعة مؤخراً بيوم افتتاحها وبكامل جتهيزاا

 وهذه النقطة كانت بالنسبة يل نقطة افتخار واعتزاز، فقد سعدت أن يكون واحد منا هو بطل                 -
هذا اجلزء من أوطاننا    هذه اجلامعة، وأن يكون واحد منا هو الذي يؤسس هذا الصرح العظيم يف                

مرة  .وأعتقد أن ما صنعه الدكتور حممود سفر إمنا ستأيت مثاره يف مقبل األيام يف املستقبل                .  اخلليجية
أخرى أحببت أن أحتفي بالدكتور حممود وأن أشارك يف هذا االحتفال الذي دعانا له الصديق العزيز                 

 به، ومتنياتنا مبستقبل سعيد موفق، والسالم        مرحباً بالدكتور وهنيئاً لنا   .  الشيخ عبد املقصود خوجه   
  .عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة األستاذ عبد ا جفري(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد اهللا عبد الرمحن اجلفري فقال

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، يبدو أننا وصلنا إىل سن صرنا نفكر فيها، واتضح ذلك من                 -
ذي كان يف بداية هذه األمسية، بني الصديق والزميل حممد سعيد طيب، والدكتور              احلوار أو اجلدل ال   

حممد عبده مياين، واألستاذ عبد املقصود خوجه، األستاذ عبد املقصود خوجه أنا أعرفه بشنب أبيض،                
 عندما كنا زمالء جيل، كان فالحياً، وكان الدكتور حممود        .  والدكتور حممد عبده مياين نعرفه بدون حلية      

سفر فالحياً، وكنا رمحانيني، وكان التنافس اجلميل، بني الفالح وبني الرمحانية مشهوراً يف تلك الفترة                
ألن طالب كل مدرسة كانوا حياولون أن يصنعوا شيئاً، وأن يقولوا شيئاً، وكان اال لذلك القول،                  

ننا يف عدة مرات     ولبلورة تلك الصناعة الندوات واملساجالت الشعرية، وكان الفالحيون يدعو           
 .للمساجالت، وأذكر أن الدكتور فايز بدر كان من ضمن املربزين يف تلك احلفالت

 لكن الدكتور حممد عبده مياين كان برغم أنه يدرس يف الفالح، كان متعاطفاً مع الرمحانيني يف                 -
 .احلق

ور حممد عبده    أما الدكتور حممود سفر فقد ربطتنا به صداقة عميقة مثل اليت ربطتنا بالدكت               -
مياين، أستطيع أن أقول أننا يف تلك الفترة استطعنا أن نكون نادياً أدبياً قبل أن تعرف البلد النوادي                    

فكنا ندرس يف الرمحانية     ،األدبية من خالل التقاءاتنا واجتماعاتنا وحماوراتنا ونقاشاتنا وتبادلنا للكتب         
ليه إما يف بيت من بيوت أحد منا، أو يف مقهى من             ويف الفالح، مث نلتقي بعد العصر يف مكان نتفق ع         

املقاهي يف مكة، وكنا بذلك نقلِّد الرعيل األول من األدباء أساتذتنا محزة شحاته، والزيدان وغريمها،                
وكان حبنا لألدب قد نشأ معنا من ذلك السن، مث تعمقت هذه الصداقة ومازلنا طلبة، وكنا نذهب إىل                  

تمع يف بيت الدكتور حممود سفر، وال بد أن الدكتور درويش جستينية             الطائف يف فترة الصيف، وجن    
 .أيضاً يذكر ألنه كان معنا

 وقد أصدرنا جملة عنواا مهبط الوحي، كنا نصدرها يف كراسة خبط اليد، حنن نكتبها، وحنن                 -
تور حممود  يف تلك الفترة كانت اجتاهات الدك     .  نقرؤها، وحنن خنتار موضوعاا، وحنن حنفظها بعد ذلك       

حنو الدراسة العلمية اجتاهات واضحة، ولكنه مجع بني الرغبة يف دراسة العلم، وبني العشق للكلمة                 
واحلقيقة أنين دائماً أردد أن هذا اجليل جيلنا ال بد          .  وكانت تلك الفترة هي البلورة والنشوء     .  ولألدب

 .ا نتحرج يف حتديد العمر فيهاله أن يعتز بشدة االرتباط من الطفولة إىل هذه السن، اليت أصبحن
 هذه النقطة بالذات فخر جليلنا ألنه جيل متماسك، وجيل الوفاء بعضه لبعض حىت هذه                  -
للدكتور حممود سفر الواقع عالمة مضيئة ليس يف التاريخ احلديث لبلدنا كعامل وكمفكِّر،               .  اللحظة



 هذه اخلربة املميزة يف الواقع اليت جتعله        اجتاهه إىل حقل التعليم واجلامعات، أعطاه     ..  ولكنه أيضاً كمريب  
يستطيع أن يصنع شيئاً خيدم به بلده، وعندما أعريت خدمات الدكتور حممود سفر إىل البحرين باتفاق                 
من منظومة دول جملس التعاون لتأسيس جامعة اخلليج خفت عليه، ليس لعدم مقدرته بل أعرف كفاءته                

 .ن خلفيات املنظومة نفسهاوقدرته، وابتكاراته، ولكين خفت عليه م
 أستطيع أن أعتز بأربع سنوات أنشأ فيها الدكتور حممود سفر جامعة اخلليج، وكوا، وبناها،               -

وأوجد هلا هذا الكيان الرائع؛ واعتزازي أين كنت مالصقاً للدكتور حممود سفر وقريباً منه، فكنت                 
 يبتسم فيها خلطوة جناح، وكنت       أشاهد خطواته خطوة، خطوة، وكنت أرى اللحظة السعيدة اليت         

أتعاطف مع الدمعة اليت ترتلق من عينيه يف حلظة تعب، ويف حلظة مشاكل؛ لكن هذا الرجل كانت لديه                  
فكرة واضحة ملا يريد أن يعمل، فكان أمامه اهلدف األكرب وهو غد أو مستقبل هؤالء األبناء الذين يصر                  

. ط العلم، واستنباط التكنولوجيا من هذه الصحراء      أن يستنبطهم حسب تعبريه، كما يصر على استنبا       
حتدث أساتذة ممن سبقوين يف الكالم كما أنَّ إخواين حتدثوا عن سلوكيات وأخالق الدكتور حممود                 
سفر، واحلديث مصدر فخر أيضاً يف هذه النقطة بالذات، ألن الدكتور حممود سفر يف جيلنا ميثل إضاءة                 

الذي له هدف، وهدف يستنبطه أيضاً من عشقه         عامل بأخالق العامل املثقف   باهرة للسلوك الذايت، ألنه يت    
. يف هذه الليلة حنتفل الواقع بعمر طويل، وشاق، وحافل باجلهد، وحافل بالعمل ادي               ..  للوطن

األستاذ عبد املقصود خوجه رجل ميتلك أيضاً قدرة على جتسيد احلب، ولكننا نقول أن هذه االثنينية ال                 
ول إىل رمز تارخيي يف الواقع، ليس ألنه يكرم أصدقاء فقط، ولكنه يكرم منوذجاً ويكرم                 بد أن تتح  

رجاالً هلم مواقف، وهلم أعمال ختدم مستقبل هذا البلد، ال أريد أن أطيل عليكم، واحلديث عن                   
  .الدكتور سفر حبيب إيل يف الواقع، ولكين سأترك اال ألصدقاء آخرين، وشكراً لكم

 

  ))ستاذ عبد ا احلصنيكلمة األ(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة رئيس حترير جريدة املدينة األستاذ عبد اهللا احلصني فقال

الواقع أن احلديث عن الصديق     .   بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا          -
ملكة، ولقد سعدت   الدكتور حممود سفر، هو حديث عن فترة هامة من تاريخ التعليم اجلامعي يف امل               

مبعرفة الدكتور ألول مرة على ما أظن يف أوائل التسعينات، عندما انضم إىل أسرة جامعة امللك سعود                  
بالرياض، وكان أيضاً مسؤوالً عن نشاط ندوة الشباب املسلم يف ذاك الوقت، مث سعدت كل السعادة                

كيل وزارة التعليم العايل، وسعدت     عندما التحقت بوزارة التعليم العايل، وكان الدكتور حممود سفر و         
أدائه بقدر ترسله يف     أكثر عندما تعرفت إليه عن قرب، وملست يف الرجل حساً وطنياً كرمياً، يترسل يف             



إميانه مبا يفعل، وتلك مزية ترتفع فوق الروتني، وترتفع أيضاً فوق كثري من ألوان التعامل الرمسي الذي                  
 .ألفناه يف مكاتبنا

 أيضاً عندما كان يل شرف االنضمام إىل بعض اللجان يف الوزارة اليت كان                عرفت الدكتور  -
 وهي فترة االبتعاث املكثف     ١٤٠٠ إىل   ٩٧يرأسها، وعرفته من خالل رغبته الصادقة يف فترة ما بني           

إىل الواليات املتحدة األمريكية يف ذلك الوقت، عرفت كيف يتمتع الرجل حبرصه على اختيار                  
ختيار النوعيات من الطالب، فقد كان حيتفظ يف مكتبه خبارطة وضعها هو، وزع فيها              اجلامعات، وعلى ا  

الواليات املتحدة األمريكية، وقيم فيها من خالل جتربته، ومن خالل الدراسات اليت تصل إليه نوعيات               
كان وكان دائماً على اتصال باملكتب التعليمي يف الواليات املتحدة، و           .  هذه اجلامعات ومستوياا  

 .حريصاً على متابعة وضع كل طالب رغم ضخامة العدد، ورغم كثافته
 وسعدت أكثر، وإن كنت أسن منه فقد ملست أنه كبري، أنه كبري حبسه الوطين، وكبري بإميانه،                 -

وعندما انتقل الدكتور حممود سفر بعد هذا إىل اخلليج أو إىل جامعة اخلليج             .  وكبري بشعوره مبسؤولياته  
ا فيه استمرار هذا النبض الكرمي يف حرصه على مسؤولياته، وعلى أن يصل ذه املؤسسة                العريب ملسن 

 .التعليمية إىل اهلدف الذي يريده
 وكان أن حقق اهللا على يديه هذا التطور الذي بلغته اجلامعة، وكان عمالً رائعاً، وكان إجنازاً                  -

 األخ األستاذ عبد اهللا جفري إىل استعمال        جيداً، وعندما حتتفلون اليوم بتكرمي هذا الرجل، فقد سبقين        
مضيئة يف طريق    كلمة أن الدكتور كان عالمة مضيئة، ما يف ذلك شك أن الدكتور حممود سفر عالمة               

الفكر والعلم حىت يف مؤلفاته عندما كتب عن التنمية كان يف احلقيقة يكتب بروح املفكر وبرؤية                   
ال بد أن يكون الكثري منكم قد قرأ أفكاره         .  دم طرحاً جيداً  املهندس، وكان يف الواقع قادراً على أن يق       
أحيي أخي معايل الدكتور حممود سفر، كما       ..  يف الصحف .  ورؤيته سواء يف مؤلفاته، أو عن ما نشره       

  .وشكراً لكم.. أحيي األخ الكرمي عبد املقصود خوجه على هذه الفرصة
 

 ) )كلمة سعادة سفري ماليزيا األستاذ زاتو أمحد(( 
وشارك يف االحتفاء بالدكتور حممود سفر سعادة سفري ماليزيا لدى اململكة األستاذ زاتو دا              
أمحد، وهو زميل فالحي للدكتور حممود سفر، وقد حضر من الرياض رغبة منه يف االشتراك                 

 :واملسامهة يف االحتفاء بسعادة الدكتور حممود سفر فقال
 العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء         بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب         -

اللهم سبحانك ال علم لنا إالَّ ما علمتنا إنك أنت العليم             ":  واملرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني     



أستاذي الفاضل األخ العزيز السيد عبد املقصود حممد سعيد خوجه، وأستاذي املبجل األخ              .  "احلكيم
كتور حممود حممد سفر، أيها اِإلخوة واألساتذة األجالء، لست غريباً          الصديق الويف، صاحب املعايل الد    

عنكم، ولست غريباً عن هذه األراضي املقدسة، وقد كنت صديقاً وزميالً للمحتفى به يف هذه األمسية                
فقد عشت يف مكة املكرمة مدة      .  هـ١٣٧١السعيدة املباركة، خالل دراسيت يف املرحلة االبتدائية عام         

مليئة باجلد والتحصيل العلمي، وكان يقف سنداً يل صديقي العزيز الويف صاحب املعايل              سبع سنوات   
الدكتور حممود حممد سفر، نتذاكر العلم معاً، ونتناول الطعام معاً يف داره العامرة، وكان أبوه رجالً حمباً                 

جييب أسرعت إليه،    فإذا أحسست أن النقود تكاد تلفظ أنفاسها من          "عمي"للخري، حمسناً إيلَّ، أدعوه     
ومددت إليه يدي كما ميد ابنه حممود يده له طالباً مبلغاً من النقود يعينه على شراء ما يريد، وكان ال                     

كما أنين ال أنسى يف هذه الليلة املباركة، ليلة الوفاء أن أشيد بدور             .  يبخل علي، وال مين مبا يسدي إيل      
يه صاحل جستينية وابن عمه املهندس حممد جستينية،        األخ العزيز الويف الدكتور درويش جستينية وأخ      

 .وما قدموه يل من مساعدات مجة خالل دراسيت اجلامعية بالقاهرة
 

 وما شعرت يف يوم من األيام خالل إقاميت يف مكة، أو يف القاهرة بأن احلاجة قد كشرت عن                    -
 حممود، وقد شهر سيف      أنياا، ومدت أظفارها لتمزقين إالَّ أبصرت أمامي األخ الويف الصدوق           

 .املساعدة، والعون، وأمدين بقوارب النجاة، وانتشلين مما كان يهدد حيايت باخلطر
 

 وختاماً فإين وإن كنت لست بشاعر فقد أعددت هذه األبيات اليت ال متت إىل الشعر بأية                   -
ي حتية صداقة   صلة، ال من قريب، وال من بعيد، فأرجو قبوهلا كما هي بعللها الظاهرة والباطنة، فه                

تكرميه وجتاوزوا عن تسمييت     وأخوٍة ووفاء أقدمها إىل صاحب املعايل الدكتور حممود حممد سفر، يف ليلة           
 :هلا أبياتاً شعرية

ــ  ــيت وملَّـ ــيق أَتـ ــريض رحـ ــزلْ للقـ ا يـ
. 

ــديق  ــديق صـ ــزل للصـ ــا يـ ــيت وملّـ ووفـ
                                                            . 

 
ــريف    ــريف شـ ــرم الشـ ــتةُ احلـ ــت نبـ أنـ

. 

ريقـت ع ـِم أن ـي العل ـن حممٍد من آل سفٍر ف     ـا اب ـي
                  .                                           

 
ــويداءِ   ــرى يف سـ ــا ذكـ ــام هلـ ــت أيـ مضـ

. 

ــريق   ــب، وود، وحـــ ــِب حـــ القلـــ
                                                            . 

 
ــ  ــياٍل عشـ ــم لـ ــنهل كـ ــاً يف مـ ناها معـ

. 

ــريق  ــد وط ــذل، وجه ــال ب ــب الع ــم، ويف طل العل
                                                            . 

 



ــو يف خلُ  ــد هـ ــحممـ ــه ويف خلِْقـ ــوقـ ه هـ
. 

ال حــــــق وحقــــــيقيف أَوِج العــــــ
                                                            . 

 
ــة   ــاً جلامعـ ــيه رئيسـ ــد رأت فـ ــنامة قـ واملـ

. 

اخللـــــيج هـــــو وحـــــده فَـــــِريق
                                                            . 

 
ــبري   ــنه خــ ــدث عــ ــيادة حــ ويف القــ

. 

ويف اِإلدارة مهـــــندس بـــــارز خلـــــيق
                    .                                         

 
حتــــدثت عــــنه احلواضــــر والــــبوادي 

. 

وروت عــــنه أجــــا وســــلمى وعقــــيق
                                                            . 

 
ــىت ا  ــت فــ ــريكاأرأيــ ــرب يف أمــ لعــ

. 

ــيق   ــو يل رفـ ــم هـ ــريباً؟ ويف دروب العلـ غـ
                                                            . 

 
ــيداً   ــال وحـ ــب العـ ــيايل يف طلـ ــهر اللـ سـ

. 

   ــيق ــبه رقـ ــثايل قلـ ــِم أمـ ــالب العلـ لطـ
                                                            . 

 
    للمجلـــس األعلـــى للجامعـــات أمـــني

. 

ألمـــوِر البتـــرول واملعـــادن عهـــده وثـــيق
                                                            . 

 
فاهــنأ بــه رجــالً كــرمياً وعلمــاً عظــيماً      

. 

ــيق  ــره عمـــ ــم بحـــ يف األدب والعلـــ
           .                                                  

 

 .. وشكراً لكم والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته-
 

  ))كلمة الدكتور درويش جستينية(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور درويش جستينية فقال

 حممد وعلى آله وصحبه      بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني، سيدنا          -
ماذا أقول؟ وقد سبقين األحباب، واألصدقاء، واألساتذة الكرام؟ وحتدثوا عن أخي العزيز            :  أمجعني وبعد 
 .حممود سفر

 يف احلقيقة ال أجد ما أقول إالَّ أن أستعرض شريط الذكريات، وقد أثارين اِإلخوان يف هذا                   -
أن أبدأ احلديث عن األخ حممود سفر، أريد أن أوجه كلمة           اللقاء الكرمي، يف هذه الليلة املباركة، وقبل        

ثنينيته الكرمية إمنا يضع    اشكر وتقدير لألخ األستاذ عبد املقصود خوجه، الذي برهن أنه ذا العمل يف              
سجالً حافالً للتاريخ األديب واالجتماعي واالقتصادي، هلذا البلد من خالل تكرمي من أكرمهم اهللا                



مة هذا البلد، وإعطاء ما جيب عليهم إعطاؤه من خالل ما تسلموا من أعمال موفقة               سبحانه وتعاىل خلد  
بفضل اهللا سبحانه وتعاىل، فهذا البلد بلد معطاء من يوم أن انبثق منه نور اِإلسالم، واحلمد هللا رب                    

واقع تعود  العاملني على ذلك، ومكة املكرمة، وهي تعطي من أبنائها مناذج مشرقة هلذا البلد إمنا هي يف ال                
 .للتاريخ، فمن مكة بدأ اِإلسالم، ومن مكة بدأ اخلري والربكة، واحلمد هللا رب العاملني

 شريط ذكريايت مع أخي الدكتور حممود سفر حقيقة مل يبدأ يب وبه، وإمنا بدأ بوالدي ووالده،                  -
ا ذكرنا باأليام   فقد كانا زميلي دراسة، ولقد أثار األستاذ العزيز األخ عبد اهللا جفري مشاعري حينم              

وكنا جند يف مكتبة    .  املاضية، أيام الة اليت كنا نكتبها، وكان األخ حممد سعيد طيب أيضاً يشترك معنا             
الشيخ صاحل مجال الزاد الذي أكرمنا اهللا سبحانه وتعاىل به، وفتحنا أعيننا وحنن نقرأ بفضل اهللا سبحانه                 

ن درساً جيداً يف كثري من املوضوعات االجتماعية         وتلك فترة ينبغي أن تكو    .  وتعاىل، وجند التشجيع  
والثقافية، فقد كنا والوسائل حمدودة نتلقى العلم بنهم شديد على أساس أن العلم مهم، وأننا جيب أن                  

وبدايات األدب بدأت معنا بطبيعة     .  نتوجه له ألن نستفيد وقد كان أساتذتنا األفاضل خري قدوة لنا           
ة اجليدة املكثفة يف املدارس يف ذلك الوقت، وأما العالقة بني مدرسة              احلال نتيجة للربامج الدراسي   

الفالح واملدرسة الرمحانية، فقد كانت عالقة جيدة ألن مديري هاتني املدرستني ومها فضيلة السيد                
إسحاق عزوز جزاه اهللا عنا خري اجلزاء، واألستاذ حممد فدا رمحه اهللا، كانا يشعران الطالب بأم                   

 .كانت العالقة بينهم ليست عالقة بني مدرس وطالب، ولكن عالقة أبويةأبناؤمها و
 إن الرابطة اليت كانت تربط بني حممود سفر، ودرويش جستينية، وأخيه صاحل مل تكن رابطة                 -

ولقد قلت أا بدأت بصداقة نشأت بني        .  حوار أو زمالة دراسية أو رحم، بل هي أعمق من ذلك           
 أصبح الناس يعتقدون أننا أشقاء، أو إخوة ألم، فقد كانت أمنا تعترب             والدنيا، وتعمقت، وتأصلت حىت   

حممود سفر ابناً ثالثاً هلا، وقد كنا نقضي معظم وقتنا معاً، وال نتفارق إالَّ وقت النوم، حيث يتوىل والدي                  
 .إيصال األخ حممود إىل مرتهلم يف سوق الليل

 .عليمية زاهية، وكنا نتعلم للعلم احلقيقة جيب أال ننسى أننا كنا نعيش يف فترة ت-
 أنتهز هذه الفرصة فأقول أنين اطلعت على كتاب عن مدارس الفالح جبدة ومل تنل مدارس                 -

الفالح مبكة من ذلك الكتاب إالَّ نصيباً ضئيالً، ولعل معايل األخ الدكتور حممد عبده مياين ينصف                  
كما أود أن   .  خاص عن مدارس الفالح مبكة    زمالءه يف مكة عن طريق مؤسسة إقرأ لتتوىل إصدار عدد           

أشري إىل من يستحق التكرمي من رجال مدارس الفالح، مثل فضيلة السيد إسحاق عزوز أطال اهللا يف                  
وإذا عدنا للحديث عن الدكتور حممود حممد سفر فإين         .  عمره، والسيد حممد رضوان، وأمثاهلم كثريون     
ان مياالً للعمل البناء، ويفعل اخلري مذ كان طالباً يافعاً،          أشهد شهادة أن الرجل كان عفيفاً شريفاً، وك       

ومن نشاطاته اِإلنسانية عندما كنا ندرس بالقاهرة إنشاء صندوق الطلبة، وللذكرى واالعتراف باجلميل             



ألهله وحنن نتحدث عن صندوق الطلبة بالقاهرة، أود أن أذكر أننا توجهنا إىل خادم احلرمني الشريفني                
وزيراً للمعارف، وقدم إىل القاهرة يف زيارة رمسية، توجهنا إليه يف مقر إقامته، ورجوناه أن                حينما كان   

 .يدفع لنا من جيبه اخلاص لدعم هذا الصندوق، فتفضل حفظه اهللا وأمدنا بدعم سخي منه
 أما عن نشاط األخ حممود خارج اململكة، فعندما ذهبنا للدراسة يف أمريكا، توىل رئاسة                  -

طلبة املسلمني هناك، وأدى دوراً يشكر عليه جزاه اهللا خري اجلزاء، وأما دوره يف حياته                  جمموعة ال 
العملية، فهو رجل علم، وأدب، فهو أديب بطبعه، ورجل علم ألن اهللا سبحانه وتعاىل أكرمه بالتعليم يف                 

 النبيلة، ولقد مارسها    اجلامعة، وال يدرك متعة أن يكون اِإلنسان معلماً، إالَّ من مارس هذه املهمة الكرمية             
احملتفى به يف جامعة امللك سعود، ومارسها من خالل عمله، يف وزارة التعليم العايل، ومارسها من خالل                 

 .رئاسته جلامعة اخلليج
 وهو اليوم يعود إىل املكان األصلي الذي انطلق منه، وهذا بطبيعة احلال شئ مشرف لنا مجيعاً                 -

سررت حينما علمت أنه مكلف باِإلشراف على رسائل الدراسات          ولقد  .  كرجال تعليم وهللا احلمد   
 العليا، وحرص الدكتور حممود على التعليم كحرص معايل الدكتور مياين أيضاً، فعندما ترك وزارة               

اِإلعالم عاد إىل اجلامعة ليكون مدرساً يف جامعة امللك عبد العزيز، وأعتقد أنه ال يوجد هناك إنسان                   
    ال الكرمي خلدمة الوطن وأبنائه، وأنتم هنا          .  وحين بطريقة أو بأخرى   مارس التعليم إالوالتعليم هو ا

وال أزيد على ذلك، وأمتىن له ولكم        بتكرميكم هلذا الرجل العامل األديب؛ إمنا تكرمون العلم يف شخصه،         
املقصود التوفيق، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا خلدمة هذا البلد، وأكرر الشكر لألخ عبد                  

  .خوجه، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 )١(  ))كلمة األستاذ(( 
أعتقد إذا كان األستاذ حممد حسني زيدان، وهو أستاذ الكلمة           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

إنه ما ترك األول لآلخر، فماذا أقول أنا؟ بعد أن مسعتم واستمعتم إىل الكلمات اليت                 :  الشاعرة قال 
البلد الطيب،   ملعلومات الفياضة، وبالعواطف اجلياشة الكرمية، اليت ال نستغرا من أبناء هذا           تتميز با 

غري أنين  .  ومن األبناء الذين يقدسون دينهم وقيمهم يف تأصيل روح االنتماء للقيم وللمبادىء الروحية            
 على عودة االثنينية    أريد أن أحيي أخي األستاذ عبد املقصود خوجه       :  أود أن أشري إىل نقطتني أوالمها     

أن يرسخ روح التواصل، وروح املودة       مشرقة متألقة بأنوارها، ومبكارم أخالق صاحبها، الذي حاول       
وإن التاريخ األديب يف بالدنا حصل على مكاسب طيبة، حيث أن األدباء            .  بني اِإلخوة رواد هذه االثنينية    

                                           
 .أحد املتحدثني )١(



 فرساا استطاعوا أن ميدونا بكم هائل من          الكبار، روادنا الذين ارتادوا االثنينية، والذين كانوا       
يل أن أقول معلومة صغرية أشار إليها األستاذ عبد القدوس              وامسحوا.  املعلومات لتارخينا األديب  

إنه حينما صدر العدد    :  يقول.  األنصاري، وهي حتية للشيخ عبد املقصود، ولوالده العظيم رمحة اهللا عليه          
ان عدداً كئيباً يف ورق رديء جداً فأصابين كآبة شديدة، ويف            ، ك ١٣٥٥األول من جملة املنهل عام      

تلك الفترة قدم إىل املدينة املنورة والد األستاذ عبد املقصود، األستاذ األديب الكبري حممد سعيد خوجه،                
وكان يشغل وظيفة مدير مطبعة احلكومة مبكة املكرمة، ويتوىل اِإلشراف ورئاسة حترير جريدة أم القرى               

 الرمسية، اليت ارتقى ا أيضاً وطورها من أربع صفحات وست صفحات إىل اثنيت عشرة                  اجلريدة
امجع مواد  :  ، فطلبت منه مساعدته يف طباعة جملة املنهل فقال يل         اًصفحة، وجعلها لألدباء منرباً ثراً معطاء     

وقبل موعد حلول   .  اهللا عليه العدد الثاين وابعثه يل إىل مكة املكرمة؛ وفعالً مجعت املواد وبعثتها إليه رمحة              
 .صدور العدد فوجئت بوصول طرد حيمل جملة املنهل يف طبعة مجيلة طبعت يف مطبعة احلكومة

 هذا ما قاله الشيخ عبد القدوس األنصاري عن والد احملتفي، فاستنتجت منها أن هذا الرجل                 -
لقول لصديقيه الشيخ أمحد    العظيم قد نذر نفسه ألمثال هذه األعمال العظيمة؛ ومن أجل هذا أكرر ا             
 .مالئكه، والشيخ عبد اهللا بلخري بأن يسجال سرية الرجل، وما يعرفانه عنه

 وحممد سعيد خوجه ما كان يؤمن إالَّ بالعمل، واِإلخالص، واملثابرة، وهي دروب تؤدي مجيعها               -
ة تطويراً عظيماً،   وقد استطاع أن يعمل أشياء كثرية جداً منها أنه طور مطبعة احلكوم             .  إىل النجاح 

استورد هلا عماالً مهرة من سوريا، ومصر، وابتعث عدداً من العمال والشباب السعودي احلجازي إىل                
 .مصر وإىل سوريا ليتدربوا، وأنشأ هلا مقراً يف حملة جرول

 أما حديثي عن معايل األستاذ الدكتور حممود، فحديث قد يطول لو أردت االسترسال فيه،                -
مما أعرفه عنه أنه مشرف     .  صر ذلك، ال سيما وقد أثىن عليه املتحدثون قبلي مبا هو أهله           لكين سوف أخت  

العايل  على الندوة العاملية للشباب، مكلَّف من قبل وزير املعارف، وذلك قبل إنشاء وزارة التعليم               
للشيخ حسن بن عبد اهللا آل الشيخ رمحة اهللا عليه ليشرف على جحافل الضيوف الشباب، الذين                  
جتمعوا يف مكة يف ضيافة وزارة املعارف، يف ذلك العام، وهؤالء الشباب كلهم من الدعاة الذين يعملون                 

بية، واألمريكية، فمن ذلك اليوم تعرفت بالدكتور حممود، وتابعت           ويف األقطار اِإلسالمية، واألور   
ن الدكتور حممود   خطواته، وكانت خطوات مسددة وهللا احلمد، والذين يذكرون جامعة اخلليج يظنون أ           

سفر بدأ عمله ا منذ أن أعريت خدماته جلامعة اخلليج، بل إن خدمات الدكتور حممود سفر بدأت منذ                  
أن كانت فكرة تراود القادة اخلليجيني أعضاء جملس التعاون يف مكتب التربية العريب لدول اخلليج،                 

ا أن يقرروا إنشاء اجلامعة وكان يعمل       فكان هو ممثل اململكة السعودية يف هذه اللجان إىل أن استطاعو          
قبل ذلك وكيالً لوزارة التعليم العايل، يف فترة حرجة ولكنه استطاع بدعم والة األمر، وحمبة الشيخ                 



حسن، وثقته به رمحة اهللا عليه أن يدفع بالوزارة إىل األمام، وأن حيرص على ابتعاث أبنائنا الطالب                   
عودوا مزودين بالعلم النافع، ليكونوا دعائم يف رفع مستوى التعليم          للدراسات العليا، رغبةً منه يف أن ي      

 .والثقافة يف بالدنا العزيزة، ولقد حتقق الشيء الكثري من وراء ذلك
 وأخرياً نشكر األستاذ عبد املقصود على مواصلته وإصراره على أن تظل االثنينية مصدراً                -

وشكراً لِإلخوة احلضور، واملتحدثني،    .   كبار خمتارون  للمودة، ومصدراً للفكر األديب الذي يعرضه رجال      
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة احملتفى به معايل الدكتور حممود حممد سفر(( 
 :مث أعطى مقدم فقرات األمسية الكلمة ملعايل احملتفى به فقال

ل اهللا، وعلى آله وصحبه      بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسو           -
متر على اِإلنسان حلظات يف حياته ال يستطيع أن يعرب فيها عما خيتلج يف فؤاده، وال عما                  .  ومن وااله 

يعتمر به قلبه، وأنا اآلن أعيش هذه اللحظات، ولكين سأتغلب على نفسي بأن أحاول أن أؤدي واجب                 
ومدرسيت، ورفيق مسرية حيايت رغم ابتعاد      الشكر والتقدير واالمتنان ألخي وصديقي، وزميل دراسيت        

لقاءاتنا يف فترة من فترات حياتنا؛ الرجل املعطاء األديب، الكرمي، الذي ورث اد، والنبل، والوفاء أباً                
عن جد، األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه، وأود أن أعلن لكم أن هذا الرجل قد شراين                    

أقول لكم أن هذا    .   مرة، وال مرتني، ولكن مرات عديدة      مبعروفه، فكل ذلك ألن الرجل مل يكرمين      
الرجل مجع يل نفراً من خرية أبناء، وعلماء، ومفكري، ومثقفي، وصحفي هذا البلد، واصطحبهم معه                

لقد جاء ذا النفر الطيب، وكان       يف طائرة خاصة إىل البحرين، لكي يتفقد الطري هناك، وقد فعل،           
لقد كانت وقفة معنوية ما زالت أصداؤها وال أبالغ متوج ا البحرين             .  مهرجاناً بكل ما تعنيه الكلمة    

وما زال الكثري يتحدث عنها، فقد كانت لفتة كرمية، ودخلت يف سجل تاريخ جامعة اخلليج               .  حىت اآلن 
 .ولوال هذا النبل، ولوال هذا الوفاء ملا كانت مثل هذه املواقف من هذا الرجل

الليلة بل كرم والدي أوالً وثانياً وثالثاً، ويف ذلك منتهى التكرمي             هذا الرجل مل يكرمين هذه       -
 .بالنسبة يل، ويف ذلك منتهى االعتزاز بالنسبة يل

 وما مسعتموه عن والدي من حمبيه، ومن حمسين الظن به، شيء أثلج صدري وزادين زهواً،                  -
سم والدي الذي أكرمه وكرمه،     إذن، فالشكر له شكران، شكر با     .  وفخراً، واعتزازاً، وال أقول كربياء    

 ، وحسن ظن  اًوشكر بامسي الذي مجعين بكم وأمسعين من خالل هذا االجتماع ما أسعدين وأفرحين وفاء             

 .وما شد من عزمييت وأزال ما قد يكون بالنفس من إحباطات متر ا النفس البشرية يف مسرية احلياة



 نستطيع أن حنتفي بتكرمي هذا الرجل ألنين ال          أشكره وأشيد به ومبواقفه النبيلة، وأعتقد أننا ال        -
أما اِإلخوة األعزاء زمالء الدراسة،     ..  أعرف كيف نكرمه ونرد له اجلميل، ولكن اهللا كفيل بذلك          

ورفقاء مشوار العمر ممن حتدث منهم وأفاض وأحسن الظن، وممن مل يعطَ الفرصة لكي يتحدث، فإنين                 
 من عباده الصاحلني، الذين ال يزكون أنفسهم، وأن يعقبهم عين           أسأل اهللا جلت قدرته أن جيعلنا مجيعاً      

ولكن حسن  .  فواهللا ال أستحق عشر معشار ما مسعت       .  كل خري وأن جيزل هلم العطاء على ما قالوا         
الظن، حسن الظن لكي تقوى العزمية، حسن الظن لكي يزداد الثبات، حسن الظن لكي تتضح الرؤية                 

لني ممن تسوقهم أقدارهم ألداء واجب األمانة واملسؤولية يف مواقع            أمام اِإلخوة، والشباب والعام   
أشكركم مجيعاً فرداً فرداً ممن حتدث وممن مل يعطَ الفرصة، وأكرر الثناء، والتقدير، واالمتنان               .  أعماهلم

ألخي العزيز األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه، وأسأل اهللا أن جيزيه عنا مجيعاً كل خري، والسالم                 
  .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

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

 وهكذا أيها اِإلخوة األفاضل، ذه الكلمة الرقيقة، كلمة الشكر، خنتتم أمسية هذه الليلة                -
اء اهللا هو سعادة األستاذ     ثنينيتنا القادمة إن ش   العلي أرى أنه من املفيد أن أذكركم أن ضيف          .  املباركة

علي أبو العال، الذي حنتفي به بعد أن ترك مشوار العمل، وأدى ما عليه من واجب ومسؤولية، حنتفل                   
 .به يف مثل هذا املكان، يف هذا املوعد، وشكراً ِإلصغائكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 







 احملتوى
- ١ .حملات من حياة احملتفى به

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

- ٤ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
- ٥ .كلمة األستاذ حممد عبد اهللا مليباري
- ٦ .كلمة األستاذ عبد القادر كوشك

- ٧ .أيب مدينكلمة األستاذ عبد الفتاح 
- ٨ .كلمة األستاذ مصطفى زقزوق
- ٩ .كلمة الدكتور سهيل قاضي
-١٠ .كلمة األستاذ شكيب األموي

-١١ .كلمة األستاذ حممد مشهور احلداد
-١٢ .قصيدة للشاعر أمحد إبراهيم غزاوي رمحه اهللا

-١٣ .كلمة احملتفى به األستاذ علي أيب العال
-١٤ .ني ملحنتني من شعر احملتفى به أنشدمها الفنان حممد أمانإنشاد مقطوعتني شعريت
-١٥ .قصيدة للمحتفى به

-١٦ .ختام األمسية

• • •



 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 .هـ١٣٤٣ولد مبكة املكرمة عام  -١
 .أمت تعليمه حىت السنة الثانية مبدرسة حتضري البعثات مبكة -٢
 .وظيفة كاتب أعمال مبصلحة الطرق بوزارة املاليةأول وظيفة شغلها كانت  -٣
انتقل إىل وزارة الداخلية حمرراً بالشؤون اِإلدارية، وتدرج حىت وصل إىل وظيفة وكيل وزارة                  -٤

 .لوزارة الداخلية
 .هـ رئيساً لبلدية جدة١٣٨٣انتدب يف عام  -٥
 تدرج بديوان إمارة مكة املكرمة      انتقل بعد ذلك إىل إمارة مكة املكرمة بوظيفة مستشار إداري، مث            -٦

 .حىت وصل إىل وظيفة وكيل مساعد اِإلمارة
 :أصدر ديواين شعر -٧

 ".بكاء الزهر" :األول عنوانه
 ."سطور على املاء" :الثاين عنوانه

 .له مشاركات صحفية وإذاعية -٨
 .كتب عن ديواين شعره كثري من رواد األدب يف اململكة العربية السعودية -٩

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :السيد حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، حممد بن عبد اهللا عليه،                 -

عرفة أيها اجلمع الكرمي مرحباً بكم يف لقاٍء يتجدد يف رحاب امل          .  وعلى آله أفضل الصالة وأمت التسليم     
والعلم والثقافة، حنتفي يف هذه األمسية باألستاذ علي أيب العال، وكثري من يظن خطأ أن اِإلنسان إذا                   

إن اِإلنسان إذا ترك عمالً صاحلاً      :  ترك عمالً خبا صوته، وخفت ضؤوه، ولكن احلقيقة تقول دائماً          
سنوات أعطاها من عمره هلذا     ظلت شعلة نشاطه متوهجة، واحتفاؤنا به يف هذه األمسية إمنا هو تتويج ل            

البلد الذي يستحق من كل مواطن التضحية بكل نفيس وغايل، فكان عمالً خملصاً باراً يف كل املناصب                 
 .اليت تقلدها يف سين حياته العملية

 واليوم وهو يترك الساحة لغريه من الذين يواصلون العطاء فإمنا عطاؤه سيظل موصوالً يف                 -
دعوين يف هذه اللمامة أقدم بعضاً من املعلومات عن شخصية ضيفنا يف هذه             جوانب أخرى من حياته، و    

 .األمسية
هجرية، أمت تعليمه الثانوي حىت     ١٣٤٣ األستاذ علي أبو العال من مواليد مكة املكرمة عام            -

السنة الثانية يف مدرسة حتضري البعثات مبكة املكرمة، أول وظيفة حكومية شغلها كانت كاتب مصلحة                
بوزارة املالية، مث انتقل من وزارة املالية إىل وزارة الداخلية حمرراً بالشؤون الداخلية، فمساعداً               الطرق  

عندما عني أول وكيل لوزارة الداخلية شغل وظيفة الرئيس         .  لرئيس الشعبة، مث رئيساً للشؤون اِإلدارية     
 ٨٤حىت منتصف عام     هجرية انتدب رئيساً لبلدية جدة       ٨٣يف عام   .  اخلاص ملكتب الوكيل اجلديد   

 .هجرية، حيث انتقل إىل ديوان إمارة منطقة مكة املكرمة
 تدرج يف األعمال الوظيفية بديوان اِإلمارة، فتم ترفيعه إىل وظيفة مدير الشؤون اِإلدارية                 -

. العامة، فسكرترياً للجنة احلج العليا، ومديراً عاماً للحقوق، وأخرياً وكيالً مساعداً ملنطقة مكة املكرمة             
بعد أن خرج من احلياة الوظيفية ظل مرتبطاً        .  كما عمل رئيساً ملؤسسة حجاج الدول العربية يف الطوافة        

ببعض األعمال ذات الصبغة االجتماعية، فهو حالياً مساعد لرئيس الس البلدي يف مكة املكرمة،                
 اجلمعية اخلريية مبكة،    وعضو يف جلنة إطالق السجناء مبكة، وعضو جبمعية الرب مبكة املكرمة، وعضو يف            



ورئيس اهليئة العليا للتمييز لشؤون طوائف احلجاج بوزارة احلج، ونائب جلمعية املربة اخلريية مبكة                
  .هذه إملامة سريعة عن حياة ضيفنا احملتفى به هذه األمسية، أمد اهللا يف عمره. املكرمة

 

  ))هكلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوج(( 
تفي األستاذ عبد املقصود خوجه فألقى كلمة فياضة بالترحيب بضيفه             مث حتدث احمل  

واحلضور، معرباً عن غبطته وسروره باجتماعهم ملشاركته تكرمي الرجال العاملني، ومنهم احملتفى            
 :به فقال
سعادة .   بامسه وحبمده، وبصالته على خري خلقه ورسله، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته              -

صديق احلبيب األستاذ علي أيب العال أهالً ومرحباً وسهالً بك يف هذه األمسية اليت                األخ الكرمي وال  
جيتمع فيها هذا اجلمع الكرمي، ملتفّاً حولك، ويف عيوم ألق احملبة، وعلى وجوههم بشر الفرح تقديراً                 

لداً ونشأة،  األستاذ علي أبو العال املواطن عرفته مكة مو       .  ملا تكنه لك النفوس من حب وإكبار وإعزاز       
عرفته بطاحها وشعاا وأوديتها، ذلك الوطين املخلص الصادق الذي عمل يف السراء والضراء، وشارك              

فكان له الرصيد الكبري، وكان له       يف أفراح مكة أهله وعشريته ساعياً دائماً مدعماً كل عمل خري،           
 .التقدير اجلم، فكان عنواناً بارزاً للمواطن الصاحل

ذ علي أبا العال من مواقعه الوظيفية كمسؤول، فكان احلريص دائماً على إرضاء              عرفتم األستا  -
املواطن قبل املسؤول وهذا شأن الذي يتقي اهللا يف عمله، ويعمل لصاحل هذا الوطن وبنيه، فكان له مما                   
أسلف من عمل صاحل الرصيد الكبري عند اجلميع، وكان يف مجيع املواقع الوظيفية اليت تقلدها نظيف                 

هذا هو األستاذ علي أبو العال، واليوم إذ حنتفي به فهذا االحتفاء هو             .  اليد، عفيف اللسان، كثري العطاء    
سيبقى األستاذ علي أبو العال رمزاً للموظف        .  عرفان جبميل صنعته، وعمله الطيب املقدر منا مجيعاً        

 .الكفء الذي عمل بصمت فله منا مجيعاً كل تقدير وإكبار
لي أبو العال الشاعر فلست بالناقد وال احمللل لشعره، ولو أين قرأته على مدى                أما األستاذ ع   -

 عاماً متابعاً ملا يكتب من الشعر من خالل ما نشر له سواء يف الصحافة أو من خالل دواوينه                      ٣٥
رمبا كان   ...الثالثة، فهو شاعر رقيق العبارة، مشرق الصور، غزل ولكن أستطيع أن أقول على استحياء             

يعة األرض اليت ربي عليها، أو لوظائفه الرمسية دور يف ذلك، أنا أترك له اِإلجابة على هذا السؤال                   لطب
له يف الوطنيات شعر مجيل، وله يف مدح الرسول، ويف املواقف            .  الذي يشكل عالمة استفهام كربى    

تفي به فيها نرجو    الدينية شعر لطيف، وعلى مستوى ينال اِإلعجاب والتقدير، ففي هذه األمسية اليت حن            
ال أود أن أطيل ألن هناك أكثر من صديق وحمب لألستاذ علي            .  منه أن يسمعنا أيضاً البعض من قصائده      



أيب العال يود أن يتكلم يف هذه األمسية، ومهما حتدثنا عنه، فهذا هو اِإلطار الذي عرفناه به وفيه تقديراً                   
 رمزاً صادقاً للمواطن الصاحل، وللموظف احملترم يف        واحتراماً ملا قدم وما عمل ملكة، وسيبقى كما قلت        

 .سلوكياته وسلوكه
 أشكر له إتاحة هذه الفرصة لنا مجيعاً لالحتفاء به، وأرجو له إن شاء اهللا بعد احلياة الطويلة                   -

اليت خدم فيها وطنه ومواطنيه أن يكون دائماً مكان التقدير الذي يستحقه منا مجيعاً، وشكراً لكم وله                  
ثنينيتنا القادمة سوف تستضيف مجعاً من رجاالت الفكر والعلم من أقطار عديدة            ادين أن أشري أن     ويسع

ويف الواقع ستكون جدة يف مهرجان أديب إذ جيتمع فيها اثنان وعشرون ناقداً             .  استضافهم النادي األديب  
وا هم الضيوف، فنرحب    وباحثاً لقراءة جديدة لتراثنا النقدي، وسيسعدنا يف االثنينية القادمة أن يكون           

ستكون هناك مفاجأة ال أستطيع أن أعلن عنها اآلن لكنها          .  م، ونرجو أن نشارك مجيعاً لنكون معهم      
ثنني مكان تقديركم وإعجابكم مجيعاً، وشكراً والسالم عليكم ورمحة اهللا           ستكون إن شاء اهللا يوم اال     

  .وبركاته

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :شيخ اجليل األستاذ األديب حممد حسني زيدان فقالمث حتدث 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول                -
ال أدري هل أجد من يرثى يل، أو من يثين علي، أو من يذم أن أكون قامساً مشتركاً يف حفل                     .  اهللا  

واقع أين قسيمه يف هذا التكرمي لكل من يستاهل التكرمي، واألستاذ            ال.  األستاذ عبد املقصود ملن يكرم    
علي يستاهل التكرمي، لكن هناك حياة األعمال عند علي أيب العال غلبت على عمل احلياة اليت هي                   
موهبته الشعرية، ولو مل تشغله تلك املراكز اليت ذكروها لكان خليفة للغزاوي، على نسيج عمر عرب                 

الشبيكة .  من أهل مكة ال يعرفون أثر احمللة يف ابنها         ، فاملكية فيه ظاهرة، ولعل كثرياً     زميالً حلسني عرب  
اليت هي حارة وحملة يغلب عليها طابع الفهلوة، ألن أغلب سكاا مطوفو عرب، وأكثرهم مصريون،                

 عليها  أما الشامية، سوق الليل فيغلب على أهلها طابع األفندية، وطابع اجلادة، وكذلك القرارة يغلب              
طابع املكاتيب، وكل حارة يف مكة جتد هلا طابعاً خاصاً تطبع به ابنها، املعابدة مثالً، وشعب عامر يبدو                   
على أهلها طابع البداوة، وابن الشبيكة هذا ال أريد أن أثين عليه كموظف، فما استطاع أن يرقى من                   

نسان الناجح أو احملترم ينبغي أن      مركز إىل مركز إالَّ حبسن السلوك الذي جنم عن حسن األخالق، فاإلِ           
 .يكون ذا خلق، وعلي كان ذا خلق، وذا سلوك

 هناك نكتة يرددها أبناء الشبيكة للتفاخر، بأن أحد أبناء الشبيكة قد كان له دور يف احلرب                  -
العاملية الثانية، فقد زعموا أن اجلنرال عمر براويل مساعد إيزاور كان أصله من الشبيكة حيث هاجر                 



بوه من مكة، وزعموا أن أصل امسه هو عمر برادعي من قبيلة الربادعة، وما ذلك إالَّ بقصد التفكه                    أ
والتندر، غري أن احلقيقة تقول أن عمر براويل ولد ألب أمريكي يدعى براويل، وكان األب معجباً بشعر                 

ها أمحد منصور رمحه اهللا،     والنكتة أطلق .  عمر اخليام، فعند والدة ابنه مساه عمر، فأصبح امسه عمر براويل          
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .)١(وقصها علي كمال خوجه، عم الدكتور عبد العزيز خوجه

 

  ))كلمة األستاذ حممد عبد ا مليباري(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ األديب حممد عبد اهللا مليباري فقال

الة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه          بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، والص        -
فلقد قرأت قبل أسابيع حديثاً صحفياً أدىل به معايل الدكتور حممد عبده مياين إىل جملة                :  أما بعد .  أمجعني

لقد نسيين  :  تقول العبارة .  اليمامة، علقت منه عبارة يف ذهين، وما تزال حمفورة يف ذاكريت إىل اليوم             
وزارة، عبارة امتزج فيها األمل باليأس، وعبارة يريد أن ينطق فيها معايل               أصدقائي حينما تركت ال   

هذا هو املعروف يف أوساطنا      .  إن التقاعد يأس  :  الدكتور املثل السائد بني املتقاعدين، وهو قوهلم       
عة إن احلياة املمت  :  وجمتمعنا، أما اآلخرون يف اتمعات اليت تعرف احلياة، وكيف يعيشوا يقولون دائماً           

ببحث عفوي غري   ..  ملَ ساد هذا املثل يف أوساطنا الوظيفية واالجتماعية؟ سؤال طاردته         .  تبدأ مع التقاعد  
وإذا يب أجد أن أكثر من يتداول هذا املثل أولئك الذين ترتبط مصاحلهم باملوظف أو بصاحب                 .  معمق

عد، أولئك الذين يقفون يف     املنصب، أولئك الذين يسقطون ابتسامام أنى ذهب هذا املوظف أو قام وق           
أقواس منحنية ليشعروا املوظف أنه صاحب جاه، يشعروه طمعاً يف أن حيققوا مطاحمهم، ومطامعهم،                

 .ومصاحلهم
 إن صديقي الودود األستاذ عبد املقصود ذه األمسيات التكرميية اليت اعتدنا أن نسميها                -

زائف الذي يسقط االبتسامات الزائفة، إنه ذه       االثنينية أراد أن جيسد احلب احلقيقي ال ذلك احلب ال         
األمسيات جيعل كل نظرة من نظراتكم تفيض باحلب اخلالص املنتزع من قلب أبيض، ال يزامحه                   

لقد عرفت هذه احلقيقة قبل أن أحال إىل التقاعد، أو قبل أن            .  مصلحة، وال مطمع، وال غرض شخصي     
 :حالة قلتأطلب إحاليت إىل التقاعد، ويوم تسلمت قرار اِإل

ــيلة   ــياة مج ــيايت ح ــتبقى ح س
. 

ــولة   ــم الكه ــتقاعد رغ ــرغم ال ب
. 

ــولة  ــم الطف ــد حل ــاحاً جيس وش
. 

ــنجوم   ــعاع ال ــن ش ــها م سألبس
. 

                                           
ستاذ جبامعة امللك ، فأُمعالأديب وشاعر سعودي شغل عدة مناصب حكومية منها منصب وكيل وزارة اإلِ            : الدكتور عبد العزيز خوجه    )١(

 .ني بتركيا، ويشغل يف الوقت احلاضر وظيفة سفري اململكة العربية السعودية بروسياني الشريفَيز، فسفري حكومة خادم احلرمعبدالعز



ــرذيلة  ــاوي ال ــن مه ــدها ع ُألبع
. 

ــباب  ــزوات الشـ ــبها نـ أُجنـ
. 

ــيلة   ــنها مخ ــنع م ــدائل أص ج
. 

ــعرها  ــن ش وللشــمس أجــدل م
. 

ــول ــذبح غ ــتفاؤل ي هـفقلــت ال
. 

يقولـــون إنَّ الـــتقاعد يـــأس 
. 

هـلـوذود أف ــم ي ـي مقي ـابشب
. 

ــأن    ــنت ب ــىت ظن ــت ح تفاءل
. 

هـاً قتيل ـت يوم ـد كن ـمن اجلهد ق  
. 

وقاومـت حـىت اغتصـبت هنائي       
. 

 

 نبدأ حياة جديدة ممتعة مع التقاعد، وأظن أن          هذا ما أقوله، وطبقت ما يقوله اآلخرون، أي أننا         -
فقبل أن حيال إىل التقاعد ببضعة شهور       .  احملتفى به األستاذ علي يطبق نفس املثل الذي يقوله اآلخرون         

أصدر عدداً من الدواوين، وال زال إىل اليوم إنتاجه أكثر تواصالً، لذلك أنعطف بكم منعطفاً آخر،                  
 لألستاذ علي، هي شخصيته الشاعرية، وهو شاعر جميد تقليدي          وأقف فيه على ساحة شخصية أخرى     

 .كما يقولون، وأقول أصايل، شاعر له شعر قوي، وعبارات خيالية جمنحة وجدانية
 أنا ال أقول الشعر ولكين أضطر إىل أن أقوله بيين وبني نفسي حينما ميض نفسي أمل ويومض يف                   -

ين للوجدان ألحلق معه يف أجواء اخليال، ومع ذلك فإنين          أترمن لألمل ألخفف وطأته، وأغ    .  وجداين حلم 
أرجو أن تكون أمسيتنا هذه أمسية شعرية ألن احملتفى به شاعر، وإنين هنا أرى بعض شعرائنا حمبذاً لو                   

وأخرياً أشكركم مجيعاً على مساع هذه الثرثرة اليت        .  بادر كل منهم بإنشاد مقطوعة شعرية، أو قصيدة       
والسالم عليكم  .   عبد املقصود خوجه الثر، الذي ما زال متواصالً مل يرس           ترامت على ضفاف نبع   

  .ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة األستاذ عبد القادر كوشك(( 
 :مث حتدث األستاذ املهندس عبد القادر كوشك فقال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم، هي يف احلقيقة ليست كلمة ولكن إضافة بقدر معرفيت بأستاذنا األخ               -
علي أيب العال، فنحن ال شك أننا حنتفي به اليوم ابناً من أبناء مكة املكرمة الربرة، وأحد الشعراء                     
الكبار، وخلدمته الطويلة املخلصة ولعطائه البناء يف جمال وزارة الداخلية، وجمال وزارة البلديات، وملا               

لذات سكان مكة املكرمة    الكل وبا .  قدمه من خدمات يف جمال الطوافة وشؤون احلج بالنسبة ملكة           
يعرفون هذه اخلربات الطويلة، واخلدمات اجلليلة اليت أداها، لكن هناك جانباً أود أن ألقي الضوء عليه،                
فمن املعروف لديكم أنه كلف بالقيام بأعمال رئيس بلدية جدة، وكنت آنذاك أعمل يف وزارة الداخلية                

 دوماً لعدد كبري من املشاكل، وينوط ا حلها، وال          يف الرياض، ومن املعلوم أيضاً أن البلديات تتعرض       



تنقضي حاجات الناس إالَّ بالرجوع إليها، وبالذات يف جمال األراضي والتخطيط، واألطماع يف هذا                
 .اال كثرية من خمتلف املستويات

توىل  وكان لألستاذ علي أيب العال يف هذا اال مواقف نظامية تتماشى مع مصلحة البلدية اليت                 -
مسؤوليتها، ومن هنا طبعاً وحبكم معرفيت جلزء من هذه املعامالت سواء أكانت بالطريقة الرمسية، أو منه                
هو شخصياً تؤكد أنه سليم النية، وأنه كان دائماً يبتعد وحيرص على أن ال يرتكب خمالفات تضر ببلده،                  

يف اخلتام ندعو له بأن     .  دية جدة رمبا كان ذلك هو السبب الذي أدى إىل عدم استمراره يف عمله يف بل             
يتمتع حبياته بعد أن تفرغ من أعماله الوظيفية، وأعتقد أنه سيكون له دور كبري يف اتمع املكاوي،                   

  .اهللا، وشكراً، والسالم عليكم وسيكون ذلك حافزاً على زيادة إنتاجه األديب إن شاء
 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
لمة لألستاذ عبد الفتاح أيب مدين رئيس النادي األديب الثقايف جبدة، فقال             مث أعطيت الك  

 :مشاركاً يف االحتفاء بتكرمي األستاذ علي أيب العال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على سيد األولني واآلخرين،                -

 أكون بعيداً عن هذه الزاوية ألن األستاذ        كنت أود أن  :  سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد      
أسامة السباعي يعد أو حيصي السيئات على املتكلمني، ولكين لو بعدت سيسمع صويت عرب هذا                  

جنح األستاذ املليباري فتحدث عن التقاعد واحلياة       .  املذياع، فال مفر إذاً من احملاسبة مهما تكن احلال        
باملوظف يف أي جهاز ما، وحتدث عن الفراغ، ولعل الذين           بعد التقاعد وما قبلها، وعالقات الناس        

حيسون بالفراغ هم الذين يف نفوسهم فراغ، أما الذين هلم عالقات طيبة مع اآلخرين، الذين عندهم                  
حس وصلة ليست هلا عالقة باملصاحل، فهؤالء ال حيسون بالفراغ، السيما القارئني الذين يصاحبون                

 :من ألف سنة قول أيب الطيبالكتاب، وحنن قرأنا قبل أكثر 
ــتاب   ــزمان ك ــيس يف ال ــري جل وخ

. 

ــابح  ــرج س ــدنا س ــان يف ال ــز مك أَع
. 

 بعض الناس يقول حينما أترك وظيفيت قد ال أجد من يقول يل السالم عليكم، هؤالء عاجزون                 -
واحلياة والناس بعضهم ال يعرف املوظف      .   ينشئوا صلة بينهم وبني اآلخرين ولو بقدر       على أن يبنوا أو   

الكبري إالَّ إذا كان بعيداً عن منصبه، أو عن وظيفته، هم يفتشون عنه حينما يترك هذا املنصب ألم                    
 .ليسوا ذوي مصاحل وهؤالء قلة

باملناصب، وال باملصاحل ألا مل تنب على        العالقات اِإلنسانية اخلالصة ال تتغري بالزمن، وال تتغري          -
هذا أو على شيء من هذا، والوظيفة هي مركز أو عمل يعيش من ورائه اِإلنسان، وضريبة املواطنة إذا                  



ليس لنا خيار يف هذا مهما نفعل       .  أديت على خري وجه، وهي مرحلة من مراحل احلياة شئنا أم أبينا            
دس عرج بعض التعريج على الفترة اليت شغلها األستاذ علي أبو           ومهما نقل، واألستاذ عبد القادر املهن     

العال يف بلدية جدة قبل ربع قرن، هي فترة قصرية عرفت من خالهلا األستاذ علي أبا العال، ولعل هذه                    
الوظائف ال يستطيع أن يشغلها من عنده نصيب كبري من احلياء، ألا وظائف حتتاج إىل مشاكسة،                  

ملقاتلة، رغم أن الفترة اليت توىل فيها األستاذ أبو العال شؤون بلدية جدة كانت               وحتتاج إىل شيء من ا    
فترة قصرية، كثر فيها الزحام على األرض يف مدينة جدة، ويف غريها من املدن، تعلم منها األستاذ علي                  

غلها أبو العال أن وظيفة البلدية بالذات وظيفة فيها مشاكسة، وظيفة صعبة عسرية، ال يستطيع أن يش                
لذلك مل تطل حياته يف هذه الوظيفة، وتركها ورجع إىل مناخ يستطيع أن ينتج فيه، وأن                 .  كل إنسان 

 .تكون فيه شخصيته كما يريدها هو وكما تنبغي أن تكون، ألنه أديب وألنه شاعر
 األستاذ عبد املقصود وهو يرحب بضيفه جتاوز احلد حينما حتدث عن الشعر ال دارساً وال                  -
أنا ال أعارضه يف هذا، ولكن ليترك هذا لآلخرين، ال أقول يل ولكن للذين يتحدثون عن                   .  ناقداً

هو يستضيف ويكرم وحيتفي وهذا شيء كبري نذكره له، ويذكره له إن             .  الدراسات األدبية والشعرية  
سان وعز  شاء اهللا التاريخ واأليام ألا أيام بيض تؤدي هذا اِإلحسان وهذا اجلميل، يف زمن عز فيه اِإلح                

 .فيه اجلميل
 بقي احلديث عن شعر األستاذ علي أيب العال، لعل خري ما ينبغي أن يقال عن شعر الصديق                    -

أما خلق األستاذ أيب العال فهو خلق       .  العزيز أن نستمع إىل بعض شعره يف هذه األمسية اليت يكرم فيها           
ما، ولكنها عالقة تقرب وتبعد     دمث رغم أن عالقيت باألستاذ علي ال أقول سطحية كما قلت يف يوم               

حسب مشاغل احلياة، وما أكثر مشاغل احلياة، فالرجل له خلق عاٍل، خلق دمث، خلق قومي، وأعتقد                 
 .أن هذا الرصيد هو الذي يبقى لِإلنسان مدى وبعد حياته وبعد عمر طويل إن شاء اهللا

 أي إنسان، التعامل مع      املسلك هو املقياس لكل البشر، أما الكالم فال ميكن أن يقاس عليه             -
فاملال يذهب  .  "لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم     ":  الناس ليسع اِإلنسان كما يقول احلديث     

 :ويبقى الذكر احلسن، وقد قرأنا ألجمد الطرابلسي يتحدث عن أيب الطيب وعن سيف الدولة فيقول له
ــي   ــرك التخل ــى لذك ــيب أن ــو الط ــوال أب ــت ل ــدان أن ــن مح ــا اب دي

. 

 

 فكان شعر املتنيب هو الذي عرفنا بسيف الدولة، ليس وحده سيف الدولة، رجل جماهد كان                 -
 :يذود عن حياض املسلمني ويقاتل، ولكن املتنيب أنت أعطيته أو منحته العطايا جزافاً يقول

قي شعر املتنيب،  فاملال الذي أخذه املتنيب من سيف الدولة ذهب، وب         ... والعطايا مع الزمان تبيد    -
إذن أحسن ما   .  نقرؤه اليوم، وقرأه من قبلنا وسيقرأ غداً ألنه شعر سجل تلك البطوالت لسيف الدولة             



والسالم عليكم   ينبغي ما يقال يف شعر الصديق األستاذ أيب العال أن نستمع إىل شعره، وشكراً لكم،               
  .ورمحة اهللا وبركاته

  ))قكلمة األستاذ مصطفى عبد الواحد زقزو(( 
ث األستاذ مصطفى عبد الواحد زقزوق فقالوحتد: 

 أيها السادة األعزاء، يف هذا املساء العاطر اجلميل، ويف رحاب كبار رجال الشعر واألدب                 -
واِإلعالم، يف هذا الوطن العزيز، ويف هذه الروضة الغناء اليت جنتمع فيها على هذا الكرم األصيل،                  

وقد  ،العالية، الذي تفرح لرؤيته العيون وتطمئن لنبله القلوب        الرحب لصاحب الفضل واألخالق      
عرفناه البار األيب الطموح حينما جيعلنا دائماً يف موضع اعتزاز به، وقد آثرنا بكرمه وحصافته وما حيمله                 

 .من صدق ونقاء
 هذا الرجل الذي بلغ جبالئل أعماله ذروة السماء ليستبقي من الذكر اخلالد أحسن سرية يف                 -

تلك اليت يصعب اجتياز مسافاا واِإلحاطة       .  جالت األدب واحلب والفضل واملعروف واِإليثار      س
بأفضاهلا، إالَّ مبقدار اِإلحاطة بأعماق البحار، فنتعلم منه أسباباً كثرية يف اِإلنسانية، ونعتربها أمسى مثاالً                

د املقصود حممد سعيد خوجه،     وأكرم عالمة يف عصرنا احلاضر، وإنه الصديق الويف أستاذنا الوقور عب           
ذلك الذي أراد له اهللا الفضل وال راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، فإليك أيها العزيز أحسن                    

 .العرفان وصادق الوفاء وخالص الدعاء
 وعندما يطيب احلديث عن ضيفنا هذه الليلة الشاعر الرقيق األستاذ علي أيب العال الذي                 -

منذ زمن بعيد، ال أدري ماذا أقول عنه وعن مسو شعوره وتواضعه؟ وقد جتمعت              تربطين به وشائج وثيقة     
وإا   ،يف شخصيته الفذة عواطف نبيلة ملا اشتملت عليه من صفات راقية، ومشائل زاهية، ورقة متناهية               

لتؤكد عن فطرة كرمية، وصورة نقية، ولذلك أحبه الناس، وقد ال حيتمل مين هذا املوقف تنويهاً وال                   
يفاً ذا اِإلنسان النبيل، فمواقفه خري شاهد عليه، وقد امتلك قوة سخرها خلدمة الفضيلة والرتاهة،               تعر

. فنال بذلك مرتلة عزيزة، ومعذرة يف إجيازي إىل هذا احلد على أن علياً بفضله يغطي تقصريي معه                  
 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة الدكتور سهيل قاضي(( 
 :عطيت الكلمة للدكتور سهيل قاضي حيث قالمث أُ
لألستاذ املفضال  .   بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله            -

هذا الرجل الفذ الكرمي األصيل اجلريء دائماً على قول         .  علي أيب العال من امسه نصيب، فهو أبو العال        



ه بالعرفان والتقدير، عرفته عن بعد عندما كان يعمل يف إمارة           احلق له من املواقف الكثرية اليت تسجل ل       
منطقة املكرمة، وكنت أمتىن معرفة األستاذ علي منذ زمن طويل، مث عرفته عن قرب، عندما تشرفت                  
بالعمل معه يف املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية، فكان دائماً صادقاً مع اجلميع، جريئاً يف                 

تغرب هذا على األستاذ علي، فاألستاذ أبو العال خبري يف احلج، ويف قضايا احلج، وما                مواقفه، وال يس  
أكثرها وال يزال مرجعاً للكثري من اللجان يف كثري من القضايا اليت دائماً ما يستأنسون برأيه فيها، فهو                  

ج العليا إضافةً إىل    يعمل يف اللجنة العليا للطوائف كرئيس هلا، إضافةً لعمله السابق سكرترياً للجنة احل            
عمله كرئيس للمؤسسة لفترة زمنية حمدودة، ولقد افتقدته املؤسسة بعد أن خير بني االستمرار يف عمله                
يف اِإلمارة أو التفرغ للعمل يف املؤسسة، فآثر مواصلة عمله الرمسي، فكانت تلك احلادثة خسارة كبرية                

يف قضايا احلج باعتباره خبرياً من اخلرباء الذين ال ميكن          لنا، لكنه مع هذا ال يزال متابعاً لكل ما حيدث           
 .االستغناء عنهم بأي حال من األحوال

 ويف االجتماعات فاألستاذ علي منوذج رائع حيتذى به يف أسلوبه، ويف طريقة احلوار، ويف                 -
 .دميقراطيته وهو متميز بأسلوبه العجيب يف صياغة القرارات، وإعداد البيانات وما إىل ذلك

 تعلمنا منه الشيء الكثري، وال زلنا ننهل من هذه املدرسة يف املؤسسة عندما توىل أمرها األستاذ                 -
ال أريد أن أطيل، بينما أمتىن من كل أعماق قليب أن ميتعنا اهللا حبياته،               .  صاحل مجال أطال اهللا يف عمره     

 .وأن ميده بعونه وتوفيقه وقوته ليواصل املشوار والعطاء والسالم عليكم
 

  ))كلمة األستاذ األديب شكيب األموي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ األديب شكيب األموي فقال

رمبا ال أكون مؤهالً ألن أتكلم      .   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني         -
رة اليت كان فيها    عن األستاذ علي أيب العال، فمشواره طويل وأكثر املشوار كان يف مكة، على أن الفت               

يف جدة خربت كثرياً عن األستاذ علي أيب العال، كما خربت عن كل من عاصر رئاسة البلدية، منذ                    
ثالثني عاماً، فاألستاذ علي أبو العال رجل نظيف، والنظيف يف هذه األيام له ميزات، وله سلبيات،                  

 .بايل رضي أم كان غري راٍضولكنه يف الواقع كان دائماً كحد السيف يعطي كل ذي حق حقه، وال ي
سطور على  "لكن لفت نظري ديوان شعره      .   لقد حتدث الكثريون عن األستاذ علي أيب العال        -

واليم .  إنه شيء عجيب ومهم جداً، فهو حيتفظ يف ثناياه بكل األجماد، وكل التراث، وكل شيء              ".  اليم
ما ظفرت به عندما غصت يف      مثال من أحلى وأمجل ما رأيت يف حيايت، ودعوين أقرأ عليكم بعض               

 :يقول احملتفى به يف إحدى قصائده. أعماق هذا اليم



ــبادي   ــون ال ــريي ال أك ــم غ )١(ولظل
. 

ــؤادي   ــيت بفـ ــتم أنـ ــيت أكـ آلـ
. 

ــادي  ــيت تع ــد جن ــن ق ــذلت لك وب
                                                            . 

ــاعهم   ــناس يف أوض ــربت ال ــد خ فلق
. 

ــتادِ  ــوك ق ــوق ش ــن ف ــيت لك فمش
. 

ــه   ــود وظلم ــيد احلس ــن ك ــيت م ولق
. 

زمـــناً وفـــزت بصـــحبة األجمـــاِد
. 

ــودهم    ــعدت ب ــواماً س ــرت أق عاش
. 

ــادي   ــيت أي ــم لق ــنهم ك ــم وم و
. 

ــبهم  ــري ال أزال أحـ ــيت عمـ وبقـ
. 

ــهادي    ــرقيت وس ــوت حل ــرد خل ف
                                                            . 

وإذا مضـــى مـــنهم لـــرمحة ربـــه 
. 

 

 : إىل أن يقول-
ــادِ   ــبل نف ــر ق ــر العم ــعد بزه واس

. 

خــذ مــن زمانــك يف الشــباب رواقــه 
. 

 

 وكل ما حيمله هذا الديوان مفخرة، وال أظن أن أحداً غازل الشاطئ، وغازل املاء، وغازل                 -
فتحيتنا له، وحتيتنا   .  العصفور، وغازل كل ما حيويه الشاطئ، مثل ما عمله األستاذ علي أبو العال               

  .لألستاذ عبد املقصود خوجه، ولكم مجيعاً، وشكراً
 

  ))كلمة األستاذ حممد مشهور احلداد(( 
مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد مشهور احلداد ليقدم رؤيا يف شعر شاعرنا األستاذ علي أيب           

 :العال
أيها .  ني، سيدنا وحبيبنا حممد      بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسل         -

 :احلفل الكرمي
ــبوا   ــب ه ــيب أن يه ــدع قل )٢(ويص

. 

متــر الصــبا صــفحاً بســاكن ذا الغضــا 
. 

جـــواي مبـــا ـــدي إيلَّ جـــنوا
     .                                                        

ــا     ــمال فإمن ــريح الش ــبت ال إذا ه
. 

اـان حبيبه ـث ك ـس حي ـل نف ـهوى ك 
. 

ــا   ــيب وإمنـ ــد باحلبـ ــريبة عهـ قـ
. 

 

 كذلك كان يتغىن الشاعر العريب يف القرن األول للهجرة، فيمأل القلوب شوقاً وحباً وحنيناً،                -
وعلى هذا تغىن الشعراء الذين أعربوا عن مشاعرهم حنو أوطام بصفوهم، ومشاعرهم حنو من كان له                

                                           
 .١٣٧بصفحة " سطور على اليم"، وقد أثبتها الشاعر بديوانه املوسوم بـ "بني األمس واليوم"عنوان هذه القصيدة  )١(
، حيب فرج الصفهاين، منسوبة لقيس بن امللو       من اجلزء الثاين من كتاب األغاين، أل       ٧٠الصفحة  هذه األبيات من مجلة أبيات وردت ب        )٢(

نسب إىل إبراهيم بن العباس الصويل      ، أا ت  ٢٧٧اجلزء احلادي عشر    "  قول على قول  " األستاذ حسن الكرمي ذكر يف كتابه        غري أنَّ 
 . أمايل املرتضى و محاسة ابن الشجرييفكما 



فكانوا خري  السبق يف االستفادة منهم، عرفوا م ومبجالسهم، بصفوهم وبربهم، بعلمهم وبفكرهم،             
خلف خلري سلف، علمونا كيف يفكرون، وكيف يلقون الكلمة الشاعرة تنبض بالوفاء، تبعد عن اجلرح               
حتاشياً من أن ختلق جرحاً، حتكي لنا الرب والتقدير يف صياغة تتجاذا املشاعر الصافية، وتسوقها األفكار                

 :النبيلة، يقول احملتفى به يف ليلتنا هذه
ألجــداِدأو إخــوة هــم مــن دم ا  

. 

ــم   ــك عطفه ــاء دلَّ ــم آب ــت ه إن قل
. 

يلقـــاك كـــل للمـــودة صـــادي
                                                            . 

ــتعاطف     ــي وال ــان التآخ ــمك دأ
. 

 ومن نزوع النفس إىل األحبة وظمئها إىل املنهل الذي كان يشربون منه يقول يف قصيدته مهسة                 -
 :بني البحر والشاطئ

)١(ذكـــريات األمـــس مـــرآة تـــري الـــنفس صـــباها     
. 

ـ   ــرقص القلــ ــا يـ ــن رؤاهـ ــا  مـ ــى رؤاهـ ــا أـ ب ومـ
. 

ــفاها      ــاب صـ ــد طـ ــت وقـ ــد راقـ ــام قـ ــا األيـ إـ
. 

ــا  ــته دام بقاهـــ ــت ليـــ ــت وولَّـــ ــرص حلـــ فـــ
. 

 

يف ليلة من   ..   االحتفاء بضيف هذه االثنينية    كم أنا سعيد باملشاركة يف    ..   أيها احلفل الكرمي   -
ليايل التكرمي للرجال من رجال التكرمي، فاألستاذ أبو العال املُكرم، واألستاذ عبد املقصود خوجه                 
املكَِّرم، علمان مواطنان من أبناء مكة اخلري، هذا يكرم كشاعر وكاتب اجتماعي ورجل دولة باألمس،               

 الذين يشار إليهم، واآلخر مكرم بطبعه وقد كرم الكثري ممن استحقوا            وهو اليوم رجل من رجال األمة     
التكرمي، فأطل بنا على قمم من رجال الفكر علماً وأدباً، وثقافةً من الداخل واخلارج، مما جعلنا نطالبه                  

لنقرأ هذه الليايل صفحات مسطورة يف كتب منشورة        .  كما طولب من ذي قبل أن يكمل ببذله وعطائه        
نها، ونفيد ا، ونضيفها موسوعات منوعة إىل مكتباتنا اليت تفتقر إىل كثري من تراجم الرجال                نستفيد م 

ويسعدين أيضاً أن أتناول معكم     .  املعاصرين ليعرفها من بعدنا األبناء الذين حرموا من شهود التكرمي          
 كشاعر، وهو فعالً    شيئاً من حياة املكرم يف ليلتنا هذه، وكلكم يعرفه رجل دولة ورمبا عرفه الكثري               

 .شاعر سعودي أصيل، اختذ الشعر ذوقاً وروايةً وتربة، وهو بعد مل يشب
 وكان شعوره بشعره للناس أكثر منه لنفسه، شاعر جنده يف أسلوبه ممن يؤمنون بروعة اللفظ                 -

مع حبه للسهولة والوضوح، حىت لتجد شعره على اختالف دروب صوره وأغراضه، صوراً مشرقة                
 شاعر حتسه وهو يلقيه قريب الفكر، بعيد التصوير، تنحدر ألفاظ شعره  .   اليت قال فيها شعراً    للمناسبات

من عواطف شريفة هي عواطف اِإلنصاف والوفاء، وتلك هي مسات شخصيته، شاعر قرب الشعر يف                
                                           

 ".بني البحر والشاطئمهسة "، يف اية قصيدته املوسومة بـ ٢٢٠بالصفحة " سطور على اليم"بيات وردت بديوان الشاعر هذه األ )١(



 أكثر أغراضه، تغزل يف غري إطراء، عتب يف غري قسوة، رثى يف غري ضعف، مث هو بعد كل هذا وذاك                    
ووحدة املعىن،   حباً يف األصالة، ومال يف كل قصائده إىل املقاطع،         .  التزم التزاماً بعامود الشعر القدمي    

والتساهل يف األلفاظ والتراكيب، تاركاً التكلف جارياً على السجية، مما جيعلنا نقول أن كل شعره                 
سجية، واملصنوع هو   مطبوع ال مصنوع، واملعروف أن املطبوع هو الذي جيري فيه الشاعر على ال              

الذي يتكلف فيه الشاعر شيئاً كثرياً أو قليالً، ومن التفنن يف إيراد املعاين واأللفاظ، ومن القصد إىل                   
وذا فإن النقاد احملدثني يقررون أن الشعر نبع الطبع يعرب عنه              .  استجماع التشابه واالستعارات  

 من إحساس الشاعر به وامتزاجه بنفسه من         باألصالة يف الفن ويعنون بذلك أن يكون املعىن مستمداً         
 .جهة، مث تعبريه عنه تعبرياً خمتلفاً عن أساليب غريه من جهة أخرى

 ولعلين أقول صواباً إذا قلت أن أثر العاطفة واخليال يف شعره صارخة، مما جيعلنا نعتربه كغريه                  -
ن يتتبع الدارس أثر العاطفة     من شعرائنا املعاصرين، وهي ميزة أصبح من الضروري يف دراسة األدب أ           

يف القطعة األدبية فيتبني صدقها وحرارا، أو زيفها وبرودها، فالعاطفة ال شك هي من الدوافع النفسية                
. يف إنتاج األدب الشعري، والعاطفة هي جمموعة من االنفعاالت ارتبطت بشخص أو بشيء، أو مبعىن               

فة شعر ا يف أعماق نفسه، أو خيلع عواطف          فاألديب الشاعر قد يصف لنا عواطف وانفعاالت خمتل        
لبيان قيمتها، ومعرفة مدى     على أشخاص خياليني يف قصة يؤلفها، فال بد لنا من دراسة هذه العواطف             

صدقها ومشوهلا ونوعها هل هي إنسانية؟ أو قومية أو إقليمية أو شخصية؟ مث هل هي عميقة أو سطحية؟                  
 إذ أن العاطفة هي النافذة أو املصفاة اليت متر فيها األفكار             .وهل هي ثائرة أو هادئة؟ إىل غري ذلك        

فتحيلها إىل مادة صاحلة لالستمتاع الفين، وامسحوا يل محاة الفكر، رعاة األدب أن أجتز شيئاً يسرياً من                 
 .شعر احملتفى به، نتخذه مثاالً تطبيقياً للدراسة

 ":بني األمس واليوم" يقول الشاعر يف قصيدته -
ــري  ــم غ ــبادي ولظل ــون ال ي ال أك

. 

ــؤادي   ــي بفـ ــتم أَنِتـ ــيت أكـ آلـ
. 

ــادي  ــيت تع ــد جن ــن ق ــذلت لك وب
                                                            . 

ــرب  ــد خ ــاعهمفلق ــناس يف أوض ت ال
. 

ــتادِ  ــوك ق ــوق ش ــن ف ــيت لك فمش
. 

ــه   ــود وظلم ــيد احلس ــن ك ــيت م ولق
. 

 

ياً بالظلم؟ ماذا نقول     لك اهللا أيها الشاعر، وماذا عسانا أن نقول؟ وقد أقسمت أالَّ تكون باد             -
 :لك أكثر مما قاله األول

حــىت يذلــوا وإن عــزوا ألقــوام   
. 

ــرموا  ــوام وإن ك ــد أق ــدرك ا ــن ي ل
. 

ــالم  ــن ذُل أحـ ــز ولكـ ال ذُل عجـ
          .                                                   

ــفة    ــوان كاس ــرى األل ــتموا فت شوي
. 

 



 : ويقول أبو الطيب املتنيب-
 ــم ــٍة ال يظلــ ــة فَِلِعلَّــ ذا عفــ

. 

دـإن جت ـم النفوس ف  ـن شي ـم م ـوالظل 
. 

 

ورغم كل ذلك فقد    .   والظاهر أن شاعرنا حبكم خربته العملية قد حتاشى الظلم، وبذل الكثري           -
 .جىن التعادي، ومشى يف الطريق، ولكن فوق شوك قتاد

ــادي  ــيت تع ــد جن ــن ق ــذلت لك وب
. 

ــاعه   ــناس يف أوض ــربت ال ــد خ مفلق
. 

ــتادِ  ــوك ق ــوق ش ــن ف ــيت لك فمش
                                                            . 

ــه   ــود وظلم ــيد احلس ــن ك ــيت م ولق
. 

 

سبه إن شاء اهللا ال ظاملاً وال مظلوماً، ينتهي بنا ليقفل صفحة من صفحات                وينتهي الشعر وحن   -
 :اخلربة باحلياة، ليعرفنا أن الناس يف دنيانا أشكال وأصناف، فلنستمع إليه وهو يقول

زمـــناً وفـــزت بصـــحبة األجمـــاِد
. 

ــودهم    ــعدت ب ــواماً س ــرت أق عاش
. 

ــادي   ــيت أََي ــم لق ــنهم ك ــم وم و
                                                            . 

ــبهم  ــري ال أزال أحـ ــيت عمـ وبقـ
. 

ــهادي    ــرقيت وس ــوت حل ــرد خل ف
. 

وإذا مضـــى مـــنهم لـــرمحة ربـــه 
. 

دأيب الــــوفاء ملــــوطين وودادي 
. 

ــوحديت   ــريق ب ــا كالغ ــدهم أن ــن بع م
. 

ــرادي    ــيل م ــا ين ــت مب ــوناً بلغ ع
. 

ــن  ــان يل   ومل ــي وك ــل عل ــه فض ل
. 

 

 أرأيتم كيف كان يصارع الصنف األول، وكيف عاشر اآلخرين الذين سعد بودهم، مث يعود                -
 فيستأنف مسرية   مرة أخرى فرداً يلتمس اخللوة بعد أن تركه الذاهبون إىل رمحة رم، كالغريق بوحدته،             

الوفاء والوداد ملن؟ ملن يلقاهم من جديد يف احلياة، وملن له فضل عليه ورحم اهللا دعبل اخلزاعي؛ فقد                   
: لقي كما قال يف شعره ما لقيه شاعرنا، لكنه كان أكثر قسوة وقد سئل يوماً ما الوحشة عندك؟ فقال                   

 :النظر إىل الناس، مث أنشد
دااهللا يعلــــم أين مل أقــــل فَــــن

. 

!مــا أكثــر الــناس ال بــل مــا أقلَّهــم 
. 

ــداً   ــن ال أرى أح ــثري ولك ــى ك عل
                                                            . 

حــني أفــتحها إين ألفــتح عــيين   
. 

 

 ومنضي مع شاعرنا احملتفى به وهو يستعيد الذكريات من مطاوي املاضي واملاضي يعز على                 -
 :كثري من الرجال، فهو عزيز يف رجاله، ويعز كثرياً عند أصحاب القيم، والشيم، واملثل فيقول

ــعادي   ــا إس  ــفوي ــان يف ص إذ ك
. 

ــنهم   ــوايل بيـ ــام اخلـ ــتاق أيـ أشـ
. 

ــادي   ــامر أو ن ــن س ــنا ع ــروي ل ت
                                                            . 

ــها    ــواكب عل ــر الك ــائل الزه وأس
. 

يف خنـــبة مـــن أكـــرم األجـــواد
. 

ــهم   ــيايل أنس ــت ل ــيف إذ كان يف الص
. 



ــادي  ــازف أو شـ ــربون لعـ أو يطـ
. 

ــائداً    ــربيء قص ــزل ال ــدون بالغ يش
. 

ــيادي   ــي ويف أعـ ــر أيامـ يف فجـ
. 

ــها     ــين ظل ــن م ــالس أي ــك ا تل
. 

وعــرفت درب معيشــيت ورشــادي  
                         .                                    

ــثقافة واحلجــا  مــنها اقتبســت ســنا ال
. 

ــادي   ــر الغ ــند الغدي ــرفات أو ع ع
. 

يف مكـــة، يف الطائـــف املأنـــوس، يف 
. 

ــيل ويف  ــت النخ ــوادي حت ــاج ال  فج
. 

أو يف اجلمـــوم إذ الـــرياض كـــثرية 
. 

ــياد ــرار أو أجـــ أو يف رىب اخلـــ
. 

ــباته  ــاب، يف جنـ ــر املعشـ يف الزاهـ
. 

 

 : وشاعرنا يف ذكرياته أكثر وفاء من الشاعر إيليا أيب ماضي، عندما يشعرنا بذكرياته فيقول-
ــيها  ــى تناس ــناء وال أخش ــوف الع خ

. 

ــرها     ــو تذك ــيايل ال أرج ــك الل تل
. 

 

ات لياليه ال تستحق التأييد، أو هي ليايل يستحي من ذكر             ولكنين أخاله إما أن تكون ذكري      -
 وحفاظاً على املاضي وذكرياته من شاعر آخر         اًوشاعرنا أقرب وفاء  ..  أهلها فال خيشى أن يتناساها    

ن منطلق العقل، شعوراً قبل العاطفة إنه الشاعر الكبري إبراهيم ناجي إذ             ـعرفناه مجيعاً يقول شعراً م    
 :ليقو

ق ال املـــتحولفأنـــا الغـــين احلـــ
. 

ــاؤهم   ــحيب ودام وف ــت يف ص ــا دم م
. 

ــل   ــا ال يعق ــوا مب ــن عقل ــيع م وأب
                                                            . 

ــت   ــا لس ــداًأن ــناجم واح ــدل بامل أع
. 

 

" مهسة بني البحر والشاطئ   " ولنمِض سبحة واحدة مع شاعرنا احملتفى به يف قصيدة له بعنوان             -
وهو يعين بالبحر كما أتصور حبر احلياة، أو أن احلياة حبر، والشاطئ أماا، واحلياة كما يقول الكاتب                  

ى أمني قصيدة هلا، مطلع ومقطع وبيت قصيد، وقد يسوء املطلع أو حيسن، واحلياة قصيدة               الكبري مصطف 
وحياة الناس نوتة موسيقية ال حتسن      .  مجيلة وقبيحة، وقوية وضعيفة، وواضحة وغامضة، وسهلة وعسرية       

لو وال  يف السمع إالَّ إذا انسجمت وقلما تنسجم، وال تلذ سامعها إالَّ إذا خلت من النشاز، وقل أن خت                  
تصلح يف الدوم إالَّ إذا شدت أوتارها على أساس واحد، ووقعت نفحاا يف جتانس واحد، وقلَّ أن                   

 :ولعل إيليا أبو ماضي يلخصها فيقول. يكون ذلك
ــية  ــيها القاف ــوت ف ــياا وامل أب

. 

إن احلـــياة قصـــيدة أعمارنـــا 
. 

 

 :قول شاعرنا فماذا ي-
زورقـــي واملـــوج ثائـــر  

. 

ــري   ــر يسـ ــيايل البحـ يف لـ
. 

ــر   ــاه حائــ ــل تــ كــ
. 

ــة    ــداف والدفـ ــا واـ أنـ
. 



ــر زورق  ــالم البحــ يف ظــ
. 

ــى   ــنجم يرعـ ــيس إالَّ الـ لـ
. 

ــرق  ــاء يغـ ــه يف املـ عكسـ
. 

   ــيص ــبعد بصـ ــى الـ وعلـ
. 

رحلـــيت حنـــوك صـــعبة  
. 

أيهــــا الشــــط تــــداىن 
. 

راحـــيت مـــن بعـــد كـــربه
. 

ــيك   ــألقىيف مراســـ ســـ
. 

ــدي  ــي ووجـ ــني أحالمـ بـ
. 

ــوحت يب  ــاين طـــ األمـــ
. 

ــدي؟    ــظ عه ــن حيف ــن م أي
. 

ــي   ــت أمامـ ــرؤى طافـ والـ
. 

ــر ــراب الح يبهـــ كســـ
. 

ت وكانـــتكـــم متنـــي  
. 

فــــرحة ختــــبو وتظهــــر
. 

وتــــــراءت لعــــــيوين 
. 

ــادي   ــة صـ ــم الطلعـ باسـ
. 

ــوي     ــان حن ــديق ك ــم ص ك
. 

ــادي  ــالص بـ ــنما اِإلخـ بيـ
. 

ــو يف  ــب وهـ ــواب ذئـ  أثـ
. 

ــب  ــران ومكسـ ــني خسـ بـ
. 

حــــرت يف أمــــري وإين  
. 

بالرضـــا إن شـــئت تكســـب
. 

هـــذه الدنـــيا فخـــذها   
. 

ــتدا   ــيف ابـ ــل كـ ال تسـ
. 

أنـــا يف الكـــون خـــيال   
. 

ــردى  ــويها الـ ــوف يطـ سـ
. 

ــي    ــي ويومـ ــى أمسـ ومنـ
. 

وعلــــى الغــــيم أطــــري
. 

ــري  ــا يف األرض أســـ أنـــ
. 

ــري؟  ــن املصـ ــل درى أيـ هـ
. 

ــقى   ــرء ويشـ ــركض املـ يـ
. 

يـــا لنفســـي مـــا دهاهـــا؟
. 

أرجتـــي حظـــاً وجاهـــاً   
. 

خــذ مــن الدنــيا صــفاها   
. 

ــان    ــيا أمـ ــيس يف الدنـ لـ
. 

 

اطع وهي تكشف عن أحكامها، وتداخل نسجها وإذا كان البيت من             أرأيتم مطالع هذه املق    -
القصيد أو املقطع يفيد معىن بذاته، فليس هذا بعيب فالنثر أيضاً تستقل فيه اجلملة املفيدة مبعىن تدل                   

 .عليه، لكن ذلك ال يفقدها صلتها ملا قبلها وبعدها
املطلع إىل الغرض األصيل،     وهكذا جند شاعرنا قد اعتىن حبسن التخلص وهو االنتقال من             -

وهذا إحساس منه كشاعر بضرورة الترابط بني أجزاء مقاطع القصيدة، وإذا كانت القصيدة كما قلنا                
بدءاً متثل، أو هي كما صاغها شاعرنا احلياة واِإلنسان، واحلياة فالة كما أرادها الشاعر املبدع أمحد                  

 :رامي يف قوله
ــيه  ــوم تقضـ ــرحلة يـ ــل مـ وكـ

. 

إن احلـــياة فـــالة أنـــت قاطعهـــا 
. 



ــرفيه  ــل ت ــاين ك ــذب األم ــل وك بط
                                                            . 

ــها    ــنعماها وأَبؤِسـ ــياة بـ إن احلـ
. 

 

 غري أن احلياة عند شاعرنا رحلة صعبة يف حبر موجه ثائر، واألماين فيه تتقاذفها األمواج،                   -
 :واألحالم تتالشى، والرؤى ترتد تستذكره الناس فتنطقه منادياً متسائالً

ر إيليا أيب ماضي يف      أين من حيفظ عهدي؟ احلياة عند شاعرنا هي غري احلياة عند شاعر املهج              -
 :قوله

للشــط يف حبــر احلــياة الطامــي   
. 

ــفينيت   ــود سـ ــي أن يقـ وأراد عقلـ
. 

ــا أعالمـــي ونســـيت حـــىت أـ
                                      .                       

ــرا    ــوى وهج ــالم اهل ــويت أع فط
. 

فــــإذا الــــنهاية أعظــــم اآلالم
. 

وحســبت أعالمــي انــتهت ملــا انتهــى 
. 

 

قف؛ ورغم استمرارية السري فإنه أسري احلياة، يركض          احلياة عند شاعرنا سري من غري تو        -
 فيشقى، يرجتي حظاً وجاهاً، ويأسى للنفس ليسأل ما دهاها؟

خــذ مــن الدنــيا صــفاها   
. 

ــان    ــيا أمـ ــيس يف الدنـ لـ
. 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو -
 

 مقاطع من قصيدة(( 
  ))محد إبراهيم غزاوي رمحه اللشيخ أ

مث قرأ األستاذ حسني جنار عدة أبيات من قصيدة الشاعر أمحد إبراهيم غزاوي اليت وردت               
 :هي" بكاء الزهر"يف مقدمة الديوان األول للمحتفى به واملوسوم بـ 
الـار أبو الع  ـت تدعى يف الفخ   ـك أن ـب

. 

  ــي ــا عل ــك ي ــة ل ــبالد مكان  يف ال
. 

ــتار آفـــاق املـــال وبنثـــرك املخـ
                                                            . 

ــر  ــبطاح منابـ دوت بشـــعرك يف الـ
. 

ــرية قـــد حتلـــى واجنلـــى بالعبقـ
. 

مــا أنــت يف هــذا وذاك ســوى امــرٍئ 
. 

ــؤثال  ــدوت م ــا ش ــدوت مب ــيها غ ف
. 

ولقـــد حـــباك اهللا خـــري بديهـــة 
. 

مـــا النـــبوغ افتـــر ثغـــراً أوال
. 

ــا     ــروتني فإمن ــن امل ــا اب ــرو ي ال غ
. 

بـــذرى حـــراء بالبـــيان مـــرتال
                                               .              

ــازه   ــرقان يف إعجـ ــيهما الفـ وعلـ
. 

ــه اِإلل ــوب ــال ـ ــباد تفض ــى الع ه عل
. 

ــرقت   ــة أش ــنه اهلداي ــذي م ــو ال وه
. 

ــبال  ــيها بل ــدحت ف ــة وص ــك مك ب
. 

ــت   ــرابة إن زه ــال غ ــأوت ف ــإذا ش ف
. 



ومكـــافح ممـــن تفـــوق واعتلـــى
. 

ــنافح   ــل م ــرحت بك ــا ب ــت وم كان
. 

أو ناثــــراً ومكــــرباً ومهلــــال
                                                            . 

ــاعراً  ــة شـ ــنهم يف الذؤابـ وأراك مـ
. 

كــنت املــربز بــالرياع مهـــروال   
. 

ــة     ــن حكم ــته م ــا أوتي ــل م وبك
. 

ــوال  ــوك تط ــن نافس ــى م ــزت عل ع
. 

ــا     ــرم ــاً أك ــيك خالئق ــل إن ف ب
. 

ــال    ــع مكلََّ ــتاج ش ــه كال ــل إن ب
. 

ــادل   ــرة ـ ــيانك ثغـ ــا يف بـ مـ
. 

هــيهات حتصــى وهــي أمثــن مــا غــال
                                                            . 

ــناقب    ــوا مب ــن مض ــوفاء مل ــيه ال ف
. 

اليف هالـــة مـــنها التـــراث لّـــ
. 

ــتالة   ــها خمـ ــارم كلـ ــه املكـ وبـ
. 

ــال    ــريض جتم ــه الق ــرب وب أو مط
. 

ــو معجــب   ــا ه ــل م ــيه إالَّ ك ــا ف م
. 

ــم   ــت نع ــيها أن ــنها وف ــىم  اتل
. 

مل تــألُ جهــداً يف ادخــار حمامــد    
. 

للجـــيل مفخـــرة وحظّـــاً مقـــبال
                                                            . 

ــو أن   ــا أرىإين ألرجـ ــون كمـ تكـ
. 

ــال    ــيث جتم ــروف ح ــنائع املع وص
. 

مـــا قـــيمة اِإلنســـان إالَّ بالتقـــى 
. 

ــال    ــتماً مهم ــاه ح ــىن تلق ــا ج ومب
. 

ــوثةٌ و  ــرته لـ ــيق عـ ــرب منطـ لـ
. 

ــى  ــل مبتلـ ــى وكـ ــا يبقـ إالَّ مبـ
. 

مـا اخلـري كـل اخلـري يف دنـيا الورى            
. 

ــى   ــواه للبل ــا س ــتقمت وم ــيه اس ف
                                                            . 

ــا    ــري م ــيين غ ــر ع ــرين وأق ــا س م
. 

والظـــل حـــيث أفاءنـــا وحتـــوال
. 

ــرؤى    ــراتب كال ــب وامل ــل املناص ك
. 

ــال  ــت تكم ــن علم ــك م ــر فإن وابش
. 

ــرم    ــني ل ــبيل املخلص ــلك س فاس
. 

ــال    ــر حمج ــنجوى أغ ــر وال يف الس
. 

واعلــم بأنــك مــا عملــت فكــن بــه 
. 

 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ علي أبي العال(( 
مث استلم الالقط احملتفى به األستاذ الشاعر األديب علي أبو العال، وحتدث عن ذكرياته، ومل               
يبخل على سامعيه، فقد أنشد مقاطع كثرية من شعره ختللت حديثه املستفيض الذي شنف به                

 :أمساع احلاضرين فقال
اهللا الرمحن الرحيم، أخي عبد املقصود، لقد ألبستين ذا التكرمي فخراً أتيه به وأشكر                بسم   -

إنك ..  اجلمع احلافل من اِإلخوان، كما أشكر من تفضل وأضفى علي ما ال أستحقه من مدح أو تكرمي                
اهد على  يا صديقي تذكرين بآل سعود، تذكرين بالدولة اليت تكرم املخلصني من أبنائها، فلقد عشنا نش              

مر التاريخ أن والة األمر يكرمون طالب اجلامعة، ويكرمون ضباط الطريان، ويكرمون خرجيي الشرطة،              



وكل موظف يف الدولة، وأنا منهم سعدت بالتكرمي يف جماالت خمتلفة، فمنذ أن عملت موظفاً حكومياً،                
 .لناس، وتقديرهمومنذ أن عاشرت أبناء عبد العزيز تعلمت من كل فرد منهم احللم ومسايرة ا

 وأنت يا صديقي تذكرين ذا التكرمي وما تضفيه على األجماد، والعلماء، واألدباء، واملخلصني              -
 :بآل سعود الذين قلت فيهم.. من كرم وحفاوة

ــنع   ــا املقـ ــم وأنـ ــت هلـ فقلـ
. 

ــعود   ــآل سـ ــت بـ ــون مهـ يقولـ
. 

وعـــن صـــدق تـــارخيهم نســـمع
                                                            . 

ــادهم    ــدد أجمــ ــوا نعــ تعالــ
. 

ـ   ــل املَــ ــنود لكـ ــرفعبـ ال تـ
. 

ــم ا  ــمهـ ــن ودهـ ــباذلون ومـ لـ
. 

ذرى اـــد قالـــت هـــنا املوقـــع
. 

ــدهم    ــلحون ويف عهـ ــم املصـ هـ
. 

ــو األصــل والفصــل واملــرجع    ه
. 

هـــلــون وشــرع اِإلل هــم العاد 
. 

ــع  ــا يدفـ ــبذل مـ ــادوه والـ تفـ
                                                            . 

    ــب ــل خط ــروبة إن ج ــيوث الع ل
. 

ــالذ ولل ــرع مـ ــم أسـ ــري هـ خـ
. 

وهـــم للتضـــامن واالعتصـــام   
. 

ــج ــا الســ ــركَّيعظمهــ عد الــ
. 

وأكـــرم مبـــن شـــيد املســـجدين 
. 

ــيت أ  ــدوا البـ ــواإذا قصـ و ودعـ
. 

وأَمـــن يف احلـــرمني احلجـــيج   
. 

ويف الــــنفس تأثريهــــا أوقــــع
                                                            . 

نفاقإذن فاحلقائــــق غــــري الــــ 
. 

فمـــا زلـــت يف خريهـــم أرتـــع
. 

ــرمني   ــت باألكـ ــذر إن مهـ يل العـ
. 

 

 والتكرمي مسة من مسات الفضالء الكرام، واملكرمون رجال عرفوا بإخالصهم وحبهم بوطنهم،             -
من حفالت تكرمي املخلصني احلفلة اليت أقامها أبناء مكة املكرمة لألستاذ عبد اهللا عريف رمحه اهللا بعد                 و

وسام "قصيدة عنواا    أن أنعم عليه ويل األمر بوسام التقدير، فأقاموا له حفلة يف الزاهر، أََلقيت فيها              
 :جاء فيها" حب

ــر  ــر القديــ ــام تقديــ ــبري ووســ ــو العطــــف الكــ ــز هــ رمــ
. 

ــثري      ــذل الكـ ــن بـ ــت مـ ــريف وأنـ ــا عـ ــك يـ ــد زان تاجـ قـ
. 

فهــــم الــــرجال وأنــــت وحــــدك مهــــة الشــــهم اجلســــور
. 

ــت  ــري ألبســ ــض النضــ ــوا الغــ ــزهو ثــ ــي تــ ــة وهــ مكــ
. 

ــور   ــور وبالقصـــ ــوارع واجلســـ ــي بالشـــ ــدت تباهـــ فغـــ
. 

ــور    ــي نــ ــا بالوحــ ــي مساؤهــ ــنها األرض وهــ ــأت مــ وأضــ
. 

فــــتألألت فــــيها اهلضــــاب وأيــــنعت فــــيها الــــزهور     
. 



وتلفـــــت الـــــتاريخ مبتســـــماً ليســـــتجلي األمـــــور    
. 

ــت ــروقك     قالـ ــا يـ ــطر مـ ــزمات سـ ــه العـ ــطور لـ ــن سـ مـ
. 

فالــــيوم يف عهــــد األماجــــد عمــــنا الفضــــل الكــــبري     
. 

ينســــاب مــــن عــــبد العزيــــز وحســــبك الــــبطل اخلــــبري 
. 

وعلـــــى يـــــدي أبـــــنائه راحـــــت تباركـــــنا العصـــــور
. 

فـــــالعلم حتـــــت ظاللـــــه شـــــيب وشـــــبان وحـــــور 
. 

يتســـــابقون إىل احلـــــياة فـــــال كـــــبري وال صـــــغري    
. 

والعلــــم نــــرباس الوجــــود وحبــــره العــــذب الغزيــــر     
. 

والعلــــم مــــا يــــبين العمــــاد وخيضــــع الصــــعب العســــري 
. 

لفضــــاء وكــــان مــــن حلــــم الضــــمريبــــالعلم جاوزنــــا ا
. 

وبفضـــــله قـــــرب البعـــــيد لـــــنا وشـــــاركنا النســـــور
. 

ــتبقِ  ــيوم نســ ــذا الــ ــيش هــ ــن نعــ ــذاك حنــ ــهورفلــ  الشــ
. 

وبــــذاك شــــاركنا العــــريف اجلهــــد يف عــــزم مــــثري     
. 

ــبري    ــياح العــ ــو فــ ــة وهــ ــوب مكــ ــارة ثــ ــإذا احلضــ فــ
. 

ريوإذا اجلـــــبال ـــــا تـــــنادت مـــــن كـــــدي أو ثـــــب
. 

ــبور    ــور يف حــ ــار ثــ ــراء وغــ ــر حــ ــن فخــ ــل مــ وأطــ
. 

ــور  ــبح اهللا الغفـــ ــد ســـ ــيس رابـــــض قـــ ــو قبـــ وأبـــ
. 

ــ ــذي جــ ــور هــ ــبلد الفخــ ــة الــ ــهد ضــ ــنور تشــ بال الــ
. 

إن قلــــــدوك وســــــام حــــــب مقــــــدر راع كــــــبري
. 

فاهــــنأ فإنــــك يف ســــجل اخلالــــدين علــــى الدهــــور     
. 

أنــــت ابــــن مكــــة وهــــي دومــــاً نبــــتها نــــور ونــــور
. 

مـــــنها األبـــــاة الفاحتـــــون وكلـــــهم أســـــد هصـــــور
. 

ــادي الب   ــنة اهلــ ــن ســ ــري ديــ ــدعاة خلــ ــنها الــ ــريمــ شــ
. 

ــثري   ــل الكــ ــك الفضــ ــا ذلــ ــد كفاهــ ــنيب وقــ ــنها الــ مــ
. 

قــــد خصــــها رب الســــماء مبيــــزة األمــــن القديــــر     
. 

فضـــــالً وأطعـــــم ســـــاكنيها مـــــنه بـــــاخلري الـــــوفري 
. 



ــور      ــايف الطهـ ــا الشـ ــاً ماؤهـ ــي دومـ ــزم وهـ ــن زمـ ــت ابـ أنـ
. 

ــيور      ــهم الغـ ــفوه بالشـ ــن وصـ ــو مـ ــرب وهـ ــن يعـ ــت ابـ أنـ
. 

أنــــت األديــــب ويف يــــراعك ِهمــــة بــــني الســــطور     
. 

أنــــت العــــريف الــــيوم ربعــــك أظهــــروا هــــذا الشــــعور
. 

ناصـــــب فاملـــــناقب بعـــــدها حتكـــــي الكـــــثريأمـــــا امل
. 

تــــتجدد الذكــــرى وتبقــــى وهــــي عاقــــبة األمــــور     
. 

 

لعام إىل سفري يف     كذلك كرمت الدولة اللواء الطيب التونسي، ونقلته من مدير األمن ا             -
 :اخلارجية، فنظمت قصيدة مشاركة يف تكرميه جاء فيها

)١(وكـــنت حبـــق مـــثال الـــوالء
. 

ــواء     ــت الل ــن رفع ــا م ــيك ي حني
. 

ــفراء  ــرية السـ ــن خـ ــك مـ بأنـ
   .                                                          

ــراً   ــيك فخ ــر يكف ــيب الذك ــا ط وي
. 

وشـــدت فأتقـــنت فـــيه البـــناء
. 

ــج    ــري ــاألمن يف خ ــرت ب ــد س لق
. 

ــود ــياء جيـ ــادة األوفـ ــا القـ  ـ
. 

ــتها    ــة نلـ ــن ثقـ ــيك مـ وناهـ
. 

ــرجاء  ــناط الـ ــم مـ ــوته هـ وإخـ
. 

ــل     ــندى فيص ــهم يف ال ــى رأس عل
. 

أمـــنها والـــرخاء  وتســـعد يف 
                                                            . 

ــايل   ــم للمعـ ــبالد ـ ــري الـ تسـ
. 

ــاء   ــزيل العط ــندى أو ج ــيض ال بف
. 

ــدر    ــن يق ــم م ــرجال وه ــعي ال س
. 

إذا ذكـــر اِحللــــم أو باحلــــياء 
. 

ــز     ــبد العزي ــى بع ــن تأس ــم م وه
. 

ــواء   ــر لـ ــد إثـ ــواء إىل اـ لـ
. 

ل آل ســـعودوهـــم بالفضـــائ  
. 

ــماء  ــدحهم يف السـ ــق يف مـ وحلَّـ
                                                            . 

ــادهم   ــر أجمـ ــدد الدهـ ــد عـ لقـ
. 

ــدل   ــق والع ــاء وللح ــا تش ــل م ق
. 

فللَّـــه والـــدين كانـــوا الـــدعاة 
. 

يف حبـــرها يهـــتدي األذكـــياء  
. 

ــة   ــيادة أس السياسـ ــول القـ أصـ
. 

خـــربة أو دهـــاءيف األمـــر مـــن 
. 

ومعــىن الســفارة حســن التدبــر    
. 

ــواء    ــلٌ س ــاً وك ــاد رأي ــن ق وم
                                                            . 

ــيان يف األ  ــاً فَِس ــاد جيش ــن ق ــر م م
. 

وتبقــــى مآثــــرهم كالضــــياء
. 

ــاهلم  ــرجال بأعمــ ــاس الــ يقــ
. 

حتايـــا الـــوداد وحســـن الـــدعاء
. 

وقـــل للفـــريقفـــيا شـــعر ردد  
. 

                                           
 .٣٢ص " بكاء الزهر"وردت هذه القصيدة يف ديوان احملتفى به  )١(



 ومن شعري الذي صنعته ال أقول الذي أجربتين املواقف على صنعه وكنت يف الرياض حني                 -
 من الرياض إىل جدة ودعا عدداً من         ٧٠٧افتتح امللك سعود رمحه اهللا أول رحلة لطائرة البوينج           

حد املدعوين، ومن الذين شاركوا أيضاً السيد حبيب         املوظفني للمشاركة يف تلك الرحلة، وكنت أ       
كوثر رمحه اهللا من الشرطة وسعادة سعود السديري أمري الباحة السابق، وطلبوا مين أن أقول شيئاً يف                  

 :تلك الرحلة فقلت
)١(ـــرت ذكـــاء" بويـــنجة"

. 

طـــارت فـــذابت يف الفضـــاء 
. 

ــبا قة ســـاري اهلـــواء سـ
. 

ــدارة   ــة هــــ نفاثــــ
. 

ــواء  ــه العـ ــذئب خيلفـ كالـ
. 

ــوا   ــبق صـ ــري فتسـ تسـ
. 

ــماء  ــط السـ ــيم يف وسـ يهـ
. 

ــنعام   ــبدو كالـ ــو تـ يف اجلـ
. 

ــاء   ــارات الفضـ ــن عمـ مـ
. 

فــإذا أطلــت فهــي قصــر    
. 

فالـــرعد أو قصـــف القضـــاء
. 

لكـــــنها إن أقـــــبلت  
. 

وارفعــــي خــــري لــــواء
. 

يــا طائــر البويــنج تيهــي    
. 

ــاء ــبحاً أو مســـ اهللا صـــ
. 

ــان    ــك يف أمـ ــي بأنـ وثقـ
. 

ــت ــاء)٢(فأنــ   يف أرض اِإلبــ
. 

ــواء    ــج اهلـ ــرهيب جلـ ال تـ
. 

ــياء  ــالمة واحلـــ والســـ
. 

ــالة أرض  ــبوة والرســ  النــ
. 

ــدعاء   ــل بالـ ــى تقابـ نعمـ
. 

 فهــــذهاِإللـــــهجــــل  
. 

ــرخاء   ــريح الـ ــل الـ وذَلَّـ
. 

ــاط   ــليمان البسـ ــى سـ أعطـ
. 

 

.. لوهاب يف مرتل الشيخ حممد سرور الصبان رمحه اهللا          ولقد قابلت املوسيقار حممد عبد ا       -
" بكاء الزهر "  :إن هذا الشاعر قد أصدر أول ديوان له بعنوان         :  فقدمين الشيخ حممد سرور وقال له     

سآتيك بالرد غداً إن شاء اهللا يف أبيات شعرية، وعندما          :  وهل الزهر يبكي؟ قلت له    :  فقال عبد الوهاب  
 :هذا جوايب على سؤالك باألمس: فس املوعد قلت لهجئت يف اليوم التايل، ويف ن

وهـــل دمعـــه كدمـــوع البشـــر
. 

يقولـــون كـــيف بكـــاء الزهـــر؟ 
. 

ــور  ــيها حـ ــال وفـ ــيها مجـ وفـ
                           .                                  

وهـــل للـــزهور عـــيون تـــرى؟ 
. 

ــور ــعاعاً بشـــىت الصـ تـــبث شـ
. 

  عــيون)٣(فقلــت أجــل للنــبات   
. 

                                           
 .١٢١صفحة " سطور على املاء"يف ديوان الشاعر " من وحي البوينج"وردت هذه القصيدة حتت عنوان  )١(
 ."فأنت يف"بدالً من " فهذه"يف القصيدة املثبتة بالديوان وردت كلمة  )٢(
 ."اتبللن"بدالً من " للزهور "وردت كلمة" بكاء الزهر"يف ديوان الشاعر  )٣(



إذا الطـــل بللـــها يف الســـحر  
. 

ــرياض    ــذى يف ال ــر الش ــوح بعط تف
. 

ــر  ــوء القمـ ــت ضـ ــنمقة حتـ مـ
. 

ــال  ــواا يف دروب اجلمـــ وألـــ
. 

ــعري   ــوان ش ــر "ودي ــاء الزه "بك
                                                            . 

ــيدي   ــت قص ــبوا إن جعل ــال تعج )١(ف
. 

قمـــاش بوصـــف مجـــيل عطـــر
. 

ــنه    ــن حسـ ــز مـ ــثلت ماعـ متـ
. 

 

 كما أتيحت يل مقابلة الشاعر أمحد رامي، فقد رافقته يف الطائرة من جدة للمدينة، إذ كان يف                  -
: ضيافة األمري عبد احملسن رمحه اهللا، وجلست وجاذبته أطراف احلديث حىت أقبلنا على املدينة قلت له                

غداً سأكمل الباقي وسأتلوها على مسعك      هذي أبيات نظمتها اآلن يف الثناء عليك سأمسعك إياها اآلن و          
 :بعد صالة اجلمعة إن شاء اهللا، واألبيات هي

ــباب  ــب والشـ ــد احلـ خلَّـ
. 

ــك الِعـــ   ــع أحلاِنـ ذابرجـ
. 

وصـــدى الوصـــل والعـــتاب
. 

ــوى   ــوق واهلـ ــف الشـ وصـ
. 

ــباب  ــر واللـ ــذ الفكـ تأخـ
. 

ــغتها   ــت صـــ درر أنـــ
. 

شـــدوها أعجـــب العجـــاب
. 

ــر  ــا حناجــــ رددــــ
. 

 

هل أكملت؟  :   ويف اليوم التايل جاءين رمحه اهللا يرافقه الشاعر طاهر زخمشري رمحه اهللا وقال يل              -
 :نعم استمع: قلت له

واطلـــب األجـــر والـــثواب
. 

ــنا   ــوى هـ ــديث اهلـ دع حـ
. 

ــواب  ــق والصـ ــر احلـ نشـ
. 

ــذي   ــجد الـ ــد املسـ واقصـ
. 

)٢(خــرية األهــل والصــحاب  
. 

ــحبه   ــه وصــ ــيه طــ فــ
. 

ــراب  ــدين باحلـ ــت الـ حمـ
. 

ــر   ــف تذكـ ــواقفاً )٣(قـ مـ
. 

وعلـــى الســـفح واهلضـــاب
. 

بــــني أحــــد وخــــندق 
. 

ــركاب  ــبدر والـ ــع الـ طلـ
. 

ــبا  ــذي قــ ــر بــ وتذكَّــ
. 

ــاب   ــرى وط ــنها الث ــاح م ف
. 

ــنيب    ــا الـ ــوم أن جاءهـ يـ
. 

فاقصـــد البـــيت والـــرحاب
. 

ــرة  ــت عمـــ ..وإذا رمـــ
. 

تفضـــل الشـــهد والرضـــاب
. 

ــزماً   ــأس زمـ ــرب الكـ واشـ
. 

                                           
 ."قصيدي"بدالً عن كلمة " قريضي"ويف نفس الديوان وردت كلمة  )١(
 .٢٩٧صفحة " سطور على املاء"، و مل يرد يف ديوانه ١٩صفحة " بكاء الزهر "مل يرد هذا البيت يف القصيدة املثبتة بديوان الشاعر )٢(
 .ننييف كال الديوا" تذكر"بدالً من كلمة " سملَت"وردت كلمة  )٣(



ــاب  ــدعا اـ ــيها الـ إن فـ
. 

ــروة  ــند مــ ــئد عــ واتــ
. 

فهـــو يعفـــو ملـــن أنـــاب
. 

ــوه   ــأل اهللا عفـــ واســـ
. 

ــاعر الشـــ  ــتدم شـ بابولـ
. 

ولــــك العــــود ســــاملاً 
. 

 

  ))تعليق األستاذ حممد عبد ا مليباري(( 
بعد أن ألقى الشاعر احملتفى به قصيدته اليت قدمها للشاعر أمحد رامي رمحه اهللا قال األديب                

 :ه بقولهالناقد حممد عبد اهللا مليباري معقباً على شعر احملتفى ب
 يقولون إن الشاعر إذا ما جتاوز األربعني ال يستطيع أن يقول شعراً وجدانياً حقيقياً، وأعتقد أن               -

 :شاعرنا األستاذ علي أبو العال سيقدم هذه الليلة دليالً يدحض هذه املقولة
 

 :و يرد األستاذ علي أبو العال على ذلك بقوله
املقصود مقل يف الشعر، وإن كان يل شعر فهو يتوارى           احلقيقة أنين كما وصفين األستاذ عبد        -

يف ثوب احلياة، وأنا من املعجبني بالشاعر أمحد رامي حىت أنين أمسعته ختميسي للقصيدة اليت كانت تترنم                 
 :ا أُم كلثوم ومطلعها

ــا؟     ــت فاه ــل المس ــال ه ــؤوس الط ــلوا ك س
. 

)١(اح هــل مســت ثــناياها؟  واســتخربوا الــر 
                                                            . 

 
 

 : ومن ذلك التخميس ما يلي-
ــا  ــاج احلســن حاله ــا الغصــن ت كأ

. 

بــدت كــبدر الدجــى خيــتال عطفاهــا 
. 

اها؟ـت ف ـل المس ـسلو كؤوس الطال ه   
                                                            . 

ــياها   ــيه حمـ ــدر يبهـ ــرها الـ وثغـ
. 

ــراح هــل مســت  ــناياها؟واســتخربوا ال  ث
. 

 

ــاقية    ــرب س ــنا ق ــأت فجلس وأوم
. 

ــاهية    ــد س ــني ج ــيت بع ــت وح رن
. 

باتـت علـى الـروض تسـقيين بصــافية    
          .                                                   

ــية   ــى بداج ــد أغف ــيل ق ــىت إذا الل ح
. 

ال للســــالف وال بالــــورد رياهــــا 
. 

 

مـن راقـص الشـعر أشـدوها فتعجبها        
. 

ــرا     ــاين فتط ــل أحل ــت أرس جلس
. 

ــا   ــيم ــتف النس ــبان يل ــيفاء كال ه
                                                            . 

ــبها    ــو جبان ــر أن أهل ــمح الده فليس
. 

                                           
 .هذه القصيدة للشاعر الكبري بل أمري الشعراء أمحد شوقي )١(



ــا    ــي عطفاه ــت الوش ــري حت ــت الط ويلف
. 

 

ــئم   ــمل ملت ــيلة والش ــنها ل ــا حس ي
. 

ــر مبتســم  ــد ودعــت والثغ قالــت وق
. 

حديـــثها الســـحر إالَّ أنـــه نغـــم
                                                            . 

هــي اخلــيال ويف أجفانــه حلــم    
. 

ــناها    ــم داود فغـ ــى فـ ــرت علـ جـ
. 

 
 

  ))ري يقول شعرًااألستاذ حممد عبد ا مليبا(( 
لقد كهربت هذه القصيدة مشاعر األستاذ الناقد حممد عبد اهللا مليباري وهزته، حىت أسرع              

 :بعد أن أى احملتفى به من إلقاء قصيدته إىل أن حيتضن الالقط، ويفاجئ احلاضرين بقوله
داين  إنين لست بشاعر كما قلت لكم ولكين أقول الشعر إذا ما رمضين أمل وومض يف وج                  -

حلم، وإين وإن قلت شيئاً من الشعر الليلة فإمنا أردت به أن أستفز شاعرنا الكبري ليقول املزيد واملزيد                   
 :لقد قلت يف قصيدة يل سابقاً. من الشعر الذي مل ينشره ومل ينشده على مأل من الناس

ــاً  ــنا عشـ ــدنا لـ ــنا شـ هـ
. 

ــنا   ــوماً تالقيــ ــنا يــ هــ
. 

ــى   ــذال ال خنشـ ــن العـ مـ
. 

هــــنا يف ظلــــه عشــــنا 
. 

ــاً  ــوى رعشـ ــنا اهلـ وأرعشـ
. 

ــنا  ــوماً تناجيــ ــنا يــ هــ
. 

باآلمــــــال واحللــــــم
. 

ــيأس    ــياة الـ ــنا حـ وحطمـ
. 

كــــــل مــــــرارة األمل
. 

ــب   ــدق احلـ ــزقنا بصـ ومـ
. 

ــحب   ــنا السـ ــنا سـ داعبـ
. 

ــريح    ــاط ال ــى بس ــناك عل ه
. 

ــذب   ــوى العـ ــان اهلـ أحلـ
. 

ــعا  ــنا شـ ــمسوأمسعـ ع الشـ
. 

ــرحب   ــائنا الـ ــوق فضـ فـ
. 

ــد   ــؤوس الصـ ــرغنا كـ وأفـ
. 

ــنا ــنا وناديــــ وناديــــ
. 

ــنا  ــنا وناديــــ وناديــــ
. 

علــــى حلظاتــــنا ديــــنا
. 

ــاء   ــى  عط ــد أمس ــب ق احل
. 

ــذري  ــوى العـ ــنا اهلـ عانقـ
. 

ــر    ــباب العم ــحى ش ــني ض وب
. 

يف إغفــــــاءة الــــــبدر
. 

ــب   ــوع احلـ ــدنا مشـ وأوقـ
. 

ومضــــة حبــــنا البكــــر
. 

فهامـــت يف رؤى األســـحار  
. 

ونادمــــــنا ونادمــــــنا
. 

فنادمــــــنا ونادمــــــنا 
. 

ــنا  ــنا أمــ ــن أوهامــ مــ
. 

ــيك؟   ــان يف عينـ ــاذا كـ فمـ
. 



تنثـــر ضـــوءه الفضـــي  
. 

ــز   ــادي العج ــدت أي ــني ب وح
. 

وبـــني تومهـــي الــــبض  
. 

ــعري    ــى ش ــودي عل ــى ف عل
. 

ــرفض   ــد والـ ــىن الصـ معـ
. 

أطــل علــي مــن عينــيك    
. 

علـــى قـــدر مـــن العمـــر
. 

كـــأنَّ احلـــب مـــرهون   
. 

ــر    ــن الفج ــبس م ــوى ق س
. 

فلـــيس احلـــب يـــا حـــيب 
. 

 

 احملتفى به(( 
  ))يعود إىل إلقاء بعض قصائده

 :ئده الشعرية فيقولويعود بعد ذلك األستاذ علي أبو العال إىل إلقاء املزيد من قصا
 وما دام األستاذ املليباري قد أتى على ذكر الفجر، والفضاء، والبدر فإنين قد نظمت قصيدة                 -

 :ختيلت فيها أنين شاركت رواد الفضاء يف رحلة القمر والعودة منه إىل األرض قلت فيها
ــر   ــن خط ــرمه م ــركب ج ــى م عل

. 

ــة    ــورا رحلــ ــرتصــ للقمــ
. 

ــرر  ــه بالشــ ــر يقذفــ وزجمــ
                                                            . 

إذا انفـــك حلـــق حنـــو الفضـــاء 
. 

تالطـــم كاملـــوج أو كالبحـــر  
. 

ــان    ــن دخ ــحب م ــه س ــن خلف وم
. 

هــو الــربق أو صــاعقات املطــر   
. 

ــداه   ــي م ــري يرم ــهم ال الط ــو الس ه
. 

ــر  ــل البشـ ــيال بعقـ ــل خـ بكـ
. 

ــاح    ــد أط ــرنا ق ــم يف عص ــو العل ه
. 

ــرب     ــيما غ ــون ف ــر الك ــن عم مل
                                                            . 

ــنها    ــت ع ــو قل ــيقة ل ــذي احلق فه
. 

ووهــم اخلــيال وكــذب الفكــر   
. 

لقالـــوا جـــنون بـــل التـــرهات 
. 

فكـــيف يصـــدق غـــزو القمـــر؟
. 

ــنهم   ــنجم يف ظـ ــد الـ ــا أبعـ فمـ
. 

ــفر؟ وحـــيد فـــأين رفـــاق السـ
. 

تصــــورت يف رحلــــيت أنــــين 
. 

ــدرب أو حــني حيلــو الســمر علــى ال
                                       .                      

تعــــودت صــــحبتهم دائمــــاً 
. 

ــى الضــجر ــد الصــحب الق ومــن فق
. 

فقـــبل الطـــريق حتـــرى الـــرفيق 
. 

ــر  ــيل الوطـ ــي لنـ ــرب نفسـ أصـ
. 

ــلوعي    ــني ض ــوف ب ــدمت واخل فأق
. 

وســـلمت والدمـــع مـــين امـــر
. 

ــحيب    ــي وص ــت يف األرض أهل وودع
. 

طــوالً وعرضــاً، وحــدقت فــيه النظــر
                                                            . 

وشــاهدت مــن حــويل الكــون    
. 

ــدرر   ــثل ال ــنجم م ــع األرض وال م
. 

رأيـــت اجلـــبال وكـــل الـــبحار 
. 



ــر   ــيه انتش ــيم ف ــق والغ ــى األف عل
. 

ــباب    ــت الض ــحاب رأي ــوق الس وف
. 

ويف حســنه قــد صــرفت النظــر   
. 

ــماء    ــوت السـ ــت يف ملكـ تأملـ
. 

ــرر  ــاين غـ ــتملت معـ ــا اشـ مبـ
                                                            . 

ــتاب   ــو آي الكــ ورددت يف اجلــ
. 

ــر   ــوناً نض ــى األرض ل ــفي عل ويض
. 

وكـان ســنا الشــمس يغشــى الوجــود  
. 

ــر  ــطح القم ــرم س ــس اجل ــد الم وق
. 

ــا    ــربنا الفضـ ــا عـ ــيل بأنـ وقـ
. 

صـــخوراً تفـــتت فـــيها احلجـــر
. 

ــويل   ــوكب األرض ح ــرت يف ك فأبص
. 

علـــى ِمزهـــر شـــاعري الوتـــر
                                                            . 

 ــدى ــت صـ ــتمسعـ ــة ِخلْـ ه نغمـ
. 

كالمــاً كهمــس النســيم العطــر   
. 

وأرهفـــت مسعـــي لعلِّـــي أََبـــني 
. 

ــر  ــاة البشـ ــكو طغـ ــئن وتشـ تـ
. 

ــناك  ــان صــوت األراضــي ه ــد ك وق
. 

ويف أرضـــهم كـــل شـــر ظهـــر
. 

ــداً    ــاً وحق ــألوا األرض ظلم ــم م فه
. 

وال احلـــق للضـــعفاء انتصـــر  
                                                       .      

ــاره    ــنه جـ ــار يأمـ ــال اجلـ فـ
. 

ــدر    ــيما ن ــدل ف ــبح الع ــد أص وق
. 

ــيطة    ــل البس ــور ك ــأل اجل ــد م فق
. 

ــر  ــٍل نكـ ــاداً بفعـ ــوا فسـ وعاثـ
. 

فكــيف ــم إن أتــوا للفضــاء؟    
. 

وللحـــرب باللـــهب املســـتعر  
. 

وهــم عاملــون لســفك الــدماء    
. 

ويف غـــزوهم يومــــنا املنتظــــر 
                                                            . 

ــنهم   ــنا مـ ــى أرضـ ــاف علـ خنـ
. 

فـــإين خشـــيت املصـــري اخلطـــر
. 

فعـــدت طريقـــي إىل األرض خـــوفاً 
. 

يــنام الشــجي احلــذر؟  وكــيف 
. 

وأغمضــت عيــناي كــيما أنــام    
. 

ــر  ــرة يف العمـ ــا مـ ــعدت ـ سـ
. 

ــنام  ــة يف املــ ــورا رحلــ تصــ
. 

 

 ":خيال توارى"ار الغزل هذه القصيدة بعنوان  ومن أشع-
ــادر  ــب ن ــوعد يف احل ــوفا بال ــإن ال ف

. 

وفــيت وغــريي لألحــبة غــادر    
. 

أحاديــث مســار روــا اخلواطــر   
                 .                                            

ىـد مض ـا كان ق  ـقرأت عن األحباب م    
. 

ويف احلــب مــا يشــقي وفــيه املخاطــر
. 

ــيت؟    ــب راح ــريت ال أدري أيف احل حت
. 

فأرجــع للذكــرى وقلــيب حيــاذر   
. 

ــوعد   ــاع مـ ــذ يل اآلالم إن ضـ تلـ
. 

ــندي حاضــر    ــبوب ع ــأين واحمل ك
. 

ــيقة     ــت حق ــيا وليس ــعد باللق فأس
. 

خــيال تــوارى ال تــراه النواظــر   
. 

ــري   ــو خباط ــبعد وه ــم ال ــيه رغ أناج
. 

ــاء وقْــ  ــعري ويف األحش ــامرس د يس
. 

ــي    ــني جواحن ــب ب ــات القل ويف خفق
. 



ــر  ــوج إين حائ ــال امل ــب ق ــن احل ع
                                                            . 

ــوجه  وقفــت أناجــي البحــر أســأل م
. 

رـحب جائ ـي احلب، وال  ـمع الشط أبغ  
. 

ألســت تــرى هــذا الصــراع رضــيته؟ 
. 

ان والصب ساهر  ـد واألشج ـن السه ـم
. 

ــي    ــنوم يتق ــبال بال ــي ال ــعيد خل س
. 

ــب  ــن احل ــم ع ــا وه ــريطاردن  غام
. 

فآلـــيت أن املـــوج قلـــيب وقلـــبه 
. 

ــر ــوهم طائ ــإن مل يكــن فاحلــب كال ف
                                                            . 

ــب إالَّ   ــا احل ــبه وم ــن حن ــدق مم الص
. 

ــادر  ــك غ ــرجوه وخل ــفو ت ــال ص ف
. 

ــوفا   ــن ال ــبع م ــب ن ــن للح إذا مل يك
. 

 

 الفنان حممد أمان يشدو(( 
  ))مبقطوعتني من أشعار احملتفى به

لوداع وقبل اختتام األمسية شدا الفنان حممد أمان مبقطوعتني من شعر احملتفى            وعلى مرفأ ا  
وفيما يلي املقطوعتان   .  مجيلني رائعني، أطرب ما السامعني      )١(به علي أيب العال، وأنشدمها جمسني     
 :اللتان تغنى ما الفنان حممد أمان

 ":األوىل" -
يـــا مـــىن قلـــيب أريـــين احلـــب أشـــتاق هـــواكِ      

. 

ــواكِ   ــب ســ ــعد القلــ ــل يســ ــيس يل يف األرض خــ لــ
. 

ــوم أراكِ  ــويت يـــ ــغوف نشـــ ــري شـــ ــا طـــ فأنـــ
. 

ــناكِ   ــو ســ ــة تعلــ ــوين رقــ ــوم وكــ ــي اللــ فدعــ
. 

ــفاك  ــوم صــ ــفوها يــ ــن صــ ــب لكــ ــياة احلــ فاحلــ
. 

 

 :وهي" املسمى حامتاً" أما الثانية فهي قصيدة قيلت ليلة عقد قران ابن احملتفى به -
ــىن    ــاً ومغ ــاب أنس ــيه ط ــنا ف ليل

. 

هــاِت ردد مــن القصــائد حلــناً    
. 

فــتهادى يف خطــوها كــل مغــىن   
                                                            . 

ــباهت  ــيه أجنـــم وتـ رقصـــت فـ
. 

ــتغىن  ــىن تـ ــرقت واملـ ــيه أشـ فـ
. 

ــرانٍ   ــامت يف قــ ــيك حــ لتحيــ
. 

وامحــــد اهللا شــــاكراً مطمئــــناً
. 

فــاخط للســعد واثقــاً يف ثــبات    
. 

لــركاب العــريس أهــالً وخــدنا   
. 

ــنادى    ــد ت ــهم ق ــع كل ــر اجلم وانظ
. 

                                           
 ."الاملو"لون من ألوان الغناء احلجازي يشبه : سجاملَ )١(



* * * 

 

واهـــدها باقـــةً لعـــرس اللـــيايل
. 

ــا أردت وروداً   ــروض م ــن ال ــذ م خ
. 

ــيوم    ــت ب ــاٍن زه ــن أم ــاِلم وص
. 

ــناً    ــد حل ــني تنش ــري ح ــع الط وامس
. 

ــالل   ــاملىن واحلـ ــنه بـ ــبة مـ هـ
. 

ــى   ــل وأحلـ ــا أجـ ــنة اهللا مـ سـ
. 

اللـــنيب اهلـــدى مـــدى األجـــي
. 

ه ـــادتــــلوصـــالة مـــن اِإل 
. 

 

  ))تنبيه قبل ختام األمسية(( 
وقبل أن تلقي سفينة األمسية مراسيها يف مياه ميناء اخلتام حتدث منظم فقراا األستاذ                

 :املقبلة فقالحسني جنار منبهاً احلاضرين إىل االثنينية 
 مبناسبة افتتاح ندوة قراءة جديدة لتراثنا النقدي اليت ينظمها نادي جدة األديب الثقايف،                 -

ثنني القادم أن تستضيف هذه النخبة الطيبة        ناقداً وباحثاً، فإن إثنينيتكم يسرها يف اال       ٢٢ويشترك فيها   
هذه األمسية الطيبة اليت     تشكر للمحتفى به  من األعالم، واملفكرين، واألدباء، فمرحباً بكم إىل امللتقى، و        
  .عشناها معاً، ونرجو له عمراً مديداً، ودوام التوفيق إن شاء اهللا

 

  ))قصيدة ما بعد التقاعد(( 
 :جاء فيها" بعد التقاعد"ثنينية تكرميه بعنوان األقى احملتفى به قصيدته األخرية يف 

وابــتدا فجــر األمــاين والــرجاء   
. 

ــناء     ــان الب ــا ك  ــرت ــبة م حق
. 

ــاء  ــالة ودعـ ــر وصـ ــني فكـ بـ
                                                            . 

ــا   ــن أدرا ــنفس م ــفو ال ــيث تص ح
. 

ــناء   ــد وعـ ــالم وكـ ــني أحـ بـ
. 

مـــر يب عهـــد ملـــيء بصـــراع 
. 

أن تـــرى مـــا قـــدمت لألصـــدقاء فصـــحوت الـــيوم والـــنفس مـــناها
. 

ــراغ   ــويل فـ ــن حـ ــت ومـ ــن   وتلفـ ــة مـ ــه القلـ ــياءوبـ هم أوفـ
. 

ذاك شـــأنُ الـــناِس يف الدنـــيا وكـــلٌّ حـــول رب اجلـــاه مـــدح وريـــاء
. 

خـــل أيامـــي جـــباناً يف العـــداء
. 

وغـــريب أن أرى مـــن خلـــته   
. 

ــياء  ــياً يف حـ ــود نقـ ــادق الـ صـ
. 

ــق     ــان حب ــن ك ــفوة م ــنما الص بي
. 

هـــو مـــن تلقـــاه حصـــناً يف حـــياة خلصـــت بعـــد كفـــاح وشـــقاء
. 

ــوفاء   ــى بالـ ــن حتلـ ــوة ممـ دعـ
                                                            . 

ــيب   ــعيد إذ ألـ ــيوم سـ ــا الـ وأنـ
. 



وهـــو يف ناديـــه يرعـــى األدبـــاء
. 

ــداً     ــد جم ــن خل ــم وم ــرم العل ك
. 

عـــن أبـــيه ذي املعـــايل واِإلبـــاء
. 

ــوروثة   ــه مــ ــفة يف دمــ صــ
. 

مضــرب األمــثال بــذالً وعطــاء   
. 

ــبد  ــرامه عـ ــدا إكـ ــود غـ مقصـ
. 

ال أوفـــيه ولـــو جـــبت الفضـــاء فلـــه الشـــكر ومهمـــا قلـــت عـــنه
                                                            . 

ــدعاء    ــين ال ــم م ــيوم هل ــنا ال حفل
. 

ــويل  ــن حـ ــرواوملـ ــن حضـ  ممـ
. 

ــر وإين ــكر بتقديــ ــم الشــ ــاء هلــ ــعيد باللقــ ــب ســ يف ذرى احلــ
. 

 

  ))كلمة اخلتام(( 
 :مث اختتم السيد حسني جنار األمسية بالكلمات التالية املوجهة إىل احملتفى به

مسنا مجيعاً متعك اهللا بالصحة والعافية، وجعل بقية أيامك كلها عطاء            ولك الشكر موصوالً با    -
 .ثراً يف عطاء، شكراً لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 
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 حفل التكريم
 ))افتتاح األمسية (( 

 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، حممد               -

 .بن عبد اهللا عليه، وعلى آله أفضل الصالة، وأمت التسليم
 أيها اِإلخوة األفاضل، مرحباً بكم يف لقاء هو لقاء األدب، لقاء الكلمة املعربة، لقاء النقد                  -

صفوة هذه الليلة إمنا جاءت إىل هذا املكان بدعوة مباركة،           .  شه ونعيش له  الذايت للتراث الذي نعي   
سعدنا ا مجيعاً من النادي األديب الثقايف مبدينة جدة، ومبباركة من اجلهات املسؤولة بالرئاسة العامة                 
لرعاية الشباب، وكانت جدة حمظوظة بأن تضم بني شاطئيها أو شطآا املمتدة هذا الزخم من                   

 .، ومن املشاعر، ومن العقول النريةالعواطف
 . فمرحباً بكم وجبمعكم، وسوف نسعد بكم مجيعاً يف هذا اللقاء الذي جيمعنا بكم-
 والكلمة اليت نبدأ ا فاحتة هذا اللقاء هي للمحتفي الذي أتاح لنا مجيعاً هذه الفرصة لكي                   -

  .نلتقي معاً وعلى مائدة احملبة والصدق والوفاء
 

  ))ة األستاذ عبد املقصود خوجهكلمة سعاد(( 
 :مث حتدث احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق                  -
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، إا من ليايل السعد أن حنظى بلقاء هذه الصفوة من                 .  واملرسلني
فكر، والعلم، والثقافة، واألدب، إا ليلة سعيدة أن نتشرف بسعي األدب، والعلم، إلينا، فأهالً              رجال ال 

 .وسهالً ومرحباً بكم
 إن انتقالكم من بالدكم هناك إىل بلدكم هنا هو انتقال إىل أهلكم، وذويكم، وإخوانكم،                 -

، نلقاكم باألحضان، وتلتف    وحمبيكم، وعاريف فضلكم، وعلمكم، وأدبكم، تطؤون سهالً وحتلّون أهالً        
 .حولكم أفئدتنا املفعمة بالتقدير واحلب، واِإلكبار



 هذا اللقاء الذي نسعد به يف هذه األمسية هو لقاء خري وبركة، لقاء تواصل وعطاء، فكم حنن                  -
مدينة جدة ترحب بكم، لقد ألبستموها حلل الثقافة         .  سعداء بكم، وكم حنن مزهوون بوجودكم      

متوها أحلى جواهر الفكر، والفن، فطوىب هلا بكم، وطوىب لنا بوجودكم بيننا يف هذا                واألدب، وقلد 
األسبوع الثقايف األديب، الذي يشكر عليه سعادة األخ الكرمي األستاذ عبد الفتاح أيب مدين رئيس                 

دة، النادي األديب الذي خطط هلذا األسبوع، ودعا إليه مجعكم الكرمي باسم النادي األديب الثقايف جب                
 .بدعم من الرئاسة العامة لرعاية الشباب اليت دائماً ما يكون هلا قصب السبق يف مثل هذه األمور

 حنن دائماً حباجة ملثل هذا التواصل، ونتمىن أن نلتقي يف أسابيع قادمة، ليس فقط بنادي جدة،                 -
 أصقاع العامل العريب    وإمنا يف كل ناٍد ثقايف أديب يف اململكة العربية السعودية، بل ويف كل صقع من                

إن هذا التواصل يف احلقيقة هو التواصل الذي يؤدي إىل تالقح األفكار، وإىل تآلف                 .  واِإلسالمي
القلوب، وإىل وحدة الصف، وصفاء النفوس، فنحن أحوج ما نكون إىل ذلك، ونسأل اهللا سبحانه                 

 فجزاكم اهللا عن كل خطوة      .وتعاىل أن يثيبكم على ما تفضلتم به من حضور إلينا بعلمكم وثقافتكم            
 .خطومتوها إلينا خرياً، وعن كل حركة وسكنة عطاء أوىف

 يسعدين باسم اِإلخوان الكرام مجيعاً أن نشكر لكم إتاحة هذه الفرصة لنا، ونتمىن أن نلقاكم                 -
 .دائماً، وأنتم مجيعاً على خري ويف خري

باعطب، يسعدنا أن حنتفي به، وتسعدنا       ضيف ندوتنا يف االثنينية القادمة هو األستاذ أمحد سامل           -
مشاركتكم مجيعاً، وال يفوتين قبل أن أي كلميت أن أحيي العالمة ااهد الشيخ أمحد ديدات الذي هو                 
بيننا، والذي أردت أن يكون وجوده يف هذه األمسية معنا مفاجأة، وسنعطيه الكلمة بعد أستاذنا                  

، فقد أتى منذ زمن طويل ليكون معكم، وليحييكم فشكراً           الزيدان، الذي يود أن يتركنا ألنه متعب      
 .لكم، وشكراً للجميع

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

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

وع املاضي أن األستاذ عبد املقصود قال أنه           بسم اهللا الرمحن الرحيم تذكرون يف األسب         -
سيخربكم مبفاجأة، أعتقد أن هذه املفاجأة هي اليت فوجئت ا أنا، فما كنت مستعداً ألتكلم، وما كنت                 

والعامل، بني   هذا التواصل بني العامل   .  أدري أين سأطلب إىل الكالم، ولكن أريد أن أكرر ما قلته باألمس           
هذه اِإلباحة اليت أبيحت لنا أن جنتمع ؤالء األفاضل          .  مرياثنا من تراثنا  األديب واألديب، هو حياة     



عام واحد سوية، ما رأيتهم       )١(العلماء ما كانت من قبل، أريد أن أذكر بعثة اجلامعة واألزهر حجتا يف             
 .يف مكة، وإمنا رأيتهم يف املدينة، ولعلي ال أدعي بأين كنت احملتفي م فقط

م زارهم، ومل أر عاملاً من املسجد تعارف مع الدكتور أمحد أمني، أو مع الشيخ                مل أر طالب عل    -
جلسوا .  علي حمفوظ، أو مع عبد احلميد العبادي، أو مع عبد الوهاب عزام، أو مع بقية أفراد البعثة                 

 أسبوعهم، أمتوا زيارم وصالم يف املسجد، وأنا الذي كنت معهم يشرفين ذلك أن أكون خادماً هلم،               
 .أو أن أكون احملتفي م

أيكم أمحد  :  ما كنت أدري أم هم، ولكين فوجئت أن أدخل مصادفة وأسأل          ..   ارجتلت كلمة  -
إن االرجتال يضيق   " :أنا، وجبانبه علي حمفوظ، ألقيت كلمة قلت فيها        :  أمني؟ وإذا أمحد أمني يقول    

". لة منكم قرأتكم فأنتم أساتذيت    بفحول الرجال، ولكين سأكون الفحل أمامكم اآلن ألين أستمد الفحو         
، "إنَّ مجال الدين األفغاين ض بالشرق، وما ض مجال إالَّ يف الكنانة، مصر             :  يقولون" :وقلت أيضاً 

وبعد أن سكت قام أمحد أمني، وقد اغرورقت عيناه بالدموع، ألنه كان يواجه القبة اخلضراء يف صالون                 
من علَّمنا؟ من هدانا إىل اِإلسالم؟ من علَّمنا اللغة؟ إنه هذا البلد،            لقد تعلَّمتم منا لكن     :  فقال.  املدرسة

 .وأهل هذا البلد، مث أثىن ثناء يليق به
 

 كان ذلك فضيلة التعارف، واليوم هذا الكثر من املثقفني، هذا الكثر من الشباب والشيوخ                -
 البلد، لئن متثل ذلك يف      جيتمع ؤالء العلماء دون حاجز، دون أي مانع، ذلك ما حيمد حلكومة هذا             

رعاية الشباب أو يف النادي األديب يف جدة، فإن املثل األكرب هو خلادم احلرمني الشريفني امللك فهد،                  
 .فلوال أن أباح، ولوال أن يرضى ذا لتعذر اجتماع الناس بالناس الذين هم الناس

 

وبيان التراث؟ أم هو نقد      أليس هؤالء العلماء هم الناس؟ لكين أسأل هل هو إحياء التراث              -
ليس .  ماذا يعين نقد التراث؟ التراث قد كتب، وسجل يف األمهات         ..  التراث؟ ما زلت غري فاهم هلذا     

من التراث يف السرية يف     ..  فمثالً.  املوضوع هو نقده وإمنا املوضوع هو فهمه وفقهه، واالستنباط منه          
، فلماذا ال يقابله إالَّ العباس بن       " يسرب الطريق  خرج أبو سفيان قائد اجليش من مكة سابراً       "غزوة الفتح   

 سابراً؟.. عبد املطلب؟ فهل العباس بن عبد املطلب سافر
 

 إذن من الفقه هلذه الرواية يف التراث أن أزعم، ولعلي على يقني من ذلك، أو صادق يف ذلك                   -
 وبأسلوب  رسول اهللا   أن أبا سفيان والعباس قد تعارفا على ذلك وقد كان بينهما اتصال لذلك، وأن               

البشر كان يعلم عن ذلك، وإالَّ فمن اخلطأ أن خيرج قائد اجليش يف مكة أبو سفيان سابراً يف الطريق،                    

                                           
 .١٤٤ – ١٤٣ وردت هذه القصة بتفصيل أوسع يف اجلزء األول من االثنينية ص)١(



ميسك به العباس بن عبد املطلب الذي كان سابراً يف الطريق، فيأيت به إىل رسول اهللا، ويعلن إسالمه،                   
 .ويكون بيته هو اآلمن

 نقد التراث، أو فهم التراث على هذه الصورة فأهالً وسهالً،            كالكعبة لكل مسلم، إذا كان     -
أما إن كان النقد نقضاً، أو كإنكار االرجتال على احلارث بن حلزة، مع أن العرب وشاعرهم كان أمياً                   

. فليس لديه قلم، وليس لديه قرطاس، إمنا لسانه هو قلمه وهو قرطاسه، والرؤية له هو القرطاس والقلم                
ال كما علمنا عن ذلك عن أستاذ األساتذة الكبار الدكتور العميد طه حسني، الذي رجع               فإنكار االرجت 

ال أدري كيف أنكر االرجتال على احلارث بن حلزة، وطه حسني هو أول املرجتلني؟                .  عن ذلك بعد  
 .أليس هو املرجتل؟ أم أقول نكتة إمساعيل صدقي عنه يرمحهما اهللا مجيعاً

إمساعيل صدقي قاهلا، كتب طه حسني ينتقد        .  يقرأ وال يكتب   أقول إن طه حسني أمي ال         -
أأرد على  :  ملاذا ال ترد على طه حسني؟ فقال      :  إمساعيل باشا صدقي، فقالوا ِإلمساعيل صدقي يف الربملان       

أمي؟ صحيح إنه أمي ال يقرأ وال يكتب، لكنه أمي القلم، أمي احلرف، ولكنه القارئ الفكر، العامل                   
قد التراث هو إنكار االرجتال على العرب فأنا لست معهم، وقد أكون الصغري               فإن كان ن  .  املفكر
هلذا أحيي أساتذتنا الكبار،    .  ولكين ذا الرد لعلي أكون قد أكربت نفسي بأكثر من الالزم           .  أمامهم

 ال:  وكما يقول طه حسني   .  أساتذة التراث الذين حييا م التراث، فتراثنا حي ألن لغتنا العربية سرمدية           
أرجو أن يكون حياة التراث،     .  خوف علينا فما دام هذا القرآن سرمدياً، فإن اللغة الفصحى سرمدية           

. وبيان التراث، وفقه التراث ال نقض التراث، وليس هذا اعتراض وإمنا هي صراحة أعتربها صرحية                
 .ولعلّي أجد عندهم أن يقولوا يل أا مليحة

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة ااهد فضيلة الشيخ أمحد ديدات(( 
 :مث أعطيت الكلمة للعالّمة والداعية املسلم، ااهد فضيلة الشيخ أمحد ديدات فقال

 : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم-
-          ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم   من  ١٢٠اآلية  [.   صدق اهللا العظيم 

 ].سورة البقرة
 يف هذه اآلية يقرر اهللا سبحانه وتعاىل قاعدة أبدية سرمدية وهي أن اليهود والنصارى لن                   -

ويف الوقت احلاضر اليهود ذهبوا إىل أبعد       .  يقبلونا كمسلمني إالَّ إذا اتبعنا ما هم عليه من ملة وعقيدة          



 يريدونه منا هو االعتراف السياسي م       من هذا، فهم ال يقبلون اتباعنا مللتهم وعقيدم، بل كل ما           
 .حىت إذا تزوج مسيحي أو مسلم من يهودية، يصبح يهودياً من الدرجة الثالثة. كدولة

 يف الوقت احلاضر املسيحيون يثريون التراب والغبار حول اِإلسالم يف كل مكان، فهم يعادون               -
كثريون، ونشري إىل أن املسلمني هنا يف مكان        أعداء اهللا وأعداء اِإلسالم     .  اِإلسالم بكل الطرق والوسائل   

مثل اململكة العربية السعودية، يشعرون بصفة خاصة بأم يف مأمن ومعزل عن خمططات أعداء اِإلسالم               
واملسلمني، ولكن هذا ليس بصحيح، والدليل على ذلك هذه املطبوعة اليت بني أيدينا، وهنالك شخص               

حديد امسه جون يل، عمل يف الكويت، ويف السعودية، وبعد أن           ياباين أو كوري ال أدري على وجه الت       
إنين ال أستطيع أن أفكر يف وقت أنسب من هذا          :  عاد إىل بالده حتدث إىل ذويه، وبين وطنه فقال هلم         

هذا هو أفضل وقت ميكن أن ننتهز       .  الوقت لتوجيه اهتمامنا جبهود الغزو الفكري للمسلمني والعرب       
التقى بستة من أكرب قادة املسلمني العرب،       :  خمططات قام ا على سبيل املثال     ويشري إىل   .  فيه الفرصة 

واتفق على إنشاء مركز أحباث لنشر املسيحية ومقاومة املخططات اِإلسالمية يف بريوت يف لبنان، ويدعو               
: ء، يقول الغربيني، واتمع املسيحي إىل تدعيمه بكل الوسائل مالياً، أو كما يقول هنا على األقل بالدعا              

 .إذا مل تكونوا معنا بأموالكم ودعمكم املادي، فال أقل من أن تكونوا معنا بدعائكم ودعمكم املعنوي
 منوذج آخر كتاب بعنوان أجراس اخلطر من اململكة العربية السعودية، مؤلفه شخص يدعى               -

. ائف لعشر سنوات  توم قريفث، عمله هنا يف السعودية متنقالً ما بني الرياض، وجدة والظهران، والط             
كان يعمل يف شركاتكم ومكاتبكم، ويؤدي عمله على حنو مرٍض وبإخالص، ولكنه بعد أن ترك اململكة                

 خياطب  -الفكرة اليت أريد أن أنشرها وأقنعكم ا         :  العربية السعودية، كتب هذا الكتاب يقول فيه      
قد أن اململكة العربية السعودية     أن الرياض والطائف وجدة جيب أن توجه هلا جهودنا، وال نعت          :  -قومه  

 على خربته اليت    اًمبعزل عن خمططاتنا، ويصف يف كتابه كيفية التغلغل والنفوذ إىل اتمع السعودي بناء            
 .عايشها يف اململكة العربية السعودية ملدة عشر سنوات

-             م يف   وهذا منوذج آخر، إن احلكومة والسلطة والنظام ال تسمح للمبشرين مبباشرة نشاطا
هذا منوذج لرسالة مرسلة بالربيد     .  هذه البالد، ولكن حيثما يصل الربيد، تصل أنشطة هؤالء املبشرين         

 إجنلترا، وبداخلها   -إىل عنوان هنا يف جدة يف حي الشرفية، مرسلة من بدفورد يف اململكة املتحدة                 
 .سلة إىل الرياضنسخة جمانية، عبارة عن الكتاب املقدس اِإلجنيل، ورسالة أخرى مماثلة، مر

إن التبشري املسيحي له أساليب يف الوصول إىل اهلدف، قد متنعه            :   النقطة اليت أريد أن أقوهلا     -
 .بالقانون من مباشرة نشاطه املادي، ولكن حيثما يصل الربيد يستطيع التبشري املسيحي أيضاً أن يصل

سيحيون يف نشاطهم، هناك     مثال آخر، ومثال صارخ على املدى الذي يذهب إليه املبشرون امل           -
طائفة من املسيحيني ال يزيد تعداد أتباعها على مليونني من البشر، تعرف باسم شهود يهواه، طبعوا                  



كتاباً خبمس وتسعني لغة من لغات العامل، طبعوا منه أربعة ومثانني مليون نسخة، وحنن ال نتحدث عن                  
تني وتسعني صفحة، طبعت منه      كتيب، وال عن نشره، ولكن عن كتاب مؤلف من مائة واثن              

يف عامل اليوم طبع مثل هذا الكتاب مبثل هذه الكمية يبني           .   نسخة، خبمس وتسعني لغة    ٨٤,٠٠٠,٠٠٠
 .إىل أي مدى يذهب املبشرون يف أنشطتهم

، هي عبارة عن جملة تطبع شهرياً عنواا        "شهود يهواه " ومطبوعة أخرى هلذه الطائفة املسماة       -
 نسخة، وتطبع مبائة وأربع     ١٣,٠٤٥,٠٠٠يطبعون منها شهرياً    "  برج املشاهدة "أو  "  برج املراقبة "

 .لغات، وتوزع يف مجيع أحناء العامل
 ومنوذج آخر من مطبوعات نفس الفئة من املسيحيني، وهذه الة اليت تشاهدون غالفها                -
ملوا هذه  تأ.   نسخة شهرياً بثالث ومخسني لغة      ١٠,٦٠٠,٠٠٠، يطبعون منها  "استيقظوا"بعنوان  

األرقام، املسلمون اآلن لو مجعوا كل إمكانام وقدرام حىت اآلن ليس هناك ما يشري إىل أم متكنوا                  
طبع مائة مليون صحيفة يف موضوع واحد، لتوزع على العامل بكل ما لديهم من دوالرات بترولية                  من

 .وغري بترولية
وتوزع "  احلق املبني "بع جملة شهرية عنواا      هنالك عائلة يف أمريكا امسها عائلة آرمسترونج، تط        -

 نسخة شهرياً جماناً، وترفض تلك العائلة قبول أي مبلغ لقاء تلك الة، أو أي                ٨,٠٠٠,٠٠٠منها  
دعم هلا مهما كان الشخص الذي يتلقاها وإذا أراد أن يدفع مقابل احلصول عليها قال له املسؤولون                  

 .إن كل التكاليف مغطاة بالكامل: عنها
 ويبدو أم يعرفون كنه عقليتنا ونفسيتنا، وخنشى أن تكون عقلية الشحاذين، ألم يرسلون               -

أتدرون ما هي اهلدية؟    .  بداخل الة قسائم، ويقولون فيها تقدم ذه القسيمة لتحصل على هدية جمانية           
 بإحدى عشرة هلجة    مطبوع باللغة العربية، وهو موجود ومتاح     "  اِإلجنيل"إا نسخة من الكتاب املقدس      

من اللهجات العربية املنطوقة يف العامل العريب من املغرب ومصر وجنوب السودان، والدول العربية يف                
 ماذا أعددمت هلم باملقابل؟: ويوزع جماناً، وسؤايل.. آسيا

 نسخة من الكتاب املقدس     ٨٠٠,٠٠٠ يف جنوب أفريقيا وحدها، ومبائة وسبع لغات، وزعوا          -
 . نسخة من خمتصرات الكتب املقدسة املسيحية٣,٠٤٦,٠٠٠ باِإلضافة إىل يف سنة واحدة

 شخص يقومون بأعمال التبشري املسيحي، هؤالء       ٤٢,٠٠٠ ومن الواليات املتحدة وحدها      -
 شخص من اتمع األمريكي الذي يشمل مظاهر        ٤٢,٠٠٠.  من العاملني يف هذا احلقل    %  ٦٠ميثلون  

 متظاهر يف مدينة سان     ٣٠٠,٠٠٠مع الذي خرج فيه قبل وقت قريب        االحنالل والشذوذ اجلنسي، ات   
 فتاة من الشواذ أيضاً على الدراجات البخارية، ولكنهم         ١٥الشواذ، تتقدم املظاهرة     فرانسيسكو من 

 .حني يأتون ألنشطة التبشري املسيحي جيدون وجيتهدون



خ عبد املقصود سيغضب علي،      أمتىن أن ما قلته سوف لن يفسد شهيتكم للطعام، وإالَّ فإن األ            -
 .وهلذا سأبدأ يف إعطائكم جرعة من األشياء املنشطة، وفاحتات الشهية

 هذا الكتيب باحلروف العربية الظاهرة على غالفه، يرسل ويباع للعامة، يظن اِإلنسان ألول               -
الم، ولكن ما إن    نظرة، ومن عنوانه، ومن طريقة الكتابة العربية املوجودة عليه، أنه كتاب له صلة باِإلس             

 .تفتح الكتاب حىت تكتشف أنه العهد اجلديد
 مناذج منوعة من اهلدايا اانية، اليت توزع بدون حساب يف كل أحناء العامل اِإلسالمي والعريب                -

مثالً هذه  .  مع االستخدام الفين للخط العريب، حبيث يوحي ألول وهلة بانطباع خمتلف عن احلقيقة              
 حممد، ولكن مع التمحيص والنظر املمعن       -اهللا  :  ظر القارئ إليها فيعتقد أا تقول     البطاقة ألول وهلة ين   

وهناك عبارات مقتبسة من فصوهلم يف العهد       .  جتد أا تقول اهللا حمبة، ومن يثبت يف احملبة يثبت يف اهللا            
 .القدمي والعهد اجلديد

بنا، وهذا ما حدث معي شخصياً      ر:   ومثال آخر هذه امللصقة رمبا يتوهم الناظر إليها أا تقول          -
 ولكن  ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة       رأيت امللصقة، فظننت أا الكلمة األوىل يف اآلية         

يا أبانا  :   حىت اتضح أا آية من العهد القدمي، أو العهد اجلديد تقول           ،ما إن نظرت إليها عن قرب أكثر      
 . إخل...الذي يف السموات

 من امللصقات باستخدام اخلط العريب أيضاً، ولو أُتيحت يل الفرصة للحصول              مناذج أخرى  -
على مليوين نسخة ألمكن بيعها حىت للحجيج يف موسم احلج، وكلها مقتبسات من العهد القدمي والعهد                

 .اجلديد
:  حني ام الرسول عليه الصالة والسالم بأنه اختلق القرآن، دافع عنه اهللا سبحانه وتعاىل قائالً               -
           وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله..  .  ويف موضع آخر  :   أم يقولون افتراه

 ١٦اآلن يف هذا العصر أعداء اِإلسالم خرجوا مبشروع استغرقهم          .  قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات     
 :قرآنية من أمثلتهاكتابة سرية املسيح بلسان عريب فصيح، حماولني فيها تقليد اللغة ال.. سنة

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم، باب السكينة، مقدسي-
قل يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تؤمنون باهللا حقاً فآمنوا به وال ختافوا إن لكم عند اهللا جنات                   "  -

 ".نزال
 وهذا إجنيل جديد صمم خصيصاً للعرب املسلمني، وجهالء الفالحني، واملسلمني غري العرب              -

بسم اهللا، رغم أنه ال توجد      :  وبدأوا السور بقول  .  ون فيه كثرياً، ألن اجلرس مثل القرآن       قد ينخدع 
 .قل يا أيها الذين آمنوا.. بسملة يف اِإلجنيل، واللغة مقتبسة بعض العبارات من القرآن



هذا الكتاب  .   هذا فيما خيتص باملسلمني العرب، ولغري العرب فإم أيضاً عملوا على تضليلهم            -
إىل كل مسلم ناطق باللغة اِإلجنليزية يف مجيع أحناء العامل، يرسل من أمريكا حيث تكلفة إرساله                 يرسل  

هناك حب أعظم    ليس"  احلب األعظم "بالربيد تكلف دوالراً وربع دوالر بالربيد فقط، وعنوان الكتاب          
يخفيه حىت خيتلي   من هذا، يظن اِإلنسان عندما يتلقاه أن فيه قصصاً، أو أدباً عن العشق والغرام، ف                

  .والسالم عليكم. بنفسه، ويفتح الكتاب فإذا به العهد اجلديد
 

  ))كلمة األستاذ عبد ا الشهيل(( 
مث حتدث األستاذ عبد اهللا الشهيل مدير عام األندية األدبية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب              

 :فقال
الة والسالم على نبينا حممد، وعلى آله        بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والص         -

 .وصحبه أمجعني
 :أساتذيت الكرام..  أصحاب املعايل والسعادة-
 :وبعد.. وأسعد اهللا مساءكم بكل خري..  سالم عليكم من اهللا ورمحة وبركة-
 فالكلمات تتعثر بني شفيت، وهي دائماً متعثرة ولكن قد زادها تعثراً بالغة من سبقوين من                  -
 الكرام، يف دقة معاجلتهم وحسن تناوهلم، وقيمة ما طرحوه، ووجاهة أفكارهم، وإين إذ أذكر                األساتذة

سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، فإعجايب مفرط به ومن قبله بوالده األديب الراحل الذي طاملا                 
 .تتلمذت على كتاباته، كما تتلمذ العديد منكم وال شك

نحازاً، ولكن ال بد من تقرير حقيقة وهي أنه من أهل املكارم             إن إعجايب املفرط به قد جيعلين م       -
والفضل والكرم، يبادر إىل كل ما فيه النفع العام، وحياول أن جيعل للمثقفني مكاناً بني وجوه اتمع،                  
وهم هلم الصدارة وال شك، وإمنا استجابته هلم حتسب من املكارم إذ مل ينشغل أو يصرف جل وقته                    

 .ادية، واهتم بالنواحي الثقافية، وهذه لفتة كرمية منهباجلوانب االقتص
 وحنن يف هذا البلد املعطاء الكرمي، أنعم اهللا علينا باِإلسالم وباحلكم العادل، وباالستقرار،                -

ورغبةً يف جتذير كياننا حضارياً أخذ االهتمام يتنامى         .  وباألمن واألمان والرخاء، بفضل والة األمر      
على مواجهة التحديات،    الثقافة اليت تبين اِإلنسان حقيقة، وجتعل املواطن قادراً        باجلوانب العقلية من    

 .وال أود أن أطيل. متمكناً من نفسه واثقاً ا، يستطيع أن يصل إىل مبتغاه، وأن مييز الغث من السمني
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
ت الكلمة لسعادة رئيس النادي األديب الثقايف جبدة، األستاذ عبد الفتاح أيب مدين             مث أعطي 

 :فقال
: وبعد..   احلمد هللا محد الشاكرين، والصالة والسالم على نبينا، وعلى آله وأصحابه أمجعني             -

ضيف يبدو أن الزمن يطاردنا يف كل مكان، فتحديد الزمن بالقياس إىل احلديث، وبالقياس إىل هؤالء ال               
عندما حيدد بدقائق حمدودة، أعتقد أن ذلك يكفي، وأعتقد أن العشاء ال ميكن أن يكون فاصالً، وأعتقد                 

 .أن العشاء ليس مهماً بالقياس إىل هذا التكرمي، فالتكرمي معنوي قبل أن يكون أي شيء آخر
ه الندوة   أريد أن أقول لألستاذ الزيدان، أو أصحح له مقولته عن نقد التراث، فنحن يف هذ                -

ليس لنقد التراث، وإمنا هي لقراءة التراث، قراءة علمية ال تعترب نقداً، ولو كانت نقداً فإن النقد يكون                  
أرجو أن تبلغ هذه الكلمة األستاذ زيدان، وسأبلغها له         .  للغربلة وليس هذا عيباً، وال ضري علينا يف ذلك        

 .مىت ما قابلته فيما بعد
فنا األستاذ عبد املقصود خوجه، وأرجو أن ال يكون بعيداً عين،            مث إين أريد مواجهة مع مضي      -

فأنا أريد أن أعقد مصاحلة معه أمامكم، وأن أشهدكم على هذه املصاحلة، فقد غضب مين بعض الشيء                 
إن مضيفنا ليس من حقه أن يقطع علينا الطريق، فيتحدث عن الشعر،            :  يف األسبوع املاضي حينما قلت    

أريد أن أصاحله، وأن أتراجع ال      .   عن الشاعر، ويترك الشعر والنقد لآلخرين      وإمنا ينبغي أن يتحدث   
خوفاً من ذلك الغضب، وإمنا أريد أن أكسبه إىل جانيب، فإنا يف حاجة إليه مرات ومرات، وهذه الدار                   

 .ليست له وحده، وإمنا هي دارنا كلنا
مقطوعة قاهلا أبو الطيب     ولعل هذه املصاحلة تضطرين إىل أن أستشهد ببيت من الشعر من               -

 :املتنيب يف بدر بن عمار يقول
ك ال ميضي  ـذي ل ـل ال ـل والفض ـمضى اللي  

. 

 
 

 وقبل أن آيت على العجز أو الشطرة األخرية، أرجو أن تعلموا وأنتم تعلمون أن املتنيب رجل                  -
لبيت اليت أوجهها لصديقي األستاذ عبد املقصود أرجو أن ال          جاد كل اجلد، فالشطرة األخرية من هذا ا       

شطر البيت وإن مل    .  تفهم فهماً خاطئاً ذلك ألن املتنيب خياطب أمرياً، وأنا أخاطب أيضاً أمرياً يف كرمه              
 .يكن غزالً ألن املتنيب ال يتغزل يف أحد حىت يف اجلنس املطلوب أن يتغزل فيه

ــك ال مي    ــذي ل ــل ال ــيل والفض ــى الل ــيمض ض
. 

ورؤيـــاك أحلـــى يف اجلفـــون مـــن الغمـــض
                                                            . 

 



لبيت،  لعل هذا الرصيد املتواضع من األدب أن حيل ذلك الغضب، وأن تكون املصاحلة ذا ا                -
أو ذه الكلمة على رؤوس األشهاد كافية ألن تعيد املياه إىل جماريها، وأيضاً ال أريد أن أسرق الزمن،                   

 .أو أن يسرقين الزمن
 ندوتنا هذه كنا حراصاً على انعقادها منذ العام املاضي، ولكن حصلت شواغل أدت إىل                 -

ومثقفينا من عاملنا العريب أن مند جسوراً       تأخريها، وكنا نريد أن نلتقي مع هذه الكوكبة من علمائنا            
الوجوه  متواضعة إىل املغرب وإىل املشرق، لنلتقي يف بلد العرب، ومهد األدب واللغة العربية مع هذه               

 .من هؤالء الضيوف الكرام
 وقد حقق اهللا هذه األمنية، وكان يف إمكاين حينما شغلت، أو حينما كانت هناك ظروف                  -

املاضي أن أغض الطرف، ولكن الطموح، ولكن التحدي، ولكن اِإلصرار هو الذي             لتأخريها يف العام    
جعلنا نسعى ونسعى حىت ننجزها يف هذا الوقت املناسب إن شاء اهللا، والفضل هللا أوالً وآخراً، مث لسمو                  

ل األمري فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب، وأخي وصديقي األستاذ عبد اهللا الشهيل الذي ذلَّ               
لنا كل املصاعب حىت جعل هذا امللتقى الذي ينهض به النادي، وأعتقد أنه أكرب من مساحة النادي ومن                  

 .حجمه، غري أن الطموح ليس له حدود
 ضيفنا يف هذه الليلة يف دارنا هذه العامرة بأهلها إن شاء اهللا، وضيف النادي وضيف البلد                   -

حنتفي م وحنن هلم من الشاكرين على تفضلهم باالستجابة         وضيفكم مجيعاً احتفينا م باألمس، وما زلنا        
 .إىل هذه الدعوة ليثرونا بأدم وثقافتهم، وليحاورونا وحناورهم فيما اخترنا من موضوعات أدبية

 وقد حتقق الكثري من املكاسب يف خالل األيام الثالثة املاضية، وهللا مزيد احلمد، وسننجز هذه                 -
هي منها إن شاء اهللا، وتبقى الذكرى يف هذا اللقاء وإىل لقاءات أخرى إن شاء               املهمة بعد يومني أو سننت    

يبقى جبانب الذكرى ذلك احملصول، أو الرصيد من هذه األفكار اليت سنجمعها يف أكثر من كتاب،                .  اهللا
وسنلتقي إن شاء اهللا يف مناسبات أخرى على مائدة أخرى من موائد األدب، لنتحدث ونتحاور يف                  

 .ولنتحاور يف التراث، ولنهيئ تراثنا لنقرأه، أو تقرأه األجيال فيما بعدالنقد، 
 . مرة أخرى أترك اال لغريي، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))تعقيب لألستاذ عبد املقصود خوجه(( 
مث يعقب احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه على كلمة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين فيما               

 :يتعلق بطلب األستاذ عبد الفتاح مصاحلة احملتفي فقال
 : أخي األستاذ عبد الفتاح أبا مدين-



ال أكثر،  ..   ال ميكن أن أغضب عليك وأنت احلبيب إىل قليب ونفسي، ولكنه دالل اِإلخوة              -
ذا وستجدين دائماً عضداً لك، وأخاً، مسانداً ألنين أعرف متاماً اجلهد الذي تبذله يف سبيل خدمة ه                 

اخلري، ويف   فتأكد متاماً أنين سأكون جبانبك يف السراء والضراء، يف         .  الوطن، ويف سبيل الثقافة والعلم    
وما صدر عنك من كلمات رقيقة يف هذه األمسية موجهة إيل مل تكن إالَّ نابعة من                 .  قلبينا حمبة متصلة  

  .ثة خلقك والشكر لكقلب حمب ال يكافئها مين إالَّ احلب والتقدير لك واِإلعجاب بك وبدما
 

  ))كلمة األستاذ عبد ا اخلشرمي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ األديب عبد اهللا اخلشرمي فقال

 :اً السالم عليكم ورمحة اهللا وأسعدمت مساء-
 وحىت رب بالكلمة إىل واحة الشعر، وأرجو أن يكون شعراً أعتذر أوالً، ألنين ال أجيد                   -

مة، ولكنه شعر حىت وإن كان ينبت فيه بعض احلزن، ولكنكم أنتم أهل الفكر،               كتابة القصيدة املنظو  
وأهل املعرفة، طوقتمونا وطوقتم هذه العروس اجلميلة بعقد فكري مجيل، سوف يظل يف ذاكرتنا أمجل                

 :قصيدة
 مرى

 أقداح احلزن سنشرا حلماً حلماً
 أتراكض يف ذاكرة اجلرح

 فأمسع نبض خطاك
 بعيداً عين

 قبس ومهاً يف أصقاعيي
 وحدي

 أرمق برد الطرقات املنسية
 أختثر يف أوراد األمس
 حياصر وجهك دفؤك

 قامة حزين
 فأغيب قليالً يف ظلي حىت أنساين

 أو ينسى بعضي بعضي
 وأسري بعيداً
 وأسري بعيداً



 يأخذين حلم اآلتني
 أتغذى صخب الغرباء

 وأمر على أطراف القلب وحيداً حىت مين
 وأدير البحر
 أدير الرب

 أدير الوقت
  أدير الذاكرة الصوان
 يطول.. فأرى سفراً سيطول

 أهلَّين جرحك للنسيان
 مري.. مري بالقدح احلزن على شفيت ومري

 أجى فيك جنون األرض
 أجى فيك مالمح طفل يسكنين

 فأصري مشاعاً بني يديك
  مري–فَمري 

 ة يف عينيكتنفطر النشو
 أراك أنا يغتال توحدنا كل األبعاد

 لكن الزمن الغول يبعثرنا
 فأسري غريباً يف الغرباء

 أسري وميضاً يف ثكنات الظلماء
 .وأمر على أطراف القلب وحيداً حىت مين

 

  ))كلمة األستاذ جابر عصفور(( 
لألستاذ جابر عصفور   وبعد أن انتهى األستاذ عبد اهللا اخلشرمي من كلمته أعطيت الكلمة            

 :حيث قال
 الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي منحنا العقل، والذي جعل العقل مبثابة النور، الذي                بسم اهللا  -

إن هذا يوم املفاجآت، فما لقيته مع زمالئي من كرم، وحفاوة، ونقاش، وجدل،                 .  تدي ديه 
 ب الرأس بالدوار ويتعبه، ولكن ما     واختالف، واتفاق، ومفاجآت يف التعرف على األشياء ال شك يصي         

خيفف من التعب، ويزيد النفس متعة ومجاالً لقاؤكم، والتعرف بكم، واِإلحساس بكرم الضيافة من                



وليأذن يل السيد األستاذ الدكتور       .ناحية، ومجال هذا البيت الذي ينطوي على معىن نبيل من ناحية ثانية           
أخذ يف الغداء بعض بضاعتنا، وأعين بييت أيب متام اللذين          مدير اجلامعة أن أكرر بعض ما قاله ألنه قد           

 :قاهلما ألخ له من الشعراء ومها
نغـــدو ونســـري يف إخـــاٍء تالـــد

. 

إن يكْــِد مطَّــِرف اِإلخــاِء فإنــنا    
. 

)١(أدب أقمـــناه مقـــام الـــوالد  
                                                            . 

أو يفتــرق نســب يؤلــف بينــنا 
. 

 

من املؤكد  .   واحلق أن األدب يؤلف ما بيننا، وجيعلنا نغدو ونسري يف هذه العالقة السرمدية              -
نقاد والذين يقرؤون النقد ليسوا أدباء بالدرجة األوىل مثل الشعراء، ولكن عدوى األدب،                أن ال 

وإذا مبن يبدع يصبح    .  وعدوى الشعر تنطلق من أهل اِإلبداع لتصيب أهل النقد، فإذا باجلميع سواء            
 .أخاً ملن يتلقى وملن يتذوق

 

 بنا من أماكن متعددة يف الوطن        ومن املؤكد أن األدب الذي مجعنا يف هذا اللقاء، والذي أتى           -
وقدمياً قالوا إن األدب مشتق من الدأب، ومرتبط به         .  العريب إمنا يؤكد معىن هذا اِإلخاء الذي يربط بيننا        

وإنه مرتبط باخللق، وال شك أنين ال بد لكي أفيق من كثرة املفاجآت، أن أعود إىل املعىن القدمي لألدب،                  
 .ي النبيل الذي ينطوي عليه معىن األدب، والذي يربطه باملآدبفأتذكر املعىن األخالق. وأتذكره

 

احلق أن املأدبة   .   وهذا املعىن الذي يرتبط باخللق يرتبط أيضاً باملأدبة، وها حنن يف مأدبة أخرى             -
هذا .  مبعناها احلسي الذي يتناثر حولنا، ومبعناها الفكري الذي يؤكد اخللق اجلميل، والتسامح اجلميل             

 يف ذهين، فيجعلين أفخر باألصول العظيمة اليت ينطوي عليها هذا املكان، وهذا البلد،               كله يتجاوب 
وهي أصول تؤكد السماحة، وتؤكد احلب، وتؤكد العقل، وتؤكد أن املسلم احلقيقي هو املسلم                 
القوي، وهو املسلم الذي يعمل عقله وفكره يف كل ما يرد عليه، ويف كل ما يسمع، وهو الذي يعمل                    

 .فكره يف األدب الذي يسمعهعقله و
                                           

، ٣٠٢ هذان البيتان وردا ضمن ثالثة أبيات ذَكرمها صاحب األغاين يف اجلزء السادس عشر ضمن ترمجته للشاعر أيب متام، صفحة                      )١(
 واألبيات هي

ــد ــاء تالـ ــري يف إخـ ــدو ونسـ نغـ
. 

ــنا  ــاء فإنـ ــرف اِإلخـ ــِد مطـ إن يكْـ
. 

عـــذب حتـــدر مـــن غمـــام واحـــد
. 

ــا  ــال فماؤنـ ــاء الوصـ ــتلف مـ أو خيـ
. 

أدب أقمــــناه مقــــام الــــوالد
. 

ــنا    ــف بينـ ــب يؤلِّـ ــرق نسـ أو يفتـ
. 

، ولكن  "حبيب بن أوس الطائي   "، ذكر البيتني التاليني منسوبني أليب متام        ٣٢٩غري أنَّ عبد ربه يف العقد الفريد، اجلزء الثاين صفحة           
 :ذا النص

أدب أقمــــناه مقــــام الــــوالد
. 

ــنا  ــف بينـ ــباً يؤلِّـ ــرق نسـ إن نفتـ
. 

عـــذب حتـــدر مـــن غمـــام واحـــد
. 

 ــاؤه ــنا مـ ــل مـ ــتلف فالوصـ أو خنـ
. 

 



 وها أنذا قد انتهيت من عقلي الذي بدأت به، ذلك ألين أرى نفسي فيكم، وأرى يف عقولكم                  -
النيرة بعض ما يضيف إىل عقلي، واحلق أنين تعلمت منكم أكثر مما علمت، واحلق أنين فوجئت، وإن                  

  صورة أخرى من وطنكم، الذي هو      مفاجآيت يبدو أا لن تنقطع حىت وقت عوديت إىل وطين، الذي هو           

ولكم شكر مجيع أعضاء الندوة إذا أذن يل أن أحتدث بامسهم، وامسحوا يل بامسهم مجيعاً أن                .  وطين أيضاً 
أشكر كرم الضيافة، وحسن االستقبال، وهذه احلفاوة وال شك أن هذا كله يؤكد الصلة الوثيقة اليت                 

ويؤكده، وجيعلنا حنترم     الدين الذي يقوم على العقل،     تصل ما بيننا يف العروبة، ويف الفكر وأوالً يف         
 .أنفسنا ألننا مسلمون حنترم العقل

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 
 

  ))كلمة الدكتور محادي الصمود(( 
 :مث حتدث األستاذ األديب محادي الصمود قائالً

 الضيافة هو أيضاً     بسم اهللا الرمحن الرحيم، ليس بعد هذا الكالم كالم، لكن يبدو أن كرم              -
تكرم يف القول، نترك الناس يرسلونه على عواهنه، ولست أدري يف احلقيقة فيما ميكن أن أحدثكم إالَّ                  

 :أن أقول لكم أمرين
أقوله لكم بشيء من اخلجل وهو أن هذه هي أول زيارة أقوم ا إىل اململكة،                :   األمر األول  -

وأقول لكم ثانياً أنين يف احلقيقة، وجدت حقيقة        .  حلالولكنين لست الوحيد من بني الزمالء يف هذه ا        
األمر تفوق الصورة اليت رمستها يف ذاكريت، والواقع أكرب بكثري من خيايل يف هذه احلالة، وأنا أؤكد لكم                  

وأريد أيضاً أن أقول أننا بلغنا يف بلدنا        .  أين صادق فيما أقول، ليس هذا من قبيل ااملة، ولكنه احلق          
قريب كرم صاحب هذا البيت، فأنا أعرف امسه قبل أن أراه، ومسعت يف تونس وأنا ملّا أزر                   البعيد ال 

 .األمر األول هذا. اململكة باالثنينية، وها أنذا أعيشها واحلمد هللا
. فحديث عن التراث، واحلديث عن قراءة التراث، واحلديث عن نقد التراث          :   أما األمر الثاين   -

ثنا عنه، وعلى األقل خييل يل شخصياً أننا نذهب يف فهم التراث أنه شيء              خييل إىل من يسمع أغلب حدي     
يا إخواننا إن التراث    .  واقع خارجنا ميكن أن ننقده، أو أن ننفصل عنه، أو أن نرغب عنه ال قدر اهللا                

ولذلك .  حنن، التراث شيء متمكِّن منا، قابع فينا، هو حنن حبيث ال ميكن أن تفصل الذات عن مكوا                 
ن كل عالقة بالتراث هي باألساس عالقة بالذات، وحىت يف صورة ما نقف منه موقف الناقد فمعناه                  فإ

إنين أقف من نفسي موقف املوتر، أو إنين أوتر نفسي، وال يرضى اِإلنسان أن يوتر نفسه إالَّ إذا كان                    



املقبلة أفضل من احلالة    ال ميكن لِإلنسان أن يرضى العذاب لنفسه، إالَّ إذا كانت احلالة             .  املقصد خرياً 
 .اليت هو فيها

 

 والغريب أن حديثنا عن التراث هو حديث عن شيء ميكن طرحه، أو ميكن نقده، أو ميكن                   -
وهو أحببنا أم كرهنا    .  فالتراث ماثل يف كل زاوية من زوايانا، يف كل قاع عميق فينا            .  التخلص منه 

وع للذات أن تنظر يف نفسها يف ذاا، وال         إذن من هذا الباب يصبح من املشر      .  ميارس سلطانه علينا  
إذن .  أعتقد أن واحداً منا ميكن أن جيول خباطره يف يوم من األيام، أن ينفي ذاته أو أن يصيبها بأذى                    

فهذه العالقة مىت فهمناها الفهم العميق الصحيح، تشرع يل كذات أن أخاطب ذايت، أن أخاطب                  
 .سنفسي، أن أكون يف حوار مستمر مع هذه النف

 

 هذه النفس مدعوة إىل احلوار قسراً، ألا مركبة، شاءت مشيئة اهللا أن أكون يف احلاضر،                  -
وجيب أن أكون يف احلاضر، ال أتصور أن أعيش خارج زمين، وخارج عصري، فأنا مشدود إىل هذا                   
العصر، موثوق إليه، ولكن يف نفس الوقت تسكن يف أعماقي السحيقة، يف كل خلية من خالياي                   

ن التراث، يسكن هذا املكون األول، وإذن فكل واحد منا بالضرورة موجود يف نقطة تقاطع                 يسك
 .البعد املكون األساسي وهو بعد التراث، وبعد العصر. بعدين

 

 والسؤال الذي يقض مضاجعنا مجيعاً على اختالف مشاربنا، وعلى اختالف انتماءاتنا الفكرية،             -
كيف ميكنين أن أدخل العصر، وأن أعيش العصر يف توازن مع ذايت ومع             :  لهو اِإلجابة على هذا السؤا    

كياين؟ كيف ميكنين إذن أن أؤصل هذا الكيان، وأن أجذره يف أصله ويف عصره؟ ومن مث تصبح                    
من ال يفكر يف التراث، من ال يسائل التراث، من ال خياصم التراث إنسان              .  اِإلشكالية إشكالية وجودية  

  . والسالم عليكم.ال يعيش وجوده
 
 

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

 يا كوكبة العلم واألدب والفكر، يا من حللتم بيننا أهالً ولقيتم سهالً، باسم كل احلضور                  -
امة بيننا،  نرجو لكم طيب اِإلق   .  الذين عاشوا معكم يتابعونكم، ويتابعون قراءتكم يف تراثنا النقدي         

الصمود،  ونرجو لقراءتكم أن تفتح آفاقاً فكرية جديدة، ورؤى تراثية معاصرة، كما أرادها األستاذ             



ونرجو لكم مزيداً من التوفيق والعطاء يف عامل الفكر، والكلمة، والثقافة متلؤون ا ساحاتنا الفكرية يف                
 .عاملنا العريب الواسع

 خوجه وباسم اجلميع، نشكركم، على تلبيتكم هذه الدعوة          باسم احملتفي األستاذ عبد املقصود     -
 .الطيبة، ولنا معكم إن شاء اهللا حوارات ولقاءات على مدى مسريتكم الفكرية

 . وفقكم اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
ثنني القادم إن شاء اهللا هو الشاعر السعودي أمحد سامل           كما يسرين أن أذكر أن ضيفنا يف اال        -
 .وشكراً لكم. باعطب

* * * 
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األمسية األستاذ حممد علي قدس بالكلمة التالية افتتح
مرحباً بكم يف هذه الدار املعطاء      .  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ..  خوة األفاضل  أيها اإلِ  -

اليت تضمنا مجيعاً ليتواصل هذا اللقاء، ويتواصل هذا العطاء الطيب بتكرمي األدباء واملفكرين، وكما                
ي هذا اليوم   اعتاد الرجل الطيب الشيخ عبد املقصود خوجه يف تكرميه الدائم ألعالمنا ومفكرينا، حنتف             

بتكرمي شاعر من بالدنا، شاعر صاحب عطاء زاخر، حقق الكثري، وأعطى شعراً جيداً، وأثرى ساحتنا                
 .بشعره اجلميل

، تلقى تعليمه االبتدائي ا، وواصل      ١٣٥٥ الشاعر أمحد سامل سعيد باعطب ولد باملكال سنة          -
 علوم سياسية من    -شعبة اقتصاد   تعليمه املتوسط والثانوي جبدة، وحصل على بكالوريوس التجارة          

جامعة امللك سعود مع مرتبة الشرف، بدأ حياته العلمية مدرساً باملرحلة االبتدائية، مث عمل مدقق                  
حسابات مبؤسسة اخلطوط السعودية، وأخرياً استقر به املطاف مبؤسسة النقد العريب السعودي املركز              

يق حىت أصبح مساعداً ملدير إدارة التدقيق        الرئيسي، حيث تدرج يف وظائف متعددة بإدارة التدق         
 .الداخلي وظل ميارس هذه الوظيفة حىت أحيل إىل التقاعد

 متزوج وله من البنني أربعة حممد ومسري وعصام وسامل، وبنت واحدة امسها             : احلالة االجتماعية  -
 .ى

رحلة  شغف حبب األدب وقراءة الشعر بصفة خاصة منذ أن كان يف امل               : حياته األدبية  -
اإلبتدائية، وبدأ نظم الشعر عندما بلغ عمره عشرين سنة، ومل حياول نشر قصائده على صفحات                  
اجلرائد إالَّ بعد مضي مخس سنوات من التجربة األوىل له يف هذا املضمار، ومع ذلك فقد أحرق معظم                   

، ١٤٠٠ صدر عام    "الروض امللتهب "الديوان األول عنوانه    :  شعر الفترة األوىل، صدر له ثالثة دواوين      
، وقد تولت   "قلب على الرصيف  "وقام بطبعه ونشره النادي األديب بالرياض، أما الثاين فكان بعنوان            

، أما الثالث وهو    ١٤٠٢طباعته ونشره دار الرفاعي للطباعة والنشر والتوزيع بالرياض، وقد صدر عام            
 . دار األصفهاين وشركاه، وقامت بطباعته ١٤٠٨ فقد صدر عام ."..عيون تعشق السهر"بعنوان 



  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
بعد أن انتهى األستاذ حممد علي قُدس من كلمته املوجزة، أعطيت الكلمة للمحتفي                

 :األستاذ عبد املقصود خوجه حيث قال
 احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق          ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم     -
إنا لسعداء هذه األمسية املباركة مجيعاً بالترحيب        ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     .  واملرسلني

باألستاذ أمحد سامل باعطب، سعداء بوجوده بيننا، وهذا احلفل إمنا أقيم ترحيباً وتكرمياً ومؤانسة له                 
ها يف الرياض مليئة بالعطاء يف      لقد عاد إلينا بعد عشر سنوات قضا      .  مبناسبة انتقاله من الرياض إىل جدة     

كل الساحات، على صفحات اجلرائد واالت، وقد أثرى مخيسية عميدنا وأستاذنا الشيخ عبد العزيز              
الرفاعي الذي ربط بيننا وبينه برباط احلب والوفاء، وما أقيمت هذه األمسية إالَّ لتكرميه آملني أن حنظى                 

ة عميدنا األستاذ عبد العزيز الرفاعي على مدى عشر سنوات،          ثنينية، كما حظيت به مخيسي    به شاعراً لال  
أرحب به بامسكم مجيعاً، وأترك لبقية اِإلخوان أن حيدثونا عما           .  شاعراً يطرب مرتاديها جبميل شعره    

 .يعرفونه عن شعره، وأخالقه
ن  ويسعدين أن أوضح أن ضيف االثنينية القادمة هو األستاذ أمحد علي املبارك، الذي أطمع أ                -

 . نشترك مجيعاً يف االحتفاء به وتكرميه، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :فقال.. مث أُعطيت الكلمة لألديب الكبري األستاذ حممد حسني زيدان

ى آله   بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا حممد رسول اهللا، وعل              -
 .وصحبه أمجعني

 ليست ورطة أن أتكلم عمن مل أعرف؛ وإين ألشعر من بعض السامعني ببعض اِإلشفاق، ولكنه                -
 .ولن أترك للشماتة علي سبيالً فيما ألقي اآلن. إشفاق رمحة، ال إشفاق مشاتة

حتفاء،  مل أعرف الشاعر مواجهةً إالَّ ببعض االستقراء ملا ينشر، وما كنت ألحتفي به هذا اال                -
إالَّ أن هذا اِإلنسان عبد العزيز الرفاعي الذي ال ميضي يوم إالَّ ويزداد كماالً، وما متضي ساعة إالَّ ونثين                   

 .فهو غُزييت الذي أعتمد عليه، يف ثنائي على أخي أمحد سامل. عليه
 أخشى  ملاذا؟ ألين لو سكت عنه    ..  باعطَب:   هو يقول باعطُب ولعلي أحنرف عن ذلك فأقول        -

عطبة القطن، ألن التقصري مع رجل احترمه عبد العزيز الرفاعي، وكرمه عبد املقصود، ال بد أنه                   
واألستاذ أمحد قد ال يكون عظيماً كشاعر، وإمنا         .  سيصيبين ببعض العطب، أو ببعض حريق العطبة       



ب وشاعر؛  وهو اليوم بيننا أدي    .  عظمة الرجال بالكد، وبذل اجلهد يف سبيل النهوض واالرتقاء          
 .تكرمونه، وتكرمون أنفسكم، فنحن يف حاجة إىل أن حنترم أنفسنا باحترام اآلخرين من إخواننا

فهي كنية عادية قحطانية قدمية، جتدوا يف       "  باعطب" وأود ذه املناسبة أن أشرح هذه الكنية         -
كقولنا "  أبو" عندنا بلفظة    كمثل بو فالن، وجتدوا   "  بو"بقايا احلمرييني يف شنقيط، أو يف املغرب بلفظة         

غري أن القحطانية الثانية اليت جاءت بعد عاد ومثود استعملت          .  ، فبا، وبو، وأبو كلها كُىن     "..أبو فالن "
 .، مثال ذلك ذو رعني، ذو يزن، ذو الكالع، فذو كنية أيضاً معناها أبو، وبو، وبا"ذو"

تهد هذا الرجل الذي كان معلم       وبا عند احلضارم تدل على األصالة، ومن األصالة أن اج           -
صبيان مثلي، إىل أن يكون موظفاً كبرياً، ولعل معلم الصبيان أنا، ومعلم الصبيان هو قد تشانا يف                   

 إذن فمعلم الصبيان أصبح اآلن يعلمنا بشعِره أنه شاعر، وأنه            ...بعض الوظائف املالية، أو غري املالية     
 :الرفاعي وأنشد بيت دريد بن الصمةهلذا أعتمد على غزييت، عبد العزيز . مدير

ــد   ــزية أرش ــد غُ وإن ترش ــويت غ
. 

ــوت    ــزية إن غ ــن غُ ــا إالَّ م ــا أن وم
. 

 

وأما إذا أصاب فأظن أن هذا التكرمي        .   فإذا غشنا عبد العزيز الرفاعي يكون هو الغشاش         -
 .  لتلك اِإلصابة، والسالم عليكم ورمحة اهللاتصديق

 

  ))كلمة األستاذ عبد العزيز أمحد الرفاعي(( 
مث قرأ األستاذ حممد علي قدس كلمة مكتوبة بعث ا األستاذ الكبري عبد العزيز أمحد                 

 :الرفاعي يشارك ا يف هذا التكرمي وهي
 

 الزاكية؛ وهذا النص مشاركيت اليت       حتيايت..   سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه، أبقاه اهللا        -
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد، فإن هذا الشاعر الغريد أمحد سامل باعطب، الذي               ..  أخربتكم

حتتفلون اليوم بتكرميه، وحيتفي به راعي األدب الشيخ الصديق عبد املقصود خوجه، هذا النجم الذي                
عشر سنوات خلت، أمتعنا فيه بصداح بديع، كان ينتقل         يسطع اليوم يف مسائكم كان غريدنا بالرياض ل       

 .بنا فيه من فنن إىل فنن، محاسة ووجداناً وتصويراً، ودعابة حىت ألفته أمساعنا، وأحبته قلوبنا
 

 : فلما متكن من هذه وتلك غادرنا عجالً إىل عشه املألوف جبدة، وكأمنا يقول مع القائل                  -
إن خلت أيكته وأريكته بالرياض من صداحه، فإنه سيجد يف مساء            ، وإنه و  )١("وحنينه أبداً ألول مرتل   "

                                           
 .           : هذا عجز بيت، صدره)١(

ــىت ــه الفـ ــرتل يف األرض يألفـ ــم مـ كـ
. 

          . 

 



 حتفل  اًوما هذه االثنينية العامرة اليت يقيمها عميدها املوفق إالَّ مساء         .  جدة مناخاً حفيالً باألدب والشعر    
 .بنجوم األدب والشعر

تجد يف   فانعم يا أخي أبا حممد فستكون ا جنماً ساطعاً، وستحتفل بك أيكات وأرائك، وس               -
رحاب صاحب االثنينية جماالً واسعاً لفنك، ومجهوراً حمباً ِإلبداعاتك، ويف غمار كل ذلك حاشا وفاؤك                

هنيئاً لك أيكتك اجلديدة باذخة، وهنيئاً هلا بك         .  باً أحبك وأعجب بأدبك وفنك    يأن ينسى جمتمعاً أد   
عماء التفاؤل؛ من أن الشباب يبدأ      غريداً صداحاً، ولئن فات شبايب الذي مل يبدأ بعد إذا صح ما زعمه ز             

أقول إن فاته أن يشارككم هذا احلفل، وكان ذلك من أطماعه، ولكنين ترددت على جدة               .  يف السبعني 
يف األيام األخرية تردداً سخر من ذلك الشباب وطعن يف مزاعمه وكربيائه، فلن يفوتين أن أشارك ذه                 

حياكم اهللا ما حييتم، وحيى     .  ما خانين هناك ثراء الشباب    الكلمة املتواضعة اليت خانين فيها التعبري، ك      
 اًصاحب هذا الفضل املتدفق الذي أمسيناه االثنينية، بينما هي يف الفضل فريدة ال تنافس بذالً وعطاء                 

  ...ومشوالً والسالم عليكم

  ))كلمة األستاذ حممد عبد ا املليباري(( 
 :مليباري حيث قالمث أُعطيت الكلمة لألستاذ حممد عبد اهللا 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، حممد               -
فلم يشأ اهللا أن مينحين حظاً جيمعين بشاعرنا الشاعر         :  أما بعد .  خامت النبيني، وعلى آله وصحبه أمجعني     

ليس :  اعطُب قلت ملضيفنا املفضل الكرمي    األستاذ أمحد سامل باعطب، وعندما صحح كلمة باعطَب، إىل ب         
 .املوضوع موضوع لقب، أو كنية، أو اسم، وإمنا املوضوع موضوع نبوغ، وعطاء، وإبداع، وفن

 قبل بضعة أيام زارين يف داري أحد اهلواة من الشباب، ومعه حزمة من األوراق، زعم أا                   -
قرأت الشعر وإذا املوهبة    .  الثاين من عمره  قصائد نظمها يف حياته، وكان حديث سن إذ مل يتجاوز العقد            

إن فيك موهبة، ويف    :  بيا ابين ..  فيه مل تتفتح بعد، وما زال اِإلبداع يف خياله جنيناً، فقلت له منادياً              
 .خيالك جنني كامل، ولكن ال بد هلذا اجلنني أن خيرج بعد خماض طويل جداً

دعوين أقول احلداثة، ولو أن بعضهم        ( إن الشعر عامودياً كان، أو متحرراً، أو شعر حداثة،          -
بضع كلمات به موضوعاً كامالً، أو هو موضوع كامل         ..  ال بد وأن تكون   )..  يستثقلون هذه الكلمة  

 : يقول الشاعر: قال كيف ذلك؟ قلت امسع الشاعر ماذا يقول. يتكون يف بضع كلمات، هذا هو الشعر
هــو خــد جمــروح يصــفَع   

. 

ــارِتنا؟   ــنه حضـ ــرفتم كُـ أعـ
. 

أليست حضارتنا خداً   .   مجع كل أوصاف احلضارة اليت نعيشها اليوم يف كلمات معدودة            -
لقد قلت لكم إين مل يسبق يل أن تعارفت مع شاعرنا، ولكين منذ             .  جمروحاً يصفع اآلن؟ هذا هو الشعر     



 إىل هذا الس الذي أجلسين، وطلب مين أن أقول كلمة، طلبت            أتيت إىل هنا، وأتى يب ضيفنا الكرمي      
من الشاعر قصيدة، أو ديواناً منه فأعطاين ديوانه، وأول ما وقع نظري على بيت من الشعر مجع فيه                    

 :عدداً من املعاين يف كلمات قليلة جداً، فعرفت من هذا أنه شاعر، وشاعر، يقول شاعرنا
  ــنطلق ــي وي ــحو أحالم ــع الص وجيم

. 

ــزأ يب  ــالم ته ــض واألح ــيت أرك أَب
. 

 قــر ــاء والفَ ــؤم يف األحش ــر الش وزجم
                                                            . 

ــف  ــبت يف ص ــييتكت ــوت أُغن حاِت امل
. 

إذن هو  .   مجع األحالم، ومجع املوت، ومجع اليأس، ومجع املىن، ومجع البسمات يف بيتني ِإثنني              -
شاعر، إين أهنئه بشاعريته، وأمتىن أن نسمع منه الليلة شعراً ميأل وجداننا طرباً وفرحاً، والسالم عليكم                

 .  وبركاتهورمحة اهللا

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

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء                 -
تاذ أمحد سامل   فإين أرحب بأخي الشاعر األس    :  وبعد.  واملرسلني، سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني      

واألستاذ أمحد سامل ليس بغريب علي، فقد لقيته مراراً، واستمعت إليه يف جملس أستاذنا                 .  باعطب
الفاضل الشيخ األديب األستاذ عبد العزيز الرفاعي، وكنا نسعد بتلك اللمحات، واِإلبداعات اليت               

شعر قول ال شعراً وال نقداً،      يؤنسنا ا بني وقت وآخر، واحلق أنه شاعر؛ وإن كنت ممن ليس له يف ال               
 .ولكين ممن يتذوق الشعر وهذا حظي فيه

 ومن هذا املنطلق فأنا أشعر بأن هذا الرجل عنده ذوق خاص، وعنده قدرة على توظيف                   -
الكلمة بصورة صحيحة، كما أملح ناقدنا أستاذنا الكبري األستاذ حممد عبد اهللا مليباري، وهو ذه                  

ذي، وأستاذ حممد سعيد طيب، وحممد مجيل فضل، وعبد اهللا جفري، واحلقيقة            املناسبة أستاذ جيل، أستا   
. أننا نعتز به، ونذكر له ذكريات عطرة ومجيلة، يوم كان يتحيز جزاه اهللا خرياً لعبد اهللا جفري كثرياً                  
 .واحلقيقة أين سررت بتعليقه الليلة، رغم أنه مل يكن على احتكاك بشاعرنا األستاذ أمحد سامل باعطب

 أنا أرحب باألستاذ أمحد سامل وأشكر أخي األستاذ أبا حممد سعيد على هذه اللحظات اجلميلة                -
اليت ميتعنا فيها بااللتقاء بأمثال هذه الصفوة، اليت يندر أن جنتمع م إالَّ يف مثل هذه املناسبات،                     

هذه اللقاءات  خصوصاً من نقرأ هلم أو نطَّلع بني وقت وآخر على إنتاجهم، فتكون مناسبة ملثل                  
جزاه اهللا خرياً على كل هذه اللقاءات، وبارك له فيها، ومرحباً بأخي األستاذ أمحد سامل                  .  املباركة

باعطب، وثق أن لك يف قلوبنا مجيعاً تقديراً واعتزازاً، والسؤال إىل اهللا العلي القدير ليستجيب ومينحك                
 . املزيد من التوفيق واِإلبداع، والسالم عليكم ورمحة اهللا



  ))كلمة السيد حممد أمحد مشهور احلداد(( 
 :وألقى السيد حممد أمحد مشهور احلداد كلمة شارك يف االحتفاء بالضيف فقال

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا ونبينا حممد، عليه                -
املضيف الفاضل األستاذ عبد املقصود     أيها احلفل الكرمي، شاعرنا الفاضل،      .  أفضل الصالة والتسليم  

يسعدين يف هذه اآلونة أن أقول شيئاً، لكن ليس كما كنت أود أن أقوله لو                :  إخويت املعلقني .  خوجه
كان يل علم سابق بشعر أستاذنا الفاضل األستاذ باعطب، ألنين أعلم أن الشعر شعور ورسالة،                   

الشعر ما يستوقف فيك ومنك وجدانك، ويثري       والرسالة يف توجيهها مواقف، ومن املواقف يف رسالة         
 .ويستثري انطباعك، واالنطباع هو نتاج التصوير، أو نتاج تصوير التصور لدى الشاعر

 

 والواقع إين ال ولن أستطيع أن أقول ما أود أن أقوله لشاعر أصيل يف إحساسه وشعوره، يف                   -
عيون تعشق  " ذكرها الشاعر يف ديوانه       لكن يسعدين أن أتناول القصيدة التالية اليت       .  أخيلته ورؤاه 

 :يقول الشاعر. ، وهي حتكي لنا الكثري"أم القرى"بعنوان " السهر
 

ــياِة أَذَاين  ــى احلـ ــوٍع علـ يف خشـ
. 

ــثَواين  ــتلو ال ــني ت ــونُ ح ينصــت الك
. 

ــرج  ــوب يف مهـ ــات القلـ اِننبضـ
                                                            . 

والتــــرانيم باملدامــــع تــــروي 
. 

ــاين    ــالل املَع ــنور يف ِظ ــكُب ال تس
. 

ن ختطــر غُــراً والطــيوف اِحلســا  
. 

ــياين   ــو ب ــدي وحيس ــن ي ــتقي م يس
. 

ــغي   ــرِف يص ــع الط ــد خاش ــإذا ا ف
. 

*   *   * 

صــفحات مضــيئةٌ مــن عطائــي   
. 

ــربياءِ    ــوِد والكـ ــجل اخللـ يف سـ
. 

والــندى عاطــر اجلــناِح ورائــي   
                                                            . 

ــاءٍ    ــعلي يف ازده ــر ِمش ــلُ النص حيم
. 

قُدِســـي الـــرؤى بديـــع الـــرواء
. 

  ــنار ــداري مـ ــاالت يف مـ والرسـ
. 

ــاء  ــزة وإبــ ــوٍخ وعــ يف مشــ
. 

واللـــيايل تعـــيد رجـــع نشـــيدي 
. 

*   *   * 

ــناين ــاض حـ ــة ريـ ــنعت رمحـ أيـ
. 

يف قصـــي مـــن الـــبالد وداين   
. 

ــاين  ــذا ِلسـ ــيت وهـ ــذه مهجـ هـ
                       .                                      

زمـــزم واملقـــام صـــنوان عـــندي 
. 

وِلــــدايت احلَِطــــيم واملــــروتان
. 

ــراٌء  ــاب وحــ ــه إيلَّ انتســ لــ
. 

أس اهلـــوانجـــرعته احلـــياةُ كـــ
. 

ــوقاً  مـــن جفـــاين عـــداوةً وعقـ
. 



*   *   * 

ــرى ــوم ســارت مــواكب الفجــر تت ي
. 

ــرى   ــنجم ذك ــع ال ــق يل م إن يف األف
. 

فــتهادى الســالم خيــتال بشــرا   
                                                            . 

ــيين   ــاً يف ميـ ــر بامسـ ــد الفجـ وِلـ
. 

ــراً  ــرز األرض طُهـ ــي تطـ وجنومـ
. 

رايـــيت يف الســـماء ختفـــق نـــوراً 
. 

خلجـــايت ســـلوا حنيـــناً وبـــدراً
. 

ــداء   ــمختها فـ ــبطوالت ضـ اًوالـ
. 

*   *   * 

ــزمانِ  ــبِني الـ ــى جـ ــيع علـ وربـ
. 

ـ     ــبع اَألمـ ــى ون ــد التق ــا مه اِنأن
. 

وتباهـــى بـــراحيت الفــــرقدانِ  
                                                            . 

طهـــــر اهللا بالقداســـــة ذايت  
. 

ــياين    ــدى يف ك ــوةُ الص ــور حل ص
. 

اًواهلــــتافات خــــيفة ورجــــاء 
. 

ــجدان   ــق املس ــدري تعان ــوق ص ف
. 

ــالالً   ــيه جـ ــرى أَِتـ ــا أم القـ أنـ
. 

 

 ال أريد أن أطيل أو أن أدرس الشاعر عرب كلماته اخلالدة، وقد أعطتنا هذه القصيدة الكثري مما                  -
إن الشاعر قوي اِإلحساس، بعيد الرؤى، ومن املمكن أن أقول أن الشاعر حريص             .  ميكن أن نعرف ا   

 :سامعيه إىل تراثه، فمن منا ال يستقطب عندما يسمعويستقطب . على تراثه، فهو يذكر تراثه
 

ــياة أذاين  ــى احلـ ــوع علـ يف خشـ
. 

ــثواين  ــتلو ال ــني ت ــون ح ينصــت الك
. 

 

ومن منا ال    ومن منا ال يشعر بالكربياء وبالتعايل؟ عندما يعرف أن ملاضيه صفحات مضيئة،               -
يشعر باالعتزاز؟ عندما يعرف أن الرساالت كل الرساالت، وقد اختتمت بالرسالة اخلامتة لرسول اهللا               

ا كلها متشي يف مداره، أو يف مدار مناره، ومن منا ال يتأثر عندما يذكر له ذلك الغار؟أ  
 

 وجوده إىل ذلك     فكل مسلم، وكل ذي عقيدة أينما كان وحيثما كان يرى أن له انتساباً يف               -
وكأن الشاعر برؤاه البعيدة، وحبرصه على التغين بتراثه        .  الغار، وله انتساب أيضاً إىل احلطيم واملروتني      

 :واِإلشادة إمنا أراد أن يكرس هذا التذكري ليذكر به من بعد عن تراثه، أو تناساه تراثه فهو يقول
 

ــوانِ  ــأس اهل ــياة ك ــرعته احل ج
. 

ــوقاً    ــداوةً وعق ــاين ع ــن جف م
. 

 

 فلشاعرنا املزيد من الرؤى البعيدة، وملضيفنا الفاضل األستاذ عبد املقصود الشكر والتقدير،              -
. فقد سعدنا يف هذه اللحظات، كما سعدنا من ذي قبل، واهللا أسأل أن جيعل أعمالنا دائماً وأبداً مربورة                 

 . ة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمح



  ))كلمة الدكتور أبو بكر أمحد باقادر(( 
 :مث أُعطيت الكلمة للدكتور أيب بكر أمحد باقادر

من يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فلن جتد له           .   احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا       -
كأين به يصف احلضور، ففي     و"  عيون تعشق السهر  "والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      .  ولياً مرشداً 

الواقع أود يف هذه املداخلة اليت مل أكن مستعداً هلا أن تكون حول ثالث نقاط، النقطة األوىل حول                    
االثنينية، والنقطة الثانية حول احملتفى به، والنقطة الثالثة حول اجلمهور، وأرجو أن أربطها بشكل                 

ظ ما جيري ويريد أن يعطي له معىن؛ مبعىن         شخص غريب عن هذا اتمع، وغريب عن ثقافته، ويالح        
أننا لو ختيلنا زائراً من كوكب آخر، أو من قطر آخر، أو من ثقافة أخرى ورأى هذا اجلمع، فما هو                      
الفهم الذي يستطيع أن يفهم به هذا التجمع، خاصة إذا أخذنا يف االعتبار عديداً من املستويات اليت                  

ن العشرين أو يف ايته، نعيش يف مدينة تعج باحلركة، وبالتصنيع،           ينبغي أن نأخذها؟ فنحن نعيش يف القر      
وبالتجارة وامسها يتردد يف كثري من احملافل الدولية بأا مدينة حيوية، حىت قيل يف فترة من الفترات أا                  
أكثر مدن العامل غالء يف األمثان، خاصة من ناحية السكن، فكيف وملاذا جيتمع عدد كبري من الناس،                   

صورة تكاد تكون مومسية على وترية معينة، ويف مكان ما؟ ويبدو يل بأن اِإلجابات على هذا ستكون                 وب
إن احتفاءنا بأنواع معينة من املمارسات أصبحت تأخذ شكالً ال أريد أن أقول مؤسسياً، وإمنا               :  كما يلي 

 ا عصور من    إن استعرنا بعض ما كان يف التاريخ من جمالس علم على شكل صالونات كانت تزدهر               
الزمان قدمية، وأن هذا الشكل استطاع أن يواكب العصر وأن يدخل فيه مجيع إجنازاته ألن جدة شابة                  
وفتية، ولكن يف نفس الوقت يؤكد على حب ما هو غين وخالد يف ذاته، وبوجه اخلصوص الفن،                    

 . تتعدى الزمانواألدب، والشعر، والرؤى اجلميلة على الرغم من أا وليدة عصرها، إالَّ أا
 أقول بأن هذا اجلمع الذي يأيت من خلفيات خمتلفة، ومن زمحة أشغال خمتلفة استطاع صاحب                 -

الصالون، ليس فقط أن يشكل وجيعل لتجمعهم نوعاً من احلركة الدؤوبة واملتكررة، وإمنا استطاع أيضاً               
 الثقايف، ويف شكلها الوفري     أن جيمعهم على معاٍن، يستطيع الشخص الغريب الذي ينظر إليها يف شكلها           

اليت تتكرر أن يالحظ اهتماماً بنقل هذه الصالونات من العصور الوسطى جبميع مجاليتها إىل العصر                 
احلديث من ناحية التأكيد على توثيقها، وبسطها بالوسائل اِإللكترونية احلديثة، حىت تصبح يف الواقع               

ا لن يطول كثرياً، وحيتاج الدارسون هلا للتعرف على         وثائق تارخيية، ورمبا لن تستغرب إذا أتى زمن رمب        
 .بعض اجلوانب اخلاصة لشاعر، أو أديب، أو مفكر، أو مثقف، احتفلت به مؤسستنا هذه

 ومن املالحظات األخر اليت الحظناها هذا املساء، أن الشاعر باعطب كان جنماً يف صالون                 -
 ال مراسيمه وال طريقته يف التجمع، لكن ال          آخر ال نعرف مراسيمه، أو على األقل بعضنا ال يعرف          



شك أنه ذو صبغة مؤسسية مبعىن أنه يأخذ شكالً دورياً جيتمع إليه الناس، وأن العالقة بني هذه                     
الصالونات ليست عالقة جذر مقطوعة، وإمنا هنالك نوع من التواصل، ومن مث حني ينتقل شخص ما                 

ويف الواقع  .  قل مباشرة إىل صالون آخر ال جيد ما يعوقه        تفيأ ظالل صالون من تلك الصالونات، إمنا ينت       
أن هذه التركيبة املؤسسية بكل أبعادها اجلميلة أصبحت منتدى، ميكن للشخص أن يقابل فيه من يريد                

 .بال موعد
 

 ويف الواقع من خالل عني هذا املراقب اخلارجي، نشهد تكوناً تارخيياً ال شك أنه كان منذ                   -
عناه الرمزي رمبا لن يتضح إالَّ يف املستقبل، وأرجو أن ال يكون املستقبل البعيد               لكن م .  أعوام طويلة 

وقبل أن أختتم كلميت أود أن أعرب عن سروري حلضور هذا التكرمي، وهذه األمسية خاصة وأنين                .  جداً
احلدث األول هو أن أحد أبنائي الذين       .  تعرفت على الشاعر باعطب من خالل حدثني بسيطني جانبني        

زارين .  نوا يدرسون يف جامعة امللك عبد العزيز، وخترجوا فيها، وبدأوا يشتغلون يف احلياة العملية               كا
ولكنك بذرة متت وزرعت يف كلية      :  اليوم وأخربين بأنه ما زال مغرماً بكتب األدب والشعر، فقلت له          

 .لكنين درست يف فترٍة ما على يد أمحد سامل باعطب: العلوم االجتماعية فقال
 

وكانت تلك أول مرة أمسع فيها هذا االسم فعجبت من مصرينا حنن األساتذة خنلد أحياناً                   -
برغم عن أنفسنا، ورب مهٍن عديدة تعود على أصحاا بقطوف ومكاسب مباشرة، لكن قدر من                  

 .يشتغلون بالتعليم أن يكون حمصوهلم، وما جينونه من مكرمات أبداً وخالداً
 

نت نتيجة قراءيت ملوضوع نقدي ألحد األدباء هو الدكتور بدوي            أما املعرفة األخرى، فكا    -
طبانه يف أحد الصحف احمللية عن ديوان جديد للشاعر احملتفى به، وقرأت ذلك النقد فإذا يب يف رؤى                   
 .ختتلط فيها املعاين النبيلة والشاعرية اجلذابة، بقضايا عصرنا، ومبا يعتوره من مشاكل، ومن نبض باحلياة

 

كري ملضيفنا مجيعاً، وهو يف الواقع مضيف جدة ألنه على الرغم من أن جدة حتفل                 أكرر ش  -
إالَّ أن عنصر الفكر، واألدب، والفن هو واحد من أمهها، وكم من مدن                .  بالعديد من اجلوانب  

ازدهرت، مث اختفى على األقل ملعاا وازدهارها من التاريخ، لكن مثل هذه االس، ومثل جلسات                 
فمن منا ال يتذكر    .   إذا وثقت، فإا بالتأكيد تأخذ طريقها إىل اخللود وبصورة مباشرة           العلم خاصة 

جلسات والدة وابن زيدون؟ ومن منا ال يتذكر صالون مي زيادة؟ وصالون عباس حممود العقاد؟ وما                 
 . موالسالم عليك. ، وعيون تعشق الفكر واحلب واجلمال"عيون تعشق السهر"زلت أكرر يف النهاية أا 



  ))كلمة احملتفى به األستاذ أمحد سامل باعطب(( 
مث حتدث ضيف األمسية الشاعر األستاذ أمحد سامل باعطب، وأنشد بعض قصائده الشعرية             

 :فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني، سيدنا حممد، وعلى آله                 -

حتية اِإلسالم، فالسالم   هي   ا املسلم إخوته املسلمني،       فإن خري حتية حييي   :  أما بعد .  وصحبه أمجعني 
لست أدري بأي عبارة أبدأ حديثي معكم، لقد كانت مفاجأة عظيمة             .  عليكم ورمحة اهللا وبركاته   

بالنسبة يل، بل كان وقعها أعظم عندما وقف هذا السيد املفضال عبد املقصود خوجه، وأعلن يف                   
نينية سيكون أمحد سامل باعطب، ومن هو أمحد سامل باعطب؟ ما هو             االثنينية املاضية أن ضيف هذه االث     

قليل الكالم، ليس له ناقة يف األدب وال مجل، مفلس شعراً ونثراً، ولكن حسن ظن                  ..  إالَّ رجل 
األصدقاء به دفعهم إىل أن يعتقدوا أن هذا شاعر، وأنه ينظم شعراً، وأنا أعلن اآلن كما سبق أن أعلنت                   

أن هذه اموعات اليت أنشرها بني فينة وأخرى، ليست إالَّ خواطر أهواها، لكنين ال               مراراً وتكراراً   
أشعر أا تنال مرتلة الشعر، تؤهلين لكي أعد من الشعراء، وعلى كلٍّ فقد وقعت حمتاراً يف نفسي، ملاذا                  

ل املثل  يقو:  أكرم يف هذا املكان؟ وهناك من هو أقدر مين وأحق بالتكرمي، ورجعت إىل نفسي فقلت               
، وأنا مل أجاور السعداء فقط، وإمنا خصصت هلم غرفاً يف قليب،              "من جاور السعيد يسعد   "  :الشعيب

وأسكنتهم هناك، ورمست هلم صوراً بني جواحني، وتركت أمساءهم مترح يف دماء شراييين، ولذلك                
 .قادوين إىل اخلري، ودلوين عليه فجزاهم اهللا عين ألف خري

 

 شيئاً فيما قاله الذين أثنوا علي، وعلى شعري، ألم وصفوين وصفاً فوق              ال أستطيع أن أقول    -
ما أنا عليه، وألبسوين ثوباً فضفاضاً أكرب مما أستحق، ضعت فيه، لست أدري كيف أصف إحسام إيل؟                 

فأنا عاجز عن الوصف، وعاجز     ..  وكيف أستطيع الثناء عليه؟ فقاموسي اللغوي عاجز عن الوفاء بذلك         
 ولو وقفت أنثر، وأشعر ملا أعطيتهم حقهم مما جيب علي من الوفاء هلم، لكين قبل أن أبدأ                   عن الشكر، 

معكم أمسية أمسعكم فيها ما تسمونه شعراً، أعددت بعد أن أخربين أستاذي الفاضل الكبري بأنين                  
لطبع سأكون ضيف هذه االثنينية، بل حاولت أن أخرج لكم قصيدة، أشكره فيها على هذا التكرمي، وبا               

فأنتم محلة األقالم، حتصون على اِإلنسان أخطاءه، ولذلك فأنا أتقدم إليكم مجيعاً، أيها احلملة أن تعفوا                 
وتصفحوا وتغضوا الطرف عن اهلفوات الصغار واِجلسام، فإن العفو من شيم الكرام، أما القصيدة                

 :قصود خوجهمهداة إىل سعادة األستاذ الفاضل املفضال عبد امل" ماذا أقدم"فعنواا 
ــراءَ  ــةً وثـ ــي بالغـ ــا اخللـ وأنـ

. 

ــاءَ    ــرِمي وفـ ــدم للكـ ــاذا أقـ مـ
. 



ــاءَ   ــذى وعط ــرمٍة ش ــلِّ مكْ ــن كُ م
                                           .                  

يف لـــيلٍة حملـــت لـــنا نســـماتها 
. 

ــيالءَ  ــاعاا خـ ــه سـ ــري بـ تسـ
. 

 يف لـــيلة للحـــِب فـــيها مـــوكب
. 

ــناءَ  ــة وثـ ــنها بهجـ ــزداد مـ يـ
. 

  ــتدى ــيها منـ ــل فـ يف دارٍة للفضـ
. 

أطـــيابها تـــروي الـــنفوس هـــناَء
. 

ــنا    ــرةً إىل أعماقـ ــاب عاطـ تنسـ
. 

ــنةً ورواءَ   ــِرق فتـ ــاً وتشـ احلُمـ
                                                            . 

ثــنٍني ــا اتهــدي إليــنا كــل 
. 

ــاءَ  ــروءةً وإبـ ــيض مـ ــباً يفـ قلـ
. 

حتهيـــا مـــن ميـــد إيلَّ إن صـــاف 
. 

ــراءَ  ــبديع هـ ــدا الـ ــناته وغـ جـ
. 

ــت    ــريض وأحمل ــج الق ــبا وه ــا خ مل
. 

شــوهاء ميــتة الصــدى جــوفاءَ   
. 

ــنخ    ــه مـ ــاقطت كلماتـ ورةوتسـ
. 

لـــتذوب عـــرفاناً هـــنا ووالءَ  
                                                            . 

ــيت     ــيت يف راح ــل مهج ــبلت أمح أق
. 

ــيد   ــيه قص ــوغ ف ــماءألص يت العص
. 

وصــنعت مــن نبضــي ملــدحك أحــرفاً 
. 

ــتجداء ــو، وال اسـ ــباً أرجـ ال منصـ
. 

ــاً    ــناء متلق ــيك الث ــئت أزج ــا ج م
. 

، وتنضـــح ِخســـةً وريـــاَءخبـــثاً
. 

ــيام  ــوم تفــوح ث ــا لســت مــن ق أن
. 

ــاءَ  ــية رقطـ ــبح حـ ــيالً ويصـ لـ
                                                            . 

ــم   ــوى ك ــامسين اهل ــنهم يق ــارق م م
. 

اءلـــى مشـــشـــرهاً بأســـباب الِق
. 

ــومها    ــض لُح ــتاف ع ــبل األك إن ق
. 

كالـــنار أحـــياناً تكـــون دواءَ  
. 

    ــع ــنهم ناف ــر م ــض الش ــن بع لك
. 

ــواءَ    ــرام ِل ــب الك ــت يف رك ومحل
. 

ــرفتهم   ــنذ ع ــم م ــت اِحللْ ــد لبس فلق
. 

زمــن اجلفــاف مديــنةً خضــراءَ   
                                                            . 

ــن الــذي للفكــر شــيد عــزمه  ــا اب ي
. 

فتفجـــرت أحـــداقهن ضـــياءَ  
. 

العلـــم كحـــل بالفـــتون عـــيوا 
. 

ومضـــى يصـــولُ جبـــبهة غـــراء
. 

ــوِره   ــل جس ــد ك ــنفاق فه ــاف ال ع
. 

ــاً ورداءَ   ــهامة معطفـ ــن الشـ ومـ
. 

ــباءة  ــلْب يقــيس مــن الشــموخ ع ص
. 

ــاءَ  ــنارةً مشــ ــرمات مــ للمكــ
                                                            . 

والـــيوم تـــبين راحـــتاك كمـــثله 
. 

ــاء  ــباح مسـ ــردده صـ ــثَالً نـ مـ
. 

ــه    ــنا تارخيـ ــطرت يف وجدانـ سـ
. 

لـــه ووفـــاء فعظمـــت إخالصـــاً
. 

    ــر ــره ب ــة فك ــت راي ــهورفع اً ب
. 

 

ساتذة الكرام، الذين أثنوا علي ثناء يفوق ما أستحق، فقد          واأل..   وأما ردي على مجيع اِإلخوة     -
هيأت هلم قصيدة عن جدة ألا جتمع اجلميع، وتؤلف بني قلوم، فكلنا مغرمون ا، ومدمنون على                  

 ":جدة عروس الفتنة واجلمال"حبها، وقد سميتها 



يذيعــه احلــب إصــراراً وإعالنــاً   
. 

ــنواناً    ــيك ع ــن يف عين ــرأت للحس ق
. 

علـى الشـواطِئ مــوج البحـر نشــوان   
                                                            . 

قـــرأته أغنـــياٍت بـــات يعـــزفُها 
. 

ــدانا   ــباباٍت ووج ــيض ص ــاً تف كأس
. 

يـا حلـوةً كـم سـقتين مـن مراشفها           
. 

ـــبها حأطـــياب اً وحتـــناناًتضـــوع
. 

  ها حــت ــيت غني ــروس ال ــِت الع ــاًأن لُم
. 

ــيمانا  ــباً وه ــا ص  ــزمان ــدو ال يش
. 

ــةٌ    ــتاريخ ملحم ــبهة ال ــت يف ج وأن
. 

ــطآناً    ــواجاً وش ــِك أم ــوى مجالَ أه
     .                                                        

ــةً   ــذراَء بامسـ ــنةً عـ ــواِك فاتـ أهـ
. 

ينســاب مغتســالً بالطهــر ريانــا   
. 

ــاً   ــراً أِلق ــراً عاِط ــِك فَج ــوى رمالَ أه
. 

ــواناً ضــوُء املصــابيح وشــى األفــق أل
. 

أهــوى وشــاحِك مخــرياً يداعــبه    
. 

أهــوى الضــحى فتــنةً واللــيلَ بســتانا
. 

ــاً   ــحوكاً نادي ــراً ض ــواِك ثغ ــِبقاًأه ع 
. 

ه تـــرتوي روحـــاً ورحيانـــاأذيالُـــ
                                                            . 

ــرةٌ   ــِر عاط ــيع العم ــيك رب ــن راحت م
. 

أقـــبلوا هلفـــةً مشـــياً وركـــباناًف
. 

ــا    ــاق رونقه ــر العش ــوحةً أس ــا ل ي
. 

ــاٍت وو  ــيمموك زرافـ ــفـ داناحـ
. 

   ــحى ــا رأوك ض ــيونهم مل ــت ع زاغ
. 

ســواك يف األرض أحــباباً وأوطانــا  
. 

ا عشقوا ـرس الليل م  ـك ع ـلو أبصروا في   
. 

مــن املــرارات أشــكاالً وألــواناً   
                                 .                            

ــرعين    ــوماً وج ــنوى ي ــواين ال إذا ط
. 

جيــدد األمــس أحالمــاً وأحلانــا   
. 

ــامرين    ــيفاً يس ــيفُِك يل ض ــيت ط يب
. 

ــا ح  ــبعد ي ــزداد بال ــربانان ــناء ق س
. 

ــرابعنا    ــطت م ــرقنا وإن ش ــا افت فم
. 

ــوانا  ــالً وإخ ــدى أه ــبت يل يف اهل أجن
. 

ديـا بل ـاض اخلري ي  ـن ري ـا روضة م  ـي 
. 

ــا    ــدقاً وإميان ــبهم ص ــاعري ح مش
                                                            . 

ــعت    ــد رض ــم أم فق ــدين هل إن مل تل
. 

ــياناً    ــفاً وتب ــي وص ــي قلم ِإذْ خانِن
. 

ــتذراً     ــام مع ــنة األي ــا فت ــيت ي أت
. 

ــا زهــت حــروفاً زكَــت معــىن وأوزان
. 

ــين    ــداِع يف وط ــودةُ اِإلب ــت أنش فأن
. 

ــبح  ــِنها أص ــِت يف عي ــاناوأن ِت إنس
. 

ــرةٌ   ــألرِض مفخ ــديت ل ــا ج ــِت ي وأن
. 

 

، وهي تتحدث عن إحدى قضايانا اِإلسالمية       "شعاع خينقه الليل  " أما القصيدة الثالثة فعنواا      -
 : رها من أيدي الغاصبني تقول القصيدةالعربية املصريية، اليت ما زلنا نتطلع إىل يوم حتر

ــون؟    ــن يكـ ــبطولة مـ ــدجج بالـ ــن املـ ــألني عـ ــم تسـ ِلـ
. 

ــداق العـــيون      ــوب جيـــوب أحـ ــي ظهـــر اخلطـ املمتطـ
. 

ــنون     ــا السـ ــيء ـ ــدروب وتستضـ ــوته الـ ــزهو خبطـ تـ
. 



ــون   ــز واحلصــ ــزأُ باحلواجــ ــار يهــ ــنقض كاِإلعصــ يــ
. 

ــكون     ــبالدة والسـ ــرث الـ ــى ومل يـ ــق الفوضـ ــم يعشـ لَـ
. 

ــنون     ــب املـ ــته قلـ ــد أطعمـ ــت قـ ــألني وأنـ ــم تسـ ِلـ
. 

ــون     ــرف مصـ ــدره شـ ــيك بصـ ــىن راحتـ ــاب ميـ وخضـ
. 

ــون   ــن خيـ ــر ولـ ــن يفـ ــيد ولـ ــن حيـ ــلَّ ولـ ــن يضـ ال لـ
. 

ــاعين الـــزمن احلـــرون      ــأيل فأنـــا الشـــهيد أضـ ال تسـ
. 

وأنــــا ســــفري عقــــيديت بــــني املقابــــر والســــجون 
. 

*   *   * 

ــم  ــيا تضــــوع وتبســ ــذه الدنــ ــاض هــ قالــــت ريــ
. 

ــم  ــا فــ ــيم هلــ ــراق النســ ــتها ورقــ الشــــمس طلعــ
. 

ــرمن  ــا يتـــ ــان الرضـــ ــبوع بأحلـــ ــبح ينـــ والصـــ
. 

ــم   ــاعر حتلــ ــيها املشــ ــٍة فــ ــة راحــ ــيل واحــ واللــ
. 

ــنم  ــيال منمـــ ــذا حـــــديث باخلـــ ــتها هـــ فأجبـــ
. 

ملطامــــــع مضــــــرماألرض تــــــنور مبحمــــــوم ا
. 

والشــــر ريــــح عاصــــف بــــني الــــدروب يدمــــدم
. 

ــتحطم   ــة تــ ــيطة آلــ ــف البســ ــى كــ ــا علــ وأنــ
. 

ــدم   ــبه الــ ــى جوانــ ــراق علــ ــاب يــ ــنا غــ وحياتــ
. 

ــم     ــيقة علقــ ــأس احلقــ ــالم يف كــ ــالوة األحــ وحــ
. 

*   *   * 

ــال وداع     ــذاب بـ ــيم إىل العـ ــن النعـ ــت عـ ــت رحلـ قالـ
. 

ــياع     ــجالَّت الضـ ــك يف سـ ــحيفة لـ ــف صـ ــبت ألـ وكتـ
. 

ــيفاع     ــرخ الـ ــت يف شـ ــات وأنـ ــوب احلادثـ ــت ثـ ولبسـ
. 

قلـــت احلـــديث عـــن الســـعادة يف دجـــى الظلـــم ابـــتداع
. 

فالـــناس مـــن حـــويل وإن ختمـــت بطـــوم جـــياع     
. 

ــداع     ــالم اخلـ ــر أحـ ــوى جنتـ ــن الطَّـ ــت مـ ــا وأنـ وأنـ
. 

خطواتـــنا شـــكوى وبســـمتنا مـــن احلـــزن التـــياع     
. 

ــباع    ــها الســ ــرمان تأكلــ ــة احلــ ــودنا يف غابــ وجهــ
. 



ــالع    ــواري والقــ ــة الصــ ــى حمطمــ ــفيننا غرقــ وســ
. 

ــعاع  ــيه الشــ ــبوس ال يــــرى فــ ــنا لــــيل عــ وزمانــ
. 

*   *   * 

ــريف    ــيد اخلـ ــن موالـ ــك مـ ــل إنـ ــال األهـ ــاألمس قـ بـ
. 

ــرغيف     ــع الـ ــة إىل قطـ ــي شاخصـ ــك وهـ ــعتك أمـ وضـ
. 

ــرام علـــى الرصـــيف  وضـــعتك يف زمـــن ميـــوت بـــه الكـ
. 

وضـــعتك والدنـــيا تـــئن بقبضـــة الشـــبح املخـــيف     
. 

وضـــعتك واِإلعصـــار يهـــدم قـــبة القصـــر املنـــيف     
. 

واملـــوت حيضـــنها وميحـــق ظلـــها احلـــاين الوريـــف     
. 

ــعيف   ــتهم الضـ ــناك تلـ ــنا وهـ ــا هـ ــركض هـ ــرب تـ واحلـ
. 

العــــايت بقانــــون الغــــزاة هــــو الشــــريفواــــرم 
. 

ــيف   ــا أضـ ــندي مـ ــيس عـ ــكت ولـ ــد سـ ــأيل فلقـ ال تسـ
. 

ــريف     ــرقت الطـ ــي وأحـ ــيد أحالمـ ــيت تلـ ــد نسـ ولقـ
. 

*   *   * 

ــيب ــميت   ال تعجـ ــات يف صـ ــا مـ ــداً إذا مـ  اجلـــواب أبـ
. 

ــواب    ــتجع الصـ ــام منـ ــرى األوهـ ــدت أدرك يف قُـ ــا عـ مـ
. 

ــذاب     ــايل الِعـ ــروح آمـ ــرمال صـ ــى الـ ــت علـ إين نقشـ
. 

ــفهاً علـــى صـــدر الضـــباب وكتـــبت كـــل ق صـــائدي سـ
. 

ـ    دنــان احلــب مــن نــبع الســراب    يومــألت مــن جهلـ
. 

ــراب   ــئمت اِإلغتـ ــين سـ ــيش لكـ ــرهت العـ ــا كـ ــا مـ أنـ
. 

ــاً    ــى طعامــ ــيت أن أبقــ ــذئاب وأبــ ــالل وللــ للصــ
. 

ــاب    ــتهب اِإلهـ ــي ويلـ ــي نبضـ ــري يف دمـ ــوف يضـ ولسـ
. 

ــذاب      ــحب العـ ــي سـ ــراح وأرتقـ ــزأ باجلـ ــود أهـ وأعـ
. 

حلـــرابفجـــراً مـــن اِإلميـــان يســـخر باحلناجـــر وا    
. 

 

 وأرى أن خنتتم هذا النوع من الثرثرة ذه القصيدة االجتماعية، اليت أطلقت عليها عنوان                 -
وهي تدور حول ما حيدث من مناقشات بني رب األسرة، وبني أفراد             "  عاصفة على أبواب الصيف   "



ولكل من رب األسرة، وشريكة حياته،      .  به األسرة اِإلجازة  العائلة، عن املكان الذي ينبغي أن تقضي        
وبقية أفراد العائلة رأي يرى أنه أصوب من غريه من اآلراء، ولنستمع ما دار بني اجلميع، مث نصدر                    

 .حكمنا حول القضية العويصة، اليت يتعرض هلا سنوياً هذا األب املسكني

  ))عاصفة على أبواب الصيف(( 
ــا أنــ  ــاحي وم ــا الص ــاِحأيه ت بص

. 

ــباح    ــند الص ــمعي ع ــت يف مس أذَّن
. 

نســجت كفَّــاك بــاهلم وشــاحي   
                                                            . 

ــارت بأعما  ــد ث ــم فق ــيق ــي جراح ق
. 

 *    *    * 

ــما  ــزناً والسـ ــألت األرض حـ ومـ
. 

ــاً    ــي دمـ ــرت مآقـ ــت فجـ أنـ
. 

ــا  ــدو علقمـ ــبك يغـ ــإذا حـ فـ
       .                                                      

كـــنت أرجـــوك لدائـــي بلســـما 
. 

 *    *    * 

يـي وساح ـي روض ـقد زرعت اليأس ف   
. 

 ي اصطباحي ـا زوج ـا أحسنت ي  ـم:  قلت
. 

ــناح   ــوص اجل ــك مقص ــري ب ــا ط أن
                                                            . 

ــراحي    ــت س ــجان أوثق ــِت باألش أن
. 

 *    *    * 

خـــيم الـــبؤس بقلـــيب واحتمـــى
. 

ِبــِك أصــبحت عجــوزاً معــدماً 
. 

ــى ــناس دم ــن ال ــى األرض م كــم عل
                                                            . 

ــلَّماً   ــيايل سـ ــين اللـ ــنعت مـ صـ
. 

 *    *    * 

ــافرة   ــاح صــ ــيه ريــ وليالــ
. 

الصـــيف مســـوم ثائـــرة: قالـــت 
. 

ــاهرة   ــي سـ ــيون يف الدياجـ وعـ
                 .                                            

حنــن إن شــاء ضــحايا اهلاجــرة    
. 

 *    *    * 

ــري   ــآبيب اهلج ــمس ش ــكب الش تس
. 

ــعري    ــن س ــيف واٍد م ــا يف الص دارن
. 

ــري     ــهيق وزف ــيها ش ــا ف ــل م ك
                                                            . 

والـــرياح اهلـــوج بـــاللفح تغـــري 
. 

 *    *    * 

ــرة؟  ــديِك الذاك ــت ل ــرى مات ــل ت ه
. 

ــت  ــرة  : قل ــِت اجلائ ــك أن يف حكم
. 

ــاغرة  ــيها صـ ــيا إلـ ــبل الدنـ تقـ
                                                            . 

ــرة    ــاض ناضـ ــنا ذات ريـ أرضـ
. 

 *    *    * 

ــري  ــا وعسـ ــد وأـ ــى جنـ يف ربـ
. 

والـــندى خيـــتال فـــواح العـــبري 
. 

ــري    ــواب األث ــر أث ــمخت بالعط ض
                                   .                          

ــر    ــنع القدي ــن ص ــذراء م ــنة ع ج
. 



 *    *    * 

أســــكرتين مبــــناها العاطــــرة
. 

األمـــس أتـــتين صـــابرة: قالـــت 
. 

بعــد أن تبصــر نــيس الســاحرة   
                                                            . 

ســـوف ختـــتال بقلـــب القاهـــرة 
. 

 *    *    * 

ــنا   ــنا أحالمـ ــيوم لـ ــدد الـ جـ
. 

ــر أ    ــالً أنـ ــق فضـ ــنافأفـ يامـ
. 

ــنا ــاؤه أقدامــ وبــــرت رمضــ
                                                            . 

   أجســامناعصــر الصــيف أســى 
. 

 *    *    * 

 خطاهــــا العاثــــرةتتمطــــى يف
. 

 مل تنبـــئِك إالَّ ماكـــرة : قلـــت
. 

تشــتري الدنــيا بطــيب اآلخــرة   
                                                            . 

ذخ طــريقاً خاســرة  تعشــق الــب   
. 

 *    *    * 

ــنا   ــبها إعدامــ ــتمىن قلــ يــ
. 

تـــرتدي ثـــوب التقـــى قدامـــنا 
. 

ــنا  ــى أعالمــ ــنا لألســ ورفعــ
  .                                                           

قــد أضــعنا يف اهلــوى أحالمــنا     
. 

 *    *    * 

ورؤى الفتـــنة تلهـــو بالفكـــر  
. 

ــت  ــتعر : قال ــائي اس ــوق بأحش الش
. 

فــازرع الــدرب مشــوعاً للســفر   
                                                            . 

واملـــىن تـــبدو بشـــطآِن القمـــر 
. 

 *    *    * 

ظمـــأ الـــنفس وأشـــواق املقـــل
. 

ال تعللـــين فمـــا تـــروي العلـــل 
. 

ــل  ــن خج ــراً م ــنكاً وعم ــة ض عيش
                                                            . 

حنـــن كاأليـــتام يف دنـــيا األمـــل 
. 

 *    *    * 

كـــم زرعـــناه بـــأحالم الِصـــغر
. 

ــت  ــور  : قل ــفاف الص ــف ش للطائ
. 

باســـم اخلضـــرة فـــواح الزهـــر
                  .                                           

كــم لــنا بــني مغانــيه ذكــر     
. 

 *    *    * 

راقصــــات تــــتهادى بالقــــبل
. 

ــزل    ــبانا مل تـ ــام صـ ــيه أيـ فـ
. 

ــيد ــرات بأناشــ ــزلنضــ  الغــ
                                                            . 

ــل    ــديات اخلصـ ــجريات نـ وشـ
. 

 *    *    * 

مل يعـــد كـــاألمس مغـــىن للنظـــر
. 

ــت  ــهر  الط: قال ــدور انص ــف بال ائ
. 

ــجر   ــيِه الش ــى ِف ــف عل ا جــد واهلَ
                                                            . 

غالـــه العمـــران زحفـــاً وانتشـــر 
. 

 *    *    * 



ــاح  ــى وش ــن جســمه أحل ــت ع خلع
. 

مســخت رونقــه أيــدي الــرياح    
. 

ــالح  ــني املـ ــخرية بـ ــبدا سـ فـ
                                                     .        

ألبســـته كمـــداً مـــنها اجلـــراح 
. 

 *    *    * 

ــالل   ــحر احل ــن والس ــوحة للحس ل
. 

ــت  ــال  : قل ــردوس اجلم ــباحة ف فال
. 

وــا النــرجس مخــري الظــالل   
                                                            . 

ــتالل    ــام ال ــا ه  ــحب الس ــثم تل
. 

 *    *    * 

ــبطاح  ــد ال ــى خ ــو عل ــندى يله وال
. 

ـ     ــل اجلـ ــع خمض ــبحها إن ش ناحص
. 

غــرة تشــرق يف وجــه الصــباح   
                                                            . 

ــاح    ــر األق ــن ثغ ــنة م ــي الفت حيتس
. 

 *    *    * 

ــ ــدالل  حتس ــيماء ال ــران س ب اهلج
. 

الـــباحة بكـــر ال تـــزال: قالـــت 
. 

ــى ــبعد أس ــالغصــص ال ــبل الوص  ق
                                                            . 

ــرحال  ذا  ــد ال ــا ش ــن هل ــنها م ق م
. 

 *    *    * 

ــتاا  ــا فســ ــروس ملَّهــ كعــ
. 

ــاا   ــا أغصـ ــة جفـــت ـ روضـ
. 

ــنواا  ــرماا عــ ــة حــ قصــ
                                                            . 

ــكاا   ــوى سـ ــا باهلـ ــا رعاهـ مـ
. 

 *    *    * 

ــحر    ــيل الس ــا ل  ــل ــر الف عط
. 

ــر      ــو النظ ــنة جتل ــا ج ــت أ قل
. 

ــدر درر   ــى الصـ ــري علـ واألزاهـ
                                                            . 

ــر   ــو املطـ ــتها يلهـ ــى جبهـ وعلـ
. 

 *    *    * 

ــا ــنور يف ودياــ ــوج الــ وميــ
. 

متـــرح األنســـام يف أحضـــاا   
. 

ــناا  ــى أفـ ــري علـ ــرقص الطـ يـ
                                                            . 

ونشــــيد احلــــب يف غــــدراا 
. 

 *    *    * 

ــري   ــؤوي الفق ــأ ي ــيها ملج ــيس ف ل
. 

املســكن يف أــا عســري  : قالــت 
. 

ــري؟    ــا املس إىل أ ــطيع ســيف ت ك
                   .                                          

ــول املصــري     ــق الســودةَ جمه عاش
. 

 *    *    * 

كفـــك املعـــتل مـــنخور اهلمـــم
. 

أنــت يف القــاع وأــا يف القمــم    
. 

م يف احلــب مــن حلــم ودم  صــن
                                                            . 

عاشــق الــدرهم أعمــى وأصــم    
. 

 *    *    * 

جــدول تلهــو بشــطيه القلــوب   
. 

ــت  ــنوب  : قل ــيفاء اجل ــران ه يف جن
. 



ــيوب   ــوى بالط ــمة نش ــرفل النس ت
                                                            . 

ــيوب    ــري اجل ــحر عط ــرح للس مس
. 

 *    *    * 

ــرم  ــاً بالكـ ــبق دومـ ــرتل يعـ مـ
. 

ــم   ــيد علـ ــائر يف البـ ــي للسـ هـ
. 

ــم    ــلُ فـ ــواها كـ ــتغىن ـ فـ
                                                 .            

ــدم   ــنذ القـ ــتها مـ ــرقت فتنـ أشـ
. 

 *    *    * 

ــدروب   ــنار ال ــاء بال ــل الرمض تغس
. 

الصــيف ــا فصــل غضــوب: قالــت 
. 

ــذوب   ــيلظى وي ــيها، س ــا ف ــل م ك
                                                            . 

ــروب    ــند الغ ــا ع  ــريح ــعل ال تش
. 

 *    *    * 

ختـــرس األفـــواه فـــيها والعـــيون
. 

 اللحــونكــم علــيها تعــزف الشــمس 
. 

أي قلـــب نبضـــه مجـــر حـــنون؟
                                                            . 

ــون   ــيف أت ــطاف يف الص ــي للمص وه
. 

 *    *    * 

ــعه ن يف اِإلإ ــرء ضـ ــراف للمـ سـ
. 

ــت  ــه : قلـ ــين األربعـ ــا أم بـ يـ
. 

ــنفعه نـــزرع احلـــب وجنـــين املـ
                                                            . 

ــه  فدع  ــياء الدعـ ــني أفـ ــنا بـ يـ
. 

 *    *    * 

ــتون  ــو، وفـ ــذات، وهلـ ــني لـ بـ
. 

ال تضــيعي العمــر يــا زوجــي املصــون 
. 

ــون    ــئنا نك ــا ش ــنا كم ــا بأيدي م
                                                            . 

عمـــرنا تســـرقه مـــنا الســـنون 
. 

 *    *    * 

ــرتعه  ــيها مـ ــرمان فـ ــد احلـ وجـ
. 

األنفـــس مـــنا متـــرعه: قالـــت 
. 

ــه    ــال مع ــل امل ــت ال حيم ــن مي م
                                                            . 

ــعه    ــت س ــا قل ــب مل ــيس يف القل ل
. 

 *    *    * 

وســـوانا متـــرف مـــلء احلـــياه؟
. 

أنعــيش العمــر أســرى يف فــاله    
. 

ــياه  ــر املـ ــخر وتفتـ ــر الصـ يزهـ
                                                            . 

ــتاه  ــه مـــثل شـ ــيفه يف أرضـ صـ
. 

 *    *    * 

أنــت مــا أبقــيت يل إالَّ الــرمق   
. 

ــت  ــنوق الشــفق: قل ــك خم ــري ب عم
. 

كلمـــا حـــركه الـــوهم انطلـــق
         .                                                    

إن للمــــرأة عقــــالً ذا خــــرق 
. 

 *    *    * 

ــبور  ــني القـ ــوى بـ ــين للهـ ويغـ
. 

ــخور   ــدر الص ــالم يف ص ــزرع األح ي
. 

زيــنة املــرأة يف الدنــيا القشــور   
                                                            . 

 يـــرفلُ يف ثـــوب الغـــرورتائهـــاً 
. 



 *    *    * 

ــيح أرق  ــيايلَّ أراجــــ فلــــ
. 

األيــام أســقتين الفــرق  : قالــت 
. 

ــرق  ــي احت ــا زوج ــك ي ــري ب إن عم
                                                            . 

ــباريح قلــــق  ــابيحي تــ ومصــ
. 

 *    *    * 

وجديــــداك شــــقاق ونفــــور
. 

ــعور     ــي الش ــت بأعماق ــت أوري أن
. 

ــور   ــق دفء اجلح ــب عاش ــت ض أن
                                      .                       

كلمــا أخلصــتك القــول تــثور    
. 

 

  ))كلمة األستاذ �بيه األ�صاري(( 
وبعد أن اختتم احملتفى به كلمته، وأدخل أوراقه يف حقيبته، كما يغمد الفرسان أسيافهم يف               

 :نصاري فقالأغمادها، بعد انتهاء املعركة، حتدث األستاذ نبيه األ
يف .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وصلى اهللا على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم              -

 :الواقع األستاذ باعطب حرك فينا الشجن، فنحن نطرب لكل شعر مرسل مقفى، وإذا قيل يف األمثال                
نا مثله مثل كل املبدعني يف      ، فنحن حنمد اهللا مجيعاً أننا نرى شاعرنا املعطاء بين         "ليس من رأى كمن مسع    "

ساحتنا األدبية، وإذا قيل أيضاً أن األذن تعشق قبل العني أحياناً، فإننا مجيعاً بني فضيلتني هي السمع                   
والرؤية فهذا شاعرنا بيننا نراه ونكربه ونقدره، إكبار من سبقنا إليه أستاذنا الكبري األستاذ عبد العزيز                 

د املقصود خوجه، وأهالً به يف ساحة األدب، أهالً به يف جدة،             الرفاعي، وأخي وصديقي األستاذ عب    
يثري العطاء ننهل منه كلَّ جديد، كما نرجوه أن يتفضل ويدخل شعره العذب يف ساحة ثقافتنا وآدابنا                 

 .أكثر من الكتب املعدة
ن  فأهالً به يف جدة ينشد فيها شعره العذب، ويصورها تصويراً يليق ا، مثلها مثل سائر مد                 -

اململكة العربية السعودية، بقيادة آل سعود بدءاً من موحد الكيان إىل باين اململكة خادم احلرمني                  
والبناء الشعري ألستاذنا باعطب احملتفى به يذكرين بشعر أمسعه          .  الشريفني امللك فهد كرب اهللا مقامه     

مد علي السنوسي يرمحه    وأقرؤه وأتناوله من حني آلخر لشاعر من فحول شعراء اململكة هو األستاذ حم            
اهللا وكالمها ينهل من التراث، وكالمها ينهل من املعطيات اليت نعيشها على هذه الساحة، وتتصور هلم                 
شعراً وتفيض وجداً، والواقع لرمبا يكون لدى األستاذ باعطب جتديد حملته يف قراءيت له ويف مساعي له،                  

 .خيرج عن حميط دائرته األصليةهو توظيفه للكلمة بشكل جيعل هلا رنة وبعداً ال 
 ختاماً لكيال أطيل عليكم، وال أحرمكم لذة الطعام، وأنتم يف حاجة إليه مثلي مثلكم أرحب                 -

بشاعرنا وأحييه، وهو جدير بأن يكرم، خاصة بعد أن أخذ مكانه صادحاً صداحاً يف مرتل مخيسية                  
وماً وباملناسبة املنهل الذي شهد بواكري من       أستاذنا الرفاعي، وهو هكذا إن شاء اهللا يكون يف ساحتنا عم          



وشكراً .  إنتاجه ال زال يطالبه بالكثري مثله مثل رفقائه يف اململكة يف الشمال واجلنوب والوسط وأهالً به               
الستماعكم وأرجو أن ال أكون قد أشغلتكم عما هو أهم من حديثي املقتضب والسريع وشكراً                  

 .. وجزاكم اهللا خرياً

  ))مكلمة اخلتا(( 
 :مث اختتم األمسية األستاذ عبد املقصود خوجه فقال

 شكراً لألساتذة الكرام على تفضلهم باحلضور للمشاركة يف االحتفاء بضيفنا يف هذه األمسية              -
بقي أن أذكر أن ضيف االثنينية القادم هو األستاذ أمحد املبارك، ويسعدنا            ..  األستاذ أمحد سامل باعطب   
 .الم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهأن نلتقي فيها بكم والس

* * * 
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :لمة التاليةاألستاذ حسني جنار األمسية بالك افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، حممد               -

ضيوفنا األفاضل، مرحباً بكم وجبمعكم املبارك      .  بن عبد اهللا عليه وعلى آله أفضل الصالة وأمت التسليم         
م مجيعاً بأستاذنا األديب من آل مبارك       يف هذه األمسية الطيبة اليت نفتتح لقاءنا فيها بالترحيب بامسك          

األستاذ أمحد الذي حيل بيننا ضيفاً، وهو وإن غاب عنا جسماً حبكم عمله يف الرياض فهو يف وجداننا                   
 .بامسكم نرحب به يف هذه األمسية. مجيعاً كأستاذ، وكمريب، وكرجل فاضل

ه أن أقدم هذه اإلملاحة      ويطيب يل قبل أن أعطي الكلمة للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوج           -
ضيفنا يف هذه األمسية املباركة هو األستاذ أمحد بن علي املبارك، من            .  السريعة عن حياة ضيفنا املبارك    

عائلة املبارك الشهرية باألحساء، فهو من بيت علم ودين وأدب، شب وترعرع يف كنف هذه األسرة                 
 .نسبة ملن كان يف سنه يف ذلك الوقتالكرمية، وجالس علماءها، ول من العلم حىت ارتوى بال

 ولكن ضيفنا كان شديد التزود من العلوم واآلداب فأدرك بفطنته ونضجه املبكر أن هنالك                -
عوامل أخرى غري بيئته الضيقة احملدودة، ففكر يف االغتراب لطلب العلم وكان اعتراض األسرة ليس                 

فظة عليهم من رفقة السوء، إالَّ أن حب العلم         على املبدأ ولكنه حرص الكبار على رعاية النشء، واحملا        
تغلَّب على كل اهلواجس، فشد األستاذ أمحد املبارك رحاله إىل بغداد دون أن يقنع والده ذه اخلطوة                  

 .رغم خطورا، ولكنه عاد بعد ذلك إىل األحساء، مث ما لبث أن أقنع أويل األمر بصواب رأيه
لة املغفور له امللك عبد العزيز إىل القاهرة، حيث التحق           وتوجه يف هذه املرة حتت رعاية جال       -

عدادية حىت حصل على شهادة الليسانس يف اللغة العربية            من املرحلة اإلِ   اًباألزهر الشريف ابتداء  
وهكذا بدأ مشواره   .  وآداا، مث التحق جبامعة عني مشس، وحصل على دبلوم التربية وعلم النفس             

عين مفتشاً عاماً على املدارس اإلبتدائية      .  م١٩٥٢هـ املوافق   ١٣٧١كة يف   العملي بعد عودته إىل اململ    
والثانوية يف مكة املكرمة، مث معتمداً للمعارف يف منطقة جدة ورابغ وهي الوظيفة اليت مسيت فيما بعد                  

هـ انتقل إىل وزارة اخلارجية وتدرج يف       ١٣٧٥ويف مطلع عام    .  وهو يشغلها مدير التعليم مبنطقة جدة     
دة وظائف، ورأس عدة إدارات، وعمل يف سفارة جاللته يف كل من األردن والكويت والعراق وغانا                ع



ملكة بعد استقالل قطر، واآلن هو سفري يف وزارة          محىت عين سفرياً جلاللته يف قطر كأول سفري لل         
ة جلان يف بعض    شارك حبكم عمله يف كثري من املؤمترات والندوات الدولية واحمللية، ورأس عد           .  اخلارجية

 .هذه املؤمترات
 واألستاذ أمحد املبارك أمد اهللا يف عمره له باع طويل يف قرض الشعر وله مؤلفات حتت الطبع                  -
 ،"تاريخ األحساء يف ماضيها وحاضرها    "  ،"معطياا وأسباب سقوطها  :  الدولة العثمانية "  :منها  نذكر

، حتكي قصة مشاهداته وكفاحه     "يف بداية الطريق  "، رواية عنواا    "تأمالت يف اتمع واألدب واحلياة    "
 ".رسائل يف املودة والعتاب واالعتذار" يف سبيل العلم،

 وهكذا ترون معي أن ضيفنا يف هذه االثنينية هو موسوعة يف الدبلوماسية، والعلم، والشعر،                -
سمع منه الكثري   نرجو بامسكم له أن ن    .  والقصة، ويف الكتابة الصحفية فأينما وجه قلمه أجاد وأبدع         

 . املفيد يف أمسيتنا هذه الليلة

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه (( 
 :مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه وباحلضور قائالً

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق                  -
سيدي الشيخ أمحد املبارك، سعداء يف هذه األمسية         .  م ورمحة اهللا وبركاته   واملرسلني، السالم عليك  

فقد غبت  .  املباركة أن حنتفي بك، سعداء ذا اللقاء، سعادة األسرة اليت تلتقي بغائبها بعد طول غياب              
. عنا سنوات تزيد على األربع، ال يزال مكانك شاغراً، وال يزال هذا املكان ال يشغله أحد غريك                   

 أن تعود إلينا يف هذه األمسية نلقاك بصدورنا وبني أحضاننا، حتف بك قلوبنا املليئة بالتقدير                  سعداء
 .عزاز واالحترامواِإل

 

 نذكر لك تلك األيام الطيبة يف مدينة جدة عامالً جمداً، وعاملاً بارزاً يف ساحات النادي األديب،                 -
 من الفضل، فقد كان لك توجيه كبري يف مسريا،          ورائداً كبرياً يف هذه االثنينية اليت تدين لك بالكثري        

وقد كانت لك آراء نعتز ا، وال يزال التواصل بيننا وبينك، بني األمس واليوم، ونتطلع إىل هذا                    
التواصل بالغد، ونرجو أن ال يطول غيابك عنا، فلك يف نفوسنا أسرة ولك حمبة ا، نستطيع أن نقول                   

عى إليك، ولكن شأنك شأن الكبار سعيت إلينا فجزاك اهللا عنا خري             لنا عليك الدالل واجبنا أن نس     
 .اجلزاء

 نرجو يف هذه األمسية اليت أتت متأخرة، وكان واجبنا أن نودعك يوم تركت جدة، ولكن مل                  -
واجب التوديع الذي كان سابقاً ومل نقم به،         :  تسنح الفرصة بذلك فواجب هذه األمسية واجبان       



 احلالوة دائماً يف اللقاء، فأرجو أن نستمتع بكلماتك الطيبة يف هذه األمسية،             ولكن.  وواجب هذا اللقاء  
 .وأرجو أن تكون لقاءاتنا بك كثرية يف اخلري ومن اخلري وإىل اخلري

 هذا اجلمع الكرمي يف هذه األمسية يسعده أن يصافحك، وأن حيييك، وأن يرحب بك دائماً                 -
 .أهلك وإخوانك وحمبيك وعاريف فضلكفأهالً وسهالً ومرحباً بك بني . أبداً

 أمسيتنا القادمة سيكون ضيفها األستاذ الدكتور فهد العرايب احلارثي، وهذا تواصل بني جيل               -
األمس وجيل اليوم، بني فينة وفينة ال بد من تطعيم هذه األمسيات بدم الشباب ليتم التواصل بني                   

 ..الرواد وجيل املريدين
 . ستاذ املبارك، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ختاماً أُرحب بكم وباأل-

 

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

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا أكمل الدين وأمت النعمة، والصالة والسالم على سيدنا                -
كدت أعتذر أال أحضر هذه الليلة ملا       ..  إخواين..  صحبه أمجعني حممد خامت الرسل واألنبياء، وعلى آله و      

أنا فيه ولكين حضرت ألقوم مبا أنا له، وما هو الذي أنا له؟ هل هو الذي يكلفين به عبد املقصود أم هو                      
الذي يشرفين به أمحد املبارك؟ سيان تكليف عبد املقصود عون ال أخبل به، وتشريف أمحد املبارك                   

 :يتلخص فيما يلي
ملاذا؟ ألين أفخر أين كنت معلم الصبيان، وقد كان هو يدير املعلمني             ..   عرفته معلم املعلمني   -

كأنه املعلم هلم، ومبا أين كنت معلماً للصبيان فقد أصبحت تلميذاً له، تتلمذت عليه يف موضوع وأكثر                 
تور عبد العزيز   املوضوع األول هو أول ما عرفت النظرية املكانية اليت اخترعها الدك           .  من موضوع 

نسان التلميذ إذا ذاكر يف غرفة أعدت له        القوصي أستاذه، هو الذي حدثين ا وعلمها إليه، وهو أن اإلِ          
 .ال يستطيع إذا انتقل من تلك الغرفة أن يذاكر

 وعبد العزيز القوصي الدكتور قد مجعها، وتلقاها من عجائز أمهاتنا وآبائنا، هي نظرية معروفة               -
لكن هو هندسها وجعلها علماً يف علم النفس النظرية املكانية وإالَّ فهي معروفة ألن                لدى اجلميع، و  
فتغري املكان حيدث بعض التغري يف      .  إنه مل يستطع أن ينام البارحة ألن مكان نومه تغري         :  الواحد منا يقول  

 .أعصاب اِإلنسان أو نفسه، حبيث ال يستطيع أن يقوم مبا كان يقوم به
إن عبد العزيز القوصي    :  ه فيها وهو تلميذ عبد العزيز القوصي وال زلت أقول          هذا أنا تلميذ   -

 :عجزت أن أجد قائل هذا البيت: ثانياً.. إنين مل أمن الليلة لتغري مكاين: تلميذ ألمه أو جدته اليت قالت له



كإلفــك وجــدان الــذي أنــت واجــد
. 

ــد    ــذي ق ــدان ال ــتألف فق ــهس فقدت
. 

 فسألته فعجز هو أيضاً أن جيد صاحب هذا البيت، كما عجز أيضاً غريه، وقارئ البيت يرى                  -
ولكنه اليوم حيدثين أنه رأى هذا البيت يف رثاء أمحد حسن الزيات            .  فيه نسج املتنيب أو نسج ابن املقرب      

 جمموعة الرسالة، مل ينسبه الزيات أيضاً إىل صاحبه وإمنا قال كما             البنه رجاء يوم تويف وهو موجود يف      
لقد نسبه إىل صاحبه فلن يطلق شاعر       :  إنه لشاعر العروبة، قلت   :  رواه يل اآلن أستاذنا أمحد املبارك قال      

هر ألستم معي يف ذلك؟ املتنيب شاعر الدهر العريب هو شاعر العروبة، ولكن يظ            ..  العروبة إالَّ على املتنيب   
أن الزيات أخذته بعض املصرية ألن املصريني وإن كتب طه حسني عن املتنيب وإن عظم املتنيب بعد ذلك                  

مارة مل  خشيدي وهجا كافور، وكان يطلب اإلِ     يأخذون عليه أنه وقد وصل إىل مصر يف عهد كافور اإلِ          
عظيم مل يؤثر فيه ومل     يذكر النيل يف شعره قط، فاملصريون جيدون موجدة على املتنيب أن هذا النيل ال               

 .يذكره
 هلم حق يف ذلك، ولنا عتب عليهم أن ال ينسوا للمتنيب هذا النسيان للنيل، لكن طه حسني مل                   -

من حتف طه حسني عن املتنيب وهو شاب يف الكوفة          .  ينس املتنيب وغريه كتبوا عن املتنيب كتابات جيدة       
ها أستاذنا أبو تراب، أنه رأى أناساً جتمعوا حول          تلك التحفة اليت يعرفها األستاذ أمحد املبارك ويعرف        

شيء، دخل بينهم فوجدهم جمتمعني على فأر ميت، فنظم هذه األبيات يعجب ا طه حسني ألن فيها                  
 :يقول.. نكتة والنكتة تعجب املصري

ــب   ــري العط ــنايا أس ــري امل أس
. 

ــتغري   ــرذ املس ــبح اجل ــد أص لق
. 

ــرب   ــل الع ــوجه فع ــالَّه لل وت
. 

ــري   ــناين والعامـ ــاه الكـ رمـ
. 

ــلب   ــر الس ــلَّ ح ــا غ فأيكم
. 

ــتله     ــى ق ــرجلني اتل ــال ال ك
. 

ــذنب    ــة يف ال ــه عض ــإن ب ف
. 

ــه     ــن خلف ــان م ــا ك وأيكم
. 

 . هلذا أن أكرم األستاذ أمحد املبارك، وإن كان هو دائماً يكرمين-
 ذكرين بأشياء قدمية جديدة يوم كنت موظفاً يف اللوازمات، ويوم كنت أزوره وهو رئيس                 -

 األحساء حيلو يل دائماً أن      التعليم، أذكرها له باخلري وال أنسى أنه من عائلة وأسرة عريقة، يف هجر يف             
 نطق ا هجر عندما وصف شجرة ِسدرة املنتهى، ووصف نبقها           أمسي األحساء هجر ألن رسول اهللا       

هجر أعطتنا ِقالل التمر، وأعطتنا برميل البترول، وأعطتنا عائلة كرمية هي            .  كأنه ِقالل هجر  :  فقال
 .نورة ألم يعتنقون مذهب مالكعائلة املبارك الذين ما نسوا نسبهم إىل املدينة امل

 فعائلة املبارك، وعوائل أخرى كاملال وغريها هلم فضل احلفاظ على عقيدة السلف، وعقيدة               -
 وكل من قال ال إله إالَّ اهللا وأشهد أن حممداً رسول اهللا، فهو على                 ،السنة، وكل املسلمني إىل خري    

 ..والسالم عليكم ورمحة اهللا. الرأس والعني



  ))يدة الشيخ أبي تراب الظاهريقص(( 
مث ألقى فضيلة الشيخ أبو تراب الظاهري قصيدة شعرية حييي ا احملتفى به الشيخ أمحد علي       

 :املبارك وهي
ــبارك  ــد املـ ــي أمحـ ــت حتيـ ماسـ

. 

عــرائس الشــعر علــى األرائــك    
. 

ــ ــبائكللــ ــة احلــ رامقني جلــ
                                                            . 

أعمالــه كــاألجنم الزهــر بــدت    
. 

مــــواهب عديــــدة املســــالك
. 

ـ   ــعر والنثـ ــوعا   رالش ــد ط ــه ق ل
. 

تســــعفه يف حــــومة املعــــارك
. 

ــرة   ــبه زاخــ ــارف يف قلــ معــ
. 

ــدارك ــاً غائـــر املـ يفـــيض علمـ
. 

دثميــــوج كالبحــــر إذا حتــــ 
. 

ــك    ــارس وفات ــن ف ــه م ــم ب أعظ
                                                            . 

ــر    ــام باتـ ــراع كحسـ ــه يـ لـ
. 

ــك  ــري دامـ ــفاً أرزن خـ مستحصـ
. 

ــداً  ــزين ماجـ ــيمة مثلـــى تـ وشـ
. 

وميســـح املعـــيب غـــري هاتـــك
. 

يســــتر عيــــباً إن رآه ظاهــــراً 
. 

يف حـــنكة اللبـــيب للمفاتـــك  
. 

أدبـــه الدهـــر فأضـــحى جامعـــاً 
. 

ــك    ــره كاملاس ــريات عص ــن ذك م
                                                            . 

ــرى    ــا جـ ــزانة ملـ ــه خـ وعقلـ
. 

ــك ــإبن مالــ ــيمِه كــ ويف نظــ
. 

ــة   ــة راويــ ــوه ذو دربــ مفــ
. 

يرصـــع النضـــار مـــن ســـبائك
. 

ــه   ــو لفظـ ــذب وحلـ ــيانه عـ بـ
. 

حجـــــته إن زج يف الـــــتماحك
. 

ــزم   ــو ملـ ــن وهـ ــاره أرصـ وقـ
. 

ــتارك  ــداً ِبـ ــرتع غـ ــيس للـ فلـ
                                                            . 

ــ  ــه اسـ ــية يف كفـ تحكمت أرشـ
. 

نـــثريه نســـج كحـــوك احلائـــك
. 

ــة    ــئار مجـ ــو يف بـ ــديل بدلـ يـ
. 

ــك    ــن مهال ــاز م ــم ج ــيله ك لن
. 

ــأو   ــأوه شـ ــالوشـ ــيع للعـ وسـ
. 

ــك  ــول ذلـ ــا أقـ ــزه كمـ راجـ
. 

ــه    ــعر زيف شخص ــروس الش ــيا ع ف
. 

ــانك    ــدى املض ــلَّ ل ــل الك إذ حتم
                .                                             

ــتدا     ــرمي حم ــوجه ك ــا خ ــت ي وأن
. 

ــارك  ــيظمي عــ ــنا بشــ مجعتــ
. 

ــبد   ــا ع ــداً  ي ــزيت تال ــود ج مقص
. 

ــعالك    ــن ص ــيه م ــون ف ــد يك وق
. 

ــثاله     ــن أم ــتك م ــوى بي ــم ح وك
. 

ــبائك  ــوا إىل الشـــ يدهدهـــ
. 

ــهم    ــورة يف أرجل ــب الك ــن الع م
. 

ــنهم كناســـك لســـت خبـــري مـ
                                                            . 

ــين      ــالً إن ــري مه ــاعالً للخ ــا ف ي
. 

فمقتضـــى املقـــام للتضـــاحك  
. 

ــاض األوىل  ــا أردت إمحـــ وإمنـــ
. 

ــك   ــبة املالئـ ــحف كوكـ يف صـ
. 

وأجـــرك العظـــيم فيـــنا كتـــبت 
. 



  ))كلمة السيد علي حسن فدعق(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ الفاضل األديب السيد علي فدعق فقال

فلقد دأب األستاذ     . عليكم أيها السادة الكرام، وحتية للمحتفى به وشكراً للمحتفي          سالم اهللا  -
عبد املقصود خوجه على تكرمي األفاضل من الرجال، وهذه سنة محيدة، نشكره عليها ويسجلها تاريخ               

 .البلد األديب يف سجل حياة األدباء هنا يف اململكة
ديق ـتكرمي واالحتفاء بصديقي صديق العمر ص      لقد رأيت من واجيب أن أسهم يف احلضور لل         -

إنين سعيد جداً أن أشارك اليوم أو الليلة يف االحتفاء باألستاذ الصديق احلبيب، الصديق               ".  عاماً  ٣٠"
القدمي أمحد املبارك، الذي يزداد حبه يف نفسي كل عام مكانة ووثوقاً ورسوخاً على مر األيام، ولقد                   

إن األستاذ أمحد املبارك شاعر، وأنا أشهد اآلن أنه          :  ني جنار وقال  سبقين األستاذ الفاضل األخ حس    
 . عاما٤٧ًشاعر، فهذه األبيات اليت سأتلوها عليكم قاهلا األستاذ أمحد املبارك منذ 

وختـــريت بعـــدنا والـــرحيال؟  
. 

ــرحيال   ــيم ال ــا زع ــت ي ــيف أزمع ك
. 

جـــرع الـــنفس غُصـــةً وذهـــوال
                                                            . 

ــزٍم؟  وجتــــرأت أن تفــــوه بعــ
. 

ويصــوغ القــريض حلــناً مجــيال   
. 

ــوايف    ــول الق ــذي يق ــت ال ــا لس أن
. 

ــوال    ــندها أن يط ــدح ع ــر امل يقص
. 

غــري أين وجــدت فــيك خــالال    
. 

ــيال   ــنها الدخ ــذود ع ــيم ي ــن زع م
. 

إن بلـــدان يعـــرب لـــيس فـــيها 
. 

ــقيال   ــاء ص ــن املض ــيفاً م ــل س س
                                                            . 

ــرها وتــــ   ــتقدم لنصــ ذرعفــ
. 

صــدمة املــوت عذبــة سلســبيال   
. 

فالـــزعيم الـــزعيم مـــن يتلقـــى 
. 

 

ومن الصفات اليت يتمتع ا األستاذ أمحد       .   عاماً ٤٧ هذا شعر قاله األستاذ أمحد املبارك قبل         -
عاب بابتسامة ساخرة لطيفة، وهو حمدث لبق ويعجبك يف حديثه، فهو كما             املبارك الوفاء ومقابلة الص   

 :قال الشاعر
ــيث  ــرها خبـ ــن أكثـ وأظـ

. 

ــئمت مـــآريب    ــد سـ ولقـ
. 

مــثل امســه أبــداً حــديث   
. 

إالَّ احلـــــديث فإنـــــه  
. 

 

هذا هو أمحد املبارك الذي أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه يف احلفاوة به، وأشارك وأكون                 -
وشكراً لكم على   .  سعيداً يف املشاركة هذه، وإن كنت ضحيت بدعوة أخرى عزيزة علي لصديق آخر            

امسه أنكم احتفيتم معي أو مع األستاذ عبد املقصود خوجه باألستاذ الكرمي أمحد املبارك الذي هو مثل                  
 . مبارك، والسالم عليكم ورمحة اهللا



  ))كلمة األستاذ حممد عبد القادر عالقي(( 
 :مث حتدث األستاذ حممد عبد القادر عالقي فقال

 

سبقين األساتذة األفاضل يف احلديث عن اجلانب األديب يف         .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
وسأقتصر يف كالمي عن اجلانب الدبلوماسي      .  د املبارك حياة سعادة األستاذ الزميل السفري األستاذ أمح      

عرفت سعادة السفري األستاذ أمحد املبارك منذ ثالثني عاماً أو تزيد           .  يف حياة السفري األستاذ أمحد املبارك     
قليالً عندما كان مديراً لِإلدارة الثقافية يف وزارة اخلارجية، عندما كان معايل الشيخ إبراهيم السويل                 

وكان يف عمله مبدعاً ال يتهاون يف شأن من الشؤون، وال يترك            .   عليه وكيالً لوزارة اخلارجية    رمحة اهللا 
وقد طاف بعدد كبري من السفارات، كان له أسلوب فريد يف العمل            .  مكتبه إالَّ بعد أن جيهز كل أعماله      

ففي .  كلمة جماملة الدبلوماسي، أسلوب ليس فيه ما يف الدبلوماسية عادة من جماملة، وأضع خطاً حتت               
يا سيديت إن مجالك    :  الدبلوماسية إذا رأيت سيدة قبيحة ال تقول هلا أنت سيدة قبيحة، بل تقول هلا               

متميز وخمتلف عن بقية السيدات، فسعادة األستاذ أمحد املبارك كان يسلك أسلوباً مهذباً، ولكنه                 
 .صريح

 

صديقة كسفارة زائري مثالً فاألسلوب      فعلى سبيل املثال عندما توجه مذكرة لسفارة دولة غري           -
دي سفارة اململكة العربية    "  :الدبلوماسي يف مثل هذه احلالة يقضي بأن تتصدر املذكرة العبارة التالية           

 مل أجد شيئاً    -يف حني أن الشيخ أمحد املبارك أتصوره        "  السعودية أطيب حتياا إىل سفارة دولة زائري      
. دي سفارة اململكة العربية السعودية بعض حتياا      :  مذكرته بعبارة  يصدر   -مكتوباً ولكن جمرد ختيل     

هذه نقاط قصدت إلقاء ضوء بسيط على األسلوب الدبلوماسي لسعادة الزميل السفري األستاذ أمحد               
 . علي املبارك، وشكراً لكم

 
 

  ))كلمة سعادة األستاذ عبد ا بوقس(( 
 : بوقس، فقالمث أعطيت الكلمة لألستاذ املريب عبد اهللا

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، حنمد اهللا سبحانه وتعاىل، ونصلي ونسلم على إمام اهلدى                -
يف البداية أود أن أشكر الصديق األستاذ عبد املقصود خوجه،          .  واملتقني، سيدنا ونبينا وحبيبنا حممد      

واألستاذ أمحد املبارك يف    .   واملفكرين ،الذي كان له الفضل يف تكرمي العديد من الرواد األدباء والعلماء          
 .الواقع من الرواد األدباء والعلماء، فهو رجل فكر، وعلم، وثقافة وأدب



 أغناين أستاذنا حممد حسني زيدان عن احلديث عن أسرة آل مبارك، وكنت أود حبكم صداقيت                -
سوف أحتدث عن بعض    لألستاذ أمحد املبارك اليت امتدت ملا يربو على مخسة وثالثني عاماً، لكين                

 .اجلوانب اليت قد ال يعرفها الكثري عن أخي وصديقي األستاذ أمحد املبارك
 

 كان أول معرفيت به يف دار البعثات العلمية السعودية مبنيل الروضة، وكنا يف ذلك الوقت                  -
د  عضواً من مدرسة حتضري البعثات، ومن املعه        ٢٤أكرب فوج يذهب إىل مصر يف بعثاا كنا حوايل           

العلمي السعودي، وقد كان يومها نصيبنا يف كلية اآلداب ولكننا حبكم تقاليدنا اليت ورثناها ومل نكن                 
نعرف يف ذلك الوقت احلياة يف مصر، أو احلياة يف أوربا كما هو احلال اآلن، فعندما ذهبنا إىل كلية                     

ينا بالصديق األستاذ أمحد املبارك     اآلداب يف الواقع مل ترق لنا ألا خليط من الشباب ومن الفتيات، فالتق            
وهون علينا بعض الشيء، وقال لعلكم درستم على أساتذة من األزهر يف املعهد العلمي السعودي،                 

 فأجبناه بنعم، فكان جوابه ملاذا ال تلتحقون باجلامعة األزهرية وبكلية اللغة العربية؟
 

 السيد حمسن باروم يف السنة الرابعة        وكان يف ذلك الوقت يدرس بكلية اللغة العربية األستاذ         -
على ما أذكر أو السنة الثالثة، وكذلك أخي وصديقي األستاذ أمحد املبارك، طلب منا أن جنلس معه ألن                  

فسره أننا  .  هناك امتحاناً للمقابلة، وبدأ يوجه لنا بعض األسئلة اليت قد مرت عليه عند امتحانه للمقابلة              
وفعالً .  إذن سأرتب املقابلة  :  ة فيما يتعلق بالنحو والبالغة وقال     كنا جنيب على بعض األسئلة وخاص     

كنا يف دار البعثة العلمية السعودية جمموعة يف شقة واحدة          .  رتبت وجنحنا وقبلنا يف كلية اللغة العربية      
كانت جتمع األخ زكي مياين، والشريف غالب يف حجرة، واألخ الصديق عصام خوقري مع أخيه يف                  

 مقابلها حجرة ا أنا واألستاذ الصديق مجيل أبو سليمان، واألخ حبيب خبش، ويف               حجرة أخرى، ويف  
فقد حول املطبخ إىل غرفة ألنه يريد أن يكون         .  املطبخ كانت غرفة أستاذنا وصديقنا الشيخ أمحد املبارك       

 غرفة  وحيداً يف غرفته حىت يتسىن له القراءة واالطالع وال يزعج أحداً من زمالئه إذا ما جاوره يف                  
األستاذ أمحد املبارك كانت لنا لقاءات معه، وكان يل الشرف أن أسجل معه خبطي تاريخ                  .  واحدة
 عاماً، وقد نسخت اجلزء األكرب منه وعرفت الكثري عن تاريخ            ٣٥وهذا الكالم يربو على     .  األحساء
ري ملاذا يضن   عن أدا وعن علمائها وعن مشاهريها، وعن أسرة آل مبارك بالذات، وال أد            .  األحساء

علينا األستاذ أمحد املبارك ذا السفر القيم الذي أعتقد أنه مل يكْتب عن األحساء كتاب مثله، وقد                   
رجل علم  :  األستاذ أمحد املبارك كما قلت    .  شرفين أن يكون اجلزء األكرب من هذا الكتاب خبط يدي          

 خاصة به كلمات هي عبارة عن حكم        وثقافة وخربة باحلياة، كان يعجبين فيه أنه كان يسجل يف مذكرة          
عن احلياة، وإن كنت يف الواقع ال أذكر شيئاً منها اآلن، لكنها على ما أعتقد مسجلة لديه، وأرجو أن                    

 .يضمها كتاب



 أما فيما خيتص برسائل الود والعتاب، فقد كانت مع صديقنا وحبيبنا األستاذ أمحد املبارك                 -
ت أحبث يف مكتبيت اليوم عن رسالة كتبت منذ سبعة وثالثني           جوالت وصوالت يف هذا اال، وقد كن      

عاماً حينما انتقل من دار البعثات إىل شقة خاصة يف الزمالك فزرناه ولعلنا أزعجناه باجلرس الذي وضع                 
حىت فوجئنا بأخي وصديقي األستاذ أمحد املبارك       .  صديقي األخ مجيل أبو سليمان يده عليه ومل يتركه         

مه، ولكنه كما قال األخ حممد العالقي عن األخ أمحد املبارك أنه ال يعرف ااملة،                وقد استيقظ من نو   
فكان عتابه قاسياً وشديداً علينا، رغم صداقتنا الوطيدة به، مما جعلنا حنرر له رسالة عتاب رقيقة على                  

لوفاء، وتنم عن   إزعاجه، فما كان منه إالَّ أن رد علينا برسالة أدبية قيمة، تنم عن احلب، وتنم عن ا                  
 .الصداقة احلقة

كنا نلجأ إليه عندما    .   األستاذ أمحد املبارك مل يكن زميالً وصديقاً، بل كان أيضاً أستاذاً لنا              -
فقد كان األزهر يهتم بالنحو فكنا نلجأ إليه         .  نعجز عن شرح بيت يف البالغة، أو عن مسألة حنوية          

 .الغةوكان يفك لنا الرموز والطالسم يف النحو ويف الب
 مث بعد ذلك عندما انتهينا من دراستنا يف كلية اللغة العربية، قال لنا األستاذ أمحد املبارك أنتم                   -

: كيف؟ قال :  قلنا له .  سوف تعودون إىل اململكة ولكن أنصحكم بأن تكونوا رسالً يف التربية والتعليم            
س وقد التحقت به وأنا أحب أيضاً       فالتحقوا باملعهد العايل للتربية للمعلمني، وكان يتبع جامعة عني مش         

 .أن تكملوا دراستكم
.  ولكن كان أمامنا مشكلة كربى وهو أن أي متخرج من الكليات ال بد أن يعود إىل اململكة                  -
ضحوا وال بد أن تواصلوا دراسة التربية والتعليم حىت ميكنكم إذا عدمت إىل بالدكم أن تسهموا                :  فقال

. اقع هو خري ما ميكن أن نقدمه لبالدنا بعد عودتنا من دراستنا اجلامعية             يف التعليم ألن التعليم يف الو     
وعدنا واشتغلنا فعالً   .  وفعالً استمعنا إىل نصيحته، وأكملنا دراستنا التربوية يف علم النفس، ويف التربية           

 نزوره أيضاً   يف التعليم، مث التقينا به أيضاً يف إدارة التعليم، عندما كان معتمداً للمعارف يف جدة، وكنا                
ولقد واجه األستاذ أمحد املبارك صعوبة كبرية جداً يف عمله كمعتمد للمعارف يف             .  بني الفنية واألخرى  

جدة ألنه مل يكن لديه من املوظفني أكثر من ثالثة أو أربعة موظفني حماسب، وسكرتري، وناسخ آلة،                   
 يل الشرف يف أن أحظى بالعمل يف        ولقد كان .  فكان أستاذنا أمحد املبارك يقوم بكل شيء يف التعليم         

إدارة التعليم عقب أستاذنا أمحد املبارك بعد انتقاله للعمل بوزارة اخلارجية، وطبعاً ملا جرى به العرف يف                 
مثل هذه الواقعة أن يقوم املستلم بإعطاء املسلم ورقة تصفية تفيد خلو ذمته من أي التزام مايل أو غريه                   

لكنين فوجئت بعد أسبوعني أو ثالثة بأخي       ..  غلها، فأعطيته تلك الورقة   يف نطاق الوظيفة اليت كان يش     
 ألف ريال حيملها يف سيارته فسألته عن مصدرها فأجابين          ٣٥األستاذ أمحد املبارك وهو حيضر يل مبلغ        

واهللا أنا ال أدري، أنا وجدت هذا املبلغ يف خزانيت وال أدري مصدره، وأردت أن أبرئ ذميت                   :  قائالً



فوقعنا يف حرية ماذا نفعل وقد أعطيت له براءة ذمة، وأخرياً قررنا التصرف             .  ه إليك الستالمه  فجئت ب 
به يف شراء بعض األشياء اليت كنا يف حاجة إليها يف إدارة التعليم، فأمنا بعض املكاتب، وبعض املقاعد،                  

 .لم ومساعدة املتعلمنيواعتربناها مقدمة من فاعل خري مسامهة منه يف نشر الع. وبعض األشياء األخرى
 الواقع أنين ال أريد أن أطيل يف احلديث ألترك الفرصة لبعض اِإلخوة وللمحتفى به ألننا نريد                 -

أن نسمع شيئاً من حكمه ومن شعره الذي استمتعنا به كثرياً حينما زاملناه وصادقناه، وال تزال متتد                  
 . ة اهللا وبركاتهصداقتنا به إن شاء اهللا أبد الدهر، والسالم عليكم ورمح

 

  ))كلمة األستاذ حييى حسن توفيق(( 
مث أعطيت الكلمة لألستاذ الشاعر حيىي توفيق الذي ألقى الكلمة التالية وكان احلاضرون              

 :يطمعون أن يسمعوا منه حتية شعرية فقال
كنت يف احلقيقة أحب أن أكتب قصيدة لكين عبد الشعر، والشعر           .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
. لقد عرفت أخي وأستاذي الشيخ أمحد املبارك أول ما عرفته يف النادي األديب جبدة               .   عبدي ليس

ومجعتنا الظروف فتصاحبنا يف رحلة قصرية إىل مدينة الطائف، قضينا ا يومني وليلة وهناك أحب أن                 
أقول أين قد عرفت الرجل، عرفت غزارة علمه، وكرم نفسه، وطيب عنصره، هناك أناس تعرفهم                 

 .تعجب م على البعد حىت إذا اقتربت منهم تباعدت بروحك عنهمو
وضيفنا اليوم شيخي   .   وهناك قوم حتبهم على البعد حىت إذا اقتربت منهم أحببتهم أكثر وأكثر            -

وأستاذي الشيخ أمحد املبارك من هؤالء الكرام الطيبني ولكل امرئ من امسه نصيب فهو أمحد وهو                  
 . عليكممبارك حبق وحقيقة والسالم 

  ))كلمة األستاذ مصطفى عطار(( 
 :مث حتدث األستاذ مصطفى عطار فقال

أيها اِإلخوة األحباء شكراً لألخ الوجيه عبد املقصود خوجه على ما           .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
يتيحه لنا من فرص كرمية ومناسبات رائعة للقاء اِإلخوة واألحباء، للقاء جيل الرواد اآلباء مع جيل                  

 .بناء األوفياء السائرين على اخلُطااأل
 باثنينياته العامرة بدفق العاطفة ودفئها وموائدها الطيبة، بكل ما فيها من لذيذ الطعام، وعديد               -

وإن كنا نستأذنه أن حيقق ويقتنع مبا اقترحه عليه اِإلخوة رواد االثنينية قبيل عامني              .  األصناف واألنواع 
اصة وأن صيحات األطباء أخذت تؤكد ضرورة ختفيف الوزن           التقليل من األصناف واألنواع، خ     

عسى اهللا أن يستجيب أبو حممد سعيد لتلك        .  وتقليل الطعام جتنباً للسمنة، ووقايةً من عللها وأمراضها       



فمن حسن طالع الفرد، وموفور حظه، ومسو خلقه أن يكون ذكرى عبقة تعطر االس              :  الدعوة، وبعد 
ا حلت وحيثما كانت، وأستاذنا الكبري وشيخنا الراوية الشاعر املوهوب أمحد           وتسري حبديثه الركبان أينم   

املبارك واحد من أولئك الرجال الذين استطاعوا أن جيعلوا من أنفسهم سرية عطرة وشخصية حمبوبة،                
 .تقابل أهالً وترتل سهالً

م الطليعية يف    وما حضرت جملساً وتطرق احلديث بنا إىل رجاالت البالد ومثقفيها، وأدواره            -
ونادينا األديب يف جدة عنده الكثري      .  خدمة أمتهم إالَّ وكان شيخنا أمحد املبارك واحداً من أولئك األماثل          

الكثري من ذلك، ومن مشاركاته يف أعياد النادي وحفالت التكرمي والتوديع وقد استمعتم إىل ما ذكره                
 اليت تنم عن نبله، وعن أهدافه السامية اليت تربط          األخ عبد املقصود من مشاركاته يف االثنينية خبطاباته       

 .خوة، وحتقق األلفة، وتوثق بني الصالتبني اِإل
 ولقد حضرت أكثر من لقاء يف املنطقة الشرقية والرياض وجدة، فما وجدت إالَّ إخوة كراماً                 -

فيها الكثري من   يتحلَّقون حول شيخنا املبارك ليستمعوا إليه، ويستمتعوا مبا يف خمزون علمه من درر                
الثقافة واألدب، وفيها الكثري من الفكاهة والطُرف اليت تنبئ عما يتمتع به من شخصية جذابة ذات                  
جوانب كثرية حمبوبة ومرغوبة، ويف هذا الصيف كنت يف واشنطن، وحنن على مائدة الغداء مع إخوة                 

األمريكية، والدكتور حممد الرشيد    كرام منهم الدكتور محد السلوم امللحق الثقايف يف الواليات املتحدة           
مدير مكتب التربية العريب لدول اخلليج، والدكتور علي النملة عضو باملكتب الثقايف، واألخ عبد                 

 .الرمحن الدايل امللحق الثقايف يف لبنان، واألخ حسن الصغري رئيس بلدية األحساء
سلوم حتدث عنه زميل سفر     الدكتور محد ال  .   وإذا بكل واحد من هؤالء يتحدث عنه من زاوية         -

ونعم املنافح عن دينه وعن إخوانه      .   فذة ونعم املتحدث باسم بالده علماً، وخلقاً، ووطنيةً، ودبلوماسيةً       
املسلمني وخاصةً األقليات املسلمة ألنه كان حيضر املؤمترات مثل مؤمترات وزراء اخلارجية يف كثري من               

 .صحيحة أخاذة، ومع غريهم بإنكليزية مناسبةفهو إن رغبوا حتدث مع العرب بعربية . الدول
 وعاش مع أحداث أمته وبالده بكل أحاسيسه ومشاعره، يشارك جبهده، وبشعره، وبنثره،               -

كيف ال وتارخيه وتاريخ أسرته     .  وذاكرته تسعفه مبا ختزنه من طيب القول، ومجيل الذكر، وغزير العلم          
فلنسمعه يرثي والده عامل األحساء اجلليل      .   ا الولدان  كلها أجماد ومفاخر مما ميتدح ا الرجال ويفاخر       

الشيخ علي املبارك، ومنها ندرك من أي نبع استقى املكارم اليت يتحلّى ا، هذه األبيات اليت سأنشدها                 
 :من قصيدة أخربين أنه نظمها يف سن مبكرة

ــع    ــن ام ــنادي وزي ــيد ال ــا س ي
. 

ــا وا  ــى ي ــارم والتق ــا ذا املك ــدي ي ل
. 

ــع   ــيل الذائ ــر اجلم ــم والذك والعل
                                                            . 

ــى    ــة واحلج ــاءة والدراي ــا ذا األن ي
. 

 



 : إىل أن يقول-
ــمع  ــن املسـ ــرياء وال حلسـ ال للـ

. 

اجلـــود مـــنك طبـــيعة وســـجية 
. 

ــدعِ   ــدك م ــم بع ــا للحل ــيهات م ه
                                   .                          

ــا أيب    ــدك ي ــرعاه بع ــن ي ــم م واحلل
. 

 

فإن شيخنا العامل اجلليل، املؤرخ الشاعر الرصني يعيش يف ضمري أمته وأحداثها،            :   وكما قلت  -
 مغرداً ومشيداً خبري ما عنده من       يبتهج ألعيادها ويفاخر برجاهلا، فما أن حتل مناسبة كرمية إالَّ ويهتم ا           

لقد انتهز فرصة تشريف الشيخ اجلليل املريب       .  رائع الشعر، وصدق العاطفة، ونبيل األحاسيس واملشاعر      
حممد علي زينل مؤسس مدارس الفالح رمحه اهللا لدار البعثات السعودية يف مصر، حيث كان أستاذنا                 

امعة األزهرية، فأنشد قصيدة رائعة تفصح عن شاعريته،        املبارك يدرس هناك يف كلية اللغة العربية باجل       
 :ونالت استحسان الضيف الكبري جاء فيها. وأملعيته، ونبله

ــرا  ــوانك عط ــن خ ــيت م ــأل الب وام
. 

ــراً   ــك نش ــر املس ــر وانش ــر الزه انث
. 

 قــدراًفمقــام القــريض قــد زاد  
                                                            . 

ــتافا   ــرحة وهـ ــو فـ ــأل اجلـ وامـ
. 

ــراً   ــرحاً وبش ــباب ف ــوه الش يف وج
. 

ــنل اخلــ    ــيوم زي ــر ال ــرأانظ ري واق
. 

ــراً   ــك فخ ــن فالح ــال م ــهم ن كل
. 

ــاً   ــق حقـ ــك املوفـ ــم غرسـ إـ
. 

 

دة  ومن الغريب أن الشيخ حممد علي زينل اندهش كيف أن الشاعر وهو حيييه ذه القصي                 -
 :حينما قال يف شطر البيت) املوفق(اجلميلة أورد لفظة 

كانت العنوان التجاري الربقي    "  املوفق"فقال له يا ابين إن كلمة       ..   إنهم غرسك املوفق حقاً    -
فاملشاركة الوجدانية، والتجربة الشعورية الصادقة أيقظت حسه املرهف         .  لبيت آل زينل هنا يف جدة     

الكلمة اجلميلة، وكذلك يف الشطر األخري من البيت انسابت كلمة            حىت ساقت على لسانه تلك       
 .فالحك غري متكلفة كأا ألفاظ تنادت لتكون عقداً نورانياً أج شيخنا رمحة اهللا عليه

 

 وحيث أن املوقف موقف بر ووفاء فامسحوا يل أن أذكر موقفني للشيخ حممد علي زينل رمحة                  -
إن الشيخ حممد علي زينل كان يتقاضى مرتباً من          :  املوقف األول .  اهللا عليه، مؤسس مدرسة الفالح    

 هجرية، حيث مل    ١٣٢٣ذه العشر روبيات جترأ وفتح مدرسة الفالح عام         .   روبيات ١٠والده مقداره   
تكن هناك مدارس، وكانت السلطة التركية متنع افتتاح املدارس، فهو احتال وزمالؤه من أمثال الشيخ               

وقبلها .  وعبد الرؤوف مججوم، وحممد علي مغريب ليفتحوا مكتباً لتعليم القرآن          حممد صاحل مججوم،    
ذن فبدأت  كانوا يأتون بالطالب يف املغرب أي عندما حيل الظالم ليدرسوهم، حىت حصلوا على اإلِ               

 .املدرسة بفرقة يف جدة، مث يف مكة، مث يف اهلند، مث يف البحرين وديب وهكذا



املهم أنه صرف على مدارس الفالح أكثر من نصف          .   عدن أيضاً   وكاد أن يفتح مدرسة يف     -
بعدئٍذ جاءت مشكلة كساد جتارة اللؤلؤ حيث ظهر اللؤلؤ التقليدي واستطاع             .  مليون جنيه ذهباً  

زانيتها، وعرض يف ذلك الوقت بيت يف جدة للبيع          ياليابانيون أن ينتجوه فتعثرت مدارس الفالح وم      
 عند باب مكة، فجاء الشيخ إىل داره وهو متأثر يفكر يف طريقة متكنه               وهو مقر مدرسة الفالح احلايل    

فرأته زوجته أِرقاً قلقاً ساحباً يف التفكري فسألته وهي ابنة          .  من املبلغ ليشتري هذا البيت ملدرسة الفالح      
ليم، عمه الشيخ عبد اهللا زينل وامسها السيدة خدجية، هذه السيدة العظيمة جيب أالَّ ينساها تاريخ التع                

وأنا محدت اهللا أين أشرت إليها يف كتايب الذي سيصدر إن شاء اهللا عن التعليم يف عهد امللك عبد                      
أن هذه السيدة خدجية عرضت كل مصاغها ليحل ا املشكلة، وفعالً ذا املصاغ استطاع أن                .  العزيز

د علي زينل فقد عرضت     موقف آخر للشيخ حمم   ..  يشتري البناية اليت تشغلها مدرسة الفالح جبدة حالياً       
، ويف تلك الفترة ما كان هذا       ) ريال ١٠٠,٠٠٠(مباين مدرسة الفالح يف مكة للبيع وحدد املبلغ بـ          

املبلغ متوفراً فقرر أبناء مكة، ومنهم السيد هاشم الزواوي، وهو موجود بيننا أطال اهللا بقاءه أن جيمعوا                 
حنن نستطيع أن   :  فذهبوا للشيخ حممد سرور وقالوا    .  نهذا املبلغ بناء على اقتراح الشيخ عبد اهللا بامحدي        

فمن املمكن أن جنمع    .  ندخر املبلغ ألن شركة السيارات، وشركة الطبع والنشر لديها بند للتربعات           
كما أن الفالحيني يستطيعون أن جيمعوا هذا املبلغ، ويقدموه للشيخ حممد علي كهدية،             .  شيئاً من املبلغ  

قبل أن تتخذوا أية خطوة اسألوا الشيخ حممد         :   الشيخ حممد سرور قال    غري أن .  وتكرمي، ورد مجيل  
احلمد :  علي، فذهب السيد هاشم الزواوي، وحتدث إىل الشيخ حممد علي يف املوضوع فرد عليه قائالً               

             غري أنه مل يعِط    .  ن رجاالً هللا أنين بنيت رجاالً، وهذا كان هديف عندما افتتحت مدارس الفالح أن أكو
لكنه مل يفعل حىت سافر عائداً إىل مقر عمله          .  سأحدث الشيخ حممد سرور عن اجلواب     :  قالجواباً و 

وجتارته باهلند، وعندما ضاقت موارد الفالح، وتقلصت، وعلم امللك عبد العزيز رمحه اهللا بذلك، فرض               
 .فقااقرشاً على كل طرد يرد ميناء جدة يطلق عليه قرش الفالح، مسامهة منه رمحه اهللا يف تغطية ن

 والشيخ حممد علي زينل مل يكتِف بأن افتتح مدارس الفالح، بل أرسل بعثات للدراسة                  -
وهم الذين أشار إليهم األستاذ عبد اهللا بوقس يف مصر، وبعثة إىل اهلند وأتى              .  باخلارج منها بعثة للقاهرة   

ل امسه أمني   هلم بعلماء أجالء يقومون بتدريسهم دروساً خصوصية، ومن أولئك عامل سوري جلي              
 .سويدي وهو أحد الذين تولوا رئاسة امع العلمي بدمشق، جممع اللغة العربية

 

 وختاماً فأنا سعيد جداً بأن أشارك ذه الكلمات القليلة، وأعتقد أنكم حتبون أن تستمعوا إىل                -
 . شيخنا اجلليل أمحد املبارك، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وشكراً لكم مجيعاً



  ))كلمة احملتفى به األستاذ أمحد علي املبارك(( 
 :مث قدم األستاذ حسني جنار احملتفى به للحديث بالكلمة التالية

خوة األفاضل تدركون مجيعاً حمبتكم هلذه الشخصية الفذة أستاذنا الشيخ أمحد            ال شك أيها اإلِ    -
زمالة، وإن كنا قد وقفنا عند       املبارك، الذي حتدثتم عنه حديث القلب، حديث اُألخوة، وحديث ال          

جوانب حياته التربوية والعملية يف السلك الدبلوماسي بإملامة ملاحة من دبلوماسي متمرس وزمالة تربوية              
 .أيضاً من زميل الدراسة األستاذ عبد اهللا بوقس

مما مل   فإننا نعلم أن يف حياته اخلصوصية الشيء الكثري مما مارسه يف هوايته يف القراءة والكتابة                  -
يطلع عليه حىت أقرب أصدقائه، ولقد آن لنا أن نستمع إليه اآلن وهو حيدثنا عن بعض من تلك                     

فهو الصادق، وهو   .  اجلوانب اليت حنمد اهللا أنه حيمل ذاكرة شابة، ويدرك أبعاد كل كلمة يقوهلا               
 .املخلص، وهو الرجل الذي يتحدث حديث القلب إىل القلب

ا واحملتفى به يف هذه األمسية سعادة الشيخ األستاذ أمحد بن علي              وها أنا ذا أقدم لكم ضيفن      -
 .املبارك

وبعد أن انتهى األستاذ حسني جنار من كلمة تقدميه التقط احملتفى به الالقط وأخذ يسرد                
 :ذكرياته فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا مسبغ النعم واملوفق إىل املسلك احلسن واهلادي إىل الطريق                -
 للبشر فسعدوا وعلَوا، وأصلي وأسلم على سيدنا حممد هادي البشرية إىل             الذي رمسه سيدنا حممد     

يف احلقيقة  .  فإين عندما تفضل أخي وصديقي الشيخ عبد املقصود خوجه ذا الطلب           :  الفالح وبعد 
 ولست ممن لديهم    اعتربته نوعاً من تغلب احملبة على األشياء األخرى وإالَّ فأنا لست من أهل هذا اال،              

 .من احملصول الذي يستحق أن يكرم، ولكن جزاكم اهللا خرياً
 أنتم الذين احتفلتم ذا التكرمي ألنكم حتبون من اجته إىل الطريق السديد يف حياته سواء أكان                 -

وأشهدكم أين أعلم عن نفسي أين مقل، فلذلك إذا مسعتم شيئاً           .   كان مقالً  ميف اجتاه ذي حصيلة كافية أ     
 .ري وبجري فأسدلوا عليها ستاراً من العفو والسماحن عجم

 األستاذ عبد املقصود سن سنة كرمية وهي من سنن الكرام، وإنه وإن كان واحلمد هللا يف يسار                  -
فلذلك أصبح مناراً عالياً    .  من العيش، ولكن الذين ينشطون إىل مثل هذا االجتاه كما نشط قليل             

أتوقع عن قريب إن شاء اهللا كثرياً من الذين تفضل اهللا عليهم مبزيد من املال               لالقتداء به يف مسلكه فإين      
أن يعرفوا كيف يتصرفون فيه خصوصاً وأننا قريبو عهد بفقد علم من أعالم املكارم، وهو الشيخ حممد                 
الشبيلي رمحه اهللا، وقد أثار يف نفوس خلق كثري من الرغبة األكيدة يف مسلك املكارم عندما قرأوا                   



صصه اليت يظنها البعض أا خرافة، ولكننا بقربنا منه، والتصاقنا به، ومواكبتنا لروحاته وغدواته رمحه               ق
 .اهللا نعرف شيئاً كثرياً أكثر مما ذكر، وهللا يف خلقه شؤون

فليس لدي شيء أقوله لكم ولكن      .  خوان ماذا أقول لكم؟ هذا الشيء العجيب       الواقع أيها اإلِ   -
فسأعرض لكم عجري وجبري، فما كان منها ما يصلح ألن يقبل فاحلمد هللا، وما               ملا أحسنتم الظن يب     

 .كان غري ذلك فليغفر اهللا وزري
 نشأت يف األحساء كما نشأ غريي من الولدان، وتطلعت نفسي كما قال األخ حسني جنار                 -

 احملدودة  باختصار جيد ومسهب يف الوقت نفسه إىل أن أحصل على شيء من العلم يف خارج هذه البيئة                
اليت نشأت فيها يف ذلك الزمن، وكانت يف شبه عزلة عن العامل اخلارجي، ولكن كان بعض التجار                   
الكبار أمثال حسن العجاجي، وأخوه عبد الرمحن العجاجي، وآل القصييب يشتركون يف كبار الصحف              

كنت وكانت إحدى نسائنا زوجة عبد الرمحن العجاجي تصحب معها هذه الصحف ف             .  يف اخلارج 
أتلهف على قراءا، وأنا يف سن الثانية عشرة من عمري وإذا يب أتابع وأحس أن هناك عاملاً آخر خيتلف                   

 .عن عاملنا
 فعدت إىل والدي وأسريت فوجدت أم ينظرون إىل تلك املدن أمثال بغداد والقاهرة، نظرة                -

جور، وأن أي فىت يف مثل سين ال        غري النظرة اليت تصورا، فهم يرون أا بالد مكروبة بالفسوق والف          
فكنت أتكتم عنهم ذلك، والفكرة نشأت معي منذ الثالثة          .  شك أنه سيصبح ضحية جللساء السوء     

عشرة من عمري فلما أكملت السنة اخلامسة عشرة صممت على أن أحترك، فتحركت بغري زاد وال                 
كرب ألن والدي مل يأذن يل إالَّ       بل أخذت ورقة مرور إىل البحرين بصحبة أخي األ        .  راحلة وال جواز سفر   

هذه اجلزيرة يرتادها الذين يصيدون     .  بصحبته، فشاءت أعماله التجارية أن يقيم يف جزيرة تسمى دملى         
اللؤلؤ ألخذ متوين هلم، مث يعودون مرة ثانية ويبيعون بعض اللؤلؤ الذي حيصلون عليه وبذلك حيصل فيه                 

ملواقف، ولكن البالد ماؤها مر، وأرضها فيها ما يسمى         رخص ألنه نتيجة احلاجة، فأخي يتصيد هذه ا       
الغرى، جتعل الثياب محراء، وأهلها بسطاء وليس لديهم شيء من وسائل املعيشة، فضعفت صحيت                
ومرضت حىت جاء الفرج، فأذن أخي يل أن أسبقه إىل إمارة أيب ظيب آمالً يف أن تتحسن صحيت، ومن                    

 .لت على البحرينأيب ظيب انتقلت إىل ديب ومن ديب أقب
 وملا رأيت أنوار الكهرباء يف البحرين سررت ا ألن بالدنا يف ذلك الوقت ال تعرف                    -

هـ، فأعطيت ورقة املرور اليت أمحلها إىل مدير اجلوازات بالبحرين،          ١٣٥٥الكهرباء، كان ذلك عام     
 .إىل البحرينفأمر بأن أعود أدراجي إىل املكان الذي قدمت منه، ألين ال أمحل تأشرية دخول 

 وقلت له أنين قادم من ديب، ما رأيت أحداً يعطي تأشرية هناك للدخول إىل البحرين فقال إا                  -
تعطى من الشارقة، فعد إىل هناك، فحاولت جاهداً أن يغفر يل جهلي، ويسمح يل بالدخول لكن                   



الترقيم أدرك عندما قرأ    حماواليت باءت بالفشل حىت قيض اهللا يل شاباً يساعد مدير اجلوازات يف عملية              
امسي أنين من أسرة آل املبارك، فأسر إيل بأنه سيعمل على مساعديت، وبالفعل متكن من إقناع جالل                   
الدين مدير اجلوازات، الذي استدعاين وسألين هل الشيخ مبارك بن عبد الرمحن املبارك عمك؟ فأجبته                

 ملدير الشرطة، انزعجت فأشار يل الكاتب        أنا سأنزلك البحرين ولكين سأسلمك    :  نعم، فقال :  قائالً
الذي ساعدين أن هذه مداعبة، فالذي حدث أن جالل الدين أخذين إىل مكان غري مكان اجلمرك وأخذ                 

 إىل بيت عمي يف البحرين، وبعد أيام تذكرت أنين أقيم           تحقيبته وانصرف وتركين على الشاطئ، فذهب     
وبعد تفكري طويل   .  ول بيين وبني سفري إىل العراق     يف البحرين بدون أن أمحل وثيقة سفر، وهذا حي         

هداين اهللا إىل أن أبدي لعمي رغبيت يف العودة إىل األحساء، وأعلمته أنين ال أمحل جواز سفر ألن الورقة                   
فطلب مين مرافقته إىل جالل الدين الذي أعطاين ورقة مرور مكَّنتين           .  اليت جئت ا أخذها جالل الدين     

يف، ومن هناك متكنت من احلصول على ورقة أخرى لدخول الكويت، ومن              من العودة إىل القط   
الكويت حتدثت إىل معتمد احلكومة السعودية يف ذلك الوقت الشيخ عبد اهللا النفيسي وشرحت رغبيت               
املتمثلة يف السفر إىل العراق لطلب العلم، فأخذين بصحبته إىل مكتب سكرتري األمري أمحد اجلابر املدعو                

بأن دولة  " الذي أبدى موافقته على التأشري على ورقة املرور اليت قدمت ا إىل الكويت                 املال صاحل 
 ".الكويت ليس لديها ما مينع من سفر حامل الورقة إىل البصرة

 وبعد أن مت ذلك أخذت الورقة وتوجهت إىل القنصلية الربيطانية، حيث حصلت على تأشرية               -
فمنحتين .  أحد املواطنني العراقيني مبلغاً من املال مديناً به يل        بدخول العراق بعد أن زعمت أنين أطالب        

وبتلك التأشرية متكنت من دخول     .  القنصلية تأشرية سفر من الكويت إىل اململكة عن طريق البصرة          
ويف بغداد التحقت مبدرسة داخلية كان رئيسها نعمان األعظمي رمحه اهللا            .  العراق والتوجه إىل بغداد   

ف العام الذي التحقت به، وعندما عني خلف له رفض بقائي باملدرسة حبجة أن من                الذي تويف يف صي   
شروط القبول أن يكون الطالب عراقياً أو أحد أفراد بعثة حكومية، فأعلمته أنين لن أختلى عن جنسييت،                 

ته وعندما تعقدت األمور توجهت إىل البصرة، وبعثت لوالدي خطاباً محل         .  وأما البعثة فأمر ليس يف يدي     
كل ما أستطيع من كلمات االعتذار، وبينت له أنين مل أفعل ما فعلته إالَّ ابتغاء العلم، ورجوته أن يأذن                    

فجاءين منه ما يدل    .  يل بالسفر إىل مصر ألنين أيقنت أن سفري يف طلب العلم بدون إذنه مل يأِت خبري                
ولكن عن طريقنا لنكتب لك كتاباً      ليس لدي مانع من سفرك      :  على نبله رمحة اهللا عليه وقال يف خطابه       

إىل امللك عبد العزيز، وإن كان يصعب علينا فراقك واألمر هللا، فلما قرأت هذه اجلملة بكيت، مث                   
توجهت إليه ووجدت عنده استعداداً رمحة اهللا عليه للموافقة على سفري، غري أن األسرة قررت عقد                 

وار، ونقاش جمد وصريح وافقوا على سفري إىل        وبعد أخذ ورد، وح   .  جملس أسري ملناقشيت يف املوضوع    
 .مصر، وأخذوا يدعون يل بالتوفيق



 مث بعد ذلك توجهت إىل مصر، ولكن احلرب العظمى مل تدعين، وعالوة على ذلك، فقد كان                 -
 اعتقاداً منه أن هذا يكفي      ،مبلغ املكافأة الشهرية الذي اقترحه وزير املالية ضئيالً، وهو جنيهان مصريان          

ويف أيام احلرب ارتفعت    ..  يطلب العلم يف األزهر، ألم كانوا يتصورون أنه مكان للدراويش         لشخص  
فاضطررت أن أستأجر شقة يف احلارة الضيقة، ليس فيها ماء وال كهرباء، ولكن ا زيراً للماء                .  األسعار

 .ميلؤه السقاء حممد كلما أفرغت ما فيه، وأعطيه مخسة قروش يف الشهر كله
 قروش أدفع مخسني قرشاً     ٤وكانت مصاريف أكلي اليومية     .  كهرباء فسراج بسيط   وأما ال  -

ونتيجة لذلك وقعت فريسة للمرض الذي كاد أن يقضي علي لوال لطف اهللا يب أن هيأ                 .  إجياراً للشقة 
               بعض اِإلخوان الذين كانوا يدرسون، فزاروين فرثوا حلاليت وأخذوين على الفور إىل املستشفى، وظَن

 .طباء حينما أبصروا جسدي وقد احتلته الدمامل أنين مصاب مبرض تناسلياأل
 اً غري أن أصحايب أخربوهم حبقيقة أمري، وأنين ال أتناول من الطعام إالَّ الفول فطوراً وغداء                -
عندئٍذ قرر الطبيب أن أداوم على تناول زيت كبد احلوت، ملعقة مع كل وجبة، وفعالً حصل                .  اًوعشاء

ومن عناية اهللا يب وإحسانه إيل أن يزور القاهرة يف تلك الفترة الشيخ يوسف              .  يف صحيت بعض التحسن   
 وأشرح له ما أعانيه،     هيس، ويأيت األخ عبد اهللا الطريقي ليخربين بذلك ويطلب مين أن أذهب إلي              

فوجدت رأيه صائباً فانطلقت إىل الشيخ يوسف ووضعت أمري بني يديه، وأطلعته على ما أقاسيه،                 
ال .  مته رسالة زوقتها للملك عبد العزيز غفر اهللا له ذنوبه، ورجوته أن يبعث ا إليه لعله حيسن إيل                 وسل

وما هي إالَّ فترة يسرية حىت أُشعرت بأن امللك عبد العزيز قد             .  سيما وهو يعرف أسريت فوعدين خرياً     
ثة السعودية، وكان مدير    بعث برقية إىل السفارة بالقاهرة، وطلب منهم فيها ضمي إىل أفراد البع             

البعثات يف ذلك الوقت السيد الفاضل ويل الدين أسعد، الذي مل يدخر وسعاً يف مساعدة الطالب                  
وتقدمي كل ما من شأنه أن حيقق التفوق والنجاح يف دراستهم، حىت الدروس اخلصوصية يوصي بدفع                 

 .تكاليفها لكل طالب يرى أنه يف حاجة إليها
مي اجلامعي باألزهر التحقت مبعهد التربية العايل مث عدت إىل اململكة             وبعد أن أكملت تعلي    -

وكان طالب البعثة يزاولون بعض النشاطات األدبية، فمن تلك النشاطات أن زار مسو األمري عبد اهللا                 
من فيكم يقول الشعر فأشار الطالب      :  الفيصل أبقاه اهللا القاهرة، وفاجأ البعثة بزيارة، والتفت إلينا وقال         

إيلَّ وإىل أربعة آخرين، منهم األستاذ مقبل العيسى وحممد فدا رمحة اهللا عليه، وأبو النصر، واألخ حسن                 
 .نصيف، وآخر ال أتذكره اآلن

وبعد ساعة واحدة     ".أمل قلب "اآلن تصعدون إىل غرفكم، وتقولون أبياتاً حتت عنوان         :   فقال -
دنا بعد ساعة، وقد أعد كل منا ما استطاع أن           أقضيها مع اِإلخوان أمسعوين ما كتبتم، فانصرفنا وع        

ينظمه، وألقى كل من األخ مقبل العيسى، واألخ حسن نصيف واألخ حممد فدا أبياتاً ميدحون ا                   



أنا مل أقل إالَّ ثالثة أبيات فالوقت ضيق، قال أمسعنا إياها             :  وأنت؟ قلت :  فقال يل .  األمري، وسكت 
 :فوقفت وقلت

أبــــداً حيــــب ويــــندب
. 

قلـــب احملـــب معـــذَّب   
. 

ــب ــوعه ال تنضـــ ودمـــ
. 

آالمـــــه ال تنقضـــــي  
. 

خصــــم ألــــد أغلــــب
. 

وحبيـــبه هـــو خصـــمه   
. 

 

يوم اجلمعة  :  اليوم االثنني، قال  :  ما اليوم؟ قلنا له   :  مث قال .   القلب يا أخي هذه خالصة أمل    :   قال -
. ولكل منكم أن خيتار ما يشاء، فانصرفنا      "  ذكرى"سأعود إليكم وقد كتب كل منكم قصيدة بعنوان         

 بيتاً، وقد كتبها األخ عبد      ٣٤وقبل اليوم احملدد أغلقت باب الغرفة، على نفسي، وعملت قصيدة من            
 : يده، ويف يوم اجلمعة ألقيت القصيدة أمام مسو األمري وهياهللا بوقس خبط

أحتسـي القهـوة مـع بعـض الصحاب        
. 

كــنت يف بعــض اللــيايل جالســاً    
. 

قادهــا للهــو أطــياف الشــباب   
     .                                                        

زمـــرة ال تعـــرف اللهـــو وإن   
. 

كـــلَّ غـــال وصـــالها بالعـــذاب
. 

ــا    ــو كلفهـ ــد ولـ ــق اـ تعشـ
. 

ـ   ــد أمـ ــبت للمج ــبابرك واج الع
. 

ــال     ــي الع ــا داع  ــادى ــإذا ن ف
. 

عبقـــري ال يـــبايل بالصـــعاب  
. 

ــىت   ــد فـ ــة للمجـ ــم اخلطـ يرسـ
. 

ال يهـــابومضـــى يـــبين ويـــبين 
                                                            . 

ــه   ــنع بـ ــم يقـ ــد فلـ ورث اـ
. 

غالــــيات ومعــــاٍن تســــتطاب
. 

قــال فــيما قالــه مــن حكــم     
. 

ابـف الكع ـي وص ـأين ماضي الشعر ف   
. 

أيــن أنــتم أيــن مــا أعــرفه؟     
. 

ــاب  ــرارات وصـ ــب مـ ذاق للحـ
. 

ــجن   ــثه ذو شــ ــنما ينفــ أيــ
. 

ــتاب  ــدي ع ــال جي ــرى ف ــيكم الذك ف
                                                            . 

هــل خــبت رحيكُــم أم رقــدت    
. 

إمنــا أرغــب أن تذكــوا الــثقاب   
. 

ــربين     ــا يط ــري م ــب الغ ــيس ح ل
. 

إمنـــا األوطـــان للحـــر رحـــاب
. 

أحبـــبوا األوطـــان حـــباً جارفـــاً 
. 

نقــدح الــزند إذا الــزند أجــاب   
. 

ــاعة   ــبارى ســ ــتدرنا نتــ فابــ
. 

أيقــظ الذكــرى وقــد طــال احــتجاب
                                                            . 

   ــيت ويف الـــنفس شـــجى فتولـ
. 

ــباب   ــد الش ــوق إىل عه ــيج الش ه
. 

  ــر ــيال عابـ ــري خـ ــر يف فكـ مـ
. 

ــذاب   ــنا الِع ــن ليالي ــم م ــري حل غ
. 

ذكـــريات ســـلفت مـــا خلـــتها 
. 

ــاب   ــيا حس ــنفس للدن ــم يف ال مل أق
. 

يـــوم أن كـــنت صـــغرياً يافعـــاً 
. 



ــباب    ــر أو ه ــيد ظف ــاوي ق ال يس
                           .                                  

 زائـــالًاًأحســـب الدنـــيا بـــالء 
. 

لفـــتاة غضـــة اجلســـم كعـــاب
. 

ــر   ــب طاهـ ــيب حـ ــل يف قلـ حـ
. 

ــباب   ــى الس ــر وال ترض ــن املك حتس
. 

طفلـــة ال تعـــرف الغـــدر وال   
. 

نقطــف األزهــار مــن فــوق اهلضــاب
. 

كـــم مشـــينا نـــتهادى يف الـــربا 
. 

مــن ريــاض زاهــرات وشــعاب   
                                                            . 

ــم     ــنا وك ــد ختطي ــروج ق ــم م ك
. 

ــياب  ــى احلــق انس ــو ينســاب عل وه
. 

ــنوة     ــرنا ع ــد خط ــري ق هــم ن ك
. 

ــذهاب؟    ــر ال ــي أإىل مص ــن تبغ أي
. 

ــحوة   ــت ض ــوم قال ــى ي ــت أنس لس
. 

أيـــن حـــيب وأمانيـــنا الـــرطاب؟
. 

أتطــيق الــبعد عــنا يــا فــىت؟     
. 

ــياب   ــلَّ الث ــد ب ــع وق ــر الدم منظ
                                                            . 

فتــــنهدت وقــــد آملــــين   
. 

ــئاب   ــىن االكت ــنفس مع ــورت بال ص
. 

مث جاشـــت مـــن فـــؤادي عـــربة 
. 

ــنقاب    ــين وال ــر ع ــفت الس وكش
. 

ــدأا   ــد هــ ــتلطفت وقــ فــ
. 

فألجــل احلــب هــذا اِإلغتــراب   
. 

قلـــت إين إن أســـافر عـــنكم   
. 

ــواه بالصـــعاب   ــايل يف هـ ال أبـ
                                                            . 

ــياً   ــباً ثانــ ــريِك حــ إن يل غــ
. 

ــناص اــد مــن فــوق الســحاب القت
. 

ــادين   ــبالدي قــ ــيب لــ إن حــ
. 

ــباب   ــو يل الض ــر جيل ــام الثغ وابتس
. 

ــر    ــياً زاهـ ــن حمـ ــبدت عـ فتـ
. 

إــض الــيوم وقــرب للــركاب   
. 

ال تـــبال ال ختـــف : مث قالـــت 
. 

ــراب   ــبعد اقت ــداً إن يف ال ــنك بع ع
                                                .             

ــين   ــو كلفـ ــد ولـ ــب اـ واطلـ
. 

 

 وبعد أن ألقى اجلميع قصائدهم قررت اللجنة املشكَّلة من األستاذ محزة شحاته، وحممد فتحي               -
وزارة مدير عام اِإلذاعة املصرية يف ذلك الزمن، واألستاذ إبراهيم السويل السكرتري األول ذلك احلني، ب          

 .١٩٤٨اخلارجية مبنح األخ مقبل العيسى اجلائزة األوىل، ومنحي اجلائزة الثانية كان ذلك عام 
 ومن الذكريات اجلميلة اليت أعتز ا هي تلك اللحظة اليت ألقيت فيها من إذاعة القاهرة مقاالً                 -

 يسمح يل بإذاعته وإلقائه     كتبته عن امللك عبد العزيز آل سعود رمحه اهللا مبناسبة زيارته ملصر، والذي مل             
 .إالَّ بعد أن وضعت السفارة السعودية بالقاهرة ما يفيد موافقتها على إذاعته

 وكنت أهدف من وراء ذلك أيضاً إبالغ صويت ألهلي، فعندما حدد املسؤولون باِإلذاعة                -
 .املصرية موعد إلقائه أبرقت هلم، وأعلمتهم مبوعد إلقاء احلديث



قاهرة تعرفت على األستاذ علي أمحد باكثري، العامل الفاضل، األديب الشاعر            وخالل إقاميت بال   -
ونشأت بيين وبينه صداقة ومودة، ورجوته ذات مرة        .  الذي أعتربه من خري من عاصرنا يف هذا الزمان        

: وعندما جاء إىل مقر البعثة قابل أحد اِإلخوان فسأله عين، فأجابه قائالً            .  أن يزورين يف البعثة فوافق    
عندئٍذ أعطاه األستاذ باكثري وريقة     .  األستاذ أمحد املبارك غري موجود، فقد ذهب ألداء صالة التراويح         

صغرية حتمل امسه وعنوانه ليؤكد حضوره لزياريت، وعند اجتماعنا لتناول طعام السحور أعطاين األخ               
إياه األستاذ باكثري وأخربين    الذي حرمين من رؤية األستاذ باكثري يف غرفيت، أعطاين الوريقة اليت أعطاها             

.  على طليب، وأنين كنت أنتظره بشوق      اًمبا قال له، فعاتبته على ما فعل، وأوضحت له أنه جاء بناء            
وعلى أثر ذلك كتبت قصيدة اعتذار، وبعثتها إىل األستاذ باكثري، وبينت له كافة املالبسات اليت حالت                

 :بني لقائنا والقصيدة هي
ــا   ــوانح والعظـ ــني اجلـ مبـ

. 

ــالم   ــوي املـ ــوم أم أطـ أألـ
. 

ــالم  ــر الظـ ــيل معتكـ واللـ
. 

ــاريت    ــرام زيـ ــد الكـ قصـ
. 

ختــذوا الــوفاء هلــم زمــام   
. 

ميشـــون مشـــية ســـادة 
. 

وأىب يل احلــــظ الطغـــــام 
. 

ــقويت    ــاوة شـ ــت قسـ فأبـ
. 

فأزيــل عــن قلــيب القــتام   
. 

أن ألتقـــــي بوجـــــوههم 
. 

ــرام  ـ ــل الك ــا نس ــيان ي فت
. 

ــىت الــ     ــا ف ــثري ي ــا ك ـأأب
. 

ومنشـــئ الســـحب الـــرهام
. 

إين وخالقـــــك العظـــــيم 
. 

الغــدر مــن شــيم اللــئام   
. 

ــدكم     ــوماً وع ــنت ي ــا خ م
. 

والقلــب يضــطرم اضـــطرام  
. 

ــريفيت    ــس غ ــنت حل ــل ك ب
. 

ــرام  ــهِر احلـ ــرقُِّب الشـ كتـ
. 

ــئكم  ــرقِّباً يــــ متــــ
. 

ــزحام  ــط الـ ــويعة وسـ وسـ
. 

آنــــاً أكــــون بــــركنها 
. 

ــتهام ــوقاً كاملســـ وتشـــ
. 

ــاؤالً   ــتفيق تســـ ال أســـ
. 

ــام؟ ــيق اجلسـ ــوا املواثـ أَنسـ
. 

أيـــن األحـــبة أيـــن هـــم؟ 
. 

لـــه مقـــام؟  ال يســـتقر
. 

ــادقاً   ــديقاً صـ ــوا صـ أنسـ
. 

ــدق ــجييت صـ ــالموسـ  الكـ
. 

هــذي حقــيقة مــا جــرى    
. 

ــالم  ــوة والسـ ــق األخـ حـ
. 

فاعـــذر أخـــاك ووِفـــه   
. 

 



صل  ومن القصائد اليت هلا مكانة يف نفسي تلك القصيدة اليت كتبتها مبناسبة مبايعة امللك في                 -
وقد رجاين األستاذ الدكتور حممد عبده مياين عندما كان مديراً جلامعة امللك عبد العزيز              .  رمحة اهللا عليه  

وأنا كنت يومئٍذ سفرياً يف قطر بأن أزوده بصورة لتلك القصيدة، ليجعلها شيئاً من الدراسة، فطبعناها                 
 :وأبيات القصيدة هي. وأرسلناها إليه

 
اءوتـــبددت عـــن أفقـــنا الظلمـــ

. 

بـــزغ الـــنهار وطالعـــتك ذكـــاء 
. 

ــواء   ــومها األه ــدمي رس ــت ق طمس
                                                            . 

وتبيـــنت للســـالكني مـــناهج   
. 

ــاء    ــوب رج ــدلك يف القل ــنما لع ف
. 

جــددت فيصــل عهــد جــدك فيصــٍل 
. 

ــواء  ــزمه األنـ ــن عـ ــنه عـ مل تثـ
. 

ــاذ    ــارة ح ــفينة يف مه ــدت الس قق
. 

ــريح العصــوف رخــاء ــد أعقــب ال ق
. 

ــر   ــو مزجم ــوج وه ــوق امل ــربت ف وع
. 

محــدتك عــند بلــوغه احلكمــاء   
                    .                                         

حــىت وصــلت بشــعب أرضــك مــرفأً 
. 

للشـــعب أنـــت جلمعـــه البـــناء
. 

ــان والــدك العظــيم جممعــاً     إن ك
. 

ءفلقـــد تطـــاول لألســـاس عـــال
. 

ــاً    ــيم مؤسس ــدك العظ ــان وال أو ك
. 

ــناء    ــرمي ث ــر الك ــد احل ــم خل ك
. 

أثــىن علــيك الــناس يف نــدوام    
. 

ــا بي  ــرة آياــ ــاءخمضــ ضــ
                                                            . 

ه بــرايةلـــحفــتك ألطــاف اإلِ  
. 

 وقـــاءلــــهرايـــات توحـــيد اِإل
. 

افـــوقاك ريب إذ أفـــأت لظلـــه   
. 

حكـــم يلـــوذ بظلـــه الضـــعفاء
. 

ــه   ــريف وإن ــرع الش ــت بالش وحكم
. 

ــراء  ــةٌ غــ ــريعة ِملــ أن الشــ
. 

ــن  اًفغــدا األمــان حبســن حكمــك معل
. 

وضـــع الـــبالد وال عـــاله نمـــاء
                                                            . 

لــوال حماســن حكمهــا مل ينــتظم    
. 

لكـــم أخطـــاءكفـــوا املـــالم فك
. 

ــوا   ــريعة أعرض ــن الش ــذين ع ــل لل ق
. 

ــاء  ــح اِإلحص ــي يفض ــوا وحنص أحص
. 

ــوا   ــريعة أعرض ــن الش ــذين ع ــل لل ق
. 

م عقـــولكم إرضـــاءولـــنا حبكـــ
. 

ــديكم    ــبالء ل ــرائم يف ال ــوا اجل أحص
. 

ال يعتـــريه مـــدى الـــزمان فـــناء
                                                            . 

قـــول تعلمـــوا وتفكـــرواديـــن ي 
. 

ــوفاء  ــا جــ ــراقة ألفاظهــ بــ
. 

ال ختدعــونا حتــت إســم مــبادئ    
. 

ــرفقاء  ــنني والـ ــاقها ليـ ــل سـ بـ
. 

ــرتل   ــا  مل ي ــنٍد هل ــن س ــرمحن م ال
. 

 



 كذلك من القصائد العزيزة عندي تلك القصيدة اليت ألقيتها يف االحتفال الذي أقامه اِإلخوان               -
 :  ودعوين، فقلت١٤٠٥جزاهم اهللا خرياً يف النادي مبناسبة انتقال عملي للرياض كان ذلك عام 

 
ـ    بقاعاوقــد فارقــت أرضــك والـ

. 

أَِقلْـــين أن تقـــول يل الـــوداعا 
. 

إىل اآلفــــاق مــــرقلة صــــراعا
                                                            . 

ــث     ــرحيل أح ــين وال ــيبودع رك
. 

ــياعا    ــك الت ــيم ب ــب يه ــى قل عل
. 

ــدري   ــلوع ص ــويت ض ــد ط ــإين ق ف
. 

ومســجد ملــيت املُثْلَــى املطاعــا    
. 

ــباليت يف   ــت قـ ــجألسـ ــل فـ كـ
. 

تضـــيء هدايـــة وتطـــول باعـــا
. 

ــتطالت    ــبة اهللا اسـ ــت كعـ أليسـ
. 

ســـلوا بطحـــاء مكـــة والـــتالعا
                      .                                       

فكــم وفــد أنــاخ ــا منيــباً     
. 

ــدين ــا أن نـ ــباعا؟ دعانـ ــه اتـ لـ
. 

ــي   ــور الدياجـ ــد نـ ــيس حممـ ألـ
. 

أبانـــت مـــنهج احلـــق افتـــراعا؟
. 

أليســت دعــوة اِإلخــالص مــنه    
. 

ــعاعا   ــنا ش ــام ل ــى األن ــاض عل أف
. 

وفــوق أدميــك الصــايف املصــفى    
. 

  اويف أرجـــائكم نلـــت املـــتاع
                                                            . 

ــنكم وداع   ــوز يل مـ ــيف جيـ فكـ
. 

ــزاعا  ــأىب انتـ ــوهلم يـ وقلـــيب حـ
. 

وخلَّفـــت األحـــبة يف محـــاكم   
. 

إىل علمـــائكم أبغـــي انـــتفاعا  
. 

ــتهاج   ــامع يف ابـ ــت املسـ وأرهفـ
. 

ــاعا   ــا اتس ــت هل ــت رأي ــني من وح
. 

ــت     ــني دب ــارة ح ــت احلض وعايش
. 

رأيــــنا يف تطــــورك انــــدفاعا
                                                            . 

عـــروس البحـــر قاعـــدة املـــواين 
. 

ــترا   ــربى اش ــدوة الك ــت الق عافأن
. 

ــدي     ــبق زي ــال الس ــزيدي يف جم ف
. 

ــناء ــولاًثـ ــا  ال أطـ ــه ارتفاعـ لـ
. 

بــين الـــنادي الكــرام أنلـــتموين   
. 

قــناعافــإن تواضــعي كشــف ال  
. 

ــثرياً   ــنائكم كـ ــن ثـ ــوا مـ فخلـ
. 

ــتداعا  ــه ابـ ــيت بـ ــم أتـ وال علـ
                                                            . 

ــتدارا     ــه اق ــوت ب ــبق عل ــال س ف
. 

ــا   ــابكم اطالعـ ــأدرك يف رحـ فـ
. 

ــاً   ــب رام علمــ ــين حمــ ولكــ
. 

ــاعا  ــنه شـ ــبة مـ ــر احملـ أرى أثـ
. 

ــنيعاً   ــم ص ــيت لك ــا حي ــكر م سأش
. 



 ومن رسائلي النثرية اليت حنتها يف ذاكريت بإزميل الكربياء العربية، واخترت حروفها وكلماا              -
من قداسة أرضي، وصبغها بعزة قومي، حىت ال متتد إليها معاول النسيان، وهيهات أن تصلها وهي ال                  

 .)١(عثتها إىل سعادة الدكتور عبد الوهاب عزامتغيب عين طرفة عني، تلك هي الرسالة اليت ب
 الدكتور عبد الوهاب عزام رجل فاضل، عرفته يف حفلة دعا إليها بعض إخواننا الذين قدموا                 -

وجتاذبت معه والدكتور عبد احلميد     .  للتعلم من اهلند، ويف تلك احلفلة لَفَت نظره مبالبسي العربية           
دعا الدكتور عبد الوهاب عزام أن خيرج يل من جيبه بطاقة ا امسه             العبادي بعض األحاديث األدبية، مما      

نرجو أن تكون على اتصال بنا، فأنا أحب األدباء، وأعجب م، واتصلت به عدة              :  ويقول يل .  وعنوانه
ويف إحدى األعياد هيأت نفسي للذهاب إليه لتهنئته وكنت عائداً من           .  مرات مما قويت معه عالقيت به     

فركبت احلافلة، واجتهت إىل مرتل الدكتور عبد الوهاب عزام، وكانت السماء             .  افرحلة يف األري  
ملبدة بالغيوم، واملطر ينهمر بغزارة كأفواه القرب، وما إن وصلت مرتل الدكتور حىت بادرت بإخراج               
ورقة كتبت عليها امسي، وأعطيت أحد خدمه وحشمه ليعلمه بوصويل، فأخذها وانصرف، مث عاد دون               

فعزت علي نفسي، وكنت    .  إنه يشكو من الزكام   :  مب أجاب الدكتور؟ فقال   :   يل شيئاً فقلت له    أن يقول 
يف عنفوان الشباب، فخرجت من عنده غاضباً عاتباً نادماً على ما بذلته من جهد وعناء ملن مل يقدره، ومل                   

 كتبت إليه رسالة    يكلف نفسه حىت جمرد النظر إليه، وعدت أدراجي إىل مرتيل، ويف صباح اليوم التايل             
من ندم على معرفته، ويرجو التخلص مما علق بعواطفه ومشاعره منها، وبعثتها إليه بالربيد، ولكن                 
الرجل كان نبيالً فقد رد على رساليت رداً ندمت حني قرأته على كتابيت تلك الرسالة اليت بعثتها إليه،                   

لقد :  يه عما بدر مين فهاتفته، وقلت له       وما محلتها من عبارات شديدة اللهجة، وقررت االعتذار إل         
دعنا حندد موعداً   :  أخجلتين بردك السريع املهذب املؤدب، وليتك تركتين حىت أشبع غروري فقال           

علي أنا أن أقوم بزيارتك، وحدد املوعد الساعة الرابعة عصراً، وتوجهت           :  أزورك فيه أو تزورين، فقلت    
هل :  وسألت احلراس .  صر سألت عنه فقيل غري موجود      إليه يف املوعد احملدد، وعندما دخلت الق       

: فانصرفت وقبل أن أجتاز عتبة باب القصر إذا بقامته الطويلة وإذا به يقول            .  ال:  أوصاكم بشيء؟ قالوا  
يا أخي بعد أن وضعت مساعة اهلاتف تذكرت أن أخي مشس الدين جنح يف االنتخابات، وعمي عبد                   

لوان دعي إليها كبار رجال الدولة، وعلى رأسهم علي باشا ماهر،           الرمحن باشا عزام أقام له حفلة يف ح       
ولقد جئت قبل أن أتناول طعام الغداء، خوفاً أن يصلين منك خطاب آخر، وال حتسبين غضبت مما                   

                                           
هـ، وحصل على شهادة الدكتوراة من جامعة ١٣١٢و عبد الوهاب بن حممد بن حسن بن سامل عزام، ولد عام        ه:   عبد الوهاب عزام   )١(

 املعاش  إىليف مجهورية مصر، وكان آخرها سفرياً لدولته باململكة العربية السعودية، وبعد إحالته             القاهرة، وشغل عدة وظائف حكومية      
 .هـ١٣٧٨ام ـه بالرياض عـنشاء جامعة الرياض فأنشأها، وتويف بالسكتة القلبية يف مرتلكلَّفته حكومة اململكة العربية السعودية بإ

 )نقالً عن كتاب األعالم ، للزركلي(



كتبته يل يف رسالتك األوىل بل أود أن يكون شبابنا عنده هذا االعتزاز بالكرامة، ألننا إذا اعتزينا                    
 .ا شأنبالكرامة فسيكون لن

 واآلن سوف أتلو عليكم رساليت اليت بعثتها إىل الدكتور عبد الوهاب عزام، مث أتبعها برده،                 -
 :أما الرسالة فهي

 بعد التحية واِإلجالل لعل من دواعي       ... حضرة األستاذ الكبري الدكتور عبد الوهاب عزام        -
ثول لدى شخصكم احملبوب،    األسف أن أحتاج إىل إنابة قلمي عن قدمي يف سبيل السعي إليكم وامل              

ولكن دعاين إىل ذلك ما نلته يف رحابكم من الذلة واالمتهان، فقد توجهت إليك أمس واألرض                   
خاشعة، والغيوم مطبقة، والسماء واكفة ترسل بني الفينة والفينة من املطر الرذاذ ما يبل الثياب، ويندي                

اً ما تشعر به من الفرق بيين وبينك يف          الطرق بدافع من احلب واِإلخالص حلضرتك ناسياً أو متناسي         
 .املقام والسن والبيئة

 بل أسرفت يف هذا النسيان حىت ظننت أنك ستكربين يف هذه الروح اليت جشمتين الصعاب،                 -
خصوصاً وأنا أعرف أنك عريب ابن عريب، ولكن سرعان ما سقط يف يدي              ...  حىت وصلت إىل دارك   

 احلقيقة بأجلى بيان، وأوضح برهان حينما عاد إيلَّ خادمكم          وتولتين الدهشة واخلجل حينما برزت يل     
لقد دارت األرض يب، ودرت     .  إنك تشكو الزكام  ..  وقد نكس رأسه وأرخى طرفه قائالً يف خفوض       

 .بعيين فيمن حويل من حشمك وخدمك، فأدركت شناعة ما حل يب بينهم من املسكنة والصغار
 استغراب قدومي يف مثل تلك الساعة، ولكن ال          على أين أرى من اِإلنصاف لك أن أعذرك يف         -

أجد حرجاً بالعتب عليك على احتجابك عن مقابليت إن خمطئاً وإن مصيباً، بعد أن كلفت نفسي عناء                  
السفر إليك والقصد إىل بابك، حىت صارت يل حرمة الضيف، وذمام املستجري، فعبثت ذه احلرمة                 

لك الساعة ألست تعلم يا عزام أن العرب تقول ال مروءة           وهبين ثقلت عليك يف ت    .  واستخففت بالذمام 
ومع .  إالَّ بصرب؟ أترضى يا عزام أن تكون خلواً من املروءة؟ وأنت من عرف بطيب الشيم وكرم اخلالل                

هذا كله أقسم لك باهللا أن حبك ثابت بني جواحني، وأن اِإلعجاب بأدبك وفنك ال يزال حيتل املكانة                   
 أجدين مضطراً إىل حرمان نفسي حظها من مناداتك وجمالستك ألنين من             السامية من نفسي، ولكنين   

قوم ال يغضون للضيم وال خيلدون لالمتهان، بل يأبون لكرامتهم أن ختدش ولعزم أن ان، وسالم                  
عليك وال زلت متقلباً يف النعماء، البساً رداء العزة والعافية، منتقالً من رتبة إىل أعلى وأمسى وأرفع                   

 .موالسال
 :طيف قالل وإليكم رده الرقيق ال-
عجلت إىل مة أخيك وكان حق األخوة       ..   يا أخانا املبارك سالم عليك، سأستغفر لك ريب        -

 ولكن عندنا خادم    ،فقد كنت حني تشريفك يل مريضاً على سرير املرض        .  يقضي بالتثبت قبل القضاء   



ك أن أخي حاضر للقائك، فطوى ذلك كله،        غيب أمحق، أمرته أن يدعوك إىل حجرة الضيوف، وأن خيرب         
وبعد ذلك فأرجو   .  وفعل ما هو أليق بغباوته ومحقه، وهو حديث عهد بدارنا وسأخرجه منها إن شاء اهللا              

                     أن تشرفين كما شرفتين من قبل أو أن تضرب يل موعداً يف أي مكان شئت، ومع هذا كله فال تنس
 :قول الذي يقول

ةٌإذا مـــا أتـــت لـــك مـــن صـــاحٍب زلَّـــ 
. 

ــذرا    ــزلَِّتِه عــ ــتاالً لـ ــت حمـ ــن أنـ فكـ
                                                            . 

 

 .عبد الوهاب عزام. وسالم اهللا ورمحته عليك 
 

. ى عطار بعض أبياا فكانت رثاء يف والدي رمحة اهللا عليه           أما القصيدة اليت قرأ األخ مصطف      -
وهي يف احلقيقة لوعة صدرت عندما فاجأين خرب وفاته يف برقية وكنت أعرف عنه أن صحته جيدة                   

تها بفأخذت الربقية اليت جاءتين وقل    .  ولكن املوت حق، فأتذكر هذه األبيات وأمسعكم ما أحفظه منها          
 :وكتبت على ظهرها

ــرة ا ــا قط ــع ي ــزعاف األنق ــم ال لس
. 

ــع   ــيم املفجـ ــبأ األلـ ــرقية النـ بـ
. 

ــرع   ــر املترع ــربيء األنض ــل ال األم
                                                            . 

ــا   ــرةي ــريح وحس ــب اجل ــرقة القل ح
. 

ــع  ــزن مفج ــيب ح ــلوع هل ــني الض ب
. 

ــنار الــيت قــد أوقــدت  ــا جــذوة ال ي
. 

عـن كـيد أحـداث الـردى يف خمدعي         
. 

ــل؟    ــر غاف ــب غ ــت بقل ــاذا أهج م
. 

ــرع   ــيا املص ــد لق ــياة وبع ــد احل أم
. 

فأثــرت فــيه لــواعجاً ال تنطفــي    
. 

ال بــد يل يف حوضــه مــن مــرتع   
                                                            . 

واهللا لــــوال أن هــــذا مــــورد 
. 

ــي  ــوى مع ــن أه ــام م ــرجع األي أو ت
. 

ــى   ــن األس ــيق م ــىت ال أف جلــزعت ح
. 

ــي    ــا أراك مبقنع ــيك فم ــر عل أقص
. 

ــا     ــيل تعاظم ــرب اجلم ــت للص ولقل
. 

مـــا إن لـــنا يف رده مـــن مطمـــع
. 

ــامل   ــاء شـ ــذا قضـ ــنما هـ لكـ
. 

ــع    ــن ام ــنادي وزي ــيد ال ــا س ي
                                                            . 

ــى   ــارم والتق ــا ذا املك ــدي ي ــا وال ي
. 

ــع   ــيل الذائ ــر اجلم ــم والذك والعل
. 

ــى    ــة واحلج ــاءة والدراي ــا ذا األن ي
. 

ــمع  ــن املسـ ــرياء وال حلسـ ال للـ
. 

اجلـــود مـــنك طبـــيعة وســـجية 
. 

ــدع   ــدك م ــم بع ــا للحل ــيهات م ه
. 

ــا أيب    ــدك ي ــرعاه بع ــن ي ــم م واحلل
. 

ــلع    ــنانه يف األض ــض ب ــر ع والده
                                                            . 

ــبت  ــوب تكالـ ــبارك واخلطـ آل املـ
. 

ــنع   ــي األم ــن العص ــه رك ــى ب ورم
. 

فأطــاح بالصــرح املشــيد بــناؤه    
. 



ــي   ــن يع ــالم مل ــاجري الظ ــو دي جيل
. 

ــي   ــاً أصـ ــدمت رأيـ ــباًففقـ الً ثاقـ
. 

مبحــنٍك مــن طــرز ذاك األملعــي   
. 

ــنا      ــأيت ل ــن ي ــفاه م ــاه واأس هلف
. 

 

ألخ عبد   ختاماً هلذا الذي أضجرتكم فيه وأزعجتكم لدي أبيات مبناسبة ما تفضل به ا                -
املقصود، وأحب أخربكم بأين اجتهت للبحوث التارخيية مثل ما أشار األخ حسني جنار، فبعدت عن                 
الشعر، فأصبحت كالبقرة اليت كانوا حيلبوا، فلما تركوها فترة عادوا إليها ليحلبوها، فوجدوا احلليب              

 ..ملشاركة ببعض األبياتوأنا هذا الذي حدث يل لكن األثر األمر يف نفسي مل يعفين من ا. قد نضب
فالـــيوم يـــوم مقـــاالت وأمـــثال

. 

طــاب القــريض وزال اهلــم عــن بــايل 
. 

ــال ــراتع األنـــس يف دارات أبطـ مـ
                                  .                           

ــه     ــنفوس ب ــاء لل ــوم لق ــيوم ي ال
. 

ــايل   ــد غـ ــيه والـ ــا لبنـ أعارهـ
. 

خةـل شام ـروح الفض ـن ص ـيف ساحة م   
. 

ــالل   ــنان أظ ــته أف ــبع دوح ــن ن ع
. 

طــرف متــرس يف اآلداب وانبــثقت   
. 

ــال   ــت ح ــريق ثاب ــد ع ــفات جم ص
. 

ــن  ــده إب ــن بع ــت فجــاء م ــه كمل ل
. 

ــب   ــر وإق ــبذل يف بش ــود وال الباجل
                                                            . 

ــرها    ــنريات مآثـ ــيات مـ يف أمسـ
. 

مقـــدراً بـــني إكـــرام وإجـــالل
. 

ــته   ــذالن مب ــا ج  ــب ــرى األدي جاًت
. 

ــال  ــيد للم ــدها التمج ــن بع ــاء م وج
. 

تـار وانقرض ـة األشع ـقالوا مضت دول   
. 

ــبال  ــيس بال ــا ل ــروا م ــبلوا وانظ وأق
. 

ــم ف  ــيط وحيك ــن التثب ــوا ع ــت كُف قل
. 

ــايل    ــاطع ع ــياء س ــنه ض ــع م يش
                                                            . 

جمالســـاً لعكـــاظ زاـــا أدب   
. 

ــايل  ــها س ــن روض ــن ع ــنين مل أك لك
. 

ــا     ــل ــاً ال أح ــنها زمان ــرمت م ح
. 

ــيج يف قلــيب اــروح بالــبال   
. 

جيــول بالفكــر آهــات أرددهــا    
. 

ــال  ــم وإفض ــحاب ذوي عل ــن الص م
. 

ــة   ــناس طائف ــني ال ــرت ب ــا اخت أكلم
. 

ــحب واآلل   ــاء الص ــن لق ــوقين ع يع
                                             .                

ــفر   ــبعد يل س ــات ال ــن عادي ــيء م جي
. 

تـــذيقين لـــذة اِإلصـــغا ألمـــثايل
. 

ــذبين    ــي تع ــا حظ ــت ي ــذا أن أهك
. 

ــرحايل   ــايت بت ــي مهم ــاءت دواع ج
. 

وح م ـي الطم ـت نفس ـى إذا علق  ـحت 
. 

ــايل  ــاوزنَ آمـ ــناً جـ ــيلين منـ ينـ
. 

ــبين    ــي يواك ــا رب ــك ي ــن لطف لك
. 

 

 . ساحمة، والسالم عليكم ورمحة اهللا وأنا أشكركم، وأرجوكم امل-



  ))قصيدة الشاعر أمحد سامل باعطب(( 
مث ألقى األستاذ أمحد سامل باعطب قصيدة مشاركة منه يف االحتفاء باألستاذ أمحد املبارك               

 :فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه               -
 مل أخش أن يعتب علي أستاذي أمحد علي املبارك ملا أثقلت عليكم بكلمة أو قصيدة بعد هذا                  لو.  أمجعني

ومشاركيت يف تكرمي أستاذي أمحد علي املبارك هي قصيدة جعلت          .  الكالم وقد حان وقت تناول الطعام     
 ":يف ليلة الوفاء"عنواا 

ــبق  ــنك يع ــن ميي ــروءة م ــذى امل وش
. 

ــرق  ــنك يش ــهامة يف جبي ــق الش أَلَ
. 

ــق     ــيابه أختل ــن أط ــت م ــا زل م
                                                            . 

ــانه    ــذي إحس ــرجل ال ــا ال ــا أيه ي
. 

ختضــر أغصــان الــوفاء وتــورق   
. 

ــه    ــرٍس ب ــت يف ع ــول وأن ــاذا أق م
. 

واحلــــب يف جنــــباا يــــتدفق
. 

يف جـــنة وشـــى الـــندى أثـــواا 
. 

ــفق    ــوة وتص ــلك نش ــدو بفض تش
. 

ــة   ــك مهج ــد عرس ــل رف ــبلت أمح أق
. 

ــق    ــا وتلف ــزيف وجهه ــت ت ومض
                                                   .          

ــرفت    ــديح وخ ــيس امل ــرمت قوام ه
. 

ــتألق   ــدى ي ــول امل ــى ط ــج عل وه
. 

ــطورها    ــني س ــدق ب ــن للص إن مل يك
. 

إمـــا يـــواريها الثـــرى أو حتـــرق
. 

مـــايل إلـــيها حاجـــة ومصـــريها 
. 

هـي خـري مـا أهـدي إلـيك وأصدق          
. 

مل يــــبق إالَّ أن أزف عواطفــــي  
. 

واحلــــر ال يــــدىن وال يــــتملق
                                                            . 

ــنا     ــت ولي ــي وأن ــرة مثل ــي ح ه
. 

ــرق   ــائل مع ــريكة يف الفض ــح الع مس
. 

ــده     ــبارك ج ــرجل امل ــا ال ــا أيه ي
. 

أبصـــرتين أهـــوى فـــنعم املعـــتق
. 

ــندما     ــي ع ــن رق جهل ــتين م أعتق
. 

ــق؟   ــيده أو يطلـ ــم قـ إالّك حيكـ
. 

ــرى  ــن ت وعلقــت باحلســىن لســاين م
. 

ــنطق   ــفاتك ت ــن ص ــارم ع أدع املك
                                                            . 

ــا    ــيت وإمن ــا عي ــكت فم ــإذا س ف
. 

أخالقـــه وـــا يســـود ويســـبق
. 

ــه   ــزهو ب ــذي ت ــرجل ال ــا ال ــا أيه ي
. 

عـزف اجلمــيع عـن املكــارم وأطــرقوا  
. 

ــدا     ــدث أو ش ــوه إن حت ــت املف أن
. 

ــق  ــيه تأنـ ــم وفـ ــه مشـ يف لفظـ
. 

ــر حديــثه     ــم أســكر اآلذان مخ ك
. 

وجعلــت أحالمــي هلــا تتشــوق   
                                                            . 

ــها    ــبحور وخوض ــق ال ــتين عش علم
. 

ــا يل زورق   ــر ـ ــوماً ومل يبِحـ يـ
. 

ــنها    ــواطئ حس ــهد ش ــوالك مل أش ل
. 



لكـــنين يف حبـــر جـــودك أغـــرق
. 

ــوص يف أع   ــبحور أغ ــل ال ــاك ماقه
. 

وتـــركته علمـــاً يضـــيء وخيفـــق
. 

ــئه    ــوء بعبـ ــناً أنـ ــتين ديـ محلـ
. 

ــفق   ــن أو مش ــثلك حمس ــنن فم فام
                   .                                          

أنــا معســر ال أســتطيع قضــاءه    
. 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا-
 

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

ميد يف عمر احملتفى به أستاذنا الفاضل أمحد بن          لسان حالنا هو الدعاء للموىل جلَّت قدرته أن          -
علي املبارك، فهو كما يقولون متواضع تواضع العلماء، وهو حيمل بني جنباته سفر األجالء، ففيه من                 
العلم الشيء الوفري الذي نرجو اهللا أن يوفق يف أن خيرج لنا ما أشرنا إليه يف مقدمة هذا احلديث طباعة،                    

 .ب علمحىت يكون ذخراً لكل طال
 بامسكم مجيعاً نشكر احملتفى به األستاذ أمحد بن علي املبارك، ونرجو أن يتجدد هذا اللقاء مع                  -

لك الدبلوماسي، راجني أن يكون اللقاء دائماً هو املوعد، وهو           السكثرة ترحاله وسفره وعمله يف       
 .املأمول، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 







 احملتوى
- ١ .كلمة اإلفتتاح لألستاذ عدنان صعيدي

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان

- ٤ .كلمة األستاذ حممد عبد اهللا مليباري
- ٥ .تعقيب األستاذ حممد حسني زيدان
- ٦ .كلمة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين

- ٧ .تاذ عبد اهللا احلصنيكلمة األس
- ٨ .كلمة األستاذ سعيد السرحيي
- ٩ .كلمة األستاذ عابد خزندار

-١٠ .كلمة الدكتور عبد اهللا املعطاين
-١١ .كلمة الدكتور أمحد عمر هاشم

-١٢ .كلمة احملتفى به الدكتور فهد العرايب احلارثي
-١٣ .احلوار بني احملتفى به والضيوف

-١٤ .ذ عبد اهللا عبد الرمحن اجلفريكلمة األستا
-١٥ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))إفتتاح األمسية (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن                -
م عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري، وأهالً ومرحباً            السادة احلضور السال  .  وااله

كعادا تستضيف االثنينية يف هذه الليلة أحد أبناء اململكة العربية          .  بكم يف هذا اللقاء املتجدد املبارك     
لتوحيد درس املتوسطة والثانوية بدار ا     ..  السعودية، واحملتفى به هو الدكتور فهد العرايب احلارثي         

التحق بعد ذلك بكلية الشريعة،     .  بالطائف، وحصل على الشهادة الثانوية، وكان أحد العشرة األوائل        
والدراسات اِإلسالمية قسم اللغة العربية، وحصل على البكالوريوس يف اللغة العربية واآلداب بتقدير              

سته اجلامعية، حيث ابتعثته الدولة     ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل، وكان ترتيبه األول بني زمالئه طيلة درا           
 . للهجرة١٣٩١عن طريق جامعة امللك سعود إىل باريس بفرنسا ملواصلة تعليمه العايل وذلك يف عام 

 آخر مؤهل أكادميي عال حصل عليه هو دكتوراة الدولة يف اآلداب والعلوم اِإلنسانية من                 -
جلنة "ف األوىل بإمجاع هيئة التحكيم       جامعة السوربون بباريس بتقدير مشرف جداً أي مرتبة الشر         

 للميالد، مارس العمل الصحفي فترة تزيد على عشرين عاماً مراسالً             ١٩٨٠يف أكتوبر   "  املناقشة
وحمرراً، وحمرر تقارير صحفية، ورئيساً لقسم ومديراً لفرع، مث رئيساً للتحرير، وقد تنقل يف عدد من                 

ث يعمل اآلن، وحيث قضى ا ما يزيد على سبعة           املؤسسات الصحفية، آخرها مؤسسة اليمامة، حي     
 .عشر عاماً
 له إسهامات كتابية يف عدد من الصحف واالت يف نواحي األدب، والنقد، والقصة،                 -

 للهجرة، وله إىل جانب ذلك عدد من األحباث يف           ١٣٨٨واالجتماعيات والتنمية منذ حوايل عام       
عني مشرفاً عاماً لة اليمامة األسبوعية، مث رئيساً           .طبعاِإلعالم، والتربية، واِإلبداع وهي معدة لل      

.  للهجرة، وهو عضو اللجنة العليا لتقومي برامج اِإلذاعة والتلفزيون          ١٤٠١لتحريرها منذ بداية عام     
 للهجرة مبوافقة من املقام السامي الكرمي دف تطوير األداء            ١٤٠٥وهي جلنة تكونت منذ عام       

وهذه اللجنة برئاسة معايل وزير اِإلعالم وعضوية خنبة        .  هازين اِإلعالميني اهلامني  اِإلعالمي يف هذين اجل   
من رجال الفكر يف اململكة، وهو عضو يف اجلمعية العمومية مبؤسسة اليمامة الصحفية، وعضو جملس                



 يف اللجنة   اختري عضواً خبرياً  .  إدارا، وعضو منظمة اجلامعات اليت تعلم اللغة الفرنسية جزئياً أو كلياً          
 ١٩٨٥االستشارية للثقافة العربية التابعة لليونسكو، وذلك يف املؤمتر الرابع يف مراكش من عام                 

 .للميالد
 ١٤٠٧ أعد مشروع الندوة الثقافية الكربى اليت أُقيمت يف مهرجان اجلنادرية منذ عام                 -

ها، مث اختري مديراً    للهجرة، إذ طرح فكرا، واختار موضوعها، وساهم يف تنظيمها وتنسيق براجم            
للحلقة األوىل منها واليت انعقدت يف الفترة من التاسع عشر من رجب إىل احلادي والعشرين منه عام                  

 . للهجرة١٤٠٧
 للهجرة، كما توىل    ١٤٠٤ ترأس األسبوع الثقايف السعودي الذي أقيم يف اجلزائر عام             -

اب واألسابيع الثقافية السعودية اليت أقيمت      شارك يف عدد من معارض الكت     .  اِإلعداد له وتنظيم نشاطاته   
يف اخلارج، مثل معرض الكتاب يف فرانكفورت، واألسبوع الثقايف يف املغرب، واألسبوع الثقايف يف                

 .السويد
 شارك يف أعمال بعض املهرجانات واملؤمترات العربية والثقافية، كمهرجان أصيلة منذ عام               -
 برئاسة األمري احلسن بن طالل ويل عهد        ١٩٨٦فريقي يف أغسطس    ، واملنتدى الثقايف العريب اإلِ    ١٩٨٥

 .األردن، والرئيس السنغايل السابق، والشاعر املعروف ليوبولد سنجور
شارك يف عدد من الندوات الفكرية      .   كما ترأس بعض اجللسات يف مؤمترات إقليمية متعددة        -

لثقافة والفنون، النوادي األدبية يف اململكة       واِإلعالمية يف بعض املنابر الثقافية، اجلامعات، مجعيات ا        
 .وخارج اململكة

 .  باسم احملتفي وبامسكم نرحب بضيفنا الكرمي الدكتور فهد العرايب احلارثي-
 

  ))كلمة احملتفي السيد عبد املقصود خوجه(( 
 :مث حتدث احملتفي السيد عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه الكرمي وجبمهور احلاضرين فقال

. احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خري اخللق واملرسلني         .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
يطيب يل باسم األساتذة الكرام والزمالء األعزاء وبامسي أن أرحب          .  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    

ارثي، الذي تفضل   بضيف هذه األمسية، سعادة األخ الكرمي الصديق األستاذ الدكتور فهد العرايب احل            
. مشكوراً فأتاح لنا فرصة هذا اللقاء وجتشم عناء السفر من الرياض إىل هنا، ليلتقي بنا يف هذه األمسية                 

 .فله الشكر اجلميل على كرمي لطفه ومجيل تفضله
 هذا اللقاء، لقاء تواصل بني جيل الرواد وبني قيادة الشباب، حيث يعترب الدكتور فهد العرايب                -
ن قياداتنا الشابة البارزة فقد عرف يف ساحة التدريس عضواً مدرساً يف هيئة تدريس جامعة                احلارثي م 



امللك سعود، كما عرفتموه كاتباً صاحب قلم رشيق، وكلمة مشرقة، ومواضيع أثرت الساحة األدبية               
 .مامة الغراءمن خالل كتاباته الكثرية اهلادفة البناءة يف صحافتنا وجمالتنا، وآخرها من خالل جملة الي

 

 اجتماعنا هذه الليلة كما أشرت اجتماع تواصل، وتواد، وتقارب دف من ورائه إىل حوار                -
بناء هادف موضوعي بني احملتفى به وبينكم، وكغري عادتنا بعد كلمات الترحيب اليت سيلقيها اِإلخوان               

 .تفى بهالكرام، سنترك اال لِإلخوة احلضور للمحاورة وطرح األسئلة على احمل
 

 بامسكم مجيعاً أكرر الشكر للدكتور فهد العرايب احلارثي على إتاحة الفرصة لنا يف هذه                  -
األمسية، وقبل أن أختتم كلميت أحب أن أذكر أن ضيف االثنينية القادمة فضيلة الشيخ أيب عبد الرمحن                 

 حسب ما ارتأى الكثري من      ثنينيتنا يف الساعة التاسعة   اراجياً التفضل باحلضور مبكراً لنبدأ      .  بن عقيل 
مع أطيب متنيايت لكم بأمسية طيبة، والسالم عليكم        .  أساتذتنا، ال أقول الكبار يف السن، ولكن عمداؤنا       

 . ورمحة اهللا وبركاته
 
 

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

لقد كنت  .  لف بشرف التكرمي، ومعلف لسماع هذا التكرمي      مك..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
لقد كنت أنوي السفر إىل الرياض لغرض مِلح لكين أجلت           .  وأريد أن أمن على االبن فهد العرايب       

فأنا للشباب سواء   .  السفر، ألن الدكتور فهد أخشى ألن يتهمين بالعقوق وأشق ما علي أن أم بعقوق             
هلذا .  اء كانوا أبناء الصلب، أو أبناء البلد، أو أبناء الصنعة، أو أبناء احلرفة            كانوا من هنا أو هناك، سو     

ومعىن .  تأخرت وفاجأين األستاذ عبد املقصود بأن املكرم يف الغد هو أستاذنا أبو عبد الرمحن بن عقيل                
وال حتسبوا  ذلك أين سأذهب إىل الرياض، وأعود مسرعاً ألين ال ميكن أن أتأخر عن هذين االثنيني أبداً،                 

أن ذلك تكليف من عبد املقصود كشخص وإمنا ختليف هو التكليف من املقصود، وهو تكرمي كل من                  
 .يستأهل التكرمي

 

 فهد العرايب أريد أن أترمجه ليس كالترمجة الواسعة اليت سجلها من ترجم له، وهي وإن كانت                 -
هو نشأ على ضرس السراة     .  قبليمفخرة له، فهي أيضاً مفخرة لنا، لكن أريد أن أترمجه كبدوي، ك            

يعين حجازياً، فإذا هذا احلجازي يصبح باريسياً، وهذا الباريسي يعود إىل اليمامة املشمخرة، مث هو اآلن                
 .فهو امي حجازي ميامي.. جيلس بيننا يف امة كأمنا هو احتوى البلد كله

 



ــنجدي يكــن اهلــوى جنــد )١(أو ت
. 

ــينإ  ــتهامة وطـ ــي فـ ن تتهمـ
. 

ــد  ــنه الض ــر حس ــد يظه والض
. 

ــنا   ســتجمعا ح ــا اس ــدان مل ض
. 

 

أريد أن أتكلم عن الباريسي، تعطر بأزاهري الشانزيليزيه، وبعلم السوربون، فهو           ..   فهد العرايب  -
 .العاقب لطه حسني والغريب أن بينهما مصادفةوال تزايد يف ذلك كأمنا هو 

والعرايب أيضاً ال أنكر    .   طه حسني تأثر بالسوربون تأثراً كبرياً، فكان منه ما كان يرمحه اهللا             -
هو جنويب حارثي قحطاين فكيف     .  وهذه ليست مذمة أنه تأثر بالباريسية، فكان بعض ما أنكرته عليه           

قال أنه جنويب؟ لكنها مشخة باريس، ومشخة الدكتوراة غفرناها         ينكر على عبد اهللا جفري مثالً حينما        
له، وها حنن نضعه على رؤوسنا ذلك من أثر الباريسية، ولكن عندما عاد إىل تراثه ومرياثه وترابه فإذا                   
هو القبلي، وإذا هو البدوي، وإذا هو الكاتب الكبري، وإذا هو يف اامع وامعات يشرفنا ألن أي                   

سان يشرف به يف نفسه هو تشريف لقومه، هو تشريف لبلده، وفهد احلارثي إن شرف مبا                نتشريف لإلِ 
حتصل عليه فهو أيضاً يعطينا التشريف البن من أبنائنا قبلي بدوي لوال مساحة الدولة، وفتح املدارس،                 

كر ولكن الشكر ملن اتسع للعلم بالبناء، والش       .  والبعث إىل اجلامعات لكان يرعى غنماً يف بلحارث        
أريد أن أشكره، أريد أن     .  أيضاً لطالب العلم الذي تعلم فأنصف نفسه، وشرف نفسه، وشرف قومه           

يغفر مالحظيت عليه فبيين وبينه عمار، وبيين وبينه صداقة، وبيين وبينه أين الشيخ العجوز ما ختليت عن                 
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. الشباب يف أي خطوة من خطواته

 

  )) األستاذ حممد عبد ا مليباريكلمة(( 
مث حتدث األديب والكاتب املعروف األستاذ حممد مليباري مشاركةً يف االحتفاء بضيف             

 :االثنينية الدكتور فهد العرايب احلارثي فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، الذي هدانا إىل احلق املبني، وأرسل لألميني                 -

فإن إحساساً  :  أما بعد ..  املني، وعلى آله وصحبه والتابعني، وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين         رسوالً للع 
متوثباً منتعشاً زرعه يف تطلعايت املتأملة املبتهجة أخي وصديقي األستاذ عبد املقصود خوجه صانع هذه                

 ذرعاً من هذا احلشد من      ال تضيقوا .  دارية، االقتصادية، الدبلوماسية  األمسيات األدبية، االجتماعية، اإلِ   
. الكلمات اليت أردت أن أمسي ا بعض مظاهر حضارتنا اليت نعيشها حتت مظلة عهدنا امليمون املزدهر               

                                           
  هذان البيتان من قصيدة لدوقلة املنبجي، واليت مطلعها)١(

ــا بــــتكلم عهــــد أم هــــل هلــ
. 

هـــــل بالطلـــــول لســـــائل رد 
. 

 .٣٢٣ها بالتفصيل يف االثنينية العاشرة باجلزء األول صفحة وقد سبق احلديث عن



لقد كنت على حق عندما عددت كل هذه املظاهر، فما من مظهر من هذه املظاهر إالَّ وكرم هنا يف                     
ات يف مسمى واحد أو يف كلمة       وقد كان بوسعي أن أمجع كل هذه املسمي       .  شخصية من الشخصيات  

الثقافة باملدلول العام الذي أراه، الثقافة هي مستوى كفاية الفرد اجتماعياً             ..  واحدة وهي الثقافة  
 .وتعليمياً وصحياً، ومستوى إجنازاته اخلاصة أدبياً وإبداعياً وفنياً

 كان ذلك ليلة     لقد قلت إن عبد املقصود زرع إحساساً متوثباً يف تطلعايت، فمىت كان ذلك؟              -
ثنينيات حلضورها معلناً أنه سيكون     االثنينية املاضية حينما وجه دعوته إىل رواد هذه االثنينية أو اال            

 .ضيفنا الليلة األستاذ الدكتور فهد العرايب احلارثي
إنه قول فيه استحفاز حتريشي، وهو      .   وأردف قائالً يف إغراء دعائي ولعل للمليباري كلمة         -

تربصي الرشيق لليلة كهذه الليلة، جتمعين وأخي الدكتور فهد العرايب احلارثي مائدة             استحفاز عاشه   
هذه اليت أقحمتها يف هذه العبارة فالكالم       ..  ال ترتعجوا من كلمة كالم    .  حيفها الوئام واحلب والكالم   

 غري اللغة عند دي سيسور، وعند جاكبسون مؤسس مدرسة الشكالنيني يف روسيا، وعند املتأثر به                
 .شومسكي وغريهم ممن أقاموا األلسنية، فقعد على مقاعد دراستها بعض املثقفني املفتونني منا ا

 إنين عندما أقول مفتونني أعين الفتنة بالذات، فاأللسنية فتنة، األلسنية كمنهج، أو كعلم على               -
اختذها .  ا إىل ذلك  اختالف النظريات ومع فروعها التحليلية، والتحريرية، والتشرحيية، والتفكيكية وم         

دعوكم من ذلك الذي قال     .  بعض التغريبيني ليطعنوا قراءاتنا لتراثنا وأكرب تراث لنا هو القرآن الكرمي          
يف حمفل يوماً ما أننا ال نستطيع أن نقول عن القرآن تراثاً، ألن التراث هو ما يتوارثه الوارثون من                     

رآن ليس تراثاً، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل يقول        مورثهم الذي قضى حنبه واهللا حي ال ميوت، فلذلك الق         
. ولقد آتينا موسى اهلدى وأورثنا بين إسرائيل الكتاب        :  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم    :  يف كتابه 

مث أورثنا الكتاب الذين     :  ويقول اهللا سبحانه وتعاىل    .  ]اآلية الثالثة واخلمسني من سورة غافر      [
إذن القرآن تراث والقراءات اليت تأيت ا        .  ] من سورة فاطر   ٣٢اآلية  [.  اصطفيناهم من عبادنا  

التفكيكية منهج من املناهج األلسنية أخذها حممد داركون ليجمع بينها          .  األلسنية قراءات فتنة وضالل   
، فقرأ  "سالمي قراءة تارخيية  الفكر اإلِ "وبني األيديولوجية التارخيية، ويقرأ لنا الفكر اِإلسالمي يف كتابه          

آيات من القرآن من سورة التوبة، ومن سورة األحزاب، قراءة أراد ا أن يطمس كل القراءات                بعض  
 .اليت تقيم لنا شريعتنا، وتقيم لنا منهجنا اِإلسالمي الصحيح

أعود إىل تربصي   .   أليس األلسنية فتنة كما قلت؟ فقد قعد على مقاعدها بعض مثقفينا املفتونني            -
كما ينتظر البعض اليوم هنا     .  فيه تالوم، أو تناهر، وال ختاصم، وال تشاجر       هلذه الليلة، إنه تربص ليس      

ويف مقدمتهم الصحفيون، ومعهم املشرفون على الصفحات املتخصصة امللحقات األدبية، والثقافية،             
إنين أرى يف بريق عيوم ومضة هذا االنتظار النهم، ولكين سأفوت الفرصة             .  األربعاء ملحق املدينة  



إن تربصي ليس فيه تالوم، أو تناهر، وال ختاصم، وال تشاجر وإمنا فيه جتانف ثقافيت وهي                :  تقل.  عليهم
 :مطييت عن جو اليمامة كتجانف ناقة األعشى وهي مطيته فيما يقول

ــوائكا  ــها لس ــن أهل ــدت م ــا بع فم
                                              .               

ــاقيت    ــيمامة ن ــو ال ــن ج ــف ع جتان
. 

 

 لقد عرفت الدكتور فهد العرايب احلارثي من قراءيت ملقاالته اليت كان يرسلها من باريس حينما                -
جبين فيه  وأع.  ، الدقيق كان يعد رسالة الدكتوراة هناك، فأحببت فيه أسلوبه األنيق، الرشيق، الرقيق           

طموحه املتدافع ِإلقامة وعي ممكن يف ذاكرة املثقفني ببالدنا، والوعي املمكن دائماً يضج بأفكار حضارية               
 .متطورة منطلقة

 وبالفعل حينما عاد وأصبح مشرفاً على جملة اليمامة، أقام الوعي املمكن جبانب الوعي املقيم                -
وأصبحت اليمامة  .  ائداً يف جمالنا األديب والصحفي    وقد كان بذلك ر   .  الذي ينمو أو تنبثق منه أصالتنا     

بكل إمكاناا اليت ذللها الدكتور فهد العرايب احلارثي، جملة بعيدة عن النمط الذي ألفناه فيها، فقد أقام                 
 .الوعي املمكن جبانب الوعي املقيم، فكانت بذلك رائدة من رائدات الصحف عندنا

من صحفنا وعلى رأسها اليمامة، وجريدة عكاظ،         وهكذا انطلق الوعي املمكن يف كثري         -
وجريدة الرياض وما إىل ذلك هنالك برز إىل الساحة جيل جديد، جيل أراد أن يتخطى الوعي املمكن                  
إىل الوعي املتحرر، الوعي املتحرر من كل القيود، ومن كل السلطات القاعدية من حنو وصرف                  

. دية العروضية اليت وضعها اخلليل بن أمحد الفراهيدي       وبالغة، وما فيها من بيان وبديع، وسلطة القاع       
ووقعت الواقعة ونشبت املعركة بني جيل الوعي املتحرر وال أقول الوعي املمكن، والوعي املقيم بني                 

وتوقدت الساحة، فكانت معركة أدبية مل       .  جيلني شابني ألين أعترب نفسي شاباً ولكن شاب مكتهل         
ومخد أوارها  .  لي، واستمرت املعركة أكثر من مخس سنوات وهدأت         تارخينا األديب احمل    مثلها يشهد
مل ترقد نارها، ألن القضية األوىل مل حتل بعد لذلك فإنين سأصوغ القضية يف صيغة سؤال موجه                 ..  ولكن

هل من شروط التطور احلضاري، والتقدم أن نأخذ أفكار صانعي       :  إىل أخي الدكتور فهد العرايب احلارثي     
ما نأخذ منتوجام الصناعية كالسيارة مثالً، ألننا مىت أخذنا أفكارهم ولنقل األفكار             هذا التطور؟ ك  

 .األدبية واملذاهب األدبية وما إىل ذلك ودعونا عن القضايا األخرى واألفكار األخرى اآلن
 

نا فهل يعين أننا إذا أخذ    .   إننا حينما أخذنا السيارة مثالً استغنينا عن اجلمال والبغال واحلمري           -
األلسنة مثالً نستغين عن سيبويه واخلليل بن أمحد الفراهيدي؟ إنين أرجو أن يكون يف جوابه احلل كله                  
أو بعضه هلذه القضية، ومىت حلت القضية انتهت املعركة وعلينا أن نبحث عن معركة أخرى وفقنا اهللا                  

على آله وصحبه أمجعني،    وإياكم ملا فيه الصالح، والرشاد، والسداد، وصلى اهللا على سيدنا حممد، و            
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))تعقيب األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :مث علق األستاذ حممد حسني زيدان على كلمة األستاذ حممد عبد اهللا مليباري فقال

 الثقافة   لقد استمتعت ملا قاله األستاذ املليباري وال أختذ عليه إالَّ اِإلطالة، ولكنه كمثقف واسع              -
 .قد أطال وال أريد التناهر كما قال، ولكين سأحذف ااملة فال أريد أن أجامله

 ال يقبل أن يقال إن القرآن تراث وأما استشهاده بأن اهللا أورث بين إسرائيل الكتاب فالكالم                 -
ة لقد حرفت التورا  .  البن وضاح وابن إسحاق والكالم ما أكثر ما قاله أستاذنا متويل الشعراوي             

أما القرآن فلم   .  واِإلجنيل ألن اهللا ترك حفظ التوراة واِإلجنيل لليهود وللنصارى فلم حيفظوها وحرفوها           
والكالم أوسع فيه ابن    .  إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون      :  يتركه اهللا ألن حيفظه أحد قال تعاىل      
ى أال يقال تراث، ويرحم اهللا طه       فالقرآن من األدب ومن التقو    .  وضاح وابن إسحاق ومها من األئمة     

هذه مؤاخذيت على األستاذ مليباري     .  إن القرآن ليس شعراً وليس نثراً إنه القرآن       :  حسني حينما قال  
 .وأنا أعرف أن سعة االطالع قد تأيت بالضالعة، فاِإلنسان قد يضلع إذا ما حتمل أكثر من محله

 

ال رأي يل يف األلسنية،     .  ول البحث فيه   ال يقال للقرآن تراث وأخشى من هذا الزلل أن يط           -
وال رأي يل يف غري ذلك، ال أعرفها وال أعترف ا، وكذلك أنكر التراث، وأرجو أالَّ يعاند األستاذ                    
املليباري هذا العناد، فالقرآن أجل وأكرم من أن يكون العناد فيه ورضي اهللا عن اِإلمام كرمي الوجه                   

والسالم عليكم ورمحة اهللا    ..  ال جتادل بالقرآن فإن للقرآن أوجه     :  سنعلي بن أيب طالب إذ قال البنه احل       
 .وبركاته

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عبد الفتاح أيب مدين رئيس النادي األديب جبدة فقال

سيد األولني  احلمد هللا محد الشاكرين، والصالة والسالم على         .   بسم اهللا الرمحن الرحيم     -
فقد غبت عن   :  واآلخرين، سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين، وبعد             

هذه االثنينية أسبوعني متتالني، ولست من الذين يألفون هذا الغياب ولكين كنت مضطراً اضطراراً إىل               
رمي ألخ وصديق نشاركه    وسعدت بأن أحضر هذا التك    .  أن أغيب عنها مكرهاً أو مكره أخاك ال بطل        

احلرف، ولعلنا نلتقي يف هذه الدار العامرة دائماً على كلمة سواء، ونرجو أن ال حنيد عنها أبداً ألن هذا                   
اللقاء يستهدف التكرمي ويستهدف أن تلتقي النفوس على كلمة سواء، حتتفي بضيف هذا البيت الكرمي               

ذا التالقي، وذا االحتفاء، وذه السنة      من وقت آلخر، أو من أسبوع إىل أسبوع، وحنن سعداء            
 .الكرمية اليت غرسها صاحب هذا البيت



 حينما ذكر أستاذنا حممد حسني زيدان طه حسني وهو يتحدث عن السوربون، ويقارن                 -
السوربون بني الدكتور طه حسني وبني الدكتور فهد ترك يل أن أقول أن هناك رجالً آخر من رجال                   

 .الدكتور أو الدكاترة زكي مبارك يرمحه اهللالسوربون ذلك هو 
 

 رغم السنني اليت قضاها يف السوربون عاد إىل شرقه، وعاد إىل عربيته، ورجع من السوربون                 -
بثقافة غربية يضيفها أو جيدد ا ثقافته، وذهب إىل العراق وأنتم تعرفون زكي مبارك يف العراق حينما                  

 .ق، فقد فنت بالعراق ومل يطل ولكنه عاد بعد سنة إىل مصركتب عن ليلى املريضة أو مدامع العشا
 

كان يف السوربون مل يقف جهده على       .   وأنا أحب الطاحمني فالدكتور فهد كان من الطاحمني         -
هذا اجلهد هو الذي حقق له      .  الدراسة وحدها ولكنه كان طاحماً باملشاركة يف الكتابة يف بعض صحفهم          

 .اح بتوفيق اهللا سبحانه وتعاىل، مث بكده وجهده وطموحه وإبائههذا النجاح، فقد كان هذا النج
 

 والطاحمون هم الذين يتسلمون املراكز أو يصلون إىل العال ألم جدوا وعملوا بعد أن اتكلوا                -
ها هو يرأس هذه الة اليت أتيح هلا أن تكون يف مقدمة هذه االت، هو من                .  على اهللا سبحانه وتعاىل   

ا من جانب آخرجانب وإدار. 
 

 لو كان جهد الدكتور فهد لتعب كثرياً أن حيقق ما وصلت إليه جملة اليمامة ويف هذه املدة                    -
واملال وحده ال ميكن أن يبين      .  القصرية، ولكن اجلهود تضافرت بني إدارا وبني طموحاته وإمكاناته         

ك قبل الطموح صدق،    شيئاً، ولكنه عامل مساعد، فاألصل أن يكون هناك طموح، وأن يكون هنا             
 .صدق مع النفس، وصدق مع اآلخرين

 

 وأعتقد جازماً بعيداً عن اامالت أن صديقي الدكتور فهد ميلك خصائص، من هذه                  -
هذه وسائل تقود إىل    .  اخلصائص الطموح، ومن هذه اخلصائص صدقه، ومن هذه اخلصائص جده           

 . وصدقه، وعمله، وجدهالنجاح، وقد حتقق له النجاح بفضل اهللا، مث بفضل طموحه،
 

 هذه كلمة عابرة مفيدة وددت أن أحيي ا الصديق العزيز يف يوم عرسه أو يف يوم تكرميه، يف                   -
هذه الدار املباركة شاكراً معكم لصاحبها هذه اللفتة، وهذه العناية، وهذا الشمول يف التكرمي بني                 

عبد املقصود، وللعزيز الدكتور فهد     شكراً من األعماق لكم، ولصديقي األستاذ       .  الشيوخ والشباب 
على ما حيظى به من تقدير بتوفيق اهللا سبحانه وتعاىل، مث جبهده وكده وصدقه، والسالم عليكم ورمحة                  

 . اهللا وبركاته



  ))كلمة األستاذ عبد ا احلصني(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عبد اهللا احلصني رئيس حترير جريدة املدينة حيث قال

خوة، أيها  أيها اإلِ .  اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله           بسم   -
األصدقاء احلديث يف التكرمي، حديث عن الذات، وحديث عن اآلخرين هو أقرب األشياء إىل النفس                

ة إذا  والدكتور احملتفى به هذه الليلة أعرفه منذ سنوات طوال، فالدكتور فهد نبت            .  وأحبها إىل اخلاطر  
مسح يل أن أقول بأنه نبتة برية استطاعت أن تصمد أمام األنواء، كما استطاعت أن تتجاوز عواصف                  

 .الرياح
 

 نشأ يف قرية مجيلة هادئة من قرى بلحارث من ضواحي الطائف أو من قضاء الطائف، والتحق                 -
ته، لكين عرفته من خالل     كما أعرف بالدراسة املتوسطة والثانوية بدار التوحيد، وكما استمعتم إىل ترمج          

الثناء، الثناء العاطر الذي كان ينقله إيلَّ حينذاك أساتذته ومعلموه الذين كانوا يثنون على تفوقه                  
باستمرار يف دراسته الثانوية، فقد كان جنماً من جنوم النشاط الثقايف يف دار التوحيد، وكان قادراً على                  

مث استمرت هذه العالقة بيين وبني الدكتور فهد على          هكذا عرفته،   .  اكتساب ثقة زمالئه وأساتذته   
أكمل دراسته، مث ابتعث إىل فرنسا وبالرغم مما قيل ويقال عن تأثري الثقافة الوافدة على                  .  فترات

اِإلنسان، وتأثري اتمع الذي ميكن أن يصقل كفاءة اِإلنسان أو يستطيع أن يؤثر يف ذاته، ويف نفسيته،                  
ين أشهد حقاً أن الدكتور األستاذ فهد العرايب احلارثي ظل كما أعرفه فهداً اهلادئ               إالَّ أن .  ويف توجهاته 

 .الواثق بنفسه، املنتمي دائماً إىل جمتمعه وقيمه
 

 وظل يف رسالته الفكرية والصحفية وهو اآلن يف مكانته رئيساً لتحرير جملة ناجحة ومعروفة                -
مرحباً به وشكراً   .   متعدد النشاط يف أكثر من جهة      لديكم، وهو أيضاً أستاذ مشارك يف اجلامعة، وعضو       

 . للمضيف الكرمي على إتاحة هذه الفرصة، والسالم عليكم
 

  ))كلمة األستاذ سعيد السرحيي(( 
 :مث حتدث األستاذ سعيد السرحيي فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، حنمد اهللا ونستغفره، ونتوب إليه، ونسأله السالمة من العجب مبا                 -
كنت أوثر أن أصمت ألن     .  ن، والتكلف ملا ال حنسن، ونصلي ونسلم على خري خلقه وخامت أنبيائه           حنس

العرب قالوا ليس ملتأخر رأي، غري أن الرأي أصبح مشاعاً يتحدث فيه متأخر ومتقدم، من يعلم ومن ال                  
 .يعلم على حد سواء



ع أرصفة باريس أن تدمل من       أقول وحنن حنتفي ذا احلارثي أننا إمنا حنتفي ببدوي، مل تستط            -
رجل قرأ هناك وأظن أن الفرنسيني بعده سيتحدثون لغتهم بلكنة حارثية،           .  قدميه آثار حجارة بلحارث   

هذا العريب األعرايب الذي يعرف من أين جاء وإىل أين ذهب لكأين به وقد نوه مبا تفوه به لكأين به                      
 :يستحضر عربياً قدمياً يهتف

ــيكم أن   ــاف علـ ــباإين أخـ أغضـ
. 

أبــين حنــيفة امــنعوا ســفهاءكم    
. 

تــدع الــيمامة ال تــواري أرنــبا   
                                                            . 

ــي    ــتحدثن فض ــبت ل ــئن غض حةٌفل
. 

 

 أقول حينما يستعصم املرء بانتماء كهذا االنتماء، ويتجذر يف جمتمع كهذا اتمع فإنه عندئٍذ                -
سيفتح أبواب بيته ونوافذه مشرعة ثقة من أن هذا البيت الذي بين على عمد لن ختلعه الرياح مهما                    

 .كانت
والدكتور فهد العرايب احلارثي على رأسهم فإمنا نتحدث عن           وحينما نتحدث عن الشباب      -

ولذلك ال يضريهم أن ينهلوا من حيث       .  أولئك الذين امتألوا ثقة مبا هم منتمون له دنيا وثقافة وعرقاً          
 .شاءوا، فهم يعرفون أن هذا التراث أكثر عراقة من أن تزوبعه الرياح

 نأخذ اليمامة على أا قسم ثقايف ونعلق عليه ما           وذلك ما كان ينهجه احلارثي يف اليمامة حينما        -
شئنا من الريب فإننا نتناسى الة كاملة، هذه الة اليت تفاتح قارئها يف كل عدد من أعدادها مبا هو                    
متجذر يف جمتمعه مهاً ووعياً، ولتنتهي به مبنحىن الوداعة مبا هو أيضاً متجذر يف هذا اتمع مهاً ووعياً                   

 .كذلك
ا االنتماء الذي تنتميه الة هلذا اتمع هو الذي يفسر لنا كل جزئية من جزئياا، ولذلك                 هذ -

أقول إن احلديث عن األلسنية أو        .ال ينبغي أن تفصل ما ينهض به القسم الثقايف فيها عن بقية األقسام            
. ي باملنهج الذي يتخذه   البنيوية أو ما شئنا حديث ينبغي أن يكون حديثاً علمياً، حديثاً ينطلق من الوع              

لقد استخدم أسالفنا املناهج يف خمتلف العلوم، وظلوا إسالميني كما هم، واستطاعوا أن يفصلوا املنهج                
واملنهج ال يصبح منهجاً علمياً إالَّ حينما يستطيع        .  الذي استخدموه عن املواضيع اليت استخدمت فيها      

علم اجلرح والتعديل جاء من     .   موضوع آخر  االنفكاك عن موضوعه ويصبح قابالً أن يطبق على أي         
وعلم اجلرب انبثق من علم املواريث، مث أصبح        .  احلديث ولكنه طبقه يف متحيص روايات التاريخ كذلك       

علماً مستقالً بإمكاننا أن حنسب به الزكاة، كما أن بإمكان احملاسب يف البنك أن حيسب به أرباح الربا                  
وحينما يستشهد ببعض الذين أساءوا إىل ديننا فإمنا أساءوا         .  واالنفكاكفقيمة املنهج هو االنفصال     .  أيضاً

ذلك ما ينبغي أن نفقهه قبل      .  له لفلسفتهم اليت ينبثقون منها، وليس ملناهجهم اليت يتعاطون ا املعرفة          
 .أن خنوض يف أمور وحنمل أنفسنا فوق ما حتتمل



لست أريد أن   .  مسية أعدت لتكرمي الرجل    ليس من الالئق أن نتحدث حديثاً ثقافياً حبتاً يف أ          -
 . أطيل أستميحكم العذر، وأشكركم على اِإلصغاء وشكراً جزيالً

 

  ))كلمة األستاذ عابد خز�دار(( 
مث حتدث األستاذ عابد خزندار مشاركةً منه يف االحتفاء بضيف االثنينية الدكتور فهد               

 :العرايب احلارثي فقال
 أريد أن أحتدث عن األخ الدكتور       .الم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    الس.   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

وال أريد هنا أن أخوض يف مواضيع أخرى فقد جئنا هنا كما قال أخي األستاذ                .  فهد العرايب احلارثي  
سعيد السرحيي حنتفي باألستاذ الدكتور فهد وليس ألي شيء آخر، وجمال احلديث عن األلسنية أو                 

 . جمال خاص وليس جماله هناالنصوصية أو البنيوية
 املهم عرفت الدكتور فهد العرايب احلارثي ألول مرة يف باريس قبل أن يتخرج وحيصل على                 -

شهادة الدكتوراة، وأذكر أين قابلته صدفة دون سابق معرفة يف مقهى الفوكيه يف الشانزيليزيه، وتعرفت               
 مث أضاف ال أعين بذلك الفلوس ألنه يبدو         .أَدرس النقد :  عليه، وسألته ماذا يدرس يف باريس، فقال يل       

بعد .  إننا حنتاج لك يف مؤسسة النقد يف اململكة       :  أن أحدهم سأله عندما ذكر له أنه يدرس النقد فقال له          
ذلك سألت الدكتور فهد العرايب احلارثي ما اجلديد الذي سيحضره لنا يف اململكة العربية السعودية                 

آمل أن حتضر لنا شيئاً من اهلواء النقي وكنت ذه اجلملة أشري            :   له سأترك اجلواب لك، فقلت   :  فقال يل 
ففي هذه املسرحية تقرر    "  بيت اللعبة "أو  "  بيت الدمية "  )A doll's house(إىل مسرحية هنريك إبسن     

نورا وهي زوجة مدير بنك أن تعمل رغم أا ليست يف حاجة إىل العمل فيسأهلا قسيس ما هو اجلديد                    
 .اهلواء النقي: ه إىل اتمع بعلمك فقالت لهالذي ستضيفين

 والدكتور فهد العرايب احلارثي قد أحضر لنا يف جمتمعنا هذا بعد عودته الكثري من اهلواء النقي                 -
  ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. وشكراً له

 

  ))كلمة الدكتور عبد ا املعطا�ي(( 
كتور فهد العرايب احلارثي الدكتور عبد اهللا املعطاين        وكان ضمن املشاركني يف االحتفاء بالد     

 :حيث قال
يف واقع  ..  بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا       .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -

األمر أنه حينما تكرم األستاذ عبد املقصود خوجه، وطلب مين يف بداية اللقاء كلمة كأنين متنعت قليالً                 



د أغضبته بذلك، ألن التكرمي أعرف أو أفهمه بأنه هو احلديث عن الشخص مبا يليق                ولعلي ال أكون ق   
أحسن ال  أو مبا يفرح، أو املدح والثناء، ولعلي يف هذا اجلانب ضعيف جداً ألين ال أحسن الثناء، و                  

 .املدح، ولعل الذي منعين من هذا منع ابن بسام من قول الشعر
ب على ورقة مل يتحدث عنها اِإلخوة الذين سبقوين من           ويف الواقع أنين سوف أحتدث أو ألع       -
: أنين زاملت الدكتور فهد العرايب وإن كنت يف دفعة تليه، وأما الورقة األخرى            :  املنطق األول .  منطلقني

 فأقول بأنه ذلك الرجل الذي خرج من جبال الصور وجبال املريفق إىل             .فهي البداوة اليت مجعتين وإياه    
 .ضمته بني جواحنها، بلد اهلوى واجلمال والضالل كما مساها الدكتور زكي مباركأن أتى إىل باريس ف

 يف الواقع أن الدكتور فهد العرايب كان مثاالً لنا كما أشار األستاذ احلصني يف كلمته للذين                  -
فقد درست يف دار التوحيد كما درس فيها، وكان يرن اسم الدكتور فهد العرايب يف                .  جاءوا من بعده  

رة الزمن ويف ذاكرة كل من درس بدار التوحيد متأثراً به بأفكاره يف أدبه، بثقافته، بتفتحه، بقراءته،                 ذاك
الواقع أن مجيع هذه الذكريات     ..  بذلك املكان الصغري الذي كنا نرتاده، لقراءة بعض الكتب القدمية          

أن آيت إىل هنا كي     جالت يف خاطري حينما رأيت خرب تكرمي الدكتور فهد العرايب، وحينما أزمعت              
وما .  الشيء الثاين لعلي أستطيع أن أقول بأن التكرمي يف الواقع خيتلف عن التجريح            .  أحضر هذا التكرمي  

أصدق قول عبد امللك بن مروان حينما كان جالساً ودخل عليه أحد الشعراء وكان يف ليلة أنس فألقى                  
د أجدت يف قصيدتك إالَّ أن امللوك تكره أن         وإن كنت ق  :  عليه قصيدة يف الرثاء أو يف املواعظ فقال له        

 .يعكر صفوها يف ليلة أنسها
فإن .   فأرجو هذه مالحظة على اهلامش أنطلق منها إىل احلديث عن االثنينية يف حد ذاا                 -

وسوف تبقى  .  األستاذ عبد املقصود يف الواقع ال يقدم لشخص معني أي تكرمي، وإمنا هو يقدمه للتاريخ              
 ذاكرة التاريخ كما بقيت جمالس قرطبة اليت حفلت بالشعر والنثر واملطارحات األدبية             هذه االثنينية يف  

لقد قال  :  ولذلك أذكر أيضاً أن اثنني من أبناء الغساسنة جاءا إىل عمر بن اخلطاب فقال هلما              .  والفكرية
 .ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم: وكنا نعطيه فنجزل قال: فيكم زهري فأحسن، قاال له

 الدكتور فهد العرايب يف الواقع ال شك أنه قلم متميز يف هذا البلد الطيب وإن كانت قد                    -
ضمته اليمامة بني جواحنها، ويف هذا اليوم تضمه أو تضعه جدة على ثغرها الباسم، فنحن أصدقاؤه                  

 :القدماء نردد قول شاعرنا األستاذ أمحد إبراهيم الغزاوي
تنافســـنا فـــيك اهلـــوى فنضـــيع

                                                            . 

اـر أ ـن مص ـاه م ـأخشى الذي أخش  و 
. 

 

 الدكتور فهد العرايب يف الواقع كاتب متميز، وله منهج خاص، وال أدري ما الذي حدا                   -
اذ املليباري أن يتحدث عن البنيوية، وعن التفكيكية، واألستاذ الدكتور فهد العرايب بعيد كل                باألست



ألشياء يف كتاباته، وإن كان له      االبعد عن مثل هذه األشياء ألين على قدر ما قرأت له مل يتناول مثل هذه                
 .منهج متميز وما أحوجنا إىل مثل هذه املناهج املتميزة

با وعدنا من تلك البالد مبناهج، ولكن مل نتنكر لتراثنا، ومل نتنكر             و أور  فكلنا قد درسنا يف    -
لقرآننا، ومل نتنكر لعقيدتنا، وال أدري إذا كان األستاذ املليباري دائماً يود أن يتربص كما قال يف كلمته                

 .أو لعله يبحث عن معركة أخرى بعد أن انتهت معركة احلداثة والتراث
وأن الفكر ليس معارك وليس جترحياً وإمنا هناك جماالت قد نتحاور يف             ويف الواقع أن األدب،      -

شارع من شوارع التراث والتراث صحارى ومدن وعامل خاص، فلماذا ال نتناول مثالً من التراث وهو                
ختصصي البحت؟ وأنا أدرس النقد األديب القدمي يف جامعة امللك عبد العزيز، وختصصت يف التراث                 

 .يح جداًوالتراث أمامنا فس
 فلماذا ال يبحث األستاذ املليباري يف لغة القصيدة؟ يف بناء القصيدة، يف مفهوم الشعر، يف                  -

الطبع والصنعة، يف األصالة، يف اللفظ واملعىن، يف األخذ على ما قيل عن تلك املصطلحات وتلك                   
، لعله يأيت بأشياء تفيد     القضايا اليت ملئ ا التراث؟ فحينما يبحث فيها األستاذ املليباري أو أمثاله             

اتمع، أما أن نتصيد بعضنا البعض، وحناول أن جنرح اآلخرين فحينئذ ال يكون أمامنا إالَّ أن ننظر من                  
 .ثقب صغري جداً، وهو أن نتصيد عيوب بعضنا دون أن يكون هناك سند موضوعي

 وأن يكون الرد     وأعود إىل كالم أخي األستاذ السرحيي وأرى أن تكون املداخالت موضوعية           -
عليها مبنهجية وأن يكون أسلوب الدعوة حسناً كما أشار إىل ذلك أستاذنا الدكتور أمحد هاشم يف                  

 .حماضرته ليلة البارحة بالنادي األديب الثقايف جبدة
 هذه يف الواقع مالحظة على اهلامش فتقتها كلمة األستاذ املليباري أحيي الدكتور فهد العرايب               -

 . وأستاذاً، أحييه بامسنا مجيعاً يف جدة ثغرنا الباسم، والسالم عليكم ورمحة اهللاعلماً وفكراً 
 

 كلمة الدكتور أمحد عمر هاشم(( 
  ))عميد كلية أصول الدين جبامعة الزقازيق

 :مث أعطيت الكلمة للدكتور أمحد عمر هاشم، الذي قال
والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا     بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة           -

وشكراً للرجل الويف الكرمي األستاذ عبد الفتاح أيب مدين الذي            .  حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني    
صحبين يف هذا اللقاء، وأسعدين يف أن ألتقي يف هذه الدار العامرة الطاهرة الناضرة باألستاذ عبد                   

 .وراملقصود، والدكتور فهد، واِإلخوة األفاضل احلض



 وأنا يف هذا اللقاء وإن مل يسعدين احلظ من قبل بأن ألتقي باألخ الفاضل احملتفى به، لكن                     -
 .للفكر لقاءات تسبق لقاء األجسام، ولألرواح لقاءات كذلك تسبق لقاء األبدان

األرواح جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها          "  : وكما قال سيدنا رسول اهللا       -
 :كاد شاعرييت من قدمي تلح علي يف هذا اللقاء األديب الناضر أن أقولوت" اختلف

ووفــاء مــن غــري حــدود   
. 

ــود    ــبض باجلـ ــية تنـ أمسـ
. 

ــد ــود .. فهـ ــبد املقصـ ولعـ
. 

ــاحبنا   ــرمحن لصـ ــكر الـ شـ
. 

 

 اللقاء الكرمي ينم عن الوفاء بأجلى معانيه، وعن تقدير الكلمة والعلم والثقافة يف هذا                نعم هذا  -
ولقاء كهذا يف هذه    .  البلد املنجب، الذي خيرج أمثال هؤالء األعالم من املفكرين، والعلماء، واألدباء          

ن هلم عطاء ألمتهم،    الدار العامرة الناضرة، وأمسية كهذه األمسية إمنا حتمل معىن كبرياً للوفاء ملن كا             
 .وملن كان هلم طموح يف اخلري والتسابق إليه

 حني   هذا اللقاء ينبض باحلب الذي دعت إليه شريعتنا الغراء، احلب الذي دعا إليه رسولنا                -
إن من عباد اهللا أناساً ما هم بأنبياء وال شهداء يغبطهم األنبياء والشهداء ملكام من اهللا عز                   "  :قال
قوم حتابوا يف اهللا على     :   رسول اهللا من هم وما عالمتهم؟ لعلنا حنبهم ونقتدي م، فقال           يا:  قيل.  وجل

غري أرحام بينهم وال أموال يتعاطوا، واهللا إن وجوههم لنور وإم على منابر من نور ال خيافون إذا                    
 خوف عليهم وال هم     أال إن أولياء اهللا ال    :  خاف الناس، وال حيزنون إذا حزن الناس، مث تال قوله تعاىل          

 ."حيزنون
، على صعيد الوفاء الذي نلتقي اليوم حول         على صعيد احلب اخلالص يف اهللا ويف رسوله           -

مأدبته مكرمني رجالً نااً أجنبته بالدكم ايدة الرشيدة وفيه تكرمي لكل شاب، ولكل عامل، ولكل                 
 .مفكر، وفيه حمبة يف هذا اللقاء متثل معىن عظيماً جداً

قل إن   هذا املعىن الذي ترتلت به آيات الذكر احلكيم تدعو الناس أن يتحابوا وأن يتوادوا،                 -
إذا كان يوم القيامة نادى     "  :، والرسول عليه الصالة والسالم يقول     كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا     

 "أين املتزاورون يفّ؟  "  "؟أين املتحابون يفّ  ":  أين الذين أجرهم على اهللا نادى رب العزة سبحانه وتعاىل          
 جربيل  نادى يا إذا أحب اهللا عبداً     .  واليوم ال ظل إالَّ ظلي    ..   اليوم أظلهم بظلي   "أين املتجالسون يفّ؟  "

 مث ينادي جربيل يف املالئكة إن اهللا حيب فالناً فأحبوه فتحبه              ،إين أحب فالناً فأحبه فيحبه جربيل      
 ."املالئكة، مث يوضع له القبول يف األرض

 هذا اللقاء ميثل معىن احلب ومعىن التواد والتواصل بني الفكر والفكر، وبني القلب والقلب،                -
إذا أحب إهلي عبده نزلت مالئكة من مساوات تنادينا تقربوا من حبيب اهللا               .  وبني الروح والروح  



 األخ الفاضل   شكراً لكم على هذا اللقاء، وشكراً هللا وبارك يف        .  والتمسوا منه الرضا فما يرضيه يرضينا     
الدكتور فهد احملتفى به، وشكر اهللا لصاحب هذه الدار، وصاحب هذه السنة احلسنة ألا كما قال                  

شكر اهللا لكم،   "...  من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة            "  :سيدنا رسول اهللا    
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

  ))عرابي احلارثيكلمة احملتفى به الدكتور فهد ال(( 
 :مث حتدث الدكتور فهد العرايب احلارثي فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، كنت أظن أنين خطيب مفوه إىل أن غمرين أصدقائي ذه احللل                  -
اجلميلة من احلب، فأقسم أنين كنت متردداً وأعيش حلظات حرجة، حلظات ظننت فيها وأظن حىت اآلن                

هذا احلب الغامر الذي جيعلين أمسي هذه الليلة ليلة احلب وهي           .  يع الكالم أنين أصبحت عِيياً فال أستط    
 فماذا يبحث اِإلنسان يف حياته عن شيء أفضل وأمجل وأى من احلب؟. واحلق أقول أمجل ليايل حيايت

..  احلب الذي انطلقت شرارته البهيجة من قلب أخي وصديقي األستاذ عبد املقصود خوجه              -
نذ العام املاضي على أن يقيم هذه األمسية، ولكن ظروفاً كانت حتول دون أن تقام                حينما أحل علي م   

ولو علمت أنين سأحس ذا اِإلحساس الغامر الذي يكسوين         .  هذه األمسية، حىت تأخرت إىل هذا العام      
والذي يثلج صدري لكنت استجبت للدعوة بل كنت قلت لصديقي بيين وبينه أريد أن أكتشف                  

ال أستطيع يف الواقع أن أرد على مجيع اِإلخوة الذين           .  تشفته هذه الليلة وهللا احلمد    احلب، ولقد اك  
حتدثوا يف هذه األمسية، فلو فعلت ذلك ألطلت وألخذت من وقتكم الكثري، ويكفي أنكم قد تكبدمت                 

 .أو جتشمتم عناء هذا الليل وجئتم للمشاركة
د املقصود خوجه، ولكن جلميع      الشكر الذي أوجهه ليس فقط ألخي وصديقي األستاذ عب          -

اِإلخوة الذين حتدثوا عين هذه الليلة دون استثناء، وجلميع احلضور الذين جاءوا من أجل هذه األمسية،                
لكل هذه الوجوه البهيجة اليت أراها واليت أمتىن أن يعينين اهللا على أن أحتضنها حسياً يف قليب، لكنين                   

 .لت يف هذه األمسية وبشكل سريعسأتعرض لبعض املالحظات اخلفيفة اليت قي
 املالحظة األوىل ما قاله أستاذي ووالدي األستاذ حممد حسني زيدان حول ما كتب يف اليمامة                -

يف يوٍم ما، وأنا الذي كتبته بيدي عن أخي وأستاذي أيضاً األستاذ عبد اهللا جفري، وأوضحت لألخ                  
 أستاذنا الزيدان مبا حدث فالغلطة مطبعية صرفة،        األستاذ عبد اهللا جفري إشكالية ما نشر، ولكنه مل يبلغ         

ولكم أن ترمسوا اآلن اجلفري وترمسوا أمامها كلمة اجلنويب فترون أن الشكل يكاد يكون واحداً                  
فاملوظف املكلف بصف احلروف كما حيدث يف كل الصحف أخطأ يف الصف فكتب اجلنويب بدل                  



 أنين أقصدها وال أعتقد أن يف ذلك ما يعيب           اجلفري، مث كررها أكثر من مرة واملصحح كان يعتقد         
 .األستاذ عبد اهللا جفري فهو جنويب وأنا جنويب، لكن رمبا إا فسرت له يف تلك األيام تفسرياً خاطئاً

لكن األستاذ الزيدان حلبه لعبد     .   وحاولت أن أوضح له هذه الفكرة، وأعتقد أنه قد اقتنع ا           -
 هذه النقطة ألكرر اعتذاري علناً ألخي وحبييب عبد اهللا جفري وما             اهللا جفري، وحلبه يل أراد أن يثري      

دامت هذه ليلة احلب فال بد أن يسود هذا احلب، وأنا متأكد أن األستاذ عبد اهللا كان مقتنعاً من قدمي                     
 .ذه الفكرة

ىل  بالنسبة لألستاذ الكرمي األخ حممد عبد اهللا مليباري أشكره شكراً عميقاً أن جاء من مكة إ                 -
كرمي يف عواطفه، حىت وإن كان عنيفاً يف         ..  هذا دليل على أنه كرمي يف قلبه       .  هنا يف هذه األمسية   

حواره، حىت وإن كان متحمساً شديد احلماس للرسالة اليت يريد أن يؤديها بغض النظر عن االختالف                 
 .أو االتفاق معه يف كثري من اآلراء واألفكار اليت يقوهلا

اهللا مليباري مثقف صلب والذي يطلبه منه الشباب هو أن يظل مثقفاً ولكن              األستاذ حممد عبد     -
أقل صالبة، أي أكثر ليناً، كل الكالم الذي قاله األستاذ حممد عبد اهللا مليباري ال يعنيين يف شيء مطلقاً                   

 أعددا  فأنا متخصص ملعلومية األستاذ حممد عبد اهللا يف األدب والنقد القدميني، فرسالة الدكتوراة اليت             
كانت يف هذا اال، وأنا أعلم يف اجلامعة األدب والنقد القدميني، لكن هذا ال يعين أنين أتنصل من                    

 .قراءايت واطالعي سواء حني كنت يف باريس أيام الدراسة أو بعد أن عدت إىل اململكة
 مثل ما ذكر     ال أريد أن أتنصل من كثري من األشياء اليت قرأا واقتنعت ا، فكلنا تعلمنا                -

بية ولكن هذا ال يعين أننا حني نتعلم يف جامعة أوروبية، وأن نأخذ              والدكتور املعطاين يف جامعات أور    
وهذا .  باملناهج العلمية لتلك اجلامعات أو لتلك املدارس، أننا نتنصل من تراثنا، أو مما نعتز به يف بيئتنا                 

 .حييأيضاً املعىن الذي أملح إليه أخي األستاذ سعيد السر
 ال أريد احلقيقة أن أدخل يف حوار طويل حول هذا املوضوع، لكنين أريد أن أوضح لألستاذ                  -

املليباري أنين كنت قد كتبت يف هذا اال أكثر من مرة، وكانت كتابايت ليست كتابات املتخصص يف                 
ود فيه العلم على    هذا امليدان بقدر ما كنت أدعو دائماً يف مقااليت إىل حوار هادئ هادف إىل حوار يس               

 .العاطفة
 وقد قلت يف أكثر من مقالة بأننا حينما نتحاور حول التراث فإن املسلم بطبيعته جيعل الدين يف                  -

وحينما نقول إعادة التراث فإن املثقف      .  مكان أرقى من أن يكون حوله حوار، ألنه قضية حمسومة          
ا يتعلق باألدب، بالنقد، بالشعر، بكل هذه       املسلم يعين بذلك ما دون اِإلسالم، ما دون الدين مبعىن م           

 .األمور



 هذه أمور بالنسبة للمسلم أمور حمسومة وغري قابلة للنقاش وال للحوار، الذي كنا ندعو إليه                 -
حينما نقول إعادة قراءة التراث ال يعين حبال أننا حناول أن ننفي عن تراثنا قيمه الفريدة وال يعين أننا                    

دة قراءة التراث تعين لكل مثقف مسلم عريب غيور إعادة اكتشاف كنوز هذا             إعا.  نريد أن نتنصل منه   
التراث، وليس معناها قلب هذا التراث أو االنقالب على هذا التراث، أو رفض هذا التراث، وأمة                  

 .ليس هلا تراث هي أمة بال جذور وغري جديرة بالبقاء
بقى له يف هذه األرض؟ وماذا يبقى له يف          وأنا أتساءل دائماً حني يتجرد املسلم من تراثه ماذا ي          -

التاريخ؟ إن الذي مييزه عن غريه من الشعوب واألمم األخرى هو هذا التراث فكيف له أن يتجرد منه؟                  
أو أن يقدم أي تنازل حوله؟ لكننا باملناهج اليت تعلمناها سواء يف القدمي القدمي أيام انفتاح الدولة                    

ة من بدايات العهد األموي، وانتشار الفتح اِإلسالمي حني امتد من اهلند            اِإلسالمية على الثقافات ااور   
شرقاً حىت جبال الربانس غرباً يف قلب أوروبا، كان هناك تالقح بني الثقافة العربية وغريها من الثقافات                 

 .األخرى
 

ن  كان هناك متازج بني الكثري مما هو موجود لدى األمم األخرى من علوم ومعارف استطاع أ                -
 من النحو والصرف وعلوم     اًيفيد منها العرب يف تأسيس علومهم اليت تطورت حىت بلغتنا اليوم ابتداء            

التفسري، حىت تفسري القرآن ومروراً بكثري من العلوم واملعارف األخرى املتعلقة بالتاريخ، واجلغرافيا،              
قافية أساس من أسس احلضارة،     حىت هذا اليوم، االستعارة احلضارية أو االستعارة الث       .  واألدب، والنقد 

شرط أن ال تتناىف مع القيم اليت يؤمن ا الشخص وال أعتقد أن أمة تستطيع أن تعيش مبعزل عما يدور                    
أعتقد أن هذه الفكرة كانت واضحة يف كثري من األشياء اليت كتبتها، وأعتقد أيضاً أن               .  حوهلا يف العامل  

نبيه قلباً كبرياً، لكنه أراد يف هذه الليلة أن يستفز هذه            األستاذ حممد عبد اهللا مليباري حيمل بني ج        
 .األمسية، أن يزيد درجة حرارا قليالً، وقد وفِّق فيما أعتقد إىل حد كبري

 

 فكثري من اجلالسني هنا كانوا يتطلعون إىل تعليقه خصوصاً حينما قدم من الباب األستاذ سعيد                -
ني العنيدين، كل منهم يريد أن يثبت على جادته، وكل           السرحيي، وهم يعرفون أن كالمها من املثقف       

لكن أعود فأكرر دعوة األستاذ الدكتور أمحد هاشم عميد كلية أصول            .  منهما يف رأيي على صواب    
الدين بأن يسود احلب بني املثقفني، وأن يسود احلب بني العرب واملسلمني مجيعاً مهما اختلفت اآلراء،                

الذي كان مديراً للتعليم    ..  أيضاً بالشكر سعادة األستاذ عبد اهللا احلصني      أريد أن أذكر    .  ومهما تباينت 
حينما كنت طالباً بدار التوحيد وقد كانت من أنشط املدارس يف اململكة العربية السعودية من حيث                 
أنشطتها الثقافية، والفكرية، وقد أُنشئت هذه املدرسة وهي الوحيدة يف اململكة لتكوين جيل من                 

 . يف علوم الدين، ويف علوم اللغة العربيةاملتعمقني



 وهلذا كان أكثر خرجييها أو كان أكثر طالا من النشطني، وكانت متميزة بنشاطها الثقايف                -
وكنت كأي طالب آخر يف هذه املدرسة أمارس بعض النشاط الذي أطراه مشكوراً             .  ومسامراا األدبية 

 .م أمسية ختامية يف اية العام الدراسياألستاذ عبد اهللا احلصني، وكانت تقام كل عا
 وكنت يف تلك األيام أحاول أن أكتب بعض املسرحيات للمدرسة، وأحاول أن أمثل دور                 -

ويف إحدى تلك احلفالت    .  البطولة يف تلك املسرحيات وأحاول أن أستبد بإخراج تلك املسرحيات          
فمنحين ..  املسرحية وباألداء التمثيلي  واليت أقيمت على شرف األستاذ عبد اهللا احلصني، لعله أعجب ب          

جائزة ال زلت أتذكرها حىت اآلن جائزة كرمية، وهي أنه أرسلين إىل الظهران على حساب إدارة التعليم                 
كي أرى منابع البترول هناك، وكانت تلك الرحلة اليوم تشبه رحلة إىل أقاصي األرض، ألن وسائل                 

 أتطلع إىل أن أقوم مبثل هذه الزيارة جلزء عزيز غايل            املوصالت كانت صعبة وكنت إبان تلك الفترة      
 .علي من بلدي

 أشكر كل اِإلخوان الذين حتدثوا عين هذه الليلة، وأرجو أن أكون عند حسن ظنهم، وأرجو                 -
أن أكون على مستوى الكلمات اليت قالوها، وليتأكدوا مجيعاً بأنين هذه الليلة أشعر بأن الطريق أمامي                 

ورة، ألنين شعرت بأن هناك كثريين حيبونين وهذه املسؤولية ضخمة، ألنين أريد أن              أصبحت أكثر وع  
 . أحافظ على هذا الكرت العظيم، احلب يف ليلة احلب، وشكراً

 

  ))فتح باب احلوار(( 
  ))كلمة أحد احلضور(( 

عندما أعلن احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه عن فتح باب احلوار تقدم أحد احلضور               
 :لفقا

أيها اِإلخوة قد تعجبون إذا ما حتدث إنسان عن إنسان ال يعرفه، فأنا             .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
رجل مصري وعهدي قريب جداً ومديت قصرية يف مدينة جدة احلبيبة، ولكنين سأتكلم عن بدوي مسعت                

الت، على أن   عن أطروحته يف مركز البحوث اليت ترمجت أو ترجم الكثري من أجزائها ِإلعطاء الدال              
هذا البدوي الذي جاء من الصحراء استطاع أن يضيف إىل احلصيلة الفرنسية، وإىل مكتبة السوربون                
دراسة جديدة حينما نأخذ ما يسمى مرتبة الشرف، مع قيام اجلامعة مبنحه دكتوراة الدولة، وليست                 

امعة، فدكتوراة اجلامعة أقل    دكتوراة اجلامعة، وهناك فرق كبري جداً بني دكتوراة الدولة ودكتوراة اجل           
الغرابة عند هؤالء الناس    .  بكثري جداً من دكتوراة الدولة، اليت تعطي لصاحبها درجات علمية متفوقة           

أم يعجبون جداً ذا الطالب، أو الدارس البدوي الفطري النابغة، وال حيرضونه على أن يترك بلده                 



ذوا منه ما حبثه لينضم إىل اِإلنسوكلوبيديا        تعلموا منه، وشكروه، وساعدوه، وأخ     .  ويبقى عندهم 
الفرنسية ويطرح وينشر حتت اسم صاحبه بأمانة شديدة جداً، وسوف نراه ويراه هو ويراه الكثريون،                
مث بعد ذلك يتركونه ليعود إىل بلده ليثبت أن احلضارة والرقي ليست أسرية ملا يسمى بالتراث باملعىن                  

 تنكر على اِإلنسان أن يأخذ اجلديد، وأن يأخذ املبتكر، وأن يعطي ما              املفهوم أو بالسلفية اجلامدة اليت    
 .عنده من األصيل، وأن يعطي ما عنده من العراقة

 هم يعترفون أن القواعد األوىل الراسخة من العرب، واألفارقة، واملصريني أعطتهم الدفعات              -
هذا .  يه إالَّ بتبادل الزيارات   املتقدمة وما نشطت حركة الترمجة ووصلت حىت اآلن إىل ما وصلت إل            

أعطى عربياً ثوباً أو مشلحاً، وأخذ منه كلمة تفسر معىن النار باللغة اِإليطالية، وذكر له كلمة النار                   
باللغة العربية، وتبادل االثنان الكلمات، وكلما زادت وسائل اِإليصال اجلماهريية، وكلما انتشرت،             

 وبني مجيع الطوابع الشخصية، والقبلية، والقومية، بني البالد         كلما قلَّت الفوارق والفواصل بني الطرز     
 .وإالَّ ملا حتدثنا لغات اآلخرين، وملا سلكنا سلوكهم، وملا أحضرنا خمتربام وملا وملا. بعضها البعض

 

 وملّا درسونا هم كذلك واستطاعوا أن يأخذوا منا الكثري الذي ينفعهم يف حبوثهم ويف                   -
ن أخوض كما قال الدكتور املعطاين يف هذا املوضوع ألنه موضوع طويل جداً               ال أريد أ  .  دراسام

. وشائك، وقد حرمت رغم أنفي لظروف قاهرة من أن أشارك يف ندوات النادي األديب الكبرية العظيمة               
ذين إننا نرجو أن نراه بإذن اهللا قريباً من األبناء ال         :  وإمتاماً للحديث عن هذا البدوي العريب النابغة أقول       

سوف يكرم على مستوى العامل، وحنن إن أخذنا عن الغرب، فقد أعطينا الغرب وما جائزة أخيكم                  
األديب العريب جنيب حمفوظ إالَّ فاحتة خري لكل من تعلم لغة الغرب لينقل إليهم روحانية الشرق،                   

ليت تقول إنَّ   وعادات الشرق، ولغة الشرق، وكل ما يف الشرق من أشياء مجيلة، وأنا مع اِإلرهاصات ا              
أمثال الزميل احلديث الذي سبقته باثنيت عشرة سنة يف باريس دارساً وعامالً ومستفيداً وجانياً لكل                 

 .اخلري
 

 وحضرت مناقشات األساتذة الذين سبقوه وعاصروه أمثال الدكتور ثروت عكاشة، أمثال             -
محل له كل يوم شيئاً كنت      الدكتور حسني فوزي، أمثال الدكاترة زكي مبارك، الذي درسين وجعلين أ          

ال أريد أن أطيل وإىل أن أكتب لألخ لألستاذ الدكتور حامل دكتوراة الدولة فهد                .  أكره أن أمحله  
أشكركم وأشكر لكم إتاحة هذه الفرصة      .  العرايب احلارثي يف ميامته كل ما انطبعت به عنه وعن زمالئه          

ألجيال األستاذ حممد حسني زيدان الذي      ألرضي نفسي، وقد رضيت قبل أن يفارقين األستاذ أستاذ ا          
لكم مجيعاً وملن فجر املعركة قبل أي إنسان كل الشكر           .  كفاين مؤونة معركة كنت أود أن أخوضها      

 . والتقدير والعرفان والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة األستاذ قينان الغامدي(( 
 :مث حتدث األستاذ قينان الغامدي فقال

 

مكانة الدكتور فهد احلارثي يف نفسي،      :  قة أنين ما كنت أود أن أتكلم لوال أمران أوهلما          احلقي -
أنا حبكم أنين قضيت    .  ما مسعت يف هذا املساء وسأمجل تعليقي على األمرين يف بضع كلمات            :  والثانية

ريته جل عمري يف الطائف فأنا أعرف إخوة الدكتور فهد، وأبناء عمومته، وقريته، ورمبا عشت يف ق                 
وأعرف كثريين منهم معرفة شخصية، وعشت معهم، ومل أتشرف احلقيقة مبعرفة شخصية               .  أيضاً

ولكنين أزعم أنين أعرف الدكتور فهد احلارثي أكثر من         .  الدكتور فهد احلارثي إالَّ منذ عام ونيف تقريباً       
و أنين أقرؤه منذ أن     معرفيت بكل إخوانه وأبناء عمومته الذين زاملوين دراسياً وعملياً لسبب بسيط ه            

كان يكتب يف الرياض واليمامة، وأقرؤه بعد أن أصبح أستاذاً يف جامعة امللك سعود، ورئيساً لتحرير                 
أقرأ اليمامة وأعرف أن    .  اليمامة، وعندما أقول اليمامة فإنين أقرأ فهداً كاتباً، وأقرؤه رئيساً للتحرير           

 .هذه اليمامة تسري بتوجيهات وطموحات فهد
 

ذين يقرؤون الدكتور فهد العرايب ال أشك أم يقرؤونه بتمعن وتدقيق، ويدركون هذا                وال -
الولع الشديد باللغة، وهذه القدرة الفائقة على التوليد يف املفردات واملعاين وحينما يدركون هذه املسألة               

ليت نتحدث عنها   ويقرؤون جملة اليمامة من الغالف إىل الغالف سيعرفون أن املذاهب األدبية والنقدية ا            
وتثور الضوضاء حوهلا يف ساحتنا كثرياً، رمبا تكون يف مقدمة اهتمامات الدكتور فهد، ولكنه رجل                 
يعرف اهلدوء الذي ينادي به دائماً، ويعرف كيف جيب أن تطرح األفكار البناءة الصادقة املخلصة،                 

ويتصورون أن مثل   .  ية مفرطة وهلذا السبب فكثريون حينما يتحدثون عن كاتٍب ما يتحدثون عنه بسطح          
هذا الفهم وما يبنون عليه من حوار إمنا هو إشعار هلذا الكاتب بقيمته عندهم، بينما أنا أتصور، وأظن                   
أن الكثريين يتفقون معي يف هذا التصور أن التكرمي احلقيقي ألي كاتب أو مفكر هو فهمه كما ينبغي                   

احترامي الشديد وتقديري الكبري ملا ميارسه األستاذ       أن يفهم الكتاب واملفكرون، إنين أزعم أنين مع          
عبد املقصود خوجه وهلذا احلفل التكرميي أزعم أنين وغريي من قراء الدكتور فهد العرايب احلارثي                 
منارس تكرميه أسبوعياً عندما نقرأ ما يكتب، ونعي ما يكتب كما ينبغي وكما يريد الدكتور فهد أن                   

 .يقوله
 

ن أحتدث عن البدوي الذي ذهب إىل باريس وعاد بدوياً يف ذاته، متمسكاً               أحييه وال أريد أ    -
بتراثه، حضارياً يف طروحاته، مفكراً يف كل ما يأيت وما يدع، شكراً لكم وأرجو أن ال أكون جتاوزت                   

 . الدقائق الثالث، والسالم عليكم



  ))كلمة األستاذ حممد عبد الواحد(( 
 :فأشار إىل بدايات بعض الصحفيني فقالوحتدث األستاذ حممد عبد الواحد 

إن الذي دفعين إىل الكالم هو وجود األستاذ حممد سعيد طيب، فكلما أبصرته               :   احلقيقة -
إن الدكتور فهد صديق، وقد أغفل بداية كان        .  جبواري ينطلق لساين كأمنا يتحدى أوامره يل بالسكوت       

جلدير بالكالم عن الدكتور فهد احلارثي كما       إن ا .  بودي أن يشري إليها كما وعدين، ولكنه أغمط حقي        
أرى هو الزميل والصديق عبد اهللا جفري ألنه عاصر بدايته ويعرف أول حرف كتبه الدكتور فهد،                  
يعرف أول حرف كتبه مشعل السديري، وأعتقد أن هناك مخسة من هؤالء الشباب مميزين وينبغي أن                 

حاته كأسلوب مميز، أو األستاذ الشاعر حسني سرحان،        يشار إليهم كما يشار دائماً إىل األستاذ محزة ش        
 .أو غريهم ممن سبقونا

 

 فأنا يف احلقيقة هنا طلبت هذه الكلمة من أجل استدعاء األستاذ عبد اهللا جفري للحديث عن                 -
وكنت ال أود أن    .  بداية فهد احلارثي الذي رفض أن يعترف ا، فأنا أول من نشر له مقاالً يف حياته                

فقد أصبح يل أستاذاً فيما يكتب وأتعلم على يديه كل           .  الكالم وال أعترب أن هذه ميزة يل      أقول هذا   
فليتفضل األستاذ عبد اهللا جفري ألنه هو اجلدير، بالكالم يف بداية فهد الصحفية والكتابية،               .  أسبوع

 . والسالم عليكم
 
 

 تعقيب الدكتور فهد احلارثي(( 
 ) )على كلمة األستاذ حممد عبد الواحد

 :وعقب الدكتور فهد العرايب على كلمة الدكتور حممد عبد الواحد، فقال
 ال أعتقد أن أحداً يف هذا املكان ال يعرف األستاذ حممد عبد الواحد بكل مميزاته وبكل                    -
ث عن نفسي وال عن بدايايت، ألنين ال زلت أعتقد أنين يف            دأنا يف الواقع مل أكن أود أن أحت       .  مشاكساته
ذا كان ال بد من تعداد الناس الذين علموين فهم كثر وال حيصرهم عد وال مد، ولكن                    بدايايت، وإ 

وكان يومها  .  أعترف لألستاذ حممد عبد الواحد أنه بالفعل كان أول، أو كان من أوائل من نشر يل                 
ار حمرراً يف جريدة البالد، وسأفضح سنه يف هذه الليلة وكنت حينئٍذ طالباً يف املدرسة املتوسطة يف د                  

التوحيد أكتب خربشات يف أوىل أو ثانية متوسط تقريباً، وهو حمرر كبري يف جريدة البالد، حيرر صفحة                 
الطلبة والشباب، واملقال ال زال موجوداً لدي وتارخيه موجود، ويشهد بعض زمالئي من احلاضرين                



 إذا أردت أن أعدد     أما.  فلكم أن تتصوروا فارق السن بيين وبني األستاذ حممد عبد الواحد          .  على ذلك 
الذين تعهدوين بعد ذلك بالرعاية والتوجيه، وأقوهلا صراحة ودون أية جماملة، فمنهم بالفعل األستاذ عبد               
اهللا جفري وقد قلت بأنه أستاذي، وأذكر أناساً آخرين اآلن ليسوا موجودين معنا تعهدوين أيضاً                  

منهم األستاذ علي مدهش، منهم األستاذ      بالرعاية والنصح، والتوجيه منهم األستاذ علي عمر جابر،          
املرحوم سباعي عثمان عندما كان مسؤوالً يف البدايات عن امللحق الثقايف يف جريدة املدينة، حينما كان                

وكانت املدينة تقدم كما هي عادا يف طيلة تارخيها ملحقاً          .  األستاذ حممد صالح الدين مدير حترير هلا      
 .ثمان رمحه اهللا أيضاً ممن تولّوين بالتوجيه، وبالرعايةكان سباعي ع. ثقافياً متميزاً

 

 كل هؤالء علَّموين وقلت لكم بأن الذين علموين كثريون، كثريون جداً، لكن هؤالء الذين                -
 . وردوا يف ذهين ألم من أقران األستاذ حممد عبد الواحد، وشكراً

 
 
 

  ))كلمة األستاذ عبد ا عبد الرمحن اجلفري(( 
 :األستاذ عبد اهللا جفري فقالوتكلم 

 

معروف عن األخ حممد عبد الواحد أنه من املشاكسني املميزين، فهو           .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
الواقع أن  .  يقتنص فرص املشاكسة، ولعله أراد ذه املشاكسة أن يتعرض ملرحلة يف السن ولن أعترف             

ظ نشكِّل جمموعة أو خنبة، وكان الدكتور فهد        كنا يف جريدة عكا   .  مسألة األستاذية مسألة حساسة جداً    
صديقاً إنسانياً وصديقاً يف الفكر ويف الكتاب، وكنا نتبادل الكتب          .  العرايب احلارثي صديقاً من طرفني    

برغم أن النخبة اليت تعمل يف عكاظ خنبة موظفة حمررين ومسؤولني عن صفحات الثقافة، ولكن كانت                
لصفحة السابعة، وبرز من خالل هذه الصفحة بعض الذين مساهم          هناك صفحة يف عكاظ مميزة تسمى ا      
 .األخ حممد عبد الواحد وبرزنا معهم

 

 فالواقع أا مل تكن أستاذية بقدر ما كانت زمالة، والشيء املميز يف تلك الفترة أن كل واحد                   -
ين شرف تسمية   فإذا كان األخ الدكتور فهد العرايب احلارثي قد تفضل ومنح          .  منا كان أستاذاً لآلخر   

األستاذية، فهو أيضاً أستاذي ألننا كنا نتبادل الفكر، والكتب، واحلوار ونلتقي، ويف تلك اللقاءات كنا               
نقول أكثر مما نكتب، وكنا نتعلم من بعضنا البعض، ولذلك جاء هذا اجليل بكل فخر جيالً متيناً يف                    

 .. العرايب احلارثي شكراًذه املناسبة أحيي مكانة الدكتور فهد . قاعدته الثقافية



  ))ختام األمسية (( 
 : فقالمث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة املوجزة التالية

لذلك نكرر الشكر لكافة املشاركني يف االحتفاء هذه الليلة         .   يبدو أننا وصلنا إىل خامتة احلوار      -
اذ عبد املقصود خوجه الذي يتيح الفرصة ملثل        بسعادة الدكتور فهد العرايب احلارثي، وأيضاً نشكر األست       

ونذكر يف ختام ليلتنا هذه بأن ضيف األسبوع القادم هو الشيخ             .  هذه اللقاءات الفكرية والثقافية   
وكما أشار األستاذ عبد املقصود سوف تبدأ االثنينية حبول اهللا تعاىل           .  األستاذ أبو عبد الرمحن بن عقيل     
والسالم عليكم  .  ة، ومرة أخرى أهالً ومرحباً بكم وإىل مائدة العشاء        يف وقت مبكر يف الساعة التاسع     

 .ورمحة اهللا وبركاته

* * * 







 احملتوى
- ١ .حملات من حياة احملتفى به

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

- ٤ .حتية شعرية للدكتور زاهد زهدي
- ٥ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
- ٦ .كلمة األستاذ حممد سعيد طيب
- ٧ .لظاهريقصيدة فضيلة الشيخ أيب تراب ا

- ٨ .كلمة األستاذ عابد خزندار
- ٩ .كلمة األستاذ سعيد السرحيي

-١٠ .كلمة احملتفى به الشيخ أيب عبد الرمحن بن عقيل
-١١ .ختام األمسية

• • •



 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 . االسم حممد بن عمر بن عبد الرمحن العقيل-
هـ والتحق بالكتاتيب وعمره مخس     ١٣٥٧ن جند سنة     ولد بشقراء قاعدة إقليم الوشم م       -

هـ حيث التحق باملراحل التعليمية املنهجية مبدارس احلكومة واستمر يف            ١٣٦٨سنوات إىل سنة    
هـ يف التفسري من معهد القضاء العايل        ١٣٩١مواصلة دراسته حىت حصل على املاجستري عام          

 .بالرياض
 وهو متعدد جوانب املعرفة حسبما يتضح من أعماله         ذاعة والتأليف  له نشاط يف الصحافة واإلِ     -

 .املطبوعة، ولديه مكتبة خاصة حفيلة من نوادر املكتبات الفردية
 ومن كتبه الرائدة يف ميدان الدراسات اللغوية كتابه الصادر عن النادي األديب يف بريدة                  -
لغوي يف االشتقاق املعنوي على     دعا فيه إىل تدوين معجم      "  اللغة العربية بني القاعدة واملثال    "بعنوان  

طريقة مقاييس اللغة البن فارس بشرط أن حيتاط من طريقته يف تعدد األصول اللغوية الوضعية األولية                 
، ألن املؤلف ابن عقيل يرى أنه ال يوجد سوى أصل واحد للكلمة الواحدة يدل داللة                )احلقيقة اللغوية (

 .ريب أو قلب وإبدالتضمن أو لزوم أو تشبيه، أو حكاية صوت، أو تع
 وأقام احلجة على ذلك، وعلى أن معرفة األصل لألصل اللغوي عمل فكري استقرائي وليس               -

، ومعاين الرابطة   )الوزن(وفرق بني معاين املادة، ومعاين الصيغة       .  نقالً حبتاً، ورسم املنهج الدقيق لذلك     
 .غية، والداللة التركيبية النحوية، والداللة السياقية البال)احلرف(

 وظل يستعني ذه األصول اليت أصلها يف البحوث كثرية اليت ينشرها يف الدوريات داخل                 -
اململكة وخارجها عن التصويب اللغوي والتخطئة اللغوية مفرقاً بني ما هو صحيح يف عموم اللغة، وما                 

ة جارية  هو غري صحيح يف خصوص مراد املتكلم مثل ختطئة كلمة رئيسي وإن كانت مسموعة يف اللغ                
على قاعدة القياس وإمنا خيطؤها خلصوص مراد املتكلم إذا أراد الوصف، ومل يرد النسب وساعده يف                 

 .كل ذلك أخذه بأصول أهل الظاهر يف الفقه
االلتزام "و  "  القصيدة احلديثة وأعباء التجاوز   " ومن كتبه الرائدة يف البحث األديب كتابا           -

مجع يف هذين الكتابني بني اجلوانب املشرقة من نظرية         .  بيقية للثاين واألول دراسة تط  ".  مجايلوالشرط اإلِ 
االلتزام وبني معطيات املعيار اجلمايل حبيث صار التزام األديب الذي أخذ به عن حرية فكرية مشروطاً                 

 .مبعطيات علم اجلمال ومعايريه ليكون أدباً وفناً
 يف الدراسة التطبيقية عندما جعل        ومجع بني ختثر األديب التراثي ومجوح األديب احلداثي          -

. احلداثة ضرورة تاريخ وقدر فرد بشرط املقوم الفكري وهو االلتزام، واملقوم الفين وهو اجلمال                



واجلمال عند املؤلف ليس هو مجاالً تارخيياً فرغت منه كتب النقد منذ ابن قتيبة فاشتقت قضايا النقد                  
ر عند ذلك، ويصبح اجلمال التارخيي معياراً حبكم أديب         األديب من اِإلحساس اجلمايل، مث يتوقف املسا      

بل اجلمال متجدد بتجدد اِإلحساس به وهذا يف الذات، وبتجدد املعطيات احلضارية وهذا يف               .  احلداثة
 .املوضوع
 فاألديب يبدع يف النظرية النقدية ليضمها إىل مأثور اجلمال التارخيي ويبدع يف إجياد النموذج                -

 .يوجد يف تراثه مثلهاألديب الذي ال 
الذي قلنا إنه دراسة تطبيقية عمق أصول كتابه األول بدراسات           "  القصيدة احلديثة " وكتابه   -

تفسريية ونقدية وحتليلية من أشعار مهيار الديلمي وأدونيس وأمل دنقل وصالح عبد الصبور وأمحد                
 .حجازي
ملكة بكافة أجياله، ملا عرف عنه       وحيظى الكاتب باحترام وتقدير الوسط األديب والثقايف يف امل         -

من واقعية يف التعامل انطالقاً من ثقافته التراثية الواسعة وقراءاته واطالعه على معطيات الثقافة املعاصرة               
 ).من خالل الترمجة(عربيها وأجنبيها 

ثقافة اليت تصدر عن اجلمعية العربية السعودية لل      "  التوباد" وهو يتوىل حالياً رئاسة حترير جملة        -
والفنون وتعىن بنشر أعمال إبداعية ودراسات وحبوث يف األدب والفكر والثقافة، وحتظى بانتشار طيب              
على مستوى العامل العريب، وقد أصبح الكاتب مؤخراً عضواً يف جممع اللغة العربية يف القاهرة وهو عضو                 

الستشارية ملشروع مكتبة امللك    عامل يف جملس إدارة النادي األديب بالرياض، وكذلك عضو يف اللجنة ا           
 .فهد بالرياض، وعضو يف هيئة حترير جملة البلديات اليت تصدر عن وزارة الشؤون القروية والبلدية

 

 قائمة بأمساء كتبه املطبوعة فحسب
 . الشعر يف البالد السعودية يف الغابر واحلاضر-١

 .صدر السفر األول
 .هـ١٤٠١ سنة - الطبعة األوىل -شعاع م اِإل. ط

 .هـ١٤٠٤وصدرت الطبعة الثانية عام . نشر دار األصالة املعاصر بالرياض
 ).تاريخ جند يف عصر العامية( ديوان الشعر العامي بلهجة أهل جند -٢

 .صدر مخسة أسفار وحتت الطبع البقية
 .هـ١٤٠٢ الطبعة األوىل سنة - نشر دار العلوم -م املتوسط ببريوت . ط

 ).ة بيوتات العربضمن سلسل( آل اجلرباء -٣
 .نشر دار اليمامة



 .هـ١٤٠٣الطبعة األوىل سنة 
 . مهوم عربية يف البيئة والثقافة واحلضارة-٤

 ).وهو السفر الرابع من الفنون الصغرى(
 .هـ١٤٠٢ الطبعة األوىل سنة -م الفرزدق التجارية . ط

 .نشر نادي املدينة املنورة األديب
 .ثال اللغة العربية بني القاعدة وامل-٥

 ).وهو السفر الثالث من الفنون الصغرى(
 .هـ١٤٠١ الطبعة األوىل سنة -م الفرزدق التجارية . ط

 .نشر دار القصيم األديب بربيدة
 . بنو هالل أصحاب التغريبة يف التاريخ واألدب-٦

 .باالشتراك مع الدكتور عبد احلليم عويس
 .هـ١٤٠١ الطبعة األوىل سنة -م الفرزدق التجارية . ط

 .نشر النادي األديب بالرياض
 . الذهب املسبوك يف وعظ امللوك-٧

 ).حتقيق(أليب عبد اهللا احلميدي األندلسي مث البغدادي 
 .باالشتراك مع الدكتور عبد احلليم عويس

 .هـ١٤٠٢الطبعة األوىل سنة 
 .نشر عامل الكتب بالرياض

 ).أو فلسفة الكوز( الفناء الباقي يف رباعيات اخليام وغرامه -٨
 .باالشتراك مع عبد اهللا املاجد

 .هـ١٣٩٨ سنة - الطبعة األوىل -م األهلية لألوفست . ط
 .نشر اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون

 ):حتقيق( رسالتان -٩
 .طبقات اتهدين البن كمال باشا) أ(
 .علم البحث واملناظر لطاش كربي زادة) ب(
 .هـ١٣٩٧ األوىل سنة  الطبعة-م اجلبالوي بالقاهرة . ط
 . فيتا يف ذم الشبابة والرقص والسماع والتصفيق-١٠

 .ملوفق الدين ابن قدامة



 .هـ١٣٩٧ الطبعة األوىل سنة -م اجلبالوي بالقاهرة . ط
 . ساحة امللوك-١١

 .هـ١٣٩٢ الطبعة األوىل سنة -م التقدم بالقاهرة . ط
 . شرح اجلزء الثاين من ديوان ابن صقية-١٢

 ).عر عاميديوان ش(
 .هـ، الطبعة الثانية١٣٩٨م األهلية لألوفست، سنة . ط

 .نشر اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون
 . لن تلحد-١٣

 .هـ١٤٠٣الطبعة األوىل سنة 
 .نشر مؤسسة امة

 . ابن حزم خالل ألف عام-١٤
 .صدر منه أربعة أسفار يف جملدين

 .سالمي ببريوتاِإل دار الغرب –هـ ١٤٠٢الطبعة األوىل سنة 
 ).كتيب( أصول الرمز يف الشعر احلديث -١٥

 . نشر مكتب رعاية الشباب حبائل–هـ ١٣٩٨الطبعة األوىل سنة 
 ).كتيب( ليلة يف جاردن سيت -١٦

 .م التقدم بالقاهرة.  ط–هـ ١٣٩٤الطبعة األوىل سنة 
 ).كتيب( شعب بوان -١٧

 .م التقدم.  ط–هـ ١٣٩٤الطبعة األوىل سنة 
 ).كتيب( ديكارت بني الشك واليقني -١٨

 ). الشك الديكاريت-القسم األول (
 .م الشرق األوسط بالرياض.  ط–هـ ١٣٩١الطبعة األوىل سنة 

 ).كتيب( نظرات الهية غري عازمة -١٩
 .م الشرق األوسط.  ط–هـ ١٣٩٢الطبعة األوىل سنة 

 ).كتيب( نظرات الهثة -٢٠
 .هـ١٣٩١ىل سنة  الطبعة األو-م الشهري بالرياض . ط
 ).كتيب) (تاريخ جند يف عصور العامية( شيلويح العطاوي -٢١

 .هـ١٣٩٤م التقدم سنة .  ط-الطبعة األوىل 



 ).حتقيق( مراتب اجلزاء يوم القيامة -٢٢
 .أليب عبد اهللا احلميدي

 . دار العرب-هـ ١٤٠٠الطبعة األوىل سنة 
 .وطبع ثانية مع التذكرة

 ).حتقيق( التذكرة -٢٣
 . دار الغرب–هـ ١٤٠١ الطبعة األوىل سنة -ر املراتب بآخ

 ).ديوان شعر( النغم الذي أحببته -٢٤
 .هـ١٣١١ الطبعة األوىل سنة -م اِإلشعاع . ط

 .نشر دار الوطن
 ).حتقيق( رسالة األلوان -٢٥

 .لِإلمام أيب حممد ابن حزم
 .ايتباالشتراك مع شيخي عبد الفتاح أبو غدة، واألستاذ حيىي حممود ساع

 .والدكتور حمجوب عبيد طه
 .م الفرزدق.  ط–هـ، نشر النادي األديب بالرياض ١٣٩٩الطبعة األوىل سنة 

 حتقيق باالشتراك مع الدكتور عبد احلليم عويس واخلالصة         - خالصة يف أصول اِإلسالم وتارخيه       -٢٦
 :كتابان

 .مجل من التاريخ البن حزم) أ(
 .اجلامع الَّى البن حزم) ب(
 .هـ١٣٩٧ الطبعة األوىل سنة -م دار اِإلعصام . ط
 ).حتقيق(اِإلشارة واِإلمياء إىل حل لغز املاء  -٢٧

 .للمقريزي
 .م الشرق األوسط.  ط–هـ ١٣٩٣الطبعة األوىل سنة 

 ).كتيب( مسائل اهلالل -٢٨
 . نشر دار الوطن–م اِإلشعاع التجاري .  ط–هـ ١٣٩٩الطبعة األوىل سنة 

 ).السفر السادس من الفنون الصغرى(سائل على مذهب األصحاب  حترير بعض امل-٢٩
 . نشر دار الغرب اِإلسالمي–هـ ١٤٠١الطبعة األوىل سنة 

 ).كتيب( تصورات أولية -٣٠
 . توزيع عامل الكتب–م الفرزدق بالرياض .  ط–هـ ١٤٠٢الطبعة األوىل سنة 



 . نوادر اِإلمام ابن حزم-٣١
 .ر الغرب اِإلسالمي ومطابع الفرزدقصدر السفر األول والثاين عن دا

 . الفنون الصغرى اجلزء اخلامس-٣٢
 . الذخرية من املصقات الصغرية-٣٣

 .م الفرزدق.  ط-صدر السفر األول 
 ).ضمن بيوتات العرب( العجمان وزعيمهم راكان -٣٤

 .صدر عن دار اليمامة
 ).ضمن بيوتات العرب( أنساب األسر احلاكمة يف اِإلحساء -٣٥

 .ان صدرا من دار اليمامةجملد
 . هكذا علمين وردزورث-٣٦

 .صدر من مصر
 .هـ١٤٠٨م الفرزدق عام .  ط- االلتزام والشرط اجلمايل -٣٧
 .هـ١٤٠٨م الفرزدق عام .  ط- القصيدة احلديثة وأعباء التجاوز -٣٨
 .م الفرزدق.  ط-) حتقيق(للباجي ) أل( معىن -٣٩
 .م الفرزدق.  ط-علم بالشيء من ذلك الوجه البن كمال باشا  الفرق بني العلم بالوجه وبني ال-٤٠
 ).حتقيق( حتقيق املذهب للباجي وحتقيق أجوبة العلماء -٤١

 .هـ١٤٠٣عامل الكتب عام . ط
 . الشروح والتعليقات على كتب األحكام البن اخلراط-٤٢

 .هـ١٤٠٤ - ١٤٠٣م الفرزدق .  ط-صدر جملدان 
 . مقومات الشعر احلر وخصائصه-٤٣

 .هـ١٣٩٤صدر عن مؤمتر األدباء السعودي األول عام 

• • •



 حفل التكريم
 ))إفتتاح األمسية (( 

 : بالكلمة التالية األمسيةاألستاذ حسني جنار افتتح
احلمد هللا، والصالة والسالم على خري خلق اهللا، حممد بن عبد اهللا            ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته،     :  أيها اِإلخوة األفاضل  .   التسليم عليه، وعلى آله أفضل الصالة وأمت     
وأهالً بكم يف هذه األمسية اليت نلتقي فيها لنحلق معاً يف آفاق الكلمة العربية اليت جاءت يف القرآن                   

 .لتبقى خالدة تالدة إىل أبد الدهر
 

وقد نذر نفسه   .  ة هلذه اللغة   وضيفنا يف هذه األمسية هو من الذين قيضهم اهللا لكي يكونوا حيا            -
ووقته وعلمه لكي يكون وراء اللغة بفقهها العريض، يستنبط منها الكثري لكي يستفيد منها أبناء هذا                 

يسرين أن أقدم هذه النبذة القصرية عن       .  وضيفنا هو فضيلة الشيخ أبو عبد الرمحن بن عقيل         .  اجليل
بن عمر بن عبد الرمحن العقيل، شهرته العلمية أبو عبد          امسه حممد   .  حياته املاتعة بالعلم والثرية بالعطاء    

 للهجرة، درس بالكتاتيب،    ١٣٥٧الرمحن بن عقيل الظاهري، مولده يف شقراء بالوشم بنجد، ولد عام            
 . هجرية١٣٩١مث باملدارس احلكومية إىل أن حصل على املاجستري يف التفسري عام 

 

هـ مث بديوان املوظفني العام     ١٣٨١الدمام عام    عمل موظفاً بديوان إمارة املنطقة الشرقية ب        -
هـ، مث لوزارة الشؤون    ١٣٨٦هـ إىل أن انتقل مديراً للخدمات برئاسة تعليم البنات عام           ١٣٨٢عام  

، وال يزال يعمل مديراً عاماً باِإلدارة القانونية، كما عمل رئيساً للنادي             ١٣٩٠البلدية والقروية عام    
ون الثقافية باجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، ورئيساً لتحرير          األديب بالرياض، ورئيساً للشؤ   

 . كتابا٤٥ًجملة التوباد، له من اِإلصدارات ما يربو على 
 

بامسكم مجيعاً نرحب به بيننا ونرجو أن       .   هو بيننا اليوم علم من أعالم الفكر والعلم واألدب         -
ألمسية اليت جتمعنا بنخبة منكم من مثقفي ومفكري        نستزيد من علمه وأن نستفيد من عطائه يف هذه ا         

الكلمة يف بداية احلفل ويف بداية هذا اللقاء هي للمحتفي األستاذ عبد املقصود حممد              .  هذا البلد املعطاء  
 . سعيد خوجه



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

ن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خري املرسلني، السالم             بسم اهللا الرمح   -
يف هذه األمسية املباركة، نتفيأ ظل شجرة وارفة الظالل، جذورها العلم            ..  عليكم ورمحة اهللا وبركاته   

ضخم وجذعها الفضل وأغصاا املعرفة، هو عالّمتنا شيخنا أبو عبد الرمحن بن عقيل العنوان البارز ال               
للعلم والعلماء، والفضل والفضالء، منوذج رائع للسلف من رجال العلم، فقيه حمدث مؤرخ له من كل                

رجل فضل وعلم نعتز به ونقدر له جهاده سواء على الساحة األدبية، أو على              .  واٍد عصا، مجع فأوعى   
 .ركة األدبية والعلميةصفحات اجلرائد واالت، وما يقدمه من أحباث شيقة ذات أثر قيم أثرت احل

 تفضل أستاذنا وشيخنا بسعيه إلينا فكانت هذه األمسية الرائعة نشكر له جتشمه عناء احلضور               -
إلينا، مرحبني به مؤهلني، مسهلني، نلقاه بأحضاننا وصدورنا وبالقلوب اليت امتألت تقديراً، وحباً،               

 .وإعزازاً، وإكباراً، فأهالً وسهالً ومرحباً به، وبصحبه
 

 هذا اللقاء جاء متأخراً وقتاً طويالً، فقد كان ألستاذنا خانة بارزة كنا نود أن نلتقي به قبل                    -
غريه من الكثريين، ولكن الظروف وظروفه بالذات هي اليت أبت علينا مثل هذا اللقاء الذي حنن                   

قي فيها بأستاذنا أيب    سعداء به يف هذه األمسية، آملني أن يكون هذا اللقاء بداية لقاءات أخرى محيمة نلت              
 .عبد الرمحن بن عقيل

 

 محلين فضيلة أستاذنا الشيخ عثمان الصاحل، ومعايل الدكتور حممد عبده مياين، ومعايل الدكتور              -
رضا عبيد، واألستاذ محد القاضي حتية كل منهم ألنقلها لضيفنا الكبري، فقد كان لكل منهم الرغبة يف                  

أود أن أنقل حتيتهم ألستاذنا وتقديرهم      .  كل منهم دون ذلك   حضور هذه األمسية، وقد حالت ظروف       
 .وإعزازهم به

 

ثنني ثنينيتنا القادمة هو املهندس األستاذ زياد أمحد زيدان، راجياً أن نلتقي باجلميع يف اال             ا ضيف   -
القادم والكل خبري، وقبل أن أختتم كلميت أود أن أرحب بضيوف كرام شرفونا يف هذه األمسية يف وفد                  

ي من أبناء الشقيقة الكويت برئاسة الدكتور فاروق العمر أمني عام الس الوطين للثقافة والفنون                رمس
واآلداب، وعضوية املهندس عيد اخلالدي من وزارة األشغال العامة، واملهندس سليمان جات من               

ستاذ عادل عبد   بلدية الكويت، واملهندس األستاذ يوسف التمار من بلدية الكويت أيضاً، واملهندس األ           
اهللا من الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، والفنان األستاذ حممود الرضوان رئيس مجعية               
الفنون التشكيلية، والفنان األستاذ سامي حممد عضو اجلمعية الفنية، يرافقهم سعادة األستاذ إبراهيم               



نرحب م ونؤهل وأهالً    .  ربية السعودية املنصور القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة يف اململكة الع         
 . وسهالً م مجيعاً دائماً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))حتية شعرية مقتضبة للدكتور زاهد زهدي (( 
 : للمحتفى به نظمها الدكتور زاهد زهدي يقول فيها حتيةمث ألقى مقدم االثنينية عدة أبيات

اهـــــرييـــــا للمســـــاء الباهـــــر إذ حيتفـــــي بالظ
. 

ــري    ــراب الظاهـ ــو تـ ــمال أبـ ــاعده الشـ ــد سـ ــد شـ قـ
. 

ومييــــنه زيــــدان ذو القلــــم الــــبديع الســــاحر    
. 

لـــه مـــن ســـامر   واحلفـــل عـــند أيب ســـعيد يـــا   
. 

ــر     ــن كابــ ــراً عــ ــهامة كابــ ــروءة والشــ ورث املــ
. 

 

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

لنعمة، والصالة والسالم على خامت     واحلمد هللا، أكمل الدين، وأمت ا     .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 هذه  )١("ثرثارة يف كل ناد خيطب    "ال أقول   .  الرسل نيب الرمحة، سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني        

الليلة فأنا مكلف بعاطفيت أكثر من هذا التكليف الذي يكلفين به هذا احلفل ألن عاطفيت حنو أستاذي                  
يل، هو أصغر مين سناً بأكثر من ثالثني عاماً، ولكن أنا            الدكتور بال دكتوراة أيب عبد الرمحن بن عق        

تتلمذت عليه كثرياً، فهو ذو ثقافة واسعة، ولكن ليست الثقافة املهرجلة كما يقولون وإمنا هي ثقافة                  
دقيقة جداً، ألن التمسك مبذهبه الظاهري وكأنه قد اتبع ابن حزم يف الدقة الرقيقة، فيما حيفظ، وفيما                  

 .ضيعرف، وفيما يعر
 عرفته شاباً وما أزال اآلن أراه يف ذلك الشباب ألين اآلن حني أراه أتصوره أنه قد شاخ بينما                   -

إذا حقق أتاك بكل ما هو واضح       .  ولكن هكذا هو يتبع وال يبتدع     .  هو ملا يصل بعد إىل أن كان كهالً       
 بعض الذين   ..ظاهري ما معىن ظاهري؟   .  وبكل ما يشرح لك الصدر من هذا التدقيق وهذا التحقيق          

                                           
 : هذا عجز بيت من الشعر، صدره)١(

ثـــرثارة يف كـــل نـــاد خيطـــب
. 

ــن "  ــت وال تكـ ــالم إذا نطقـ "وزن الكـ
. 

 :والبيت لصاحل بن عبد القدوس من قصيدة مطلعها
ــب ــرم وتقلُّـ ــيه تصـ ــر فـ والدهـ

. 

ــنب  ــلك زي ــد وص ــبالك بع ــرمت ح ص
. 

 



مام ابن حزم يظنون أن الظاهرية حتلالً، ال، هي حلية ألا بالثبات على               يتنكرون لصاحب احمللَّى اإلِ   
النص الواضح والفقه املتضح، ليس فيها شيء من التحلل ولو كانت الظاهرية حتلالً ملا رأيت أبا عبد                  

ابن حزم  :  د ال يعرف الكثريون ابن حزم     ق.  الرمحن وأبا تراب ذه اللحى الطويلة، ذا الوقار الكرمي        
وهو على حدة لسانه ما كان يتعرض لألئمة أصحاب          .  إنسان حي شاعر، ولو كان ناثراً، فقيه، إمام       

هذا ولقد بليت بأحد األساتذة     .  املذهب الصحيح، وإمنا هو يعارض املتمذهبني الذين يعترضون عليه         
: ب إليه، فكتبت يف اجلريدة يوماً ما أعترض عليه، وأقول له          مام ابن حزم انتصاراً ملا يذه     الكبار يشتم اإلِ  

ولكن أثبت الزمان بأيب    .  إن سب العلماء سيئ ألن حلم العلماء مر فما لنا واخلالف بني هذا وذاك               
ثبات، فكانوا بيننا رمزاً لألستاذية رمزاً لتعليمها،       تراب وبأيب عبد الرمحن بن عقيل أم أهل الثبات واإلِ         

دين أليب تراب بشيء كثري من املعرفة، وأدين أليب عبد الرمحن بن عقيل بشيء من املعرفة، ألين                  وأنا أ 
كل عامل حمترم   .  فلست بالظُهرة الذي يتمذهب على األئمة وعلى األشياخ       .  وإن مل أكن ظاهري املذهب    

 إىل هنا ال    ومن فضائل أيب عبد الرمحن أن جاء بإخوانه وأنصاره من أهل الرياض من هؤالء العلماء                
مل يكرموا عبد املقصود، ومل يكرموا      .  ليشاركونا يف تكرمي أيب عبد الرمحن وإمنا هم مبجيئهم قد كرمونا          

فاألرض إذا  .  ابن عقيل وإمنا كرمونا مجيعاً فما أحسن األلفة اليت يتم ا توحيد هذا الكيان الكبري                
 .ة واملنطلق واحداً واملصري واحداًتوحدت، والدولة إذا توحدت فما أحسن أن تكون املشاعر واحد

ــد  ــوى جن ــن اهل ــنجدي يك أو ت
. 

ــين  ــتهامة وطـ ــي فـ إن تتهمـ
. 

 

قال .   وما يل أكاد أن أنسى أبناء كاظمة، ما هي كاظمة؟ الكويت اسم جديد وإالَّ فهي كاظمة                -
سابقني األولني الذي أكل ورق السدر والنوى مع رسول اهللا          أحد ال   )١(عمر بن اخلطاب لعتبة بن غزوان     

يا :  يف شعب بين هاشم حليف سعد بن أيب وقاص، قال له أبو حفص عمر بن اخلطاب عبقري هذه األمة                  
عتبة بصر البصرة على األدىن من حدود العرب، واألدىن من حدود العرب كاظمة، فالكويت هي                 

من حدود العرب؟ ألن اجلغرفة يف عهد اجلاهلية ويف صدر اِإلسالم           بصر البصرة   :  ملاذا قال عمر  .  كاظمة
كانت خترج العراق والشام من اجلغرفة جلزيرة العرب، ألن الشام كانت حتت حكم الرومان، والعراق               

 .حتت حكم الفرس
 فحصروا جغرفة اجلزيرة العربية بكاظمة من الشمال، وببادية الشام باجلوف، ودومة اجلندل              -
بة، فكانت جزيرة العرب من كاظمة إىل خليج عدن ومن البحر األمحر إىل البحر األزرق على                 إىل العق 
أنا أرحب بأبناء كاظمة، أبناء الكويت إخوة خصوصاً، وحنن اآلن نتنسم الوفاق يف جملس                .  اخلليج

 . التعاون، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                           
 .أو أرض اهلند" األبلة"ه الفاروق عمر بن اخلطاب صحايب قدمي اِإلسالم، هاجر إىل احلبشة وهو باين البصرة حني والَّ: عتبة بن غزوان )١(



  ))كلمة األستاذ حممد سعيد طيب(( 
 :ت الكلمة لألستاذ حممد سعيد طيب فقالمث أُعطي

فإن صليت بأخي   :   أيها األهل واألصدقاء، أيها السادة، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد           -
األستاذ عبد املقصود خوجه تبيح يل أن أحضر مبكراً جداً، وهي تبيح يل أن أمكث بضع دقائق                    

 .وأخرج
ني عندما يعلق يفترض أن اجللوس أميون، فيفيض         العلم روابط عديدة ومتنوعة، بعض املعلق      -

 .ويستفيض، ويثرثر ويقول كالماً ال معىن له، ويضيع أوقات الناس بال مربر، وبال عائد، وبال طائل
 واحلقيقة أنا نقلت هذه الرغبة ألخي األستاذ عبد املقصود خوجه، فصمت املذكور فأعدا               -

رفت عيناه بالدموع، وقال جزاك اهللا خرياً يا أبا الشيماء،           عليه فصمت حىت إذا أعدناها عليه ثالثاً ذ       
 .إماطة األذى عن الطريق صدقة

إذا قل اتعاظ املرء    :   أيها السادة مما يروى عن شيخنا أيب تراب والعمدة على الراوي أنه يقول             -
ذا قل  وإ"  .قل كالمه، لعلها مقولة مدسوسة، ولكن يبدو أا ال ختلو من صحة فلنطبق هذه القاعدة                

على كل حال حمدثنا الرئيسي هو شيخنا األستاذ أبو عبد الرمحن بن عقيل              ".  اتعاظ املرء كثر كالمه   
واال مفتوح بعد ذلك ملن عنده      .  الظاهري، ومعلقنا الرئيسي هو شيخنا وأستاذنا أبو تراب الظاهري        

 . هللاسؤال مهم، أو تعليق يشكل إضافة، وال ميثل عبئاً، والسالم عليكم ورمحة ا
 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
مث ألقى فضيلة الشيخ أبو تراب الظاهري قصيدة حيا ا احملتفى به سبقتها كلمة مقتضبة                

 :هي
احملتفى به قد استمعتم لشذرات من ترمجته وهي كافية، وهو معروف، أنا             :   اِإلخوة األفاضل  -

 نظمت أُبياتاً يف الترحيب بالصديق الصدوق، الويف        لقد.  حرد الصدر من جراء الربد الذي أعاين منه       
العلم الشامخ، األستاذ الشيخ أيب عبد الرمحن بن عقيل، ومن حقه علينا أن نفيه بعض الواجب، فأقتصر                 

 :على إنشاد هذه اُألبيات أقول فيها
ايواكســـه بـــردة املـــديح حفـــ

. 

ــرِم ا  ــل كـ ــا احلفـ ــرياأيهـ لظاهـ
. 

أن يـــنال التبجـــيل مـــنا رضـــيا
                                                            . 

ــيعاً   ــنا مجـ ــه عليـ ــن حقـ إن مـ
. 

ــندن  ــان عـ ــد كـ ــيافلقـ ا أملعـ
. 

ولـــئن أكـــرمته دعـــوة خـــوجه 
. 



واســـع الشـــأو مل يكـــن خمفـــيا
. 

ــناً   ــان مكيـ ــدره فكـ ــرفوا قـ عـ
. 

ــدها العب ــنه نقـ ــي مـ ــرياينتقـ قـ
. 

ــاً   ــري علمـ ــبكة التفاسـ ــه حـ مهـ
. 

ــيا  ــتطاباً جنـ ــنع مسـ ــى اليـ فأتـ
                                                            . 

ــس   ــيه حل ــات ف ــم ب ــر)١(فلك وس ط
. 

غـــاص يف حبـــر علمـــه لؤلـــؤيا
. 

ــيب    ــيه لبـ ــل نبـ ــامل فاضـ عـ
. 

ــيا  ــثاً ذكـ ــان حبـ ــى باحلسـ وأتـ
. 

ــتاً    ــباً وحنـ ــياد نقـ ــى باجلـ وأتـ
. 

ــيا   ــوامض ش ــن الغ ــو م ــني جيل ح
. 

ــاه   ــه وحجـ ــناس علمـ ــر الـ ـ
. 

ــدويا  ــنه الـ ــرقان مـ ــع املشـ مسـ
                             .                                

ــٍر  ــثاقب فكـ ــرانه بـ ــز أقـ بـ
. 

مــن بــين عصــره بعلــم محــيا    
. 

ــثرياً   ــوق كـ ــر يفـ ــن ماهـ فطـ
. 

ــيا  ــباري كمـ ــغ يـ ــة دامـ حجـ
. 

ــداه   ــيظ عـ ــل يغـ ــائل جائـ صـ
. 

ــيا    ــم كَ ــه فيحس ــن دون ــند م ع
. 

رمبـــا رأيـــه أثـــار نـــزاعاً    
. 

ــوياً    ــزاً ق ــيه وخ ــرد ف ــل ال جع
                                                            . 

 وطريـــراً)٢(إن رأي اخلصـــم بقـــبقاً 
. 

فيجـــيء الكـــالم حلـــناً شـــجياً
. 

ــراكٍ   ــد عـ ــثام بعـ ــيط اللـ وميـ
. 

ــيا  ــراب فتـ ــاين أيب تـ ــو ثـ فهـ
. 

أُشــرب احلــزم فــيه حــب ابــن حــزم 
. 

ــيا  ــتهم طـ ــنجد ويـ ــوى مـ واهلـ
. 

أنــا مــن مكــة وهــذا بــنجد     
. 

ــياً   ــاً جلـ ــناس مائجـ ــه الـ هابـ
                                                            . 

ــزم    ــن ح ــفني اب ــى س ــا عل وكالن
. 

)٣(صــيته طــار يف الــدنا أحــوذيا   
. 

     نتســاقى مــن نــبعه وهــو ثَــر
. 

ــيا  ــان يف ذا حظـ ــن يل فكـ مل تكـ
. 

ــاً    ــنوادر حظ ــل ال ــد حص ــو ق وه
. 

ــيا   ــيها املطـ ــذَّ فـ ــناها يِغـ فاقتـ
. 

ــيها   ــنا إلـ ــا عطشـ ــتب طاملـ كـ
. 

ــرياً  ــداً نثـ ــرت رائـ ــد صـ فلقـ
                                                            . 

ــيل    ــن عق ــنعة اب ــنو ص ــا ص ــه ي إي
. 

يـــرقب الـــنشء جنمـــه القطبـــيا
. 

ــراً     ــيوم طُ ــيلك ال ــنار ج ــت فَ أن
. 

ــريا    ــيئاً ف ــان ش ــدم اللس ــاء فَ ج
. 

ــناة مـــنك إذا مـــ  اال تلـــني القـ
. 

شـــامخ األنـــف مســـتقيماً أبـــيا
. 

ــاً    ــيث دؤوب ــريك احلث ــامِض يف س ف
. 

ــذيا  ــنت ش ــيث ك ــيب ح ــنفح الط ي
                   .                                          

وانثــر الــورد واألزاهــري فــتوى    
. 

                                           
 .املالزم للشيء:  احللس)١(
 .كثري الكالم:  بقبقاً)٢(
 .هو الرجل احلاذق املاهر: وذي األح)٣(



ــياً  ــراه عصـ ــم ال تـ ــظ الفهـ يقـ
. 

هكــذا تــدرك الــذرى ظاهـــرياً    
. 

 علـــيافارفعـــوا شخصـــه مكانـــاً
. 

ــز   ــه لعزيـ ــحب إنـ ــا الصـ أيهـ
. 

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

  ــار ــو فخـ ــناء وهـ ــتحق الثـ يسـ
. 

 ــي ــرفونا إتـ ــوم شـ ــية القـ اعلـ
                                                            . 

ــيعاً   ــه مجـ ــى ذويـ ــالم علـ وسـ
. 

ــا   ــزداد ريـ ــيه مث نـ ــبع فـ ِشـ
. 

ــاً   ــوجه حقـ ــراً خلـ ــرتالً عامـ مـ
. 

فلكـــم هـــب للصـــحاب وفـــيا
. 

ــزاه ا  ــهفجـ ــزاٍءِإللــ  خـــري جـ
. 

 .  والسالم عليكم ورمحـة اهللا-
 

  ))كلمة األستاذ عابد خز�دار (( 
 : عابد خزندار فقالمث أُعطيت الكلمة اآلن لألستاذ

يف احلقيقة لست من أصحاب     .  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
الكالم، ولست من اخلطباء ولكن الذي دفعين إىل الكالم دفعاً قوياً هو أنين مدين ألستاذي وشيخي أيب                 

 .التراثعبد الرمحن بن عقيل يف الكثري من ثقافيت وخاصة ما يتعلق منها ب
 

 وهو إىل جانب الشيخ أيب تراب أول من لفت نظري إىل الظاهرية، واكتشفت أن الظاهرية                 -
القضية اليت يدور حوهلا أكرب جدل       .  ليست حتلالً وليست حلية، وإمنا هي يف الواقع قضية العصر           

رسة فلسفية  ذلك ألن هذه القضية تتعلق باملعىن، مثة مد       .  فلسفي ولغوي وأيديولوجي يف العصر احلديث     
ولغوية حديثة بريادة جاك دريداه، تزعم أو تدعي أنه ليس هناك أي معىن وأن املعىن غري حمدد، وهي يف                   
فكرها هذا تنطلق من العلوم الطبيعية، وبالذات من الفيزياء، فالفيزياء احلديثة تقرر أن املادة غري ثابتة،                

رضونه ويسمونه بالكوارك، وهو شيء غري      وأا يف حالة سريورة دائمة، وذلك سبب وجود ما يفت          
 .وهلذا فإن الكوارك جيعل املادة يف حالة تغري مستمر. موجود، ولكن يفترض وجوده

 

 دريداه اقتبس هذه الفكرة من الفيزياء، وطبقها يف جمال اللغة، وافترض وجود شيء مساه                 -
لغي املعىن باستمرار، وهلذا فإنه ليس      باجلرافية، أو األثر، وقرر أن هذا األثر يعمل مثل الكوارك وأنه ي            

هناك معىن، ولكن ما عالقة هذا الكالم بالظاهرية؟ العالقة تأيت من املعىن، وتأيت أيضاً بأن كانت هناك                  
حماولة من النحويني العرب، أو اللغويني العرب وخاصة سيبويه انطلقت من فكرة العامل، العامل ممكن               

عراب  موجود، ولكنه مقدر وهو الذي يتسبب يف حركات اإلِ          أن يكون مثل الكوارك، العامل غري     
 .وخاصة النصب



 ونفى وجود العامل، وقال أنه ال يشبه خطوط           )١( وقد رد على هذه الفكرة ابن مضاء         -
خطوط الطول والعرض غري    .  املهندسني أو األجسام، أو ال يشبه ما نسميه اآلن خبطوط الطول والعرض           

. أما العامل فال وجود له    .  ا نفترض وجودها لنفهم مواقع املدن إىل آخره       موجودة بالطبع فعالً، ولكنن   
يترتب أو ينبين عليه فكرة أن النص واضح ومكتٍف بذاته، وال ميكن محله على حممل آخر إالَّ بنص                    
آخر، فإذن إن املعىن حمدد وثابت، وهذا املعىن هو املعىن الظاهري بدون أن نلجأ إىل قانون السببية وهو                  

نسانية ختتلف عن   ون طبيعي، قد يصح يف الطبيعة، ولكنه ال يصح يف اللغة، ألن علوم اللغة وعلوم اإلِ               قان
 .العلوم الطبيعية اختالفاً أساسياً

 علوم اللغة تعتمد على الكالم، أما العلوم الطبيعية فال تعتمد أبداً على الكالم، فإذن من اخلطأ                 -
 .ة على قوانني الكالمأن نطبق قوانني الطبيعة، وخاصة السببي

 فإذن أعود إىل ما بدأت به الكالم، وأقول إن الظاهرية هي ردنا على املذاهب الفلسفية                   -
نسان نفسه، بل   وهي حني تنكر وجود املعىن فإا بالطبع تنكر وجود اإلِ         .  احلديثة اليت تنكر وجود املعىن    

هلذا كله فأنا مدين ألستاذنا أيب عبد         .وترفض أو تنكر الوجود كله، وبالتايل ترفض فكرة وجود اخلالق         
أطلت عليكم الكالم وأخشى أنه كان ثقيالً، وأختم كالمي بأن          .  الرمحن الذي لفت نظري إىل الظاهرية     

األستاذ أبا عبد الرمحن أديب مجع بني علمه واطالعه يف علوم اللغة العربية، وقرأ قراءات غربية واسعة،                 
 ال؟ ولعله مثل ابن املقفع الذي سئل عما إذا كان يقول الشعر؟              وال أعرف عما إذا كان شاعراً أم       

ولعل أستاذنا أبا عبد الرمحن من هذا النوع،         .  فأجاب الذي أرضاه ال جييئين والذي جييئين ال أرضاه         
 . وشكراً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة األستاذ سعيد السرحيي(( 
االحتفاء بالشيخ أيب عبد الرمحن بن عقيل بالكلمة         وشارك األستاذ سعيد السرحيي يف       

 :التالية
هي رغبة من أستاذي الكرمي عبد املقصود خوجه يف أن أحتدث هذا            .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
مهس قائالً سيكون لكلمتك معىن وشغلين بالبحث عما ميكن أن يكون هلا من معىن عما ميكن                 .  املساء

 معىن ميكن هلذه الكلمة؟ أألا تترامى من رجل يعد يف الشباب إىل              وأتساءل أي .  أن أعده من حديث   
إن كان ذلك كذلك، فقد عرفت يف أستاذي اجلليل أيب عبد الرمحن بن عقيل               .  رجل يعد يف الشيوخ   

 .منهم ألنفسهمحباً للشيوخ شاباً أكثر محاساً للشباب منهم، وعرفت يف أستاذي اجلليل شيخاً أكثر 

                                           
، عاِلم بالعربية وله معرفة بالطب واهلندسة واحلساب،        ـه٥١١هو أمحد بن عبدالرمحن بن مضاء، من مواليد قرطبة سنة           :  ابن مضاء   )١(

 ."الرد على النحاة"و " املشرق يف إصالح املنطق" :من مؤلفاته. ـه٥٩٢وتويف بإشبيلية عام 



رمي يف جملة التوباد حريصاً متابعاً مرهقاً لنفسه وملن يعمل معه، فهو متعب              عرفت أستاذي الك   -
وعرفته يصدر العدد األول بانتصار للشباب ال ينبغي هلم أن ينسوه، وهو موضع             .  ومتِعب يف آن واحد   

ى غري أين أؤثر أن أختصر شيئاً من القول يف مسألة تنتمي للثقافة اليت يترام              .  من يستشهد به وحبجته   
إليها الشيخان أبو عبد الرمحن بن عقيل وأبو تراب الظاهري وهي الثقافة األندلسية، ذلك أن الظاهرية                

من ثقافة متكاملة، كانت األندلس تصحح ا الثقافة املشرقية          جزءاً  اليت انبثقت من ابن حزم كانت       
 .حة للثقافة املشرقيةوتعيد طرحها من رؤية استطاعت من خالهلا ثقافة املغرب أن تقف مناهضة ومصح

 إن يكن ابن حزم قد صحح النظرة إىل اللغة عندما وقف على ظاهرها فإن ذلك يأيت يف                     -
سلسلة من الرجال، فابن خلدون مثالً قد صحح علم التاريخ حينما أكد على ضرورة الوقوف على                 

شارقة يف علم   السند والتحقق من صحة الروايات، وقد سخر يف مقدمته بكثري مما كان يأخذ به امل                
 .التاريخ

وقد تطرق له األستاذ الكرمي عابد خزندار مصححاً      .   وإىل جانب ذلك كان ابن مضاء القرطيب       -
ففي مقدمة الكتاب حتدث كثرياً عن أن النحاة قد         ".  الرد على النحاة  "للنظر إىل اللغة ويف مقدمة كتابه       

اطئ يف مقوالم، فكان النحو      خلطوا بني اجليد والرديء، فنهض هو ليخربهم الصحيح من اخل           
 .األندلسي تصحيحاً يف النظرة إىل النحو الشرقي، أو تصحيحاً لنظرة النحو الشرقي إىل اللغة

 يف جمال البالغة جند السلجماسي مثالً يعيد ترتيب أبواب البالغة والبديع بالذات يف كتابه                 -
لعل .  غربية، أو األندلسية لتصحيح ثقافة املشرق     هنا تقف هذه الثقافة امل    ".  املرتع البديع إىل علم البديع    "

ذلك بقدر ما يؤصل انتماء الشيخني اجلليلني أيب تراب وأيب عبد الرمحن بن عقيل إىل ثقافة تصحيحية                  
كهذه الثقافة، فإنه يلقي على كاهلهما عبئاً ليس باليسري، إذ أن من حقنا أن نتساءل ومىت ستقومون مبا                  

 . صحيح ألشياء كثرية حتتاج إىل تصحيح ممن يدرك قيمة العلم؟ وشكراً جزيالًميكن أن تنهضوا به من ت
 

 كلمة احملتفى به(( 
  ))الشيخ أبي عبد الرمحن بن عقيل

مث حتدث احملتفى به حديثاً فضفاضاً، تطرق فيه إىل كثري من اجلوانب اليت رغب احلاضرون               
 :مساعها فقال

حلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد،         ا.   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
فقد :  أما بعد .  أشرف األنبياء واملرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني، وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري             



أوصاين أستاذي الشيخ عثمان الصاحل أن أراعي يف هذه اجللسة ما يرطبها، وكنت أعددت شيئاً                  
 .لماتوأستميحكم العذر مما يكتب باحل

 كنت أتوقع أن موضوع طرحي أدبياً حبتاً، فإذا يب أمسع عدة قضايا يف اللغة، وفلسفة اللغة،                  -
واملعىن، وفكر املعىن، والتصحيحات اليت أجراها الظاهريون ال يف تأسيس القاعدة النحوية، ولكن يف               

تعلم على مذهب   وقال من أراد أن يتعلم اجلهل فلي       .  تفسريها منذ نفطويه، مع أن الواسطي ظلمه       
نفطويه، وهو كان فقيهاً حنوياً لغوياً ظاهرياً إىل ابن مضاء إىل لفتات البن حزم مبثوثة يف كتبه التقريب،                  
واحمللى، ومراتب العلوم، والِفصل، وأصول األحكام، وكتابه املفقود النبذة الكافية يف أصول الديانة              

 .الذي بقي منه ما يتعلق مبصطلحات احلدود
 يف هذا اللقاء السعيد حمصور بني ترسيم حممد سعيد الطيب، وبني حدب وحنو الشيخ                مث إنين  -

عبد املقصود خوجه وما يستحقه وما جيب له من ثناء ذوي احلرفة القلمية، وحمصور بني ما مسعته من                   
ذكورة وفحولة الكلمة لشيخنا حممد حسني الزيدان، متعه اهللا بالصحة والعافية، حبيث لو حاولت أن                

 .أقارظه إفضاله خلشيت أن تدلف كلميت إىل حظرية الشيخوخة
 ولكنين أرى منذ أن انتظمين الشيخ عبد املقصود خوجه يف مست هذا احلدب، وهذا احلنو                  -

حلملة القلم ومن يتهمون بشيء من العلم والفكر، أرى أن له ديناً يف عنقي، وعنق كل رجال القلم ألنه                   
حقاً يف عنقي كتابة أتعهدها بالتنقيح وليس بكلمة مرجتلة، واالرجتال          أرى له   .  معلم وإطار كقوس قزح   

 .مزالق الرجال، وأما الشيخ الزيدان فلما تكلم عن عاطفته اليت تربطين به فإمنا هي عاطفة علمية
 إذن هي عالقة فكرية محيمة، ولست أرى يف كالم الزيدان وشباً وال نفَداً جيب إزالته عن                   -

يتحدث، والفضل هللا مث له بالنسبة لشخصي ولشيخ غائب مل حيضر اآلن، هو الشيخ               الطريق وإمنا هو    
عبد ايد شبكشي فلهم الفضل بعد اهللا علي يف ممارسيت احلرفة القلمية عن طريق الصحافة، وهلم                   

وعندما يتكلم عن عالقة محيمة بيين، وبني هذا احلفل الكرمي، وبني من حضر معي               .  التشجيع األرحب 
ال ينطلق من فراغ، فأنا أعترف ويعترف تاريخ األدب يف البالد العربية السعودية أن أدباء احلجاز،                فهو  

ال سيما كهوهلم هم واسطة العقد بني أديب املنطقة الوسطى، وأديب املنطقة الشرقية، وأديب املنطقة                
 .عريب والعامليهم واسطة العقد بني هؤالء وبني األدب ال. الشمالية، وأديب املنطقة اجلنوبية

 فمن خالهلم قرأنا وتذوقنا وتعرفنا على مدرسة املهجر، ومن طريقهم عرفنا وتذوقنا الرسالة               -
فهي عالقة محيمة، وهلم فضل أستاذية يف قضية األدب         .  والثقافة، وعن طريقهم تابعنا احلركة الرومانسية     

 .بالذات، ويف املقالة، ويف الصحافة
 خزندار عن قضية أن اللغة العربية وكل لغة حية يف حركة دؤوبة،              أما ما طرحه األستاذ عابد     -

ويف منو، ويف توسع، ومدى عالقة الظاهرية بذلك، فاحلقيقة أن هذا أمر يطول وال تستوعبه هذه                   



اجللسة، وإمنا أوجز بأن الظاهريني يفرقون بني معىن الكلمة القاموسي امليت املتعدد غري احملصور،                 
رادة، وهي الكلمة املركبة سواء أكانت أدبية حبلية البالغة         لشعور، أو بني كلمة لإلِ    ويفرقون بني كلمة ل   

 .أو حبلية ما يسمى بالنحو الثالث، أم كانت علمية حتكمها وشائج الفكر واملنطق
 ويفرقون بعد ذلك بني املعىن القاموسي واملعىن املراد للمتكلم، وبني فكر الكلمة فلو تسألين                -

و القياس؟ أقول لك معىن القياس لغة يف القاموس، قاس قدر، القوس ما يقاس به                 ما ه :  وتقول يل 
: إىل هذه املعاين املتعددة، وعندما تقول يل حدد يل ما تريد بكلمة قياس أقول             .  صومعة الراهب الصياد  

 .هي التقدير الذي يتبعه تسوية
م وهو ما يسمونه بالتعريف،      لكن ملا يقول يل أعطين فكر الكلمة؟ ففكر الكلمة ال حيدد برس            -

ما ألف يف الدفاع عن     .  وال برسم حقيقي، وهو ما يعرفه املناطقة باحلد، وإمنا يكون ذلك بتأليف الكتب            
وهم قضية النمو يدخلون يف     .  القياس وإثباته، وما ألف يف إبطال القياس هو ما يسمى فكر الكلمة            

يف اللغة العربية حينما جتد للكلمة الواحدة مائة        قضية كااز من أوسع أبوابه، ويقولون إن ما يوجد           
معىن، معىن واحد حقيقي يدل داللة املطابقة، مث تستمر هذه اللغة بتدفق عن طريقة التعريب وعن                   
طريقة االفتراض، وعن طريقة ارجتال املعىن لصيغة أو وزن موجود، وعن قضية اازات وهي جمازات                

غياً، وال أريد أن أدخل يف مسائل أصول اللغة مث آيت إىل كلمة              متعددة ال أريد أن أشرح شرحاً بال      
الدكتور سعيد السرحيي، وهو يتساءل أو باملعىن األصح يستحث أهل الفقه الظاهري إىل أن يكون هلم                
بصمات بارزة يف هذا العصر، وأنا أقول بكل صدق إن بصمام ال تغطيها الشمس ولكنها مهجورة أو                 

 .مفقودة
قود فهو األسفار العديدة لفقهاء الظاهرية اليت أحرقت، وبعضها غسل ألجل أن               فأما املف  -

حىت أن اِإلمام أبا جعفر حممد بن جرير الطربي كان من تالميذ داود              .  يكتب يف الكتاب بعد غسله    
الظاهري يف حلقته، فلما خالفه عقد جملساً وألَّف كتاباً مساه الرد على ذي األسفار، ألن كتب داود                   

مل يوجد من هذه األسفار شيء، ووجدت أفكار تثب بالقلوب وجتنح             .  هري بلغت ألف سفر   الظا
 .بالعواطف يف مؤلفات ابن حزم، ولكن مع األسف ال يقرؤها إالَّ خاصة اخلاصة

 وكما قلت أيضاً لو دخلت يف هذا املدخل الستبد احلديث يب، ولكنين أوجز ناحية مهمة                  -
 من داود الظاهري، إىل حممد بن       اًإن علماء أهل الظاهر ابتداء    :  أقولترتبط بالفكر وباألصول معاً، ف    

 ال أقول   ...داود، إىل نفطويه إىل منذر بن سعيد البلوطي، إىل ابن حزم، إىل فقهاء املوحدين، إىل إىل إىل                
ي وه.  إىل أيب عبد الرمحن، إىل الشيخ أيب تراب، يفصلون فصالً مربماً بني نظريتني من نظريات املعرفة                

 .أهم قسم يف الفلسفة



وعلى )  نظرية املعرفة ( أنتم تعرفون أن الفلسفة اآلن تركز على املعايري وعلى االبتسمولوجيا             -
عناية خاصة ويفصلون بني نظريتني نظرية املعرفة البشرية،        )  نظرية املعرفة (الوجود، فهم يولون مسألة     

ية املعرفة الشرعية، وهي أول رباط هلم يف        فيبدؤون أول ما يبدؤون من نظر     .  ونظرية املعرفة الشرعية  
احلوار الفكري مع أذكياء العامل، فقد جيلس يف ساحتهم اليهودي، والنصراين، واملسلم، وغري املسلم،               
واملسلم املوافق يف النحلة، أو املخالف يف النحلة من أشعري إىل شيعي إىل معتزيل، ولكن القاسم بني                  

 .هؤالء هو الفكر والذكاء
يف الفكر يف جماله حبيث ال يغلط يف اقتناص احلقيقة فال يسوي بني املختلفني، وال يفرق                  توظ -

 .بني متماثلني، وال يقيس مع الفارق، وال يستدل يف غري حمل الرتاع
 وما أشبه ذلك من مالحظات مثارات الغلط فهم حيررون نظرية املعرفة البشرية اليت حيتاجها                -

تاجها الدكتور يف زراعته، وحيتاجها الدكتور يف هندسته وحيتاجها األديب يف           الرجل العادي يف بقالة، وحي    
نقده، مث بعد ذلك ينصرفون إىل حتديد املعرفة الشرعية، ويقولون ليس غرضنا أن نبدي عبقريتنا                  
 وذكاءنا يف اصطناع مدلول بشري وإمنا مهمتنا أن نتلقى، وأن نفهم ما يريده ربنا فال نفهم مراد اهللا إالَّ                  

 عريب،   والنيب   ...مبا حدده لنا فإذا خاطبنا اهللا بلغة عربية إذ ليس من نيب إالَّ جاء بلسان قومه                  
والقرآن عريب، واألمة اليت محلت الرسالة وكلفت شيوعها وتبليغها عربية، فال نفهم مراد ربنا إالَّ بلغة                 

منا يتقيدون مبا قيدهم اهللا به، فال       فهم حني يقفون هذا املوقف ال يقفون عن غباء وإ         .  العرب، ومبالحمها 
لو دخلت يف هذا املدخل أخشى أن أدخل يف قضية           .  يريدون أن يفهموا مراد اهللا إالَّ كما أراده اهللا         

 .الفروع واملذاهب الفقهية
 فأكتفي ذا وأعود إىل قضية الترطيب األديب، وإن صار عندي متسع فقد أحضرت أيضاً                 -

 لدي قصيدتان واحدة أحاول أن أرضي ا أصحاب الشعر العمودي            .كلمتني عن الشيخ أيب تراب    
، "هوانا يتبغدد "والثانية أرضي ا احلداثيني كالدكتور السرحيي فهذه قصيدة          .  كالشيخ أيب التراب  

 .ألقيتها يف مناسبة أدبية يف العراق
ــي  ــا رفاقـ ــوى يـ ــباريح اهلـ وتـ

. 

ــد ود    ــبا جن ــن ص ــي م ــع املآق م
. 

نـــازف اجلـــرح أســـري الـــوثاق
                                                            . 

ــى     ــب ليل ــذري يف ح ــوى الع وه
. 

 باملطــــاقمل يكـــن يف شــــرعنا 
. 

ســـن للعشـــاق شـــرعاً كـــؤوداً 
. 

ــي   ــا أالق ــوى م ــي يف اهل ــم تالق ك
. 

ــان   ــق رعـ ــاريخ طويـ ــن مشـ مـ
. 

ــاق  ــيات رقـ ــوب دامـ ــن قلـ مـ
. 

هــــدمت ذرواــــا مبكــــيات 
. 

ــاق  ــرفه بارمتــ ــنلها طــ مل يــ
                                                            . 

ــداها  ــز الطـــري حســـري مـ تعجـ
. 



ــاق  ــدره يف حمـ ــا بـ ــن دجاهـ مـ
. 

مــن لظــى جنــد علــيه مســوم     
. 

ــراق    ــوى باحت ــاىن ه ــا ع ــل م ك
. 

ــوياً   ــروباً غـ ــل القلـــب طـ حيمـ
. 

ــراق  ــدت بافتـ ــذر بـ ــه نـ راعـ
. 

أو رنـــا ميـــتاح لألنـــس جنـــوى 
. 

ــاق    ــوق ب ــالم والش ــارع األح ض
                                              .               

ــوالً  ــاين ذلـ ــر األمـ ــي ظهـ ميتطـ
. 

ــراق  ــريا العـ ــو لـ ــئاً يهفـ ظامـ
. 

ــرئباً   ــالعه مشـ ــين أضـ ــر مـ فـ
. 

ــناق ــريات العــ ــته ذكــ أيقظــ
. 

ــواها   ــاً هــ ــه نعاســ إن يغشــ
. 

ــي  ــن وثاق ــمي ع ــلى معص ــم تس ك
. 

إن للنســــيان عــــندي ذمامــــاً 
. 

ــنطاق   ــاب الـ ــي يف رحـ للتناسـ
                                                            . 

غــري ثنــتني مهــا عــن زمـــام     
. 

ــذاق  ــاب املـ ــن رضـ ــا مـ وبقايـ
. 

جــذوة الشــوق املرجــى ظــنوناً    
. 

عــبري انتشــاقي) يــا بــا(شــذى مــن 
. 

)يـا بــا (إن قسـا دهــري غـداً قلــت    
. 

واملصـــلى حتـــت نقـــع الســـياق
. 

ــى     ــرافدين ال ــن ال ــا اب ــه ي إي
. 

ــتياقي   ــوار اش ــدل ج ــاف الع أو خي
                                                            . 

ال أذم العـــيش يف ربـــع جنـــد   
. 

ــرواق  ــيل الـ ــيب ظلـ ــا حسـ إمنـ
. 

ال أذم العــــيش عــــزاً منــــيعاً 
. 

ــاق  ــؤم غـ ــعده شـ ــري سـ مل يطـ
. 

كـــان يل يف النـــيل ورد منـــري   
. 

فقــذى أعــني األعــادي عراقــي   
. 

إن تـــبغددنا هـــوى والتـــياعاً   
. 

 

 : أما القصيدة الثانية فعنواا-

  ))أبو العالء يتألَّم (( 
 "ال تظلموا املوتى وإن طال املدى"

 جتمدي يا برهيت
حداُء حاٍد من بعيد 

 "ال تظلموا املوتى وإن طال املدى"
ورفرف اللحن البعيد 
تراجع الصمت البليد 
جف الصفيقالس وهوم 

 ال تظلموا املوتى وإن"
 "طال املدى طال املدى



الكئيب أقل من عمر الثواين حلمي 
يا لعنة الوجيب 

وانزاحت اجلدران لألفق الرحيب 
ة الوادي الكبريأطل من ثني 

شيخ ضرير 
ٍس عريبو ِبعددحوسائق ي 

 ع اللحنيرجالعتيق: 
 "ال تظلموا املوتى وإن طال املدى"

 جاوبته يف املنحىن
مبثل حلنه الكئيب 
ادكأنه ثوب اِحلد 
إذْ يشرب الدموع: 

"يا جثة اخلريف 
 مازلت مثل ما تكونْ
جمنونَ إيقاع حزين 

يف قليب دم الغروب هـ١[". يضج[. 
*   *   * 
غضيضوأَطلق الوجناَء ترعى كل صيفي  

واستوسد احلصري 
من عامل األشباح صويفٌّ ضرير 

 ويف يديه جعبة ثقيلةٌ
 أوليته مسعاً وتفديه
أوليته سجع احلمام 

 لكن سجعه زئري قَسورةْ
 يسترجع اللحن الشرود حائراً

 : كأنه دوامة وئيدة مدويه
]ان يهيم يف جزيرة الغرامأكل رب 

ويذرف الدمع السخني 



 !واجلرح حمفور من املاضي السحيق؟
 طيوف ليلى يف دالل الشعر غافيةْ
ا الداجي يرقِّص القريضوهد 

  النادي ومعبداً أَِو الغريضوقينةَ
 أكلكم يف هذه احلياةْ
بليلى والشرود صب 

 !يستعذب البكاء والنحيب؟
 أكلكم يف الصفحة األوىل من الغرام؟

 بيد؟فأين ذو القروح أو ع
 وأين جمنون الثريا والرباب؟
وكلُّ ما قلناه وكلُّ ما قلتم 

 :تقوله ليلى بصمتها األليم والدالل
"أنا عبري زنبق نقي 

ويستحي القصيد 
اهلضيم من كشحي 
وخيْجلُ اللهيب" 

دتيقصيدةٌ عصماُء ش 
كقبٍة على ضريح 
واحالن وتبذر 

 قصيدة رعشاء مرِعبةْ
 تقيةُ اونْ

السنني ا ظلي جتاريب خفيت 
 كزرقة السماْء
 كنفخة اهلباْء

 صوت بال معىن رمادك
 لكنين

 قَبلْت زهرةً يغذِّيها رفاتك
بالشعر املقفى وجالت الراءات ثرثرت 



حتتشد والداالت 
 إذْ الذ بالصمت لسانِك البخيلْ
  الطويلْحسدت أفواف الزهوِر يف عناقها

 فليحمد الثغر القرنفال
 وكل شاعٍر
منا ومنكم 

فراشة تطري للَّهب 
 ليلى زماِننا عفيفة نقيةٌ

 :ليست كليلى هذه احلياةْ
"ا يضم ألف ثوبدوال 

وقلبها يضم ألف حب." 
والوقت غري الوقت يا ذئاب 

 وتولد البطولةُ
 من شرفٍة ومعصِم

وهدِبها الداجي وجيد 
 .اهـ. ]ال تظلموا املوتى وإن طال املدى

*   *   * 
 وعادت اجلدران حتضن الدجى

 وطرسي الصادي وأقالمي وعيبةً ثقيلةً
 تضم أشعار القبيلِة

 وغاب عن عيين أبو العالْء
الكبري والوادي 

السعيد أقل من عمر الثواين حلمي 
ه الوئيدمل يبق إالَّ صوت 

 .يف مسمعي
 - دي يا برهيت جتم-

 وعيبةٌ ثقيلةٌ
 وكلها حكاية احلب املريض



 ولوا كصفرة الذبولْ
 ووزا كخفَِّة النحولْ

 لكنها ثقيلة
 آب الزمانْ
 .إىل مدارِه

عابةُ األسى اجلريحتألَّقت د 
السحيق نسترجع املاضي 

وننبش الرماد 
الرماد ويشرب اجلمر 
 وننحت القاموس قافيةْ

 يتها سوى طيوف قامتةْمن
 مييس يف ظالهلا الغريقِة

 شحوب قيس بن امللوح األسيِف أو مجيلْ
 تخفي ا ظلي جتاريب السنني

*   *   * 
 يا شعر يا عبد القوايف
ك الرتيبوقع سئمت 
دعابةَ األسى النديب 

 هل انتهى الزمان يا عطر الربيع؟
 يا شهقةَ الزهور؟

 رهيتجتمدي يا ب
السعيد أقلُّ من عمر الثواين حلمي 

 هنيهةُ الضياْء
ويزهر السرير 
 قصيدة مضيئةً

 وتنشد احملال واهولْ
القلق وتعشق 
 وتولَد الرؤى



 يف زوابع الشعور.. يف ظلمِة التعبِري
ويومض الضباب 
 قصيديت أبين هلا

 من شارد الفكر اجلموح قافيةْ
 ااقيثاريت أحل

 من عتمة اهول صافيةْ
 رؤى أليمة وأخرى هانئةْ

السغب ى تالحنيز يف اجلوع من أجل أن 
من أجل أن يزلزل الطغاةَ بركانٌ من الغضب 

 من أجل أن يضيء يف الغصونْ
 حلم العيون بالكرى

ويعبق العرق 
 أنغامنا هوادج مسافرة

مهاِء واجلموعتصفيقةُ الد 
 يفي حزينناي لر

وحلمه السجني 
املعذَّبني ناي 

تنغيمةُ البؤس القدمي والرجاء املستفيق 
تنغيمة البعوض والذباب 
يف الطريق وشارٍد مل يبق 
إالَّ ظاللُه وصمته العميق 

 ينخسه ديانه حموقالً
ويف ميينه سواكُه العريض 

احلساب ودفتر 
 ذنوب والعقوقأما علمت أن أعظم ال"

 الكفر بالديان، مث أكلك احلقوق؟
 أما رأيت البارحةْ
 وظلمةً حملولكةْ؟



 .]. اهـ["أما رأيت ليلةَ السرار؟
 جتمدي يا برهيت
 هنيهةَ الضياْء

السعيد أقل من عمر الثواين حلمي 
ويزهر السرير 

 

ين بقصيدة أن أسعفه بكليمة بترمجة       أما شيخنا أبو تراب الظاهري فمن حقه علي إذ أسعف           -
 :كتبتها منذ عشرين سنة يقول. حياته، وبعضها من إمالئه

 ال أعرف تاريخ مولدي على وجه الدقة، وأما الدراسة فأول ما تلقيت على جدي، مث والدي                 -
 .وكنت كلفاً بنساخة الكتب النادرة واالرحتال هلا       .  حيث غرس يفّ حب العربية منذ نعومة أظفاري        

للدارقطين، ومصنف  "  العلل"منها كتاب   .  نسخت بيدي أكثر من مخسة عشر جملداً من الكتب النادرة         و
وكنت .   جملداً ٣٠عبد الرزاق، واالستذكار، والتمهيد البن عبد الرب، التمهيد وحده إذا مت طبعه سيبلغ              

ل الفقه،  أنقطع يف مسجد ناٍء عن البلد للتعبد، وأتقنت النحو والصرف، وقرأت العروض وأصو               
ومصطلح احلديث، وعلم العقائد، والتفسري واحلديث، وقرضت الشعر، مث جلست للتدريس وأنا              
طالب، فكنت أُقرئ صغار الطلبة، وعلمت الصبيان يف املدارس احلكومية، ودرست الفارسية على               

 وملا قدمت اململكة تصديت للتدريس يف املسجد احلرام، وعكفت على ذلك سنوات بإذن من              .  جدي
والزمت مكتبة احلرم املكي أيام     .  مساحة رئيس القضاة الشيخ عبد اهللا بن حسن آل الشيخ رمحه اهللا            

قطعة :  الشيخ أمحد عبد اهللا دحالن، والشيخ عبد اهللا فدا رمحهما اهللا، حيث نسخت عدة كتب، منها                
للقاضي عياض بن   "  مشارق األنوار "للموصلي، وهو نظم    "  لوامع األنوار "للبغوي، و   "  شرح السنة "من  

مصححاً منذ عهد رئيسها    "  البالد"وعملت جبريدة   .  لقطب الدين النهرواين  "  كشف املعمى "  ، و )١(موسى
األسبق الشيخ عبد اهللا عريف، وأنا اآلن مراقب املطبوعات، ومل أحِص الكتب اليت قرأا وهي تعد                  

وكلها .  إىل آخره عدة كتب ال حتصى     باأللوف منها احمللى البن حزم، وكتاب األم للشافعي، واهلداية          
هذا وأنشد  .  من املوسوعات ومن مؤلفاته معجم النحو، واختالف الفقهاء، وكتاب األلفاظ يف اللغة            

 :)٢(قول التفتازاين

                                           
فهو "  مشارق األنوار " أما مؤلف    ..الكرمي بن رضوان البعلي ابن املوصلي       هو حممد بن حممد بن عبد     "  نوارلوامع األ "مؤلف كتاب     )١(

القاضي عياض بن موسى بن عمرون اليحصيب السبيت، عاِلم املغرب وإمام أهل احلديث يف وقته، ولد وتويف مبراكش مسموماً سنة                     
 . سنة٦٨هـ وله من العمر ٥٤٤

هـ من بالد خراسان، وأبعده تيمورلنك إىل مسرقند،        ٧١٢اهللا التفتازاين، ولد بتفتازان سنة        مسعود بن عمر بن عبد    هو  :  التفتازاين  )٢(
 ."املختصر"و " املطول"و " ذيب املنطق: "أئمة العربية والبيان واملنطق، ومن مؤلفاته من هـ، وهو ٧٩٣ومات ا سنة 



ــنون   ــنون ج ــبايب والف رداء ش
. 

ــبلها  طــويت بإحــراز الفــنون ون
. 

ــنونتـــبني يل أن اجلـــ نون فـ
. 

ــوم وحســنها  ــا تعاطــيت العل ومل
. 

 وصلَّى اهللا وسلَّم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، وهاتكم أبو عبد الرمحن بن عقيل                 -
 . الظاهري وأبو تراب الظاهري

  ))ختام األمسية(( 
 :سية بالكلمة التاليةمث خيتتم األستاذ حسني جنار األم

 كأين بأديبنا أيب عبد الرمحن بن عقيل قد ركب الطائرة بدالً من سفينة الصحراء، فهو على                  -
إننا شغوفون بأن تكون بيننا، وسعداء بأن نسمع        .  عجل، ومل ترس سفينته عند شاطئ جدة إالَّ هنيهة         
 .منك الكثري، وإن كنا نتابعك مبا تكتب ومبا تنشر

إا لفرصة مجيلة أن نرحب وحنيي مرة أخرى        .   يف عمرك وأجزل لك الثواب والعطاء       أمد اهللا  -
ضيوفنا األفاضل من الكويت الشقيق الذي سعدنا م يف هذه األمسية، وسائلني اهللا سبحانه أن جيعل                 

 .اللقاء دائماً موصوالً بني األشقاء يف كل مناسبة وكل حني
. دم إن شاء اهللا هو األخ سعادة املهندس زياد أمحد زيدان           ثنني القا  أذكركم بأن ضيفنا يف اال     -

فمرحباً بكم، وبامسكم مجيعاً، نشكر فضيلة الشيخ احملتفى به هذه األمسية األستاذ أبا عبد الرمحن بن                 
عقيل الذي كان بيننا جنماً متأللئاً، ونرجو له إقامة طيبة وعوداً وسفراً محيداً إن شاء اهللا، وشكراً لكم،                  

 .م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسال

* * * 







 احملتوى
- ١ . لألستاذ حسني جناركلمة اإلفتتاح

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
- ٤ .كلمة األستاذ عبد العزيز الرفاعي
- ٥ .كلمة السيد علي حسن فدعق
- ٦ .كلمة معايل الدكتور رضا عبيد
- ٧ .كلمة الدكتور سهيل قاضي
- ٨ .كلمة األستاذ مصطفى عطَّار

- ٩ .كلمة احملتفى به املهندس زياد أمحد زيدان
-١٠ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
ء داخل اململكة أو     واحد من أبناء هذا البلد املعطاء الذي يعمل يف صمت وعمله مشهود سوا             -
معنا يف أمسية هذه الليلة املهندس األستاذ زياد أمحد زيدان، وهذه إملامة سريعة عن ضيفنا يف                 .  خارجها

 .هذه األمسية
 حصل على شهادة البكالوريوس يف جمال العمارة من جامعة ديترويت بوالية ميتشجان                -

وىل، مث حصل على ماجستري العمارة والتصميم       بالواليات املتحدة األمريكية، ونال ا مرتبة الشرف األ       
 .م١٩٧٢من نفس اجلامعة عام 

 أما احلديث عن خرباته املهنية فهو املؤسس، ورئيس، ومدير عام مركز التصميم واالستشارات              -
املهندس ..  ومازال إىل اآلن  .  م١٩٧٤يف مدينة جدة يف عام       )  IDEA Centere(اهلندسية العاملية   

 .، وممثل العامل العريب يف وضع التصاميم اهلندسية ملعهد العامل العريب يف باريساالستشاري املعماري
وضع املخطط العام والتصميم العمراين واحلضاري ملدينة       :   أما إجنازاته اليت قام ا فهي أوالً        -

 نسمة، وهي أول مدينة سعودية خيططها،       ١٥٠,٠٠٠ينبع الصناعية باململكة بتعداد سكاين بقدر بـ        
 .ضع تصاميمها مهندس عريب سعوديوي

وضع املخطط العمراين العام والتصميم العمراين لثالث وعشرين مدينة سكنية يف مجيع             :   ثانياً -
سالمية بأسلوب  مناطق اململكة، وقد امتازت هذه املدن بتطبيقها لنظريات ختطيط املدن العربية اإلِ             

 .معاصر
 .اين لست منتزهات وطنية يف منطقة عسريوضع املخطط العام والتصميم العمر:  ثالثاً-
 .ختطيط مدينة سكنية مشال مدينة ينبع باململكة ملوظفي وعمال شركة ينبع:  رابعاً-
وضع املخطط العام والتصميم العمراين للمدينة اجلامعية جلامعة أم القرى مبكة املكرمة            :   خامساً -

 . فريدة يف نوعها يف الشرق األوسط نسمة، وتعترب هذه املدينة٤٠,٠٠٠بتعداد سكاين يقدر ب 
وضع املخطط العام، وتأسيس التصميم العمراين للبعثات الدبلوماسية للمملكة العربية          :   سادساً -

 .السعودية يف مجيع أحناء العامل



وضع املخطط العام واملعايري التصميمية ملبىن وزارة اخلارجية بالرياض، حيث تعكس            :   سابعاً -
 .نطقة جندالتراث املعماري مل

 .التعاون مع فريق املهندس جان نوفيه الفرنسي يف وضع تصاميم املعهد العريب يف باريس:  ثامناً-
إعداد مشاريع تصاميم جتارية وسكنية وترفيهية يف أثينا، ولندن، وباريس، والواليات            :   تاسعاً -

 .املتحدة األمريكية
دارة العامة ولشركة بترومني،    ع مبىن اإلِ  يعترب املهندس االستشاري املعماري، ملشرو    :   عاشراً -

 .ومشروع خط أنابيب الزيت اخلام من الشرق للغرب املسمى بتروالين يف مدينة جدة
م، تقديراً ملشاركاته العاملية،     ٨٨ حصل على جائزة نوتيلوس من جامعة دوترويت عام             -

واملميز كاستشاري مشروع معهد    وإجنازاته املميزة من الناحية التصميمية والعمرانية، ولدوره البارز          
 .العامل العريب يف باريس ممثالً لعشرين دولة عربية

سالمية والتصميم العمراين يف أثينا، واملؤمتر العاملي ملنظمة         حضر من املؤمترات مؤمتر العمارة اإلِ      -
 .م١٩٧٦هابتت يف نانكوثر يف كندا عام 

العمارة "، واملشاركات يف جمال ختصصه       هذا مقتضب من تارخيه احلافل بالعمل واِإلجنازات        -
، ويسرين يف البداية ترحيباً به أن أعطي الكلمة للمحتفي األستاذ عبد املقصود حممد سعيد                "والتصميم
 . خوجه

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :عندما أُعطي احملتفي حق الكالم ارجتل الكلمة التالية

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خري اخللق واملرسلني          .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
يف هذه األمسية املباركة يسعدين مع مجع األساتذة الكرام           .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      -

عرفنا .  واِإلخوان األعزاء أن حنتفي بوجه من وجوه شبابنا املشرقة األستاذ املهندس زياد أمحد زيدان              
 مميزاً، وعمالً دائباً مقدراً، كما عرفته الساحات         اًزياد زيدان على الساحة الداخلية عطاء      األستاذ  

با وأمريكا إضافة جديدة وإبداعاً يف جمال عمله اهلندسي، القى الكثري من التقدير،              واخلارجية يف اور  
 .وتوج من قبل املعهد العريب العاملي التابع لليونسكو يف باريس

 معروف إضافات للعلماء والفنانني بكل إبداع جديد، ومسامهة جديدة             احلضارة كما هو   -
تضاف لصرحها لبنات مقدرة تلقى التقدير والتكرمي من اجلميع، وقد سعدنا يوم كرم األستاذ زيدان                

ولقد تعودنا من ويل األمر حفظه اهللا، ومن قادة         .  كل سعودي بإجنازه الذي القى التقدير فذكر فشكر       
 املعطاء تقدير الرجال، حيث عودونا بأن هذا الوطن دائماً هو الوطن الشكور للرجال               األمر يف بلدنا  



وحنن يف هذه األمسية من خلفهم كمواطنني نقدر عطاء األستاذ زياد زيدان، ونقدر إضافته               .  وأعماهلم
 اجلديدة اليت يسعدنا أن نسمع عنها، وهي رسالة جلميع أصدقائه من الشباب بأن عني الوطن ساهرة                

 .مقدرة لكل عطاء جيد
 التحية األوىل يف احلقيقة لعميد أسرة آل الزيدان سعادة الشيخ أمحد زيدان، نئة له من                   -

ألعماق على عطائه ابنه الذي مما ال شك فيه أنه فخور به، وهي حتية األسرة الكبرية، أسرة املواطنني                   ا
ازاته متمنني له كل التوفيق ومتمنني له كل         وحتية منا ثانيةً لألستاذ زياد أمحد زيدان على إجن         .  مجيعاً

عطاء فرصة  هذه االثنينية هي االثنينية النهائية يف فصلنا األول من هذه السنة، نتوقف إلِ               .  التقدير
لألساتذة الذين يشاركوننا يف مساعدة أبنائهم الذين سيبدؤون االمتحانات من األسبوع بعد القادم على              

 .ثنينيتنا كالعادةاجازة يف عة، على أن نلتقي إن شاء اهللا بعد اِإلأمل أن يستمتعوا بإجازة ممت
مع الشكر لألساتذة الكرام الذين أسعدونا يف       .   طابت أمسياتكم، وأطيب التمنيات لكم مجيعاً      -

 . هذه األمسية ذه املشاركة والشكر لألستاذ زياد زيدان ختاماً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))ستاذ حممد حسني زيدانكلمة األ(( 
 :مث أُعطيت الكلمة لسعادة األستاذ حممد حسني زيدان فقال

واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، سيدنا حممد، وعلى          .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .آله وصحبه وسلم

 

 العطرة اليت تنبع    وإمنا أنا املزينة، ال أزين برتوسن وإمنا أزين برشوسن الكلمة           )١( لست العميد  -
فنحن يف حاجة إىل الناجحني، يف حاجة إىل        .  من القلب، لكل فىت من فتياننا، لكل صاحب جناح جنح         

ال أريد أن أََمن على زياد زيدان، وال على عبد املقصود، وال على أحد وإمنا أريد                .  كل صاحب موهبة  
يت قرب الساعة الثامنة حىت أخذت      أن أمن على نفسي حني أسرعت من الرياض وما كدت أصل إىل بي            

فالشباب هو املستقبل، وما كنت أعرف إالَّ أين ويفٌّ          .  طريقي إىل هنا لئال أم بالعقوق ضد الشباب        
للشباب كما أين أردت أن أعلن وفائي للصديق أمحد زيدان، فنحن وإياه من احملاربني القدماء، هو يف                  

عرف ما ذكره املذيع حسني جنار عن هذا احلشد من النجاح           لكن كيف فاتين أن أ    .  جماله وأنا يف جتوايل   
عن هذا احلشد من هذا العمل؟ ال أقول أنه العمل الذي يفخر به زياد، وإمنا هو العمل الذي أفخر به                     

 .أنا وأنتم

                                           
أعطي الكلمة  :  يشري بذلك إىل ما قاله األستاذ حسني جنار مقدم فقرات األمسية عندما أعطاه الكلمة حيث قال               "  لست العميد :  "قوله  )١(

 .نيةثنيلألستاذ عميد هذه اال



 أن يكون شاب من أبنائنا له هذا العطاء، له هذا النجاح، وال حتسبوا أن بيين وبني زياد زيدان                   -
فالسبب هذه العروبة، السبب هذا البلد الكرمي، السبب        .  إمنا قرابة حسب، قرابة سبب    قرابة نسب و  

واحلسب هو ما جاد به وما أنعم اهللا به عليه، فلئن فاتنا النسب أن               .  سالم، السبب هو العطاء   هو اإلِ 
أ احلسب  نكون أقرباء مل يفتنا احلسب، ومل يفتنا السبب، ومن أبطأ به حسبه مل يسرع به نسبه، فما أبط                  

ولقد بليت باسم زيدان وسبب يل كثرياً من احلرج، أتدرون ما لقيته من احلرج؟ وصلتين رسالة                .  بزياد
أنا لست مارونياً ولكنين    :  هل أنت ابن عمنا؟ فأجبته    :  من ماروين يف لبنان امسه إبراهيم زيدان يقول        

كما أن الزعيم املسلم    .  ابة معك مسلم، وأصلي من صعيد مصر، وولدت يف املدينة املنورة، فليس يل قر           
سالمي األول الذي بايع    التركستاين زعيم التركستان موسى جار اهللا وهو من أعظم أعضاء املؤمتر اإلِ            

امللك عبد العزيز يف املدينة، سألين عندما زرته يف بيت األخ حممد نيازي عن درجة القرابة بيين وبني                    
اروين مسيحي لبناين، وأنا عريب مسلم مصري صعيدي         جرجي زيدان م  :  جرجي زيدان، فأجبته قائالً   

لكن من أين اشتقت كلمة زيدان؟ وما هو مصدرها؟ يف الواقع أا جاءت من الشيء الذي                 .  حجازي
. عالم بعودته، وهو شاعر الربابة، ربابة املالحم اليت ربت الشجاعة يف الناس           أريد أن يعود، وأطالب اإلِ    

هذه املالحم ربت الفخر    .   أيب زيد اهلاليل، وملحمة عنترة      كملحمة سيف بن ذي يزن، وملحمة      
والشجاعة للناس العوام، فلماذا ال تتلفز ملحمة سيف بن ذي يزن؟ وملاذا ال تتلفز ملحمة عنترة؟ أو                  
ملحمة أيب زيد؟ أو ملحمة ذات اهلمة اليت حاربت الصليبيني؟ وملاذا ال يكون اشتهار اسم زيدان يف كل                  

من قصة أيب زيد اهلاليل؟ فزيدان ولد أخت أيب زيد اهلاليل يف امللحمة وشاعر الربابة                مكان عريب جاء    
حينما يقول زيدان ولد زيان خاله سالمة اجلياشي إمنا يعين أبا زيد اهلاليل شريفاً من أشراف بين                    

ذا احلشد  وجاء االبن زياد ذا الفخر و     ...  ومن هنا أخذ هذا اللقب األخ أمحد وأخذته أنا        .  األخيضر
وأسأل اهللا أن حيميه من كل أذى وأهنئ والده بذلك كما أهنئ الوطن به وبأمثاله               .   كبرياً اًيعطينا عطاء 

الشباب الربرة، الناجحني، الذين يرفعون علم بالدهم أينما كانوا عالياً ويكتبون بإجنازام العظيمة               
 . والسالم عليكم.. سطوراً مضيئة يف صفحات اد

 

  ))كلمة األستاذ عبد العزيز الرفاعي(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد العزيز الرفاعي فقال

أما .   بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، والصالة والسالم على أشرف رسله، سيدنا حممد               -
ن، احلمد هللا الذي جعل هذه الليلة زياداً وزيدا       .  أيها اِإلخوة، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      :  بعد

 .فهي إن شاء اهللا زيادة يف اخلري



 ال أكتمكم أنين كنت منذ البدء أوثر أن يتحدث غريي ال لشيء فإن احملتفى به جدير بكل                   -
خري، فهو مثل من أمثلة النبوغ، من أمثلة النجاح، وهو جدير كل اجلدارة أن حنييه ما وسعنا جهد، وأن                   

صاحب هذه االثنينية الذي جند يف رحابه دائماً كل         وال غرو أن يتوىل ذلك      ..  حنتفي به ما وسعنا جهد    
تكرمي وإكبار، والذي حيسن تكرمي الرجال، ويعرف مكانة النجاح، وحيتفي به، فهو صاحب فضل قدمي               

 .جديد
 له الشكر دائماً على هذه الفرص الذي يتيحها لنا يف كل مساء من مساء هذه االثنينية                    -
ريي ال لشيء إالَّ ألنين حينما أحتدث عن شخص أعرفه،            أقول كنت أوثر أن يتحدث غ      .  املباركة

وأعرف سجله يف جمال األدب والعلم رمبا أجد جماالً للقول، ولكنين هذه الليلة ال أكتمكم أنين وجدت                 
اال رحباً فأنا أمام سجل مشرف من النبوغ والنجاح مل أكن أعلم عنه شيئاً قبل اليوم، وال أم إالَّ                    

 .جهلي
خوة، أستميحكم عذراً إن بدأت احلديث عن هذا الرجل الناجح األستاذ الصديق أمحد              أيها اإلِ  -

زيدان، لقد شرفت مبعرفة هذا الرجل منذ زمن طويل أرجو أن ال تسألوين عن هذا الزمن، عرفته شاباً،                  
. لناجحاً، طموحاً، جاداً خيتار طريقه يف صالبة، ويف دأب، وكان وال يزال حمل اِإلكبار واِإلجال                 

األستاذ أمحد زيدان مثل رائع من أمثلة الرجل العصامي الذي يشق طريقه بنفسه، فقد اجتهد ودأب                 
حىت وصل إىل ما وصل إليه من جناح سواء يف دنيا العمل والوظيفة، وسواء يف دنيا العالقات احلسنة                   

 .ليها ويهنأ ابالناس، وسواء ذه القدرة اليت أوتيها يف تنشئة أبنائه تنشئة مثالية يغبط ع
 وليس مثة شك أن ذلك من فضل اهللا عليه أوالً وأخرياً، ولكنه يف الواقع كان حيسن تنشئة                    -

الرجال، وقد أعطى ليس مثاالً واحداً وإمنا أمثلة رائعة، كل واحد منها مثل جيد من أمثلة النشأة اجليدة                  
واضعه برغم كل املميزات اليت رمبا      وهو إىل ذلك كله رجل متواضع، وهو عظيم يف ت         .  والتربية احلسنة 

األستاذ أمحد  .  أغرت اِإلنسان بالغرور، ولكنه ظل كما هو رجالً نبيالً فاضالً، ناجحاً، يتسم بالتواضع             
زيدان أعطى القدوة احلسنة ليهيئ لنا الفرصة الليلة لكي حنتفي ذا الشاب النابغ الناجح، الذي                  

مسعنا مجيعاً هذا السجل    .  نا وإعجابنا به، األستاذ املهندس الشاب زياد      اجتمعنا الليلة لنعرب له عن حتيات     
 .املشرف ألعماله، وإجنازاته، اجلوائز السنية اليت حصل عليها، وكل ذلك يف الواقع مصدر فخر

 إننا الليلة حنيي النبوغ فيه، وأيضاً جيب أن نعتز بأن يكون يف شبابنا هذا املثل الرائع اجليد من                   -
لقد شق طريقه ليس يف داخل هذا الوطن وإمنا شق لنفسه مسعة واسعة يف خارج هذه                .  النجاحالنبوغ و 

البالد وهو بذلك يضرب لنا مثالً بأن هذا البلد ميلك الكثري من العطاء وميلك الكثري من الرجال، وهذا                  
جهاً قوياً هلذا   يدل على جناح التجارب التعليمية اليت أجريناها يف خالل هذه السنوات، واليت كانت تو             

األستاذ زياد ليس مثالً فقط لنجاح حاضرنا، وإمنا هو أيضاً مؤشر           .  العهد الزاهر الذي حنمد اهللا عليه     



يدل على أن مستقبلنا إن شاء اهللا خري من حاضرنا، وأننا سنمضي إن شاء اهللا قدماً يف خطوات                     
 .النجاح

 وهذا املثل الطيب للنبوغ، الذي كما        أيها السادة أرجو بامسكم أن حنيي هذا الشاب النابغ          -
 . قلت كان من مثرة هذا الوالد الكرمي الذي أجنب حبق، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة السيد علي حسن فدعق(( 
 :مث أُعطيت الكلمة لسعادة األستاذ األديب علي حسن فدعق فقال

أكرر شكري مرة أخرى، وثالثة، ورابعة       :  أيها السادة .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      -
إن تكرمي املتفوقني   .  لألستاذ عبد املقصود خوجه الذي حيتفل باألفاضل من الرجال ومن الشباب            

املقصود خوجه هو     فعبد.  أصحاب الطموحات هو دليل على احليوية، دليل على القدرة، على العطاء           
وأنا سعيد أن أشارك يف احلفاوة      .  عنا دائماً وأبداً  صاحب أولويات، ومن أولوياته هذه االثنينية اليت جتم       

 .بشاب طموح ذي اجتاهات علمية، أغبطه عليها، وأمتىن له دوام التوفيق، ودوام الصعود إىل أعلى
 تعرفت على األستاذ أو االبن زياد أمحد زيدان يف أطراف فرنسا ويف كل مرة ألتقي به يفرض                  -

 كبري من املعرفة، ويكفي أنكم مسعتم عريف احلفل كيف عدد           علي حبه وتقديره كرجل علم له رصيد      
 .أعمال هذا اِإلنسان، الذي تفخر البالد مجيعها به، ويفخر كل أب مبثل هذا االبن البار

 فاألستاذ حسني جنار ذكر أكثر من عشرين أو ثالثني مكرمة وأثراً جيداً له، وأمحد زيدان والد                 -
 بغداد، كان صديقاً يل، وكان مبتعثاً لدراسة االتصاالت، وكنت مبتعثاً           احملتفى به عرفته أول ما عرفته يف      

 .لدراسة القانون
 وعندما عرفت أن ابنه زياداً هو الذي بىن، أو صمم، أو وضع أسس الوحدات السكنية، أو                  -

                  ،وأمحد العمرانية يف ينبع ذهبت إىل ينبع خصيصاً ألرى أثر هذا الشاب املمتاز، ابن صديق يل عزيز علي
زيدان أنا أغبطه كل الغبطة، ويكفيه فخراً أن ابنه ميثل عشرين دولة وأنه استطاع أن جيد له مكاناً حتت                   

. مبدعاً وجميداً أيضاً  اً  الشمس هناك، ويلفت نظر اهليئات العلمية إىل أن العريب ال يزال وسيبقى معطاء             
لب لالبن البار زياد أمحد زيدان، وأيضاً       فتحية كرمية لصديقي وحبييب وأخي أمحد زيدان، ونئة من الق         

فأمحد زيدان أجنب،   .  ال تنسوا إخوان زيدان فهم بني وكيل للوزارة، وبني مهندس، وبني صاحب شركة            
 كرمياً، وهذا ما جيب على كل أب مثلي ومثلكم من اآلباء أن يعطوا هذا                اًفأبدع، فأعطى البلد عطاء   

 .البلد، لقاء ما أكرمنا هذا البلد أيضاً
 هذا ما أردت أن أقوله، وشكراً لألستاذ الصديق احلبيب عبد املقصود خوجه، الذي أتاح لنا                -

 .  والسالم عليكم... أخوياً، ودياً، علمياً أيضاًاًهذه الفرص السعيدة لنلتقي لقاء



  ))كلمة معايل الدكتور رضا عبيد(( 
 :وشارك معايل الدكتور رضا عبيد بالكلمة التالية

أيها احلفل الكرمي، أسعد اهللا مساءكم تعودنا من األستاذ عبد            .   الرمحن الرحيم   بسم اهللا  -
ثنينيته بتكرمي الرجال على إجنازام، ويف هذه الليلة حنتفل بواجهة مشرقة           ااملقصود خوجه أن حيتفل يف      

 .من شبابنا املتفوق املبدع املهندس زياد أمحد زيدان على إجنازاته الرائعة
 أيضاً مشاركاً يف رعاية الشباب واالهتمام م، أن أشارك يف هذه األمسية               ويسعدين بصفيت  -

بكلمة قصرية أشارك ا يف تكرمي هذا الشاب الذي رفع رأس اململكة عالياً، وأصبح واجهةً بارزة، ليس                 
ار فله منا كل التكرمي، وكل احلفاوة، وكل الدعاء باالستمر        .  يف داخل اململكة، ولكن يف خارجها أيضاً      

يف النجاح، راجياً أن يكون مثالً لزمالئه الذين يرغبون يف شق طريقهم حنو النبوغ، والتفوق، وإبراز                 
 .وجه اململكة املشرق، وإبراز كفاءاا على مستوى العامل

 فشكراً لألستاذ عبد املقصود خوجه على هذه األمسية اللطيفة اليت نكرم فيها شاباً من خرية                 -
م، وشكراً للحاضرين الذين يشاركون أيضاً يف هذا احلفل يف تكرمي هذا الشاب              شبابنا الذين نعتز    

 . املتفوق، والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))كلمة الدكتور سهيل قاضي(( 
 :عطيت الكلمة لسعادة الدكتور سهيل قاضي فقالمث أُ
أمتىن أن أتعرف على    مكثت فترة   .  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

املهندس زياد أمحد زيدان، كلما زرت منشأة من املنشآت الضخمة، والفلل اجلميلة جبدة والرياض مما                
ومتنيت أن أتعرف عليه، وأن أقابله، وظلت هذه األمنية يف          .  ترك بصماته عليها، كلما ازداد إعجايب به      

ور عبد العزيز خوجه، الذي قام املهندس       نفسي إىل أن التقيت به يف إحدى األمسيات يف مرتل الدكت           
 .زياد أمحد زيدان بتصميمه

 ومرت األيام وإذا يب أمسع املزيد واملزيد عن هذا املهندس السعودي البارع، فازداد إعجايب                -
 .به، وما اجلائزة التقديرية اليت حازها يف باريس إالَّ مفخرة لنا مجيعاً

-      ا إىل اخلارج، وقبل بضعة شهور وبني عدة شركات          إن إجنازات املهندس زياد اتسعت دائر
استشارية تقدمت بتصميم املباين اجلامعية يف مكة، وبني شركات عاملية كربى استطاع املهندس زيدان               

باً فوالده كانت له إجنازات سابقة يف جمال        يوليس هذا غر  .  أن ينال اجلائزة األوىل، ووقع االختيار عليه      
أن نطلق عليه الرائد األول لالتصاالت يف اململكة، واملهندس زياد الذي            االتصاالت، ونستطيع حبق    



نشارك مجيعاً يف االحتفاء به هذه الليلة نستطيع وبكل فخر أن نعتربه أحد الرواد يف جمال التصميم                   
 .اهلندسي يف اململكة ويف اخلارج

أحيي .   ولكل طموح   ما مسعناه عن املهندس زياد أمحد زيدان هو جمال فخر واعتزاز لكل شاب             -
املهندس الزيدان، وأحيي األسرة بأكملها على إجنازاا الطيبة، وأمتىن له من كل قليب املزيد من التوفيق                

  ...والنجاح وشكراً

  ))كلمة األستاذ مصطفى عطار(( 
 :مث حتدث األستاذ مصطفى عطار بتلك املناسبة فقال

لة إذ أحيي أوالً األخ الوجيه عبد املقصود خوجه          بسم اهللا الرمحن الرحيم، كم أنا سعيد اللي        -
على مبادراته الكرمية يف االحتفاء بالنابغني، والناني، والرواد من أبناء هذا البلد الطيب، وأبناء العروبة               

. سالم، مث حنييه مرة أخرى مبناسبة قرب إجازة الربيع، وتوقف االثنينية عن مزاولة دورها الرائد                واِإل
وقدمياً قالوا  .  مث إنين أحيي شيخنا الكبري أمحد زيدان      .   جزيالً، وندعو له مبزيد من التوفيق      نشكره شكراً 

الولد سر أبيه، فكما قال الدكتور سهيل قاضي أن الشيخ أمحد زيدان والد املهندس زياد زيدان واحد                  
عبد العزيز مؤسس   من رواد االتصاالت يف اململكة العربية السعودية، واستطاع أن يواكب رغبة امللك             

هذا الكيان، والذي كان من أول اهتماماته أن يقر األمن يف اململكة العربية السعودية يف هذه اجلزيرة                  
وقد حتقق هذا اِإلجناز بأمحد زيدان وزمالئه       .  الشاسعة، ليؤمن طرق احلجيج، ويؤمن طرق املواصالت      

ولعل من إجنازات أمحد    .  إبراهيم سلسلة من أمثال الشيخ إبراهيم زارع، والشيخ حممد نيازي، والشيخ          
زيدان اليت تشهد بريادته هو املعهد الذي أنشأه يف جدة لتعليم الالسلكي، وخترج فيه عدد من الطالب                 
تسلموا فيما بعد مناصب االتصاالت يف أحناء اململكة العربية السعودية، فله التحية الكرمية منا،                  

لشاب العظيم وإخوته من أمثاله الدكتور فيصل، وكيل وزارة         والشكر، والدعاء بأن أهدى بالده هذا ا      
وأعتقد أن املهندس زياد زيدان الذي استمعنا إىل إجنازاته العظيمة          .  اهلاتف، واالبن حممد، وعبد العزيز    

يكفيه فخراً أنه استطاع أن يشارك يف إجناز معلم حضاري سيتم إن شاء اهللا حتقيقه على يديه، وهو                    
 وسوف يتوىل تنفيذ هذا املشروع العظيم، ولن ينفذه صورة مصغرة للمعمار الغريب             -جامعة أم القرى    

سالمي وهذا أيضاً رشحه ألن يفوز بتصميم معهد العامل العريب          أو الشرقي، وإمنا طبقاً للمعمار العريب اإلِ      
 .يف باريس
وأرجو أن  .  يف باريس  لقد استخدم التقنية احلديثة، واحلاسب اآليل يف تنفيذ معهد العامل العريب             -

حيدثنا عن املشربيات اليت استطاع بواسطة التقنية احلديثة، واحلاسب اآليل بأن يتحكم يف الطقس حينما               
 .نفذ هذا املشروع يف باريس



 حتية له، وحتية لزمالئه الكرام من أمثاله، وإنين كوالده يسعدين أن يكون يل شرف تعليمه                  -
ومن هم على شاكلته من الشباب النابغ الذين قدموا لبالدهم مثرات           شراف على تعليمه هو وإخوته      واِإل

وجهوداً عظيمة من أمثال املهندس إبراهيم أمحد التركي وكيل وزارة املواصالت لشؤون النقل،                
واملهندس الدكتور حبيب زين العابدين، وغريمها من أبنائنا الدكاترة يف جامعة امللك عبد العزيز، الذين               

جنازات اليت نرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يبارك يف جهودهم وأن            وحققوا كثرياً من اإلِ    تقدموا الصفوف 
سالمية، والسالم  يستطيعوا أن مييزوا أعماهلم باهلوية واالحتفاظ باهلوية الوطنية وباملميزات بالعمارة اإلِ           

  ...عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 كلمة احملتفى به(( 
  ))يدانسعادة املهندس زياد أمحد ز

مث أعطيت الكلمة لسعادة املهندس األستاذ زياد أمحد زيدان، ليحدث احلاضرين الذين              
 :جاءوا لتكرميه واالحتفاء به فقال

مضيفي الكرمي، األخ عبد    .  والصالة، والسالم على سيد املرسلني    .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
خواين الكرام، إنه لشرف كبري يل أن        املقصود خوجه، أصحاب املعايل، سعادة األدباء واألفاضل، إ        

إن مسامهيت يف معهد العامل     .  أكون بني أيديكم اليوم أحظى ذا الكرم الكبري، وهو حضوركم لتكرميي          
العريب، أو يف املشاريع األخرى احمللية، أو العاملية كانت مكانة تقدير من فخامة رئيس اجلمهورية                  

 . الوقت السيد جاك شرياكالفرنسية، ورئيس الوزراء الفرنسي يف ذلك
 وكان تقدير الس األمريكي العريب يف نيويورك للتواجد العريب يف مشروع معهد العامل العريب               -

مصدر سعاديت وفخري واعتزازي كمهندس عريب سعودي أنبتته هذه          ..  كتواجد حضاري وهندسي  
نسان أن  ويه أي كرم ممكن لإلِ    األرض الطيبة غري أنكم شرفتموين وأكرمتموين بكرم ال يوازيه وال يسا          

 .حيظى به، وأعترب هذا التكرمي أكرب شرف وأكرب كرم يل
 إن األخ عبد املقصود رجل كرمي، دأب على تكرمي الرجال، وتكرمي األدباء، ورواد الفضاء،               -
ويل الشرف أن أكون أول املهندسني املهنيني يف القطاع اخلاص أحظى ذا التكرمي وهذا                .  واألطباء

إن تكرميه يل هو تقدير     .  قدير، وإن تكرميه يل ليس لذايت، وإمنا لكل مهندس وطين يعمل خلدمة وطنه            الت
زرعه حباً يف قلبه جمتمعه وبيئته وميكن أن أرجع الفضل          .  لكل شاب يطمع أن يبين وطنه حبماس وطين       

              ا يف عمله وكفاحه    هللا، مث لوالدي يف توجيهي ويف حتديد واجبايت ومسؤوليايت كمواطن جيب أن يلتزم
 .يف خدمة وطنه كأولوية أوىل، قبل املاديات، أو املعايري األخرى



 إن تكرمي األستاذ عبد املقصود يل هو تكرمي ألساتذيت املوجودين الذين يصنعون الشباب                -
 أما احلديث عن إجنازايت املعمارية، واهلندسية، واحلضارية فالفضل يرجع إىل اهللا يف توفيقي، مث               .  مثلي

 .الهتمامي اخلاص حبضارتنا وتراثنا
 فبعد عوديت من الواليات املتحدة األمريكية إثر حصويل على شهادة املاجستري، رأيت أن                -

أمامي كتالً خرسانية مستوردة إىل بيئتنا املعمارية واحلضارية، لعدم وجود مهندسني وطنيني يقدرون               
كارهم سواء كانت على مستوى ختطيط املدن، أو        فاملهندسون مستوردون استوردوا أف   .  بيئتنا وحضارتنا 

 .على مستوى تصميم املنازل، أو املشاريع اخلاصة والعامة
 وكان حيزنين جداً أن أرى يف قلب عصر احلضارة العربية أو قلب أرض احلضارة العربية                  -

" للشاليهات"عامل  للمملكة العربية السعودية تقليداً لبعض املعامل اِإلغريقية، أن أرى تقليداً لبعض امل             
غري أنين مع خنبة من إخواين املهندسني املعماريني العرب عامة والسعوديني بصفة خاصة              .  السويسرية

 .أخذنا نواصل السعي، وما زلنا نعمل يف سبيل توجيه النمو والعمران لبناء حضارة
جتماعية، بيئتنا   واحلضارة هنا تعرب عن تارخينا ايد ومستقبلنا الطموح، تعرب عن بيئتنا اال              -

االقتصادية، ترابطنا االجتماعي الذي ال يتواجد يف الغرب، ال يتواجد يف بيئات اجتماعية، أو ثقافية                 
ورمبا كان السبب يف اهتمام الغرب بأعمايل وتقدميهم يل هو اهتمامي             .  أخرى، أو حضارية أخرى   

اثية، وهو جهد مشترك من إخواننا       احلضاري والثقايف مبجتمعنا، وحضارتنا، وبيئتنا املعمارية والتر       
املهندسني السعوديني الذين يشاركونين العمل يف مكتيب، كما يساهم فيه أيضاً خرباء متخصصون يف               
التراث والثقافة واحلضارة بأحباث يهدف منها تصحيح البيئة املعمارية املتواجدة حولنا، حبيث أا تعكس              

 .أنفسنا، وحضارتنا، وثقافتنا، وبيئتنا
وال أعتقد أن أية حضارة معمارية ممكن أن تتواجد بدون رجوعها وتعبريها عن التراث الذي                 -

كان يل الشرف أن أعمل يف منطقة عسري يف بدايتها كأرض بكر            .  هيأ هلذه احلضارة والعمارة أن تنمو     
، وهي البيئة   للتنمية، وزرعت فيها املنتزهات الوطنية، حبيث أنتجت البيئة املعمارية اخلاصة مبنطقة عسري           

 .النادرة ملنطقة عسري
 وقد رأينا أن واجبنا كمهندسني يهدفون إىل التطوير أن نستعمل التقنية احلديثة التطبيقية،                -

وليست التقنية العمياء وأعين بالتطبيقية تلك التقنية العملية اليت تفي باحتياجاتنا دون حتميلنا أعباء                
استعملنا املواد الطبيعية من البيئة يف بناء املنتزهات الوطنية يف           تكاليفها، وصيانتها، أو تشغيلها، فقد      

 .عسري
..  وقد شجع هذا األسلوب املسؤولني يف املنطقة على تكليفي بتطوير مقر أمري املنطقة وسكنه              -

ومقر إمارة املنطقة، ومجيع هذه امعات العمرانية، هي جممعات حضارية وثقافية تعكس حضارة القدمي              



وليس هديف من حديثي هذا أن ألقي عليكم حماضرة يف العمارة ألنكم أنتم              .  حديث متطور بأسلوب  
أدباء ال حتتاجون ملثل هذه احملاضرة، ولكن أعرف أنكم تقدرون أن العمارة هي جزء من الثقافة وجزء                 

 .قافةوعلينا تقع أمهية ومسؤولية تنميتها وتوجيهها، كما توجهون األدب، والشعر، والث. من احلضارة
 وأنتهز هذه املناسبة ألشكر األخ عبد املقصود خوجه لدعويت الليلة وأنا مستعد لِإلجابة على                -

أي استفسار يوجه إيل من قبل أي فرد منكم، غري أنين أود أن ألبي قبل كل شيء رغبة األستاذ العطار                    
 وهي عنصر من عناصر     فيما يتعلق مبوضوع املشربيات اليت استخدمت يف عمارة معهد العامل العريب،           

العمارة العربية اِإلسالمية، ال شك أنكم تعلمون أن احلكومة الفرنسية مولت مشروع معهد العامل العريب               
وقد اختار اجلانب   .  األخرى%  ٥٠من التكلفة، وقامت الدول العربية جمتمعة بتمويل الـ         %  ٥٠بـ  

ا اختارتين الدول العربية ممثالً هلا، وقد دارت        الفرنسي مهندساً معمارياً فرنسياً امسه جان نوفيل، بينم       
مناقشات وحوارات على املستوى املهين، وعلى املستوى الثقايف يف دمج احلضارتني، حبيث يعكس املبىن              

ويف نفس الوقت   .  احلضارة العربية ألنه مركز حضاري وثقايف يعرب عن احلضارة العربية ويقدمها للغرب           
 احلديثة وخاصة يف تواجد هذا املبىن يف موقعه وهو يف قلب املنطقة              جيب أن يعرب عن حضارة فرنسا     

وكان .  التراثية اهلامة واحلضارية اهلامة يف باريس، وهي منطقة سان جرمان اليت تطل على ر السني                
اِإلشراف مستمراً من قبل التخطيط والبلدية، وكنا نتنافر أحياناً وكان هدفنا تزاوج األفكار وليس                

وأن نعمل جاهدين للوصول إىل أفكار وقواعد ومعايري تصميمية، ميكن حتديدها، ومن مث ميكن              .  تنافرها
من ضمن هذه األفكار فكرة املشربية للتحكم يف         .  دجمها بأساليب تفي احتياجات العصر العمرانية      

ربيات اليت  وإذا كانت املشربية يف املاضي كان اهلدف منها وظيفياً هو تربيد املاء، فإن املش              .  اِإلضاءة
اختذت يف معهد العامل العريب كان اهلدف منها تنظيم كمية اِإلضاءة الداخلة من اخلارج إىل الداخل،                  

وهذه املشربيات عبارة عن فتحات متحركة يتحكم       .  حبيث تكون اِإلضاءة متساوية يف مجيع األوقات      
تفتح عندما حتجب الغيوم    ، فهذه الفتحات    )Photo Cell(فيها جهاز جداً بسيط يدعى باِإلجنليزية        

ويعترب الفناء الداخلي عنصراً ثانياً مهماً جداً،       .  الشمس، وتقفل عندما تنقشع الغيوم، وتسطع الشمس      
وكان يهمنا احملافظة على ألوان املعروضات      .  استخدم لصب اِإلضاءة إىل قلب املبىن حيث يقع املتحف        

أدخلنا الفناء الداخلي الذي يعترب القلب النابض        املختلفة بشكلها اجلميلة الزاهية بإضاءة طبيعية، ف       
 .لِإلضاءة يف املتحف

 إن احلديث عن معهد العامل العريب يطول، وكان هديف شرح النقطة اليت تعرض وتطرق هلا                  -
 .ويف شريط الفيديو الذي سوف يوزع عليكم تفاصيل أكثر إيضاحاً وتفصيالً. سعادة األستاذ العطار

ال أستطيع أن أعرب عن اعتزازي وفخري ذه املناسبة الطيبة، شكراً             أشكركم مرة أخرى، و    -
 . جزيالً



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

 يف الواقع استمتعنا جبزء من التوضيح الذي أفضى به سعادة املهندس زياد زيدان حول                  -
غيض من فيض بالنسبة ملشاركاته     هو   العريب يف باريس، وإن كان هذا        مشاركته املتميزة يف املعهد العاملي    

وشدنا كثرياً محاسه يف أن يعمل مع زمالئه املخلصني من          .  املتميزة يف كثري من جمال العمارة والتصميم      
ليت املواطنني يف احلفاظ على التراث املعماري الوطين، وحماولة إبرازه أمام هذا املد يف التنمية املعمارية ا                

 .تشهدها بالدنا يف كافة مناطقها
 وأملنا أن ميده اهللا بتوفيقه، وأن يسعده ويسعد أباه، وأفراد أسرته على هذه اِإلجنازات الطيبة،                -

مع دعائنا له مبزيد من النجاح      .  قليمي والعاملي وأن نرى له دائماً مسامهات على املستوى احمللي واإلِ         
ثنينية متميزة، ألا تأيت يف خامتة لقاءاتنا       ا به هذه االثنينية اليت تعترب       وشكراً له على ما أمتعنا    .  والتوفيق

 .يف الفصل األول من هذا العام
ثنينيته ا وجندد الشكر بامسكم مجيعاً للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوجه الذي سوف نفتقد               -

ؤدي كل منا دوره يف توجيه أبنائه       خالل فترة غيابه اليت نأمل أالَّ تطول، وأن تعود إىل االلئتام بعد أن ي             
 .شكراً لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. حنو النجاح والتقدم الدراسي

* * * 
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

توىل تقدمي فقرات هذه األمسية سعادة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه، وقد افتتح               
 :ية بالكلمة التالية واليت اشتملت على نبذة موجزة عن حياة احملتفى به فقالاألمس

 السالم عليكم ورمحة    ...والصالة والسالم على خري اخللق واملرسلني     .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
يسعدنا يف هذه األمسية املباركة مع األساتذة األكارم، واِإلخوان األفاضل أن حنتفي              ..  اهللا وبركاته 

يف بداية كلميت أود أن أقدم ترمجة موجزة عن حياة          .  عادة األخ الكرمي الدكتور ربيع صادق دحالن      بس
تلقى ا تعليمه   ..   هجرية ١٣٦٩فهو من مواليد مكة املكرمة عام        .  الدكتور ربيع صادق دحالن   

زيز، وخترج فيها   االبتدائي واملتوسط والثانوي، مث التحق بكلية االقتصاد واِإلدارة جبامعة امللك عبد الع           
بعد خترجه عين مديراً عاماً     .  دارة العامة بتقدير عام جيد جداً     ، حيث منح بكالوريوس اإلِ    ١٣٩٥عام  

. ملكتب معايل مدير جامعة امللك عبد العزيز، مث ندب للعمل بالتكليف مبكتب معايل وزير اِإلعالم                 
 العايل يف االقتصاد من جامعة كولورادو، مث        وابتعثته اجلامعة للواليات املتحدة األمريكية فنال الدبلوم      

 .املاجستري يف التنظيم واِإلدارة من جامعة سفردال
 وبعد عودته إىل أرض الوطن عني حماضراً بكلية االقتصاد واِإلدارة جبامعة امللك عبد العزيز، مث                -

مث كلف  .  يد واهلاتف بالرياض  مت اختياره للعمل مديراً عاماً للشؤون املالية واِإلدارية بوزارة الربق والرب          
هـ عني مديراً عاماً للمنطقة     ١٤٠١ويف عام   .  ١٣٩٩بالعمل مديراً ملنطقة جدة لالتصاالت عام        

الغربية لالتصاالت، وأنيطت به مسؤولية تأسيس اِإلدارة العامة للمنطقة الغربية لالتصاالت، وتطوير             
نذاك، حيث تقع حتت مسؤوليته كل من مكة         األداء واالرتقاء بالعمل مبدن الساحل الغريب العشرة آ        

 .املكرمة، املدينة املنورة، جدة، الطائف، تبوك، الباحة، اجلنوب، عرعر، اجلوف، ينبع
 من املهندسني والفنيني واملوظفني     ١٠,٠٠٠   وكان إمجايل القوى العاملة التابعة له ال يقل عن         -

ل الكندي املوجود على رأس العمل يف كل        سعوديني وأجانب، باِإلضافة إىل مسؤوليته عن فريق العم       
 هذه املدن، وكان إمجايل اخلطوط اهلاتفية عندما تسلم مسؤولية اِإلشراف على املنطقة الغربية                 

خطاً، وأما عددها اليوم وهو يترك موقعه املذكور إىل موقعه اجلديد فقد قفز إىل                   ١٤١,٠٠٠
ن عدد السعوديني ال يتجاوز أصابع اليد       عندما تسلم املرفق املشار إليه كا     .  خط هاتفي   ٥٠٠,٠٠٠



، فكان بذلك   %٧٥الواحدة يف كل قسم وإدارة، واآلن بلغت نسبة السعوديني يف املنطقة الغربية               
 .مسامهاً يف حتقيق األهداف الوطنية املشمولة يف خطط التنمية

لى  برغم كل هذه املسؤوليات اجلسيمة فقد كان مشاركاً ذا عطاء واضح، ترك بصماته ع                -
العديد من جماالت االتصاالت، حيث كان ميثل اململكة على الصعيدين العريب واِإلسالمي، وكذلك               

فعلى سبيل املثال ال احلصر شارك يف اللجنة السعودية الكندية، واللجنة السعودية            .  على الصعيد الدويل  
 .ؤمتر اِإلسالميالربيطانية، وجلنة خرباء االتصاالت املسلمني يف األمانة العامة ملنظمة امل

.  ترأس وفد اململكة يف اجتماعات منظمة األقمار الصناعية الدولية، واجتماعات عرب سات             -
وفوق تلك اجلهود واملشاركات، فقد كان طموحه ال يتوقف عند حدود بل كان دائماً يسعى ملا هو                  

قاهرة عام  أفضل وليس أدل على ذلك من سعيه احلثيث حىت نال شهادة الدكتوراة من جامعة ال                 
 . يف إدارة األعمال١٤٠٧
 وموضوع حبثه كان من املواضيع الفريدة اليت عرضت يف هذه السنوات، مما جعله رافداً من                 -

روافد البحث يف مسألة التحول للقطاع اخلاص على املستوى العريب واليت هي موضوع الساعة على                
االت أخرى من جماالت التنمية والتطوير      يتمتع أيضاً بالقدرة على العطاء يف جم       .  مستوى العامل أمجع  

 .اِإلداري على الصعيد الوطين
أما على  .   فهو عضو يف جلنة احلج العليا مبكة املكرمة وجلنة تنمية وتطوير قرى مكة املكرمة               -

دارة األعمال وجملس دراسات التحول      الصعيدين العريب والعاملي، فهو عضو يف اجلمعية العربية إلِ          
واشنطن، وعضو معهد اِإلدارة العامة بكندا، واملعهد امللكي الربيطاين لِإلدارة العامة،            للقطاع اخلاص ب  

ومعهد املديرين يف لندن، ومعهد الدراسات اِإلدارية بلندن، واجلمعية األمريكية لِإلدارة العامة                
"  اخلاص االجتاهات املعاصرة يف إدارة املشروعات والتحول للقطاع      "صدر له مؤلَف بعنوان     .  بواشنطن

قليمية أصدرته مؤسسة البالد للطباعة والنشر، باِإلضافة إىل مشاركاته يف الصحف واالت احمللية واإلِ            
 .والدولية بني وقت وآخر يف خمتلف املواضيع اِإلدارية واالجتماعية

 عرفت مكة وأبناؤها السادة آل دحالن العلماء األفاضل الطاحمني إىل أرقى درجات العلم،               -
 .معني إىل خدمة العلم وطالبه واملواطنني والوطنوالطا

 من هذه األروقة الطيبة ضيف هذه األمسية ال نفاخر حبسبه ونسبه، وال نزكي على اهللا أحداً،                 -
والده ووالدنا مجيعاً السيد صادق دحالن      .  ولكن لنا دائماً من األسر الكرمية سياجاً لألخالق والفضيلة        

 .أخالقه الفاضلة، وعطائه املميز على مدى ما يقرب من مخسني عاماًعلم من أعالم مكة، عرفتموه ب
 واليوم وحنن حنتفل بأخينا الدكتور ربيع دحالن، وهو يترك منصبه الذي أعطى فيه اجلهد                 -

طو خبطوات وئيدة إىل عمله اجلديد كوكيل ِإلمارة منطقة مكة املكرمة             خيوالكثري من العطاء، وهو     



ار وتقدير وكلنا أمل يف أن يكون العطاء من نفس العطاء الذي كان له دائماً يف                املساعد، ننظر إليه بإكب   
 .كل موقع من املواقع اليت خدم فيها

 ال بد هلذا اخللف من األسرة الكرمية من أسالفه من كثٍري من األخالق وكثٍري من األمانة، فهو                  -
واألمان ليس يل يف موقف كهذا إالَّ       يتصل اليوم باجلمهور يف قلب ولب مصاحلهم، وهو يعمل مع األمن            

وال .  أن أدعو اهللا سبحانه وتعاىل بأن يريه احلق حقاً ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطالً ويرزقه اجتنابه                
أود أن أطيل فسأترك الكلمات لألساتذة األفاضل الذين يودون أن يتحدثوا يف هذه األمسية، وقبل أن                

ويسعدين .   ضيف أمسيتنا القادمة هو سعادة اللواء صاحل طاهر فاضل         اختتم كلميت أود أن أشري إىل أن      
 . أن أدعوكم إىل مشاركيت يف االحتفاء به، ولكم أطيب التمنيات، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

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

لصالة، والسالم على سيد املرسلني، سيدنا حممد، وعلى آله           بسم اهللا الرمحن الرحيم، وا      -
الكلمة اليت أحيي ا االبن بنوة احلفاوة والتكرمي، بنوة السبب وإالَّ فهو أعلى بنوة يف               .  وصحبه أمجعني 

أعيذه من كل شر وأقول ما شاء اهللا تبارك         ..  أريد أن أمسح على رأسه    ..  السيد ربيع دحالن  ..  النسب
فالشاب الناجح ال   .   احلشد من األعمال الطيبة الكرمية اليت حتلّى ا، واليت هي حلية لنا             اهللا على هذا  

يكون جناحه لشخصه وألسرته كافياً وإمنا جناحه جيب أن يكون لنا حنن شعبه، ألننا يف حاجة إىل                    
فلي .  ييهالناجحني هلذا أكرم هذا النجاح فيه، ومتنيت أن يكون والده السيد صادق دحالن حاضراً ألح              

كلمة أكررها هي أن عمل اآلباء دعاء األبناء، وعمل األبناء رمحة لآلباء، وهذه استقيتها من قوله تعاىل                 
ولْيخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا اهللا وليقولوا قوالً               :  جل جالله 
سبه ضيفنا ما هو إالَّ من عمل أبيه، نعم هو من           ، فتقوى اآلباء دعاء األبناء، فالنجاح الذي اكت       سديداً

ويف .  عمله ودأبه، ولكن التوفيق والتسديد كان من عمل الوالد الرضي الذي رضي له اخللق الكرمي               
 ورمحة األبناء لآلباء هي يف صالحهم وجناحهم، أليس من رمحة اآلباء            وكان أبومها صاحلاً  :  قوله تعاىل 

هذا احلشد  .  حل يدعو له خبري؟ وربيع هو الولد الصاحل ألبيه ولنا مجيعاً          أن يكون ملن مات منهم ولد صا      
، فنحن قوم    ملراجعيه  واحداً وهو حسن استقباله    اًمن النجاح ال أريد أن أحصيه، وإمنا أريد إحصاء         

 .يأسرهم حسن املقابلة ومجيل اللقاء، وربيع حيسن اللقاء وحيسن املقابلة
 صديقاً لولدي سعود، وأعتز به شاباً أعطانا هذا النجاح الذي             أنا أعتز به صديقاً، وأعتز به      -

وربيع قد أعزه أب وما استزله خال، أعزه األب حبسبه ونسبه وكماله وما             .  قلت عنه أنه من عمل أبيه     
 . استزله أخواله حبسن رعايتهم له، وحسن رعايتهم ألنفسهم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 
 

  ))لي أبي العالكلمة األستاذ ع(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ علي أيب العال الذي قال

 

والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد، وعلى آله          .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
يسعدين يف هذه الليلة أن أحيي أخي الدكتور ربيع دحالن، وأهنئه بالثقة الكرمية،               .  وصحبه أمجعني 

 :قولواحلقيقة أن شوقي ي
 

)١(صــحيح العلــم واألدب واللــبابا  
. 

ــياء إالَّ  ــت يف األشـ ــا عظَّمـ ومـ
. 

ــرغابا  ــنن الـ ــومه املـ ــد قـ يقلِّـ
                                                .             

وال كــــرمت إالَّ وجــــه حــــر 
. 

 

 : وأنا أقول له-
 

)٢(وتـــبوأ ذروة فـــوق القمـــر  
. 

امـــتط العلـــياء واهـــنأ بالظفـــر 
. 

ــر   ــل أُِج ــن يعم ــر فم ــد الذك خال
                                                            . 

وافتخـــر بالـــثقة العلـــيا وعـــش 
. 

ــر  ــزيد املنتظـ ــبوك املـ ــو حيـ فهـ
. 

ــه  واشــــكر اهللا علــــى نعمائــ
. 

صــــاغه اهللا كــــرمياً كالــــدرر
. 

إمنـــا أنـــت مـــثال نـــادر    
. 

 

وأنا من حقي بعد أن خربت العمل يف منطقة         ..   هذه حتييت لألخ الكرمي الدكتور ربيع دحالن       -
إن الطريق ممهد أمامك للعمل اجلاد وخلدمة أهايل مكة، وأنت يف ظل األمريين             :  قول له مكة املكرمة أن أ   

األمري ماجد بن عبد العزيز، هذا املثال النادر، واألمري سعود بن عبد احملسن، وهو احلصيف الدؤوب،                 
ومن حولك إخوتك موظفو اِإلمارة، كلهم يعمل كجندي جمهول يف صمت ويف دأب، وما عليك إالَّ                 

 .أن جتدد العمل وتوجه جهودك إىل أهايل مكة
 

 أهايل مكة هم أحق بأن ختدمهم وأن تكون هلم عوناً، فكلهم يطمعون يف أن تؤدي هلم ما أنت                   -
 . فسر على بركة اهللا، واهللا يوفقك، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. أهل له

                                           
 :طلعها هذان البيتان من قصيدة الشاعر أمحد شوقي، واليت م)١(

ــتابا ــه عـ ــال لــ ــى اجلمـ ــلَّ علـ لعـ
. 

ســـلو قلـــيب غـــداة ســـال وتابـــا 
. 

 

 .١٢٣، صفحة "نئة صديق: "، حتت عنوان"سطور على املاء" هذه األبيات من قصيدة نشرت يف ديوان الشاعر علي أيب العال )٢(



  ))كلمة األستاذ عبد ا القصيب (( 
 :بد اهللا القصيب مشاركةً منه يف تكرمي احملتفى به فقالوحتدث األستاذ ع

أسعدين األخ عبد املقصود بأن أتاح يل أن أتكلم يف          .  السالم عليكم ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .هذا احلفل الكرمي عن ضيفنا اجلليل، عن شخص أجل له الكثري، عرفناه وعرفنا خلقه

كتور ربيع صادق دحالن، واملسؤوليات اليت حتملها،        حتدث األستاذ عبد املقصود عن نشأة الد       -
وحتدث األستاذ حممد حسني زيدان عن أصالة الدكتور ووالده وخدماته، وتالهم األستاذ الشاعر علي              

وإذا كان املألوف أن يكون احلديث يف مثل هذه          .  أبو العال، فالمس العمل الذي سوف يلقاه ضيفنا       
حسب أين سأميل عن هذا املوضوع ألين واثق أن احلاضرين أو            املناسبة عن خلق الضيف وطباعه، فأ     

معظمهم على األقل قد ملس أخالق هذا الرجل من خالل ممارساته لعمله، فمن منا مل تكن له مشكلة                   
عاد ا أو رجع ا إىل ضيفنا وإذن، فمعظم احلاضرين قد تعامل مع الرجل، وعرف طباعه، وعرف                   

 .خلقه
قل التمر إىل هجر، فأحتدث عن خلق الرجل بأقل مما تعلمون، وأنتم              وال أريد أن أكون كنا     -

هناك ناحية استوقفتين وأعتقد أن من حق الرجل علينا أن نقف عندها، تلك             .  تعلمون عنه أكثر مما أعلم    
هي منهج الرجل يف عمله، وتوجهاته الفكرية إن صح التعبري، تلمستها من خالل كتابه الذي تكرم                  

 .ار إليه األستاذ عبد املقصود، وأعين التحول إىل القطاع اخلاصفأهداه إيل، وأش
 

وكم أعجبين  ..   قرأت هذا الكتاب، وقرأت الفصل الثاين، والفصل الرابع منه أكثر من مرة             -
توجه الرجل الفكري، بأن المس قضية اقتصادية أو ظاهرة اقتصادية بدأ اآلن يطرحها اتمع، أو                 

 الرجل قد حبثها قبل ثالث سنني أو أكثر ألنه بدأ بتأليف هذا الكتاب               وكان.  يطرحها رجال األعمال  
 .ومل يكن التحول للقطاع اخلاص قد تفجر مثل ما تفجر اآلن

 

 احلديث ليس حديث اقتصاد ولكين أرجو من كل مهتم بشؤون املال وشؤون االقتصاد أن                -
فاستعرض التطور الذي صاحب    يقرأ إنتاج فكر مواطن سبق الكثريين من رجال املال واالقتصاد،             

الفكرة، وتوقع هلا ما نراه اليوم، وإذا كان يل أن أشري إىل شيء فإين أرجو أن يتحمل ضيفنا مين شيئاً                     
من الدعابة، وأقول أمتىن أن حتتوي الطبعة الثانية شيئاً من اِإلنصاف لوسائل االتصال اليت كان مسؤوالً                

 .خلاص أن يسبق القطاع العام، وأظنه يفهم ما أريدعنها، تلك الوسائل اليت أتاحت للقطاع ا
 

 أملي أن تلقى هذه الناحية فصالً آخر بفضل تطور وسائل االتصال على هذه الظاهرة يف طبعة                 -
الكتاب الثانية، وأملي أيضاً أن يتعرض إىل هذا التطور الكبري، أو إىل هذا التحول يف سياسة االحتاد                   



اع اخلاص، ويف ظين أن هاتني النقطتني ستكمل ما يف الكتاب من نضج              السوفييت حنو التحول إىل القط    
 .فكري قدمه لنا صاحبه قبل أن تتفجر األحداث مبا نراه اليوم

 كلمة أخرية أود اِإلشارة إليها تتعلق باألسلوب الذي كتب به الكاتب هذا الكتاب، فإنه يدل                -
 .هج النهج نفسهويبشر أن زميلنا الذي سيتوىل مسؤوليات إدارية سوف ين

 كان بودي لو مسح املقام أن أطيل، ولكين أجتزئ كلميت تاركاً ِإلخواين أن يكلموا داعياً له                  -
بالتوفيق، مهنئاً زمالئي بأن يستلم شاب ذا املستوى من الفكر مسؤوليات اِإلدارة، مغتنماً هذه                 

 إن هو إالَّ رمز     - يف تصوري    -اب  املناسبة كي أشري إىل أن ما تكرم به األمري ماجد باختيار هذا الش            
حيا اهللا ضيفنا ووفقه إىل ما فيه اخلري،        .  حلرصنا، وحرص املسؤولني لدينا الختيار الرجال هلذه املناصب       

 . والسالم عليكم
 

  ))كلمة األستاذ حممد سعيد طيب(( 
 :عطيت الكلمة لسعادة األستاذ حممد سعيد طيب حيث قالمث أُ
عندما طلب  .  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد اهللا مساءكم       .   أيها األهل واألصدقاء   -

مين أخي األستاذ عبد املقصود خوجه أن أكون أحد املتحدثني يف هذه الليلة ترددت كثرياً يف االستجابة                 
لدعوته الكرمية، مث ما لبث أن حتول هذا التردد إىل قدر كبري من احلرج عندما تذكرت، ولعل عدداً من                   

صدقاء األلداء هنا يتذكرون أنين سبق أن دعوت ومن على منربكم إىل احلد من ظاهرة الثرثرة،                  األ
وشهوة الكالم رد الكالم اليت أخذت تتفشى مع األسف يف جمتمعنا، ويف جمالسنا بدون مربر مقبول                 

حىت ال تنتقل من    وقلت فيما قلت أننا ينبغي أن نتصدى هلذه الظاهرة السيئة حبزم وبإجيابية،             .  حىت اآلن 
االس اخلاصة إىل ما ميكن أن نسميه باملنتديات العامة، أو النوادي العامة، أو املنابر العامة، وإالَّ اختلط                 

 .احلابل بالنابل، وحلت العملة الرديئة حمل العملة اجليدة
 

دت كثرياً  مارة مكة املكرمة سع    عندما علمت بنبأ تعيني أخي الدكتور ربيع وكيالً مساعداً إلِ          -
ذا النبأ يف احلقيقة، وهو اختيار موفق بال شك من والة األمر صادف حمله، فلقد كنت أخشى أن                    
يتوىل هذا املركز واحد من تلك الفئة املتغطرسة اليت تعترب العمل يف هذا اال تفضالً على الناس،                   

 .وليس مسؤولية تناط، وال واجباً ينبغي أن ينهض به
 

ليت يعترب الواحد منهم نفسه أحياناً ليس يف حكم املتفضل فحسب، بل يف حكم                تلك الفئة ا   -
املتربع الذي يتربع بوقته للعمل، أو باحلضور باألحرى، وينسى ما يقبضه آخر الشهر من أجر ومن                  

 .بدالت وامتيازات مباشرة أو غري مباشرة



 وليسوا متربعني، بل يشعروننا      بل إن تلك الفئة يشعرنا أصحاا أحياناً بأم ليسوا متفضلني          -
بأم يعملون بغري أجر، يذكروننا بعمال القناة الذين حفروا القناة بالسخرة يف القرن املاضي ومن غري                 

ويعتربون أن األجر الذي يتلقونه آخر كل شهر هو تكرمي من الدولة ملواهبهم الدفينة، وعلمهم                .  أجر
 .درة، وتفضلهم باحلضورالغزير، وثقافتهم الرفيعة، وكفاءام النا

 كنت مرة عائداً من القاهرة، وكان بالصدفة معنا شاب يبدو غاية يف التأنق، وليس األناقة                  -
وأعتقد أننا مجيعاً نفرق بني األناقة والتأنق، وكان ينظر إىل الناس مبنتهى الصلف واالستعالء واالمشئزاز               

 الصالة النهائية للمطار، فحيوه بأن أعادوا        والتقزز األمر الذي لفت نظر ضباط األمن املسؤولني يف         
تفتيش حقيبته مرة أخرى، وتبني يل عندما وصلنا إىل مطار جدة أنه أحد رؤساء البلديات الفرعية يف                  

. إحدى املناطق، وأنه متوجه حلضور مؤمتر رؤساء البلديات الذي سوف يعقد يف أا يف اليوم التايل                 
لقد قرأت يا أخي العزيز أن      :  بلدية، وقدم نفسه على هذا األساس     فقلت لألخ عندما عرفت أنه رئيس       

هذا املؤمتر مؤمتر مهم وأن هناك أحباثاً مهمة سوف تناقش فيه وقد نشر بعضها يف الصحف، فاهللا يعينكم                  
يا أخي احلقيقة إن املشكلة اليت تواجهنا هي تردي مستوى الوعي عند اجلمهور             :  ويساعدكم، فقال يل  

هل املشكلة اليت تواجهنا هي تردي مستوى الوعي عند         :   واستعالء وكربياء، فقلت له    قال ذلك بصلف  
على أي حال هذا منوذج بعض شاغلي        .  لكن احلقيقة غري ذلك   :  جياباجلمهور فقط؟ فهز رأيه باإلِ    

الوظائف العامة وال أرى ضرورة لالستطراد حىت ال ندخل دائرة احملظور مرة أخرى، وأعين باحملظور                
 . الثرثرة وليست أية دائرة أخرىدائرة

 لكن ال بأس من التنويه عن صنف آخر من بعض شاغلي الوظائف العامة، هذا الصنف ميتاز                  -
بأنه نظيف اليد، نظيف املسلك، نظيف الثياب، أنيق العبارة، إذا راجعته يف بعض شؤونك يلقاك أحسن                

 ال يعريها أي اهتمام وينساها مبجرد        استقبال، ويطمئنك على أنه موضع اهتمامه، ولكنه يف الواقع         
انصرافك عنه، فإذا سألته عنها، أو راجعته يف مكتبه أعاد عليك ما سبق أن قاله، وهو أن املعاملة نصب                   
عينيه وموضع اهتمامه وهكذا داوليك، حىت تصل إىل مرحلة جتد نفسك فيها مرغماً على اختاذ أحد                 

ترق داخلياً ومن مث تدخل ال حمالة إىل دائرة مرض            أمرين أحالمها مر، فإما أن تسكت كمداً وحت        
السكري وضغط الدم، وإما أن تنفجر يف وجهه وتلقنه درساً يف واجبات الوظيفة العامة ومسؤوليتها،                

 .يف كال احلالتني.. والنتيجة معروفة
 أردت من ضرب هذين املثلني لبعض موظفي الوظائف العامة أن أبني أن إشغال الوظائف                 -
ة ليس تشريفاً وال وساماً يضعه املوظف العام على صدره يبيح له أن حيكم الناس ويتحكم فيهم،                  العام

بل أن يكون يف خدمتهم يرعى شؤوم وهي مسؤولية خلقية، مسلكية، وهي مسؤولية دينية أمام اهللا                 
 .عز وجل من قبل ومن بعد



ِإلنسان الوظيفة العامة فبالتبعية     الوظيفة العامة ليست ترفاً بل تبعات وواجبات، وطاملا قبل ا           -
جيابية واتساع الصدر، وأن يكون     ينبغي أن يتقبل آراء الناس ومالحظام وانتقادام بأعلى قدر من اإلِ          

ولذلك وقد رأينا ما رأينا من تبعات الوظيفة العامة وأعبائها فإين ال أهني أخي الدكتور               .  معهم ال عليهم  
عبد املقصود االحتفاء به وأدعو اهللا أن يشد أزره، وأن يوفقه، وأن             ربيع دحالن وإمنا أشارك األخ      

واهللا من وراء القصد، شكراً على حسن إصغائكم،        .  يسدد على اخلري خطاه إنه نعم املوىل ونعم النصري        
 . طالة، فقد كان هلا ما يربرها، شكراًوعفواً لِإل

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
ذ عبد الفتاح أبو مدين رئيس النادي األديب جبدة مشاركةً يف االحتفاء              مث حتدث األستا  
 :بضيف االثنينية فقال

أنت ..   عليك اً بسم اهللا الرمحن الرحيم، أمحدك ريب محداً يليق جباللك ومقامك ال أحصي ثناء              -
 :دوأصلي وأسلم على خري خلقك سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني وبع. كما أثنيت على نفسك

وأقول إن الوظيفة العامة    .   لعله يكفي أن أقول آمني على ما قاله أبو الشيماء يف كلمته اجلامعة             -
ظلوم ..  أمانة، وقد أبت السماوات واألرض واجلبال أن حيملن األمانة ومحلها اِإلنسان ألنه ظلوم جهول             

 :ذ علي أيب العال فنقولونعرج على شوقي مع شاعرنا األستا. جهول حبفظ األمانة وتكاليفها.. لنفسه
ــنا  ــباب الطاحميـ ــورك يف الشـ وبـ

. 

ــيهم   ــري فـ ــنع ال خـ ــباب قُـ شـ
. 

 

أريد أن أرجع إىل الوراء عشر      .   واألستاذ ربيع من الشباب الطاحمني، وله من امسه نصيب كبري          -
رة سنة، بضع عشرة سنة إن صح هذا التعبري، فقد زرت األستاذ الدكتور ربيع               سنوات، أو بضع عش   

وهو يف صندقة أو كشك يف الكيلو السادس، وقد محل مؤونة مدينة جدة يف امتداداا املختلفة ليكون                  
دارية أن يتصرف بتعيني، أو فصل فراش فكيف        مسؤوالً عن جهازها اهلاتفي، ومل تتح له البريوقراطية اإلِ        

 بين مدينة اتفها وبربقياا ومبا يتبع هذه الوسائل احلديثة؟ي
وأنا ليس يل   .   واملدينة تغط بالسري أو االمتداد يف أطواهلا شرقاً ومشاالً وجنوباً وغرباً إىل البحر             -

مطالب كثرية، فمطاليب هاتف رمبا يل أو للمصلحة اليت أعمل فيها كمؤسسة البالد وعكاظ يف ذلك                 
كون بزيارة عابرة لكتابة موضع عن شاب اختري هلذا املكان، وأريد أن أعرف موقعه                وقد ت .  الوقت

رموك يف البحر   "وكتبت موضوعاً لعل عنوانه     .  ودوره كما ينبغي أن يؤدى، وكيف يستطيع أن يعمل        
، فأنت رجل وضعت يف مسؤولية، ولكنك مل تعط املسؤولية، فكيف           "وقالوا لك إياك إياك أن تبتل باملاء      

طيع أن تعمل؟ وكيف تستطيع أن تبين؟ وكيف تستطيع أن جتابه ما محلت وقبلته؟ وعمل الرجل                 تست



وقد .  واستطاع أن حيقق جناحاً كبرياً بفضل اهللا، مث بفضل طموحه واجتهاداته وعمله وجده وكده               
. سانواحلياة أكرب جامعة يتخرج فيها اِإلن     .  استفاد يف هذه السنوات الطوال بني دراساته وبني عمله         

ومن طبع احلياة أن حيل االبن حمل األب        .  كسب اخلربة وحقق النجاح وأدى العمل وهذا شيء كثري        
والعم واخلال يف هذه الوظائف، وهذا الوظيف، وأن يعمال معاً جنباً إىل جنب، ليذهب سلف ويأيت                  

ب األمثال على ما    ال أريد أن أضر   .  خلف، وهكذا طبيعة احلياة والكون كما أرادها اهللا سبحانه وتعاىل         
ينبغي وعلى ما ال ينبغي، فهو يدرك وأنتم تدكرون هذه األمانات، وإمنا ندعو اهللا سبحانه وتعاىل أن                   
يكون عوناً للعاملني، وأن يسدد خطاهم، وأن يقدرهم على أن يعملوا وال سيما يف بيت اهللا وحواليه ما                  

 .استطاعوا إىل ذلك سبيالً
لعمل، وحينما ختلص النيات، وحينما تتحقق دعوات اآلباء،          وهم قادرون حينما حيسنون ا     -

وحينما تتحقق دعوات املظلومني أو دعوات املطحونني الذين يسعون وراء أوراقهم لكي حيققوا أقل               
قال .  واحلياة عمل، وقد أمرنا أن نعمل     .  واحلياة كلها مشاكل  .  القليل من تبعات احلياة ومن متطلباا     

أمتىن للدكتور ربيع وقد بلغ     .  اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون     و قل   :  سبحانه وتعاىل 
أشده واستوى، فقد وصل األربعني، ولقد رأيت على وجهه خضاباً الليلة مل أره من قبل، ولعل ذلك من                  

فال أصعب يف تصوري من أي عمل فيه مقابلة للجمهور، الذين              .  مهوم احلياة ومن مهوم العمل     
نجحوا يف هذا العمل هم كبار يف نفوسهم، ويف قدرام، ويف حتملهم، والضغط على               يستطيعون أن ي  

أشكر أخي األستاذ عبد    .  أعصام ألن مطالب الناس ال تنتهي وألن رضاهم غاية ال تدرك كما قيل             
املقصود على هذا االمتداد يف االحتفاء والتكرمي، وأمتىن ألخي الدكتور ربيع املزيد من النجاح ومن                 

فهو الذي يعني، وهو الذي ال يضيع أجر من أحسن          .  عطاء، وأرجو من اهللا سبحانه وتعاىل له العون       ال
 . عمالً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

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

بيع دحالن وهو يف األربعني وأنا يف        عالقيت بالدكتور ر  .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
ويف هذا ما يدعو إىل االستغراب، ولكنها احلقيقة ألن عالقيت يف الواقع            .  الثمانني، عالقة ممتدة قدمية جداً    

 .بوالده الكرمي الشيخ السيد صادق دحالن
 أذكر أين كنت مفوضاً للشرطة وكان ال بد أن أذهب مساء كل يوم إىل باب مكة، كما كان                   -

مى يف تلك األيام يف مكة، وكان السيد صادق دحالن قد قدم من رحلة ال أدري أين كانت ولكنه                   يس
وكنا جنتمع أنا   .  كان فىت شاباً، وال بد أن أقول للدكتور ربيع وهو وسيم أن أباه كان وسيماً أيضاً                 



مسية والسيد صادق دحالن وبعض األصدقاء ومنهم غالب توفيق رمحه اهللا ونقضي أمسية تشبه أ                
املركاز يف املسفلة، ولكنها ختتلف من حيث املوضوع إذ كان موضوعنا األمن والشرطة وأعماهلا                 

 .ومشاكلها
 فلي أن أقول إن كنت معجباً بالدكتور ربيع دحالن فإن إعجايب ينطلق من إعجايب بوالده                  -

يب إىل والده   الكرمي، وإن كنت أحبه وأقدره فإن حيب له وتقديري له يعود كذلك إىل تقديري وح                
الكرمي، مث حدث أن مسعت أن ربيع دحالن حيمل مؤهل الدكتوراة، فكان هذا مما مأل قليب سروراً                   
وابتهاجاً واطمئناناً، ولكن ال أخفي عليكم يف تلك األيام وأعين منذ سنني ال أستطيع حصرها كان يل                  

 .لى منطق وإمنا على هوىرأي يف محلة مؤهالت الدكتوراة، ومل يكن رأياً يعتمد على تعقل أو ع
 ولعل من األسباب اليت جعلتين أنظر إىل محلة مؤهالت الدكتوراة يف تلك األيام أين كنت                  -

أجتمع ببعضهم ويؤسفين أن أقول أين كنت أجد هذا البعض على شيء كثري من اخلواء بالنسبة رمبا                   
أن حامل مؤهل الدكتوراة وهو       وللثقافة اليت أعيشها، وكانت املشكلة يف تلك األيام أن الدكتور أ           

متخصص على سبيل املثال يف علم االجتماع ليس له أن يتكلم إطالقاً يف أي باب آخر، ألنه متخصص،                  
 .فبيين وبينكم لعنة التخصص إذ كان يقضي على حامل مؤهل الدكتوراة، وحياصره هذا احلصار

 مؤهل حيمل وأي ختصص، ولكن       ومرت األيام مل أر خالهلا الدكتور ربيع دحالن ومل أدِر أي           -
حدث أن احتجت إىل هاتف، وكان ال بد أن أرجع إىل من يستطيع، أو من يرجتَى يف أن يوصل، أو أن                     

وصعدت إىل مكتبه، وكان مكتباً ال بأس       .  وسألت عن مقره، أو دائرته إىل أن دلّوين عليه        .  يزودين ذا 
ليه وعلمت أنه يعمل باليومية ليس براتب مقرر،        به مطلقاً بالنسبة لتلك األيام، وفوجئت أن أحتدث إ        

 .وكان هذا خرباً صاعقاً بالنسبة يل
 رجل حيمل مؤهل الدكتوراة، ويعمل باألجر اليومي وكان مبلغاً زهيداً فعالً ملن حيمل مؤهل                -

الدكتوراة، على أية حال مل أربط بني مؤهل الدكتوراة وبني هذا الراتب، ولكن توقعت أو فرضت يف                  
ي أن املسألة وقتية، وأنه ال بد أن يعتمد له راتب، وأن يكون إن شاء اهللا يف املركز الذي يليق به                      نفس

ومل اخرج من   .  من حيث الراتب، أما من حيث املركز فقد كان مدير مركز الربق والربيد واهلاتف               
قيت باألستاذ صادق   مكتب السيد ربيع إالَّ وقد أصدر أمره بأن يزودين باهلاتف، وقلت يف نفسي إنَّ عال              

دحالن قد أثرت على كل حال، فإن ابنه جزاه اهللا خرياً أشعرين أن صداقيت ألبيه هلا يف نفسه مردود                    
وتعددت املرات اليت احتجت فيها إىل هاتف رمبا البين رمبا لصديق رمبا لكذا، ويف كل مرة جلأت                 .  كبري

 .جابة الطلب أكثر من أسبوع أو أقلإليه حىت باهلاتف وليس بالذهاب إليه مل يكن يتأخر عن إ
 الذي أريد أن أقوله الليلة وقد مسعنا أنه انتقل من اهلاتف إىل إمارة مكة، يف تقديري أن                     -

املنصب الذي انتقل إليه له وجاهته وله صفته وله تقديره يف نفوس الناس، ولكن ال بد أن أقول إننا كنا                    



وأن ينتقل إىل مناصب أرقى وأفضل يف نفس اال، وال          نتمىن أن يظل الدكتور ربيع دحالن يف منصبه         
أعتقد أن وزارة الربق والربيد واهلاتف تعجز أو تتأخر عن أن جتد له املكان، ويف تقديري أن الرجل                    
الذي قضى يف هذا املركز كل هذا الزمن الطويل ال بد أنه أصبح إضافة إىل مؤهل الدكتوراة الذي                    

واخلربة اليت اكتسبها يف عمله يف االتصاالت خربة        .  اء يف جماله ويف عمله    حيمله قد أصبح من أكرب اخلرب     
ولقد ذهلت عندما مسعت أنه انتقل إىل       .  مطلوبة نتمناها، ومرت بنا ظروف كنا نستقدمها من اخلارج        

عمل إداري وهو إمارة مكة، فالعمل اإلداري الذي انتقل إليه ضخم وعظيم ويبشر بكثري من اخلري                  
لعل شهرته، وعالقاته   .  نطقة مكة أو ملنطقة إمارة مكة، وأغبطه أنه سيكون يف مركز مرموق            بالنسبة مل 

متتد إىل أكثر بكثري من عالقاته باهلاتف اآليل ومجاهري اهلاتف اآليل، ولكين أتساءل ما الذي كان مينع                  
األستاذ ربيع  الدكتور ربيع دحالن أن يتمسك مبركزه؟ وال أخفي عليكم أين قبل أن أمسع عن انتقال                 

دحالن إىل إمارة مكة كنت أتساءل بيين وبني نفسي مىت يا ترى أمسع أن ربيع دحالن أصبح وكيالً                    
لوزارة الربق والربيد واهلاتف؟ فكأن أمنييت أو كأن تطلعي إىل أن يعطى حقه يف الترقية، أو يف التقدم                   

من الذين  -هللا من كلمة أنا هذه       وأعوذ با  -جاءت على صورة أخرى بأن ينتقل إىل إمارة مكة، وأنا            
خدموا اِإلدارة يف األمن العام عهداً طويالً، وأعرف مشاكل اِإلدارة وأعمال اِإلمارة هلا عالقة باِإلدارة                

 .مباشرة
 ورمبا ذهب بعضكم أو بعضنا إىل أنه كيف يستطيع هذا اخلبري الكبري والعظيم يف جمال                   -

ير عمالً إدارياً له عالقة باجلمهور بشكل أقرب ما يكون          االتصاالت كيف يستطيع أن يكون أو أن يد       
إىل القضاء أو إىل احملاكم أو إىل ما يشبه ذلك؟ وأريد أن أطمئنكم أن السيد الدكتور ربيع دحالن                    
سيوفق إن شاء اهللا توفيقاً كبرياً لسبب كبري ليس خلربته يف شؤون الربق والربيد واهلاتف، وإمنا مبا طبع                  

 .رمي ومن أصل كرمي ومن عائلة كرمية هلا تأرخيها يف مكة، وهلا تأرخيها يف هذا البلدعليه من خلق ك
 وليس فقط السيد صادق دحالن هو الذي أعنيه مبكانته ومركزه، وإمنا أعين األسرة كلها،                -

 الدكتور ربيع دحالن يف إمارة مكة        ...وال بد أن كثريين منكم يعلمون ماذا أعين وإىل ماذا أرمي            
نا رمبا بعد قليل من الزمن لن يطول أكثر مما أعطانا يف الربق والربيد واهلاتف، وأكرر أنين كنت                   سيعطي

 .أمتىن أن أراه وكيالً لوزارة الربق والربيد واهلاتف، أو شيئاً من هذا القبيل، لنستفيد من اخلربة
تصال  رمبا قال بعضكم كيف يكون خبرياً وهو ليس فنياً؟ اخلربة هنا ليست خربة اال                  -

والتكنولوجيا، وإمنا هي خربة اِإلدارة اليت أثبت الدكتور ربيع دحالن أنه منوذج مجيل ورائع، وأثبت                
كذلك انه مواطن حقيقي يعرف كيف يعيش املواطنة ويعيش االنتماء ويعيش اهلدف من عمله ومن                 

 .مركزه ومن مقامه ومن مقام شخصيته يف النفوس



وفيق، وأنتظر له مستقبالً أعظم مبرور األيام، فإذا مل ننس أنه يف             أمتىن للدكتور ربيع دحالن الت     -
عز شبابه يف األربعني من العمر فإن أمامه جماالً واسعاً ألن حيقق هو وحنقق حنن معه كذلك أملنا يف أن                     

 . يصل إىل املركز الذي يستحقه جبدارة، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 ))مناعكلمة الدكتور عبد ا ((  
 :مث أُعطيت الكلمة لسعادة الدكتور عبد اهللا مناع حيث قال

أرجو أن ال أكرر ما قد      ..  إخواين حضور هذا احلفل الكرمي    .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
سبقين إليه املتحدثون يف هذه األمسية، ولكين أرجو أن تتيح يل هذه الفرصة أن أحتدث مبا قد يضيف                   

 . سبقه، وإن قاله األساتذة الكبار الذين سبقوين يف احلديثجديداً إىل ما
 الدكتور ربيع دحالن من خالل عمله يف االتصاالت قدم صورة جديدة، صورة مل نكن نعرفها                -

ألفنا صورة الربق والربيد واهلاتف وكأا مواقع يف        .  من قبل، ورمبا مل يسبقه إليها أحد أيضاً من قبل          
كان البيت ميثل صورة من االرتباك واالرجتالية شكالً وموضوعاً، كان          .  داريِإلآخر السلم الوظيفي أو ا    

موظفو الربق والربيد على درجة من الضآلة والقلة يف معرفتهم، ويف حتصيلهم، ويف أدائهم، وكانت                 
 إمكانية احلصول على تليفون إمكانية عسرية للغاية، فجاء الدكتور ربيع دحالن وقدم صورة خمتلفة متاماً              
لكل ذلك املاضي، وألول مرة رمبا أمكن إيصال اهلاتف يف يوم وليلة ويف يومني يف أسبوع، جعل من                   

 اً إمنا أداءاً  دارة ليست فقط أداء   الصعب سهالً ومن العسري أمراً ممكناً، وألول مرة حقق فكرة أن اإلِ            
ملاضي القدمي فللدكتور ربيع    االرتقاء بالشكل واملضمون أوصلنا إىل نتيجة خمتلفة متاماً عن ا            ..وشكالً

 .فضل يف هذا
 

 وإذا كنا دائماً دائمي احلديث عن الدكتور حممد سعيد فارسي باعتباره جنم مدينة جدة الذي                 -
جعل منها هذه املدينة اجلميلة، فقد كان الدكتور ربيع أيضاً جنم االتصاالت اهلاتفية يف جدة ويف املنطقة                 

تور ربيع من هذا اال الذي عاش فيه وأبدع فيه ال بد أن يصاحب              وبال شك أن انتقال الدك    .  الغربية
 .بعض االختالفات عند املتلقني

 

 لن نتحدث عن الوظيفة اجلديدة وما هي؟ وكيف؟ كما حتدث األستاذ عزيز ضياء، ولكن                 -
يف أقول حنن حباجة لوقت حىت نستوعب هذه النقلة، فقد تعودنا الدكتور ربيع دحالن يف االتصاالت و                

ولكن .  اهلاتف والتلكس والربق، وحنتاج بعض الوقت حىت نستوعبه يف مكانه اجلديد وموقعه اجلديد             
رمبا وهذا ما نتمناه أن جند الدكتور ربيع يف مكانه اجلديد كما كان بتلك الصورة املتجددة املتفوقة يف                   

 .االتصاالت



 :كامي سأل الرئيس شارل دجيول    إن الكاتب الفرنسي ألبري     :   هناك مقولة يقوهلا بعض األدباء     -
 فنحن ذا   ...كيف ألديب أن خيدم فرنسا؟ فكان رد الرئيس شارل دجيول أن يكتب ويكتب جيداً              

 . القياس نرجو من الدكتور ربيع أن يعمل ويعمل جيداً ليخدم املنطقة وبلده، والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))كلمة الدكتور سهيل قاضي(( 
 :ل قاضي الكلمة فأعطيت له، فقالمث طلب الدكتور سهي

والصالة، والسالم على سيد املرسلني نبينا حممد، وعلى آله وصحبه          .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
خوة الكرام، أيها الصديق الكرمي، ال أجد من الكلمات ما أعرب به عما يدور يف نفسي                 أيها اإلِ .  أمجعني

 من رواد االتصاالت يف هذا البلد املعطاء،         من حب وإجالل وتقدير لشخصك الكرمي، فأنت واحد        
إجنازاتك وعملك الدؤوب تتحدث دائماً عن نفسها، وأنت أيها الصديق          .  وأنت مفخرة لكل الشباب   

 .رمز من رموز الوفاء والتقدير ألصدقائك وحمبيك، نسجل دائماً أعمالك بالفخر واالعتزاز
 العربية السعودية على طول الشريط       عشر سنوات قضيتها يف خدمة االتصاالت يف اململكة         -

وكنت يا  .  الساحلي الغريب، إذ كانت املنطقة الغربية تشمل املنطقة اجلنوبية وجزءاً من املنطقة الشمالية            
أخي ربيع تتنقَّل دائماً بني هذه املناطق، وإذا ما زرت أية منشأة من منشآت االتصاالت على طول هذا                  

عجاب للجهود الكبرية والعظيمة اليت بذلت يف هذا املرفق، ومع عدم           ِإلالساحل إالَّ رأيت ما يدعو إىل ا      
جتاهل الدعم الكبري من الدولة فإن مهمة تنفيذ هذا العمل الكبري قد أوكلت إليك وأنت الرجل الذي                  
منحها نفسه ووقته وكل ما عنده لالرتقاء مبستوى اخلدمات اهلاتفية السلكية والالسلكية، حىت وصلت              

فنحن اليوم أيها الصديق جئنا لنشارك      .  ضحى بالكثري من نفسه وجهده ووقته     .  لت إليه إىل ما وص  
أنت جدير ذا املنصب، نتطلع دائماً لكي نراك         .  األستاذ الكرمي عبد املقصود خوجه االحتفاء بك       

ل الذي  دائماً يف املقدمة، نتطلع إليك لكي نراك قادراً دائماً كما عودتنا على مواصلة املشوار الطوي                
جالل، واهللا يرعاك دائماً، والسالم     بدأته منذ سنوات، لك منا مجيعاً كل احلب والتقدير والوفاء واإلِ           

 . عليك

  ))كلمة احملتفى به الدكتور ربيع صادق دحالن(( 
 :مث أُعطيت الكلمة لسعادة الدكتور ربيع دحالن حيث قال

رف املرسلني، سيدنا حممد، وعلى آله       بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أش         -
الواقع ال أملك يف هذه اللحظات السعيدة من عمري إالَّ أن أتوجه جبزيل الشكر                .  وصحبه أمجعني 

والتقدير لصديق والدي العزيز، ويف نفس الوقت أعتربه أخاً عزيزاً كرمياً األستاذ عبد املقصود خوجه،               



ستمرار األدباء واملثقفني، وأيضاً العاملني يف هذا        فهو رجل مفضال كرمي، عطاء متواصل، يكرم با        
 .اتمع فله مين أمسى الشكر والتقدير

 أما للحضور الكرام وأساتذتنا األفاضل أصدقاء والدي وأصدقائي األعزاء أتوجه إليهم بوافر             -
 أمحد اهللا وأدعو    الشكر والتقدير واالحترام واِإلجالل على هذه املشاعر النبيلة، والواقع ال أملك إالَّ أن            

هلم بدوام السعادة، وكم كنت أمتىن أن يكون والدي بقريب أو معي يف هذه األمسية املباركة، ولكن                   
لسوء حظي أنه يف مكة ومريض، وكان يتمىن أن يشارك يف هذه اللحظات السعيدة ألن الكثريين من                  

لين أمتىن لو كان حاضراً معنا هذه       أصدقائه قد أغدقوا عليه من الثناء واِإلشادة به يف كلمام، ما جع            
غري أين أدعو اهللا له بالصحة، وأسأل اهللا أن يطيل يف عمره، وأن             .  الليلة، ليسمع بنفسه هذه الكلمات    

 .يقدرنا على الرضا، وأمحد اهللا أيضاً أن قدر لنا بأن يكون هذا األب الفاضل الكرمي، أباً لنا
عندما عدنا من الواليات املتحدة     .   والدي العزيز   والواقع هناك أمر قد ال يعلمه الكثري عن         -

األمريكية أنا وإخواين األربعة يف بداية أو منتصف الطفرة، كانت الرواتب تغري الشباب يف العمل يف                 
 عاماً يف الدولة على أن      ٥٧الشركات، ولكن فوجئنا بالوالد يصر إصراراً وهو الذي عمل ألكثر من            

رافق العامة واخلدمات العامة، وبأن نقدم هلذا البلد الكرمي، ولألهل األعزاء           نتجه مجيعاً إىل العمل يف امل     
كل ما نستطيع وأمتىن من اهللا سبحانه وتعاىل أن يقدرين على أن أريب أبنائي وأوجههم نفس التوجيه                   

والواقع ال أملك أن أعرب عن حقيقة مشاعري يف هذا املوقف، يف هذه              .  لكي خيدموا هذا البلد الكرمي    
كما أرجو العفو ممن مل أحظَ خبدمتهم       .  ملناسبة الكرمية، إمنا كل ما أتوجه به إليكم مجيعاً هو الشكر           ا

خالل تقلدي ملسؤولية وزارة الربق والربيد واهلاتف، على أن هناك نصيحة تلقيتها من رجل فاضل                 
ه، فقد كان يوصي     أمحد شطا رمحة اهللا علي       اجلليل السيد  كرمي تغمده اهللا برمحته، هو معايل السيد       

 .باستمرار خبدمة الناس، ولديه قناعة مطلقة بأن رضا الناس غاية ال تدرك
 وأنا هنا أحب أن أقول ألخي الكرمي األستاذ حممد سعيد طيب أن املسؤول مهما أعطى فإن                  -

هناك أموراً قد ال يعلمها املواطن ومشاكل ومقومات للعمل، والوعود اليت يعطيها املسؤول الصادق               
وإن .  املخلص قد ترتطم يف كثري من األحيان مبشاكل أخرى قد ال تساعد على تلبية الرغبة، أو الطلب                

أية مشكلة تعترض أو تعوق حتقيق بعض الطلبات ال يستطيع أن يديل مبعلومات عن واقعها أو ظروفها،                 
إمنا يف نفس الوقت    واملسؤولون يف املرافق العامة هم يف عناء و        .  ولكن يتحمل معاناا أكثر من غريه     

أعتقد أن الشخص منا يعود ملرتله وهو راٍض متام الرضا إذا كان عمله متجهاً إىل اهللا عز وجل وابتغاء                    
مرضاته، وأنا ال أعتقد أن ابناً من أبناء هذا الوطن الغايل يتردد يف خدمة الناس وتقدمي اخلدمات هلم،                   

يق اخلدمة، ويف هذه احلالة فهو ميلك أن يعد بأن           ولكن أحياناً قد يصاب مبعوقات تعوق رغبته يف حتق         
 .املعاملة أمامه يف سبيل إجنازها



 وهذا الكالم ال أعرب به عن نفسي، وإمنا عن الكثريين من إخواين وزمالئي رؤساء املرافق                  -
على أية حال ففي عملي اجلديد أسأل اهللا أن يوفقين إىل ما فيه اخلري خلدمة أهلي                   .  املوجودين هنا 

رييت وصحيب، وخدمة البلد الطيب، واألهل الكرام، وأنا ابنكم وأخوكم وال أستغين عن                 وعش
أرجو أن يوفق اهللا اجلميع خلدمة هذا البلد        .  توجيهاتكم ونصحكم، وإذا رأيتم مين اعوجاجاً فقوموين      

الطيب، وأرجوكم العفو، وأتوجه جبزيل الشكر ألصدقاء والدي العزيز، كم كنت أمتىن أن يكون                
 . لكم الشكر والتقدير وألصدقاء الوالد أمسى اِإلجالل والعرفان، وشكراً. حاضراً معنا يف هذه اللحظة

 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث خيتتم األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية

ة اللواء  ثنني القادم هو سعاد   ال وذا نصل إىل اية أمسيتنا، وأود أن أذكِّر اجلميع أن ضيف ا            -
صاحل طاهر فاضل مدير عام شرطة منطقة مكة املكرمة، وسيكون احلفل يف داري املتواضعة يف شارع                 

الشكر لكم مجيعاً على مشاركتكم، وطابت أمسيتكم، والسالم عليكم ورمحة          .  الكيال والبيت املعهود  
 .اهللا وبركاته

* * * 
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 حفل التكريم
 ))افتتاح األمسية (( 

 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
ى أشرف املرسلني، حممد    احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عل      .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

أيها اِإلخوة األفاضل مرحباً بكم يف هذه األمسية اليت جتمعنا بواحد من            .  عليه أفضل الصالة والتسليم   
العصاميني الذين كان هلم وال يزال دور فعال يف خدمة هذا الوطن الغايل ويف مرفق من أهم املرافق اليت                   

 الذي يعترب الركيزة األساسية اليت بنيت عليها بعد          إنه جهاز األمن  .  ال غىن ألي مواطن عن خدماته     
وذا األمن وذا االستقرار الوارف ينعم املواطن يف كل بقعة من           .  العقيدة اِإلسالمية هذه الدولة الفتية    

وما من شك أن ظالل هذا األمن لن تظللنا لوال جهود املخلصني من قادة هذا البلد، وأبنائه                   .  بقاعه
وضيفنا يف هذه األمسية    .   ووطنيتهم، ووقوفهم دائماً سهراً دؤوباً يف سبيل هذا األمن          الربرة، وإميام 

اللواء صاحل حممد طاهر فاضل، مدير شرطة منطقة مكة املكرمة، هو أحد هؤالء الرجال الذين تركوا                 
عة هلم يف سجالت اخلدمة الوطنية يف جمال األمن صفحات مشرقة، ويطيب يل أن أقدم نبذة قصرية وسري                

 .عن حياته
 .هجرية١٣٥٤ولد مبكة املكرمة عام  -١
 .خترج من الثانوية العامة وحيمل شهادة مدرسة الشرطة آنذاك -٢
هـ مديراً لشرطة الطائف، ويف     ١٣٩٨تدرج يف وظائف عسكرية عديدة حىت عين يف عام            -٣

هـ، ويف  ١٤٠٣م أصبح مديراً لشرطتها عام      ـة جدة، ث  ـهجرية نقل كنائب ملدير شرط      ١٣٩٩عام  
 .هـ أصبح مديراً لشرطة منطقة مكة املكرمة١/٥/١٤٠٩

 هجرية يف   ١٣٨٦حتصل على عدة دورات عسكرية يف أعمال التحقيق اجلنائي عام               -٤
بريطانيا، ودورة يف تونس يف أعمال األدلة اجلنائية البصمات، ودورة يف الكويت مبعهد القيادات العليا               

 .يب للتخطيط هجرية، واملعهد العر١٣٩٥عام 
 :نال عدداً من األومسة منها -٥
 .وسام التقدير العسكري من الدرجة األوىل) أ(
 .ووسام امللك فيصل من الدرجة الثالثة) ب(



 .ووسام امللك عبد العزيز من الدرجة الرابعة) ج(
 .ووسام السحاب املبارك من مجهورية الصني الوطنية) د(
 . من مسو وزير الداخليةوشهادة تقدير من الدرجة األوىل) هـ(
والوسام الذي ال يزال حيتله هو نشاطه الدؤوب وعمله ووطنيته اليت تعترب شيئاً فريداً يف                 )  و(

 .إخالص كل مواطن يف هذا البلد
 وإنه ليسعدنا أن نرحب به ضيفاً عزيزاً على أمسيتنا يف هذه االثنينية وأعطي الكلمة للمحتفي                -

 . يد خوجهاألستاذ عبد املقصود حممد سع
 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 ومعاملته  ،مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه مثنياً على أخالقه، وسلوكه           

 :مع اآلخرين فقال
يقال لكل من   ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    .   بسم اهللا وحنمده، وبصالته على خري خلقه       -

 أمسيتنا املباركة هذه اللواء صاحل طاهر فاضل، مدير شرطة منطقة مكة املكرمة،              امسه نصيب، وضيف  
له من امسه واسم أبيه واسم عائلته نصيب كبري، فهو صاحل مصلح، طاهر اليد واللسان، فاضل املسلك                 
واألخالق، هذا ما عرفناه عنه وما عرفته عنه شرطة جدة، وما عرفه عنه هذا الثغر الباسم على مدى                   

 .سنني الطوال اليت عمل فيها نائباً ملدير شرطة جدة، ومن مث مديراً عاماً هلاال
 عرفنا فيه اخللق الكرمي، واجلد، والترغيب رغم أن هذا املنصب كما يف أذهان الكثريين ومنذ                -

سوف أنادي  :  صغرنا مرتبط بالترهيب، حىت أنه يف الصغر إذا أردنا أن خنيف أحداً، أو نستغيث نقول               
 .عسكريلك ال

 اللواء صاحل فاضل ملا قدمه لشرطة جدة كان منوذجاً حيتذى للموظف الدؤوب على عمله،                -
لقد طوع القوانني والنظم للخري ومل يك املوظف الذي         .  املخلص لوطنه ومواطنيه، املصلح لذات البني     

 .ساءةاختذ منها الطريق للتعقيد واِإل
رم فيه اخللق الطيب، والعمل الطيب، واملوظف        هلذا عندما نكرمه يف هذه األمسية فإننا نك         -

الطيب، وهذا التكرمي هو تكرمي لنا ألن هذا أقل ما جيب لرجل أعطى من نفسه وجهده الكثري هلذا                    
 .، وملثل هذا فليتنافس املتنافسونملثل هذا فليعمل العاملونالوطن ومواطنيه، 

نا أن نشكر له اجلهد الذي قدمه طيلة          ويف هذه األمسية املباركة اليت حنتفي فيها به، يسعد          -
واآلن وهو خيطو إىل عمله اجلديد كمدير       .  السنوات اليت خدم فيها هذا املرفق، وهو ليس بالبعيد عنا         
نعمة نقدرها من   .  شراف على شرطة جدة   شرطة منطقة مكة املكرمة سيكون من ضمن مهامه اإلِ          



ء صاحل فاضل، وهذا دأبه دائماً فينا، ودأبنا دائماً         املسؤولني يف اختيار الرجال األفاضل مثل األخ اللوا       
 .الشكر والتقدير

 نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يدمي علينا هذه النعمة، وأن يدمي وجود الرجال الطيبني، لينهضوا                -
انينا القلبية مكررة ألخينا اللواء     .  بأعباء خدمة هذا الوطن على الوجه األكمل، وعلى الوجه املطلوب         

 طاهر فاضل، ومتنياتنا له بالتوفيق، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ميده بعونه فهو يف بقعة من                    صاحل
فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل عمله       .  أشرف بقاع األرض، تتضاعف فيها احلسنات باألعمال الطيبة       

نسان ليس  يب فاإلِ طيباً، وأن يعوضنا خبلفه الذي مسعنا عنه أيضاً دون معرفة أنه خلف صاحل، وخلف ط              
له يف هذه الدنيا إالَّ السمعة احلسنة، فنسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يدمي عليه هذه السمعة، وأن يدمي                    

وختاماً أود أن أذكر اجلميع بأننا يف أمسيتنا القادمة          .  على خلفه أيضاً هذه السمعة اليت مسعناها عنه        
سعدنا أن نشارك يف االحتفاء م مجيعاً، ولكم         وي.  سنحتفي بضيوف كرام هم رؤساء األندية األدبية      

 . الشكر على مشاركتكم، وطابت أمسيتكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :مث أُعطيت الكلمة لألستاذ الكبري حممد حسني زيدان، حيث قال

: سالم على سيدنا حممد رسول اهللا، وأما بعد       احلمد هللا، والصالة وال   .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
فماذا عندي من كلمة أقوهلا عن صديق كنت أشرب من يد أهله ماء زمزم، فهو عريق يف مكة عراقة                    

ولكن أعرفه معرفة فيها بعض القرابة ألصهاري من بيت طيبة، وهو يعرفين أيضاً هذه              .  أهلها األكرمني 
د كان هو القريب ملا تفضل علي به من حفاظ على قيميت، ومن             املعرفة، ولئن كنت البعيد عن لقائه، فق      

 .عناية يب
فكانت الشرطة أيام   "  اجلندرمة" لكين أريد أن أتكلم عن األمن لقد كنا ال نعرف إالَّ                -

" اجللواز"ولكن سبق يف التاريخ أن الشرطي يطلق عليه         "  اجلندرمة"األشراف، وأيام األتراك يطلق عليها      
كنت :   عمر بن اخلطاب وسيدكم مجيعاً فاروق هذه األمة، وعبقريها رضي اهللا عنه             لذلك قال سيدي  

صاحب رسول اهللا وجلوازه، مث أصبحت صاحب أيب بكر وجلوازه، وتذكرون أنه مل يتقدم أحد بإساءة                
هذه هي  .   عن ذلك  دعين أقتله يا رسول اهللا، فكان مينعه رسول اهللا          :   إالَّ قال عمر   إىل رسول اهللا    

 .ظيفة اجللواز، أو وظيفة مدير األمن يف العصر احلديثو
 صاحل فاضل له من امسه نصيب فهو صاحل يف أهله، وبيته، وقرابته، ووظيفته، وعمله، وهو                  -

كنا ال نعرف مدير الشرطة إالَّ واحداً من الذين خلفتهم حكومة           .  فاضل حينما أصبح صاحلاً هلذا املركز     
نه مل يكن بيننا من هو مؤهل ألن يكون مدير األمن العام أو مدير                األتراك أو حكومة األشراف، أل    



الشرطة، ولكن وهللا احلمد فتحت الدولة املدارس، فاتسع نطاق العلم، فأصبح أبناؤنا هم الذين                 
لوال األمن ملا   :  ولقد قلت مراراً  .  يحكُمون بيننا، ويحِكمون نطاق األمن بيننا، فاألمن هو رأس مالنا          

ميل بترول، ولوال األمن ملا أنشئت جامعة، لوال األمن ما تيسر طريق حاج، فمن املزايا اليت                 أنتجنا بر 
وجاء من  .  تذكر لعبد العزيز بن عبد الرمحن أنه هو الذي أسس هذا الكيان الكبري، أسس هذا األمن                
 جلواز، وإمنا   بعده أبناؤه يفتحون املدارس ليخرج منها رجال أمن، حيفظون األمن عليه، فال جندرمة وال             

 .هو مدير شرطة، مدير أمن عام حيفظ علينا األمن
ال أدري هل هو ينتسب إىل احلوازم اخلطابيني؟ وهم من أطيب            "  خطايب" وذُكر يل أن خلفه      -

الناس يف حرب، ومن أطيب القبائل، أم هو خطايب ينسب إىل عمر بن اخلطاب؟ على كل لقب نظيف                   
 .ظيف بعدهنتمىن منه، نرجو له أن يكون الن

 أحيي صاحل فاضل حتيته يل فيما يعلم من إحسان علي، جزاه اهللا عين خرياً والقرابة جتعلين                   -
أحيي ابنه، وأحيي صهره حممود نصري بن عبد الغين نصري الذي هو سبب القرابة بيين وبني صاحل                    

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. فاضل
 

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

ال شك يف أين أشعر بسعادة غامرة يف أن أسهم          .   بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا       -
 .يف االحتفاء بصديق كرمي وابن بار ملكة، وهو من بلدي مكة اليت أعتز باالنتماء إليها

 

اذ عبد املقصود خوجه عندما      عرفت صاحل فاضل، وقد سبقين إىل وصفه وصفاً دقيقاً األست           -
هذه األمساء أو الصفات الثالث صاحل وهو فعالً صاحل، صاحل يف عمله،            .  قال إنه صاحل وطاهر وفاضل    

 .وصاحل يف سلوكه، وطاهر الذيل وطاهر اليد أيضاً، وفاضل يف خلقه
 

تكون  ال أكتمكم أننا معشر األدباء أو الذين نتعامل مع الكلمة حنب أن نقول دائماً أن                    -
الصراحة رائدنا، فأنا أحب أن أكون صرحياً دائماً وامسحوا يل أن أذكر أنين كنت أشعر بانكماش عند                  

ولكن عندما ويل صاحل فاضل شرطة جدة         .رؤية أي جندي أو أي شرطي ورمبا يشعر بذلك الكثريون         
رطة، ولرجال  أحسست وكأين يف مرتيل، يف بييت على كرسي أشعر باألمان، واحلب لصاحل فاضل، وللش             

لذلك فصاحل فاضل وكما قال األستاذ عبد املقصود خوجه له من امسه             .  األمن معاً يف جدة بالذات    
فهذه .  نصيب، ولذلك مسى ابنه أيضاً نبيالً، فأنا أغبطه أنه صاحل وابن طاهر، ولقبه فاضل، وابنه نبيل                

 .األمساء أو الصفات تتعاون يف تكوين شخصية صاحل فاضل



أين طلبته بالتليفون ملوضوع بسيط مل أجد من صاحل فاضل إالَّ الكلمات اللطيفة               أذكر مرة    -
صاحل فاضل التقيت به    .  اليت تعبر عن أدب جم، وسلوك حسن، وتعامل رفيع املستوى مع مواطن مثلي            

أكثر من مرة، والتقيت به يف عدة أماكن، ويف كل مرة أجد نفسي تزداد حباً له، وهذه صفة أغبطه                     
وال أعتقد أن إنساناً عرف صاحل      .  ، ألن قيمة الرجال بالصفات احلميدة اليت يقدموا تمعهم         عليها

واإلنسان دائماً وأبداً يتم تقييمه مبا يتعامل به مع اآلخرين، ال بعلمه،             .  فاضل، فلم يقدره كل التقدير    
زين الذين يزينون التاريخ    فصاحل فاضل من هؤالء الرجال املمتا     .  وال مباله، وال مبكانته، وال بوظيفته     

وإين ألشكر األخ عبد املقصود خوجه على تكرميه رجالً نعتز به ونفرح لذهابه إىل مكة، وإن                .  بأعماهلم
كان مكتبه هو كما قال يل اآلن موجوداً يف جدة، وهذا ما يسعدين سواء يف جدة أو يف مكة ألن صاحل                     

 خدم جدة باخللق والتعامل احلسن مع اجلمهور،         فاضل ابن مكة البار، جيب عليه أن خيدم مكة كما          
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :مث أُعطيت الكلمة لسعادة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين الذي قال

على آله  أمحدك ريب، وأصلي وأسلم على خري خلقك، سيدنا حممد، و         .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 :وصحبه أمجعني وبعد

 لعل الذين ذكروا بعض الوظائف، أو بعض الوظيف عن اللواء األخ صاحل فاضل كانوا قرييب                -
عهد بالوظيفة، وإذا مل ختني الذاكرة من الكرب فأنا أرجع م إىل سبع وعشرين سنة، أو أكثر حينما كان                   

هد كان هناك لقاء عرب الصحف واِإلدارات اليت        فمنذ ذلك الع  .  اللواء نقيباً، وكان مديراً ملرور جدة     
تتعامل مع اجلمهور، وهلا عالقة لصيقة م هي عرضة ألن تنتقد، وعرضة ألن تتحاور مع اآلخرين، أو                  

هكذا طبيعة احلياة يف كل زمان ومكان، واملرور أحد هذه املرافق اليت هلا صلة              .  يتحاور معها الكاتبون  
 .اليوميةوثيقة لصيقة حبياتنا العامة 

 وكنت أحد الناقدين، أو الكاتبني عن املرور وبقية األجهزة األخرى، وكان النقيب صاحل                -
آنذاك يتحمل نقدنا العنيف أحياناً، وهذا النقد يشهد اهللا، أكتبه ويكتبه إخواين من املواطنني بدافع                 

 يف كل مكان موضع     صالح، ليس ألحدنا هدف عند اآلخر، وإمنا حنن حنرص على أن تكون واجهتنا            اِإل
 .إعجاب وتقدير

 حنن املواطنني يف حاجة ماسة جداً إىل أن يدخل كل موظف جديد يف ديوان املراقبة العامة يف                   -
وقبل كل شيء جيب أن     !  ويؤدي واجبه !  جهاز من أجهزة الدولة لكي يهيأ كيف يتعامل مع اجلمهور         

 كل هذه واجهات    ...ملرور، والشرطة و  اجلمارك، اجلوازات، والتاكسي، والفندق، وا    .  يكون ذا خلق  



سواء أكان للمواطن، أو للعابر، أو للمقيم، الكمال هللا سبحانه وتعاىل، ولكن دائماً حناول أن نعاجل                  
الكمال البشري لكي نكون قدوة، وينبغي أن يشيع هذا اخللق يف كل من يشغل وظيفة يف أي مرفق يف                   

 .هذه احلياة عامة، ويف هذا الوطن خاصة
 

أنا ال أقلل من وظيفة األمن يف بالدنا، ولكين أقول           .  واحلديث عن األمن حديث عن الدين       -
حبق وبدون مزايدة أننا مدينون بتطبيق الشريعة، لوال تطبيق الشريعة ما كان هذا األمن، كل العامل يف                  

ة، وميلكون  الكرة األرضية من شرقها إىل غرا يف حرية وهم ميلكون قوات ال منلكها، وميلكون أسلح               
قدرات، وميلكون دراسات عن اجلرمية وعن ارمني، وعن املشاكل، وعن تعقيدات احلياة، وعن                
املتغريات، وعن املخدرات ولكنهم عجزوا على أن يكافحوا اجلرمية، وهم اآلن حياولون أن يستفيدوا               

 .سالميسالمية، ومن الدين اِإلمن العقيدة اِإل
 

ال أشك يف هذا، وال أعتقد أنكم تشكون أن         .  من وباألمن لعقيدتنا   حنن مدينون يف األمن ولأل     -
تطبيق الشريعة هو الوسيلة الوحيدة اليت ختيف الظاملني، أو املعتدين، أو ارمني، أو الذين حياولون أن                 

، فالذي يقتل سيقتل  .  ولكم يف الِقصاِص حياةٌ يا أويل األلباب      :  يقول اهللا سبحانه وتعاىل   .  يصنعوا شيئاً 
 .قضية حمسومة، قبل أن يقدم على هذه اجلرمية حيسب ألف حساب وحساب أنه سيقتل

 

 لكن يف دول كثرية حيكمها نظم وضعية، حياول احملامون تربئة ارم بطرق ملتوية بإلصاِق                 -
صفة اجلنون واملرض إليه، على أية حال أنا ال أقلل من األمن، ولكن األمن مدين هلذا الدين الذي آزره                   

واحلديث عن  .  األمن عبارة عن سياج أو وسيلة تنفيذ      .  جعل له شوكة واخلوف من الدين ال من األمن        و
اللواء ال شك أنه حديث مجيل عن خلق هذا الرجل الذي يعترب تعاملنا معه حمدوداً، عندما كان يف                    

ن الغاضبني  لكن ما أراه وما أمسعه أ     .  املرور قبل ست وعشرين سنة، أو عندما أصبح اآلن يف الشرطة           
الذين يغضبهم بعض املوظفني، أو ذوي احلقوق حينما يهرعون إىل رجل كاللواء صاحل فاضل فيجدون               

 .صدراً رحباً، ومقابلة كرمية، وحياولون أن يعينوهم ما استطاعوا إىل ذلك سبيالً
 

نا،  هذا اخللق حنن يف حاجة إليه يف كل مرفق قيادي، يف كل عمل مرتبط باجلمهور ألنه صورت                 -
نسان ال يذكر مباله، وال يذكر حبسبه، وال يذكر بنسبه، وإمنا يذكر بتقواه، واخللق منشق من هذه                  اِإل

يف هذه الليلة اليت يكرم فيها اللواء األخ صاحل فاضل أشارك بالتهنئة اخلالصة، فهو خليق ذا                .  التقوى
 ألخي األستاذ عبد املقصود،     التقدير ألنه على خلق، وألنه يعرف كيف يتعامل مع اآلخرين، وشكراً           

 . وهلذه املناسبة، شكراً لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة األستاذ مصطفى عطار(( 
 :مث حتدث األستاذ مصطفى عطار فقال

أيها اِإلخوة إنين سعيد هذه الليلة إذ أشارك أخي الوجيه عبد             .   بسم اهللا الرمحن الرحيم     -
 .ِإلخوة املتحدثني يف االحتفاء بسعادة اللواء صاحل فاضلاملقصود خوجه، وا

 اللواء صاحل فاضل إضافة إىل ما قاله اِإلخوة الكرام الذين سبقوين، أحب أن أذكر له هذا                   -
من عظمت نعمة اهللا عنده،     "  : يقول فالرسول  .  احلديث الذي أعتقد أنه يضعه دائماً نصب عينيه        

، فأخي اللواء صاحل    "تمل تلك املؤونة عرض تلك النعمة للزوال      عظمت مؤونة الناس عليه، فمن مل حي      
فاضل دائماً وأبداً يضع نصب عينيه يف أنه يتحمل أذى الناس يف سبيل أن يوجد وسطاً بني رجال                    

 .جحاف، وبعيدين عن الصلف الذي اشتهروا بهالشرطة بعيدين عن اِإل
روف وجوهاً من خلقه حبب إليهم      إن اهللا عز وجل جعل للمع     "  : وأيضاً هناك حديث آخر    -

، واللواء صاحل فاضل كما وصفه اِإلخوان       "املعروف وحبب إليهم فعاله ووجه طالب املعروف إليهم        
الذين سبقوين بدماثة اخللق وأنه على جانب كبري من الفهم لعمله، لتدرجه يف هذا العمل، ويف هذا                   

اماً للنجدة وللمرور مبكة املكرمة، وما من شك يف         املرفق احليوي الكبري ولقد عرفته حينما كان مديراً ع        
أن من يعمل يف بلده ويف مهبط رأسه جيد صعوبة كبرية يف التوفيق بني رغبات الناس، ألن كثريين                     

وكان وهللا احلمد من خرية الذين استطاعوا أن يزاولوا عملهم بدون           .  يلجأون إىل أسرته وإىل أصدقائه    
 .قانون والنظام، وهذه ميزة طيبة لرجل كرميأن يغضب أحداً أو يفتات على ال

 

 ولقد وجدنا حنن منسويب التعليم منه كل عون حينما كان يف منصبه كمدير عام للمرور                   -
والنجدة يف مكة املكرمة، فما كنت أتصل به يف شأن رجل من رجال التعليم تعرض حلادث كذا إالَّ                    

 .وتوىل حل املوضوع، وأطلق سراحه
 

أبداً حفظه اهللا يقيل عثرات ذوي احلاجة، وهذه ميزة كبرية جداً ال جندها عند                وكان دائماً و   -
إن بعض اِإلخوة املوظفني ال يريدون أن يعترفوا ذه القيم، أو ال            :  الكثريين، كما قال السيد علي فدعق     

رجوه أن  ولقد كنت أذكِّره حني أقابله، وأ     .  يريدون أن جيعلوها من أسلوب تعاملهم يف وظائفهم الرمسية        
حياول أن يوصي ضباطه وخباصة أولئك الذين يعملون بإدارة احلقوق املدنية أن يقللوا من إرسال الناس                

صالح بني املتخاصمني، فكان حفظه اهللا من ضمن ما         إىل السجن، وأن حياولوا بكل الطرق املمكنة اإلِ       
دنية عدم إصدار املوافقة    لقد جعلت السجن من اختصاصي، وطلبت من الضباط يف احلقوق امل          :  قاله يل 

هلذا فإننا هذه الليلة حينما حنييه، نرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن           .  على سجن مواطن إالَّ بعد الرجوع إيلَّ      



يوفقه، ونرجوه أن يويل هذا املوضوع اهتماماً كبرياً، فكثري من القضايا ميكن حلها وتسويتها بالصلح،                
 .مارة الطرق السلمية يف احللإذا سلكت جهات دوائر األمن، ودوائر اِإل

 يف ختام هذه الكلمة هناك رجاء أقدمه لسعادة اللواء وهو أن بعض رجال الشرطة أثناء                   -
قيامهم بعملهم الرمسي يف احلراسة ال يكونون منضبطني، والعسكرية انضباط قبل كل شيء، فأرجو من               

يكم، وأحيي أخي اللواء صاحل فاضل،      يمرةً أخرى أح  .  أخي اللواء أن يكون هلذا األمر شيء من عنايته        
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة الدكتور وديع أمحد كابلي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور وديع أمحد كابلي فقال

لقد .   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني              -
 األستاذ األديب عبد املقصود خوجه على تكرمي الرواد واألفاضل من أبناء هذا               عودنا سعادة األخ  

البلد، ومن ضيوف هذا البلد الكرمي، ويف هذه األمسية الطيبة حنتفل بتكرمي سعادة اللواء صاحل طاهر                 
فاضل، الذي ساهم خالل حياته العامة يف جهاز األمن مسامهة بارزة ال ختفى على أحد، وال أريد أن                   

ضيف كثرياً ملا قاله من سبقين من املتكلمني عن مسامهاته العامة يف جهاز األمن، فهو شيء معروف                   أ
 .لكثري من احلاضرين هنا

فهو إنسان مبعىن   .  نسان ولكين أريد أن ألقي بعض الضوء، ونتكلم الليلة عن صاحل فاضل اإلِ            -
لة خاصة غري أن هناك عالقات تربطين       فصلة القرابة هي ص   .  الكلمة، وليس ذلك للقرابة اليت تربطين به      

به أقوى بكثري من عالقة القرىب، فقد ال يعرف اآلخرون أنه رجل عصامي من الدرجة األوىل، مكافح،                  
 .يتحلّى بأخالق عالية، ومثل عليا، وسعة صدر حيسده عليها كثري من أصدقائه ومعارفه

ن، ولكن معرفيت به معرفة ترجع       ومعرفيت به ال تنبع فقط من خالل حياته العملية كرجل أم            -
إىل نعومة أظافري، فقد عرفته أخاً عزيزاً كرمياً، ميتاز على غريه حبلمه اجلم، ونبل مشاعره الفياضة،                  

ولقد كان والده العم طاهر فاضل رمحه اهللا من رجال مكة البارزين خلقاً وعلماً، خدم               .  وحسن عشرته 
 .ه على األخالق الفاضلة، والصراط املستقيميف جهاز األمن موظفاً مدنياً، وربى أبناء

نسان صاحل فاضل، فقد كافح والده رمحه اهللا من أجل           هذه بعض اجلوانب اخلاصة من حياة اإلِ       -
تربيته تربية صاحلة، ليخرج هلذا الوطن مواطنني صاحلني، قاموا خبدمة هذه األمة، وقاموا خبدمة                  

لة هلذا البلد يشكره عليها اجلميع، فهو من العيون          قدم خدمات جلي  .  مواطنيهم وإخوام يف الوطن   
الساهرة على أمن وراحة املواطنني، الذين ينامون مطمئنني يف بيوم، ولكم رأيته يف مواقف أكثر من                 



هذا املوقف الليلة، ال يستطيع أن يستمتع جبلسة خاصة، بل ال يكاد يأخذ جملسه مع أهله وأوالده، إالَّ                  
 .يخرج مستعجالً ألداء خدمة الواجب، وخدمة الوطنويستدعى هاتفياً، ف

ضافة إىل ذلك، فهو إنسان بار بوالديه، حنوناً عطوفاً على إخوانه، واصالً             إن صاحل فاضل باإلِ    -
ألقربائه وأرحامه، فهذه ميزة ميتاز ا صاحل فاضل بيننا، ومعروفة عنه بني أقاربه وأهله أنه حنون يصل                  

 .هم بصفة مستمرة رغم مشاغله الكثرية املتعددةالكبري والصغري، يسأل عن
إنَّ ما وصل إليه صاحل فاضل مل يأِت عن         :   كما أنه يتمتع بثقة املسؤولني، وأريد أن أقول هنا         -

وكل ما حققه إمنا حققه عن طريق التضحية، عن طريق          .  طريق الصدفة، فهو يستحق كل ما وصل إليه       
هذه من الصفات الفاضلة    .  حترموه، وقدر اآلخرين فقدروه   أنه أحب الناس فأحبوه، واحترم الناس فا      

واحلقيقة أن هذه الكلمة هي ما ميكن أن أساهم ا يف            .  اجلميلة، وأعتربه أحد الرموز واملثل العليا يل      
التعبري عن شكري وعن إعزازي وعواطفي حنو أخي الفاضل األخ صاحل، وأشكر األخ عبد املقصود                

وأعتقد أن  .  صة يل، وأشكركم مجيعاً على احلضور لتكرمي أخي صاحل فاضل         خوجه على إتاحة هذه الفر    
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا. تكرميه تكرمي للجميع، وشكراً جزيالً

 

  ))كلمة احملتفى به اللواء صاحل طاهر فاضل(( 
 :مث حتدث اللواء صاحل فاضل، حديثاً مستفيضاً شكر فيه مضيفه واحملتفني به فقال

اِإلخوة .  اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد             بسم   -
يسعدين ذه املناسبة أن أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ عبد املقصود          ..  األفاضل مجيعاً، أيها احلفل الكرمي    

إنين إن  .  لطاهرخوجه، ملا حباين به من تكرمي يف هذا اجلمع الذي أعتز وأفتخر خبدمته يف هذا البلد ا                 
كنت توليت هذا املكان فالدوافع كثرية منها دعم املواطن دائماً وأبداً، والشكر يعود والفضل هللا                  
سبحانه وتعاىل بأن أنعم علي بأن أحتمل أعباء هذه املسؤولية، وأرجو أن أكون عند حسن ظن                    

ى الذي يعرفه عين الناس، وأرجو      املسؤولني يب الذين اختاروين هلذا املكان، وسأواصل مسرييت باملستو        
وإنين أشكر جلميع اِإلخوة املتحدثني يف هذه الليلة ملا غمروين          .  أن أحقق املزيد من خالل منصيب اجلديد      

به من ثناء عظيم وكلمات شعرت من خالهلا بسعادة غامرة، سوف لن أنساها مدى حيايت، فهذه الليلة                 
 .من الليايل اليت سوف أعتز ا

لصاً أن أكون يف املستوى الذي يرغبه مين أي مواطن، وأرحب بأية خدمة، فما زلت                وأرجو خم  -
أعترب نفسي جمنداً خلدمة املواطن، ما عينت إالَّ من أجله، وهذه العادة اليت عودنا عليها مجيع املسؤولني،                 

. م، وإمارة مكة  وعلى رأسهم خادم احلرمني الشريفني، واملسؤولون يف مقام وزارة الداخلية واألمن العا           
 .وحنن نسري على هدى هذه املسرية



 وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يدمي علينا نعمة األمن واألمان، وأن أكون موفقاً فيما هو من                   -
إنين ال أنسى ذه    .  واهللا سبحانه وتعاىل يأخذ بيدي يف كل ما أقوم به إن شاء اهللا            .  صالحييت يف عملي  

خوة مجيعاً الذين تكلموا عين على أنين أود أن أرجع الفضل ألهله لكل ما               املناسبة أن أقدم الشكر لإلِ    
وصلت إليه، فبيننا اآلن معايل الفريق حممد الطيب التونسي الذي أعتز به وأفتخر بقيادته عندما كان                 

فلقد .  وكان يغمرين دائماً بعطفه وتشجيعه    .  يشغل مدير األمن العام، فهو الذي اختارين للعمل يف جدة         
لت إىل الرياض باختيار وترشيح منه، كما مت نقلي إىل جدة بترشيح منه أيضاً وما وصلت إىل هذا                    نق

وأكرر شكري للحضور وجلميع اِإلخوة،     .  املركز القيادي إالَّ بفضل اهللا سبحانه وتعاىل، مث بتشجيعه         
ئيت أو االحتفاء   ولألستاذ عبد املقصود الذي حيرص كل احلرص على عدم ترك مناسبة إالَّ ويبادر بتهن              

 .يب
 

 وهذه ليست أول مرة حيتفل يب ا بالنسبة يل، بل سبق عند ترقييت أيضاً إىل رتبة لواء كان من                    -
أول املبادرين إىل ذلك، فجزاه اهللا عنا خرياً، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يدمي املعروف والصالت                  

 . كم ورمحة اهللا وبركاتهالطيبة بيننا مجيعاً، ولكم الشكر اجلزيل، والسالم علي
 
 
 

 األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
  ))يقدم الفريق الطيب التو�سي إللقاء كلمة

 :مث قدم األستاذ عبد املقصود خوجه الفريق الطيب التونسي ِإللقاء كلمة ذه املناسبة فقال
 

لرجل الطيب، لقد    طاملا ذكر الفريق الطيب التونسي فإنين سأحتكم إليكم مبا بيين وبني هذا ا             -
حاولت الكثري بل وبذلت ما هو فوق الكثري، لنقوم ببعض ما جيب له، وملا قدمه هلذا الوطن من جليل                    
األعمال جزءاً بسيطاً ملا له علينا، وهو تكرميه، ولكنه يأىب دائماً، بل وقد صدين ولذلك أرى أن                    

 .تساعدوين عليه فما نقوم به ما هو إالَّ واجب
 

تكرمي للرجال الذين عملوا، وقدموا، وبذلوا، فأرجو أن يستجيب، وقد أشركتكم            فتكرميه هو    -
يف هذه املسؤولية فعسى أنه الفاعل، وعسى أنه يقدر دعويت املستمرة له ِإلظهار تقديرنا املستمر له،                  

 .ولكن فقط بشكل مجاعي، فأرجو أن يستجيب، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 . فليتفضل. عتقد أن للفريق كلمة خيتتم ا على طريقة احللو يف اآلخر وذه املناسبة أ-



  ))كلمة الفريق الطيب التو�سي(( 
على إثر كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه تقدم إىل منصة اخلطابة الفريق الطيب التونسي              

 :وألقى الكلمة التالية
 

رئيسة، وفررت من املواجهة حىت ال      هربت من الطاولة ال   .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
أنزلق إىل إلقاء كلمة فأثقل ا عليكم، ولكن كتب عليكم أن تسمعوين مرة أو مرتني يف كل عام حىت                    

ما حيليت وقد ذكر امسي؟ ذكره األخ الزميل العزيز اللواء صاحل فاضل، وذكره األخ احملتفي                .  تتوبوا
 .الكرمي عبد املقصود خوجه

 

كلمة األخ الكرمي اللواء صاحل فاضل ترجع يب الذكرى إىل أكثر من عشرين عاماً               فتعقيباً على    -
عندما تعينت مديراً لألمن العام، وكأي مدير عليه أن خيتار رجاله، فاملدير، والقائد الناجح ليس هو                  

ن الذي يدير كل العمل بنفسه، فذلكم هو املركزي ولكنه الذي خيتار اجلهاز، والرجال األكفاء، الذي               
 .يساعدونه يف إدارة أعماله، أو فيما يوكل إليه

 

 وبلغ مسامعي عن النقيب صاحل فاضل وكان يف املنطقة الغربية، وكنت أحتاج يف إدارة شؤون                -
أن يكون حي الضمري نقيه، ويكون كامتاً لألسرار،        :  الضباط إىل ضابط كفء ذي صفات خاصة أوهلا       

 .ويكون ذا كفاءة ومقدرة ومعرفة بالرجال
 

 فذكر النقيب صاحل فاضل، وأتيت به وباشر عمله، مث أسر إيلَّ مبشكلته، وكان ال بد من أن                   -
عرفت أنه بار بوالديه، وأن نقطة ضعفه هي نقطة قوة وذلك           .  أصغي إليها، وال بد من أن أستجيب هلا       

 ال يزال يذكر ذلك     بره بوالديه، فاستجبت لطلبه، ونقلته إىل املنطقة الغربية، وقلت له وهو يذكر ولعله            
 .أنك ستنقل إىل جدة للمرور وأخشى عليك من جدة وأهل جدة، بني مادح وقادح

 

.  ولكن ذكرمت يف األخ اللواء صاحل فاضل صفات كثرية، ونسيتم أحسن صفة فيه وهو احلياء               -
 األدب  قد يكون ال حياء يف الدين وال حياء يف األمن، ولكنه استطاع أن جيمع بني احلياء واحلزم، بني                  

 .واحلزم
 

 اللواء صاحل فاضل ضابط فريد يف صفاته، ومن تلك الصفات اليت يتميز ا احلياء، واحلياء                 -
شعبة من شعب اِإلميان، وصاحل فاضل حمبوب من اجلميع، وإذا أحب اهللا عبداً حبب فيه خلقه والسالم                 

  ...عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة ختام األمسية(( 
 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التاليةمث اختتم 

 يف الواقع ذه الكلمات الطيبة اليت مسعناها من الفريق الطيب التونسي، ندعو اهللا سبحانه                 -
وتعاىل أن ميد ضيفنا بعونه وتوفيقه، وأن يكمل مسريته، كما أراد بإصرار وخلق ودأب، حىت يتفيأ                  

 .ا، وهي نعمة األمناجلميع هذه النعمة الكبرية، اليت نعيشه
 بامسكم مجيعاً نشكر اللواء صاحل فاضل على تفضله بقبول دعوة تكرميه هذه األمسية، لتبقى                -

هذه األمسية وساماً على صدورنا مجيعاً، ألننا حنتفي بالرجال الذين هلم باع ودور فعال وإجيايب يف خدمة                 
 .بالدهم وأمتهم

على قبوله هذه الدعوة، ونرجو له إن شاء اهللا مزيداً من            بامسنا مجيعاً نشكر اللواء صاحل فاضل        -
التوفيق والسداد لنلتقي دائماً به يف أعمال جليلة، ومشوار متواصل العطاء، ال ينقطع يف خدمة هذا                  

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. البلد

* * * 
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 حفل التكريم
 ))افتتاح األمسية ((

 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
خوة األفاضل يف لقاء هذه األمسية اليت       أيها اإلِ .   احلمد هللا، والصالة والسالم، على رسول اهللا       -

عن غريها من األمسيات بأا وقفة مع منارات الفكر والثقافة يف بالدنا، فاألندية األدبية والثقافية               تتميز  
فالتنمية اليت متت بعطائها املادي والصروح اليت بنيت        .  تعترب عالمة بارزة، تتوج صدر التنمية يف بالدنا       

 أبناء هذا الوطن، ولكن     والطرق اليت شقت والسدود اليت أقيمت، كلها كان هلا مردود مادي على            
العناية الكرمية من حكومة خادم احلرمني الشريفني كانت دائماً حترص على أن تواكب هذه التنمية                 

 .نساناملادية تنمية موازية تعىن بتنمية اِإل
 وانطالقة هذه األندية بكل عطاءاا إمنا هو جتاوب كرمي هلذا املنعطف الطيب الذي يعطينا ثراء                -
 .نياً، يكون له مردود إن شاء اهللا على أبناء هذه البالدفكرياً وذه

 فمرحباً ذه السنة احلميدة اليت سنتها األندية يف لقاءاا املتجددة واملتكررة يف مواقع خمتلفة                -
واليوم الثغر الباسم جدة ترحب بكل رؤساء األندية األدبية الثقافية يف            .  من اململكة العربية السعودية   

 .كة العربية السعوديةمدن اململ
ثنينيتكم يسرها أيضاً أن ترحب م يف هذا اللقاء الذي نرجو من ورائه أن تتواصل األفكار                ا و -

مرحباً م بينكم ومعكم ونرجو أن      .  وتتحد املشاعر دائماً، لكي نئهم على إجنازهم وعطائهم املتواصل        
  .تكون إن شاء اهللا أمسية طيبة

  ))ذ عبد املقصود خوجهكلمة احملتفي األستا(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيوفه فقال

أمحدك اللَّهم، وأصلي على خري خلقك اهلادي األمني، السالم عليكم          .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
نية أصحاب املعايل والسعادة األساتذة األفاضل واِإلخوان األكارم رواد االثني          .  ورمحة اهللا وبركاته  

كواكبها وجنومها بامسكم مجيعاً أرحب بإخواين أصحاب السعادة رؤساء األندية يف اململكة،            .  وأصحاا
أهالً ومرحباً بكم يف هذه األمسية اليت تقام        :  عزازوأقول هلم بكل احلب والتقدير وبكل االعتزاز واإلِ       



املعطاء من نفحات القداسة    على شرف حضوركم، وتتألق مبشاركاتكم، ومتتلىء أجواؤها بأريج وطننا          
ميان يف طيبة الطيبة إىل شذى اخلزامي يف جند، وعطر الفل يف امة وعسري، ومن               يف أم القرى، مآرز اإلِ    

. جدة اجلميلة ومهسات موجها اخلالب      ، إىل نسمات حبر   )١(فوح بساتني األعناب والرمان يف وج واملثناة      
احليوي الدؤوب الصديق احلبيب سعادة األستاذ عبد        لقد كان توفيقاً من نادي جدة االديب ورئيسه          

جازة السنوية  الفتاح أيب مدين أن يستضيف لقاءكم السنوي يف هذا الوقت من العام، وخالل هذه اإلِ               
يف شتاء جدة الربيعي لتتحاوروا معاً ولتحاوروا زمالءكم وأصدقاءكم من األدباء واملثقفني، ولتتدارسوا             

 فيما ينفع األدب واألدباء، ويرعى شؤوم، وحيتضن أجياهلم، ويفتح            وسائل التكامل يف أعمالكم   
 .بداع لكل األصوات من خمتلف األجيال واألعمارالطريق واسعة أمامهم حنو آفاق جديدة من اِإل

 

ثنينية  ومل يكن ليصح أن يعقد هذا اللقاء ذه الكوكبة من رؤساء األندية، وال يكون لال                  -
ثنينية كما تعلمون هي لقاء حول الكلمة الطيبة، وهي حوار بني الثقافات              وروادها منه نصيب، فاال   

واألجيال، وهي جسر لتبادل املعارف واخلربات، ولذلك كان حرصها على أالَّ تغيب عن هذه املناسبة                
 .املترفة والغنية برجاهلا

 

 سعيداً   وهلذا عدت خصيصاً من فرنسا ألقضي هذه األمسية معكم مرحباً ومؤهالً ومسهالً              -
أيها احلضور الكرمي، لقد أدت األندية األدبية باململكة منذ إنشاء أوهلا يف مدينة جدة قبل ما                .  بكل منكم 

يزيد على عشرين سنة أدواراً بالغة األمهية يف احلياة الثقافية، فنمت سنة بعد سنة وهي تضخ يف رئة                    
مسيات الشعرية، إىل القراءات القصصية      احلياة األدبية ألوان الثقافات املتعددة من احملاضرات واأل        

 .والندوات حول القضايا اليت م احلياة األدبية واحلياة االجتماعية
 

 كما قامت بدور فذ يف نشر الكتاب وتنشيط حركة التأليف بني املدعني والقادرين على                  -
نعرفه عن  العطاءات الثقافية، فكان أن انقلب واقع األندية من ذلك الضمور واالنصراف الذي                

لقد كان ذلك باختصار    .  أنشطتها إىل هذا احلضور الكثيف الذي تشهده معظم تلك األنشطة األدبية           
هو أول شهادة اعتراف بأدوار تلك األندية وأول شهادة تقدير جلهودها، صحيح أن أنصبة األندية من                

لنوعي من االهتمام   هذه النجاحات قد تفاوتت، ولكن هذا التفاوت ال يصرفنا عن رصد هذا التحول ا             
 بعطاء السواعد واألقدام يف ميادين الرياضة إىل عطاء العقول والقلوب يف ساحات األدب والفكر               

 .والثقافة

                                           
)١(    ا وبالشذى الفواح العطر الذي                  : واملثناة -وجم للتمتع خبضرمنطقتان بالطائف تشتهران بالبساتني اليت يقصدها الناس يف إجازا

 .حتمله نسائمها



 وليس من شك يف أن الفضل يف ذلك إمنا يعود إىل رؤساء هذه األندية وأعضاء جمالس إدارا                  -
نه يعود يف املقام األول إىل الرئاسة العامة         وإىل األدباء الذين أسهموا بعطاءام املختلفة فيها، كما أ         

 .فهد لرعاية الشباب ودعمها وبذهلا برعاية أمريها صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن
 

 إا كلمة حق ال رياء فيها وهي كلمة يتوجب علينا أن نقوهلا إىل هؤالء املسؤولني عن أنديتنا                  -
ب كما يقول املثل الفرنسي أن ندع الشجرة حتجب عنا           رغم تطلعاتنا وطموحاتنا إىل املزيد إذ ال جي        

أرحب ثانية ونيابةً عنكم بضيوفنا هذا املساء راجياً هلم التوفيق وسائالً اهللا املزيد من                 .  رؤية الغابة 
تاحة هذه الفرصة لنا، وعلى أمل أن       النجاح، وأكرر شكري للزميل األستاذ عبد الفتاح أيب مدين إلِ          

  .طابت أمسيتكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. زة الربيعنلتقي بعد انتهاء إجا
 
 
 

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

 

 على خامت الرسل النيب     ، والسالم ،واحلمد هللا رب العاملني، والصالة    .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
إخواين ..  إخواين أعضاء األندية  .  صالة والسالم، وعلى آله وصحبه أمجعني      األمني، حممد عليه ال    

ما كنت مزمعاً أن أقول كلمة اليوم ألين مدخراً الكلمة الواضحة الفاضحة إىل تكرميهم يف                ..  احملتفلني
جامعة امللك عبد العزيز، ولكن حني رأيت الصفوة من رؤساء األندية رأيتين أزف نفسي بفرحة الكيان                

قطاع والتقاطع والقطيعة كلها اندثرت وأصبحنا أمة واحدة يف اململكة العربية           كيف أصبح اإلِ  .  بريالك
 السعودية؟

 
 

أزف إليهم  .   أزف نفسي ذا االحتفال حيتفل باألندية الذين هم أصدقائي وأصحايب وإخواين            -
يل كلمة أقوهلا، كما أنه     ولقد اتسع عبد املقصود بالكلمة حىت مل يدع         .  فرحتكم مجيعاً ذا االجتماع   

لنا اجتماع   أما حتييت ألعضاء وكل اِإلخوان الذين مثلوا       .  حيا بالنيابة عنكم عبد الفتاح أبا مدين       
خوة، وإخوة اجلماعة يف هذا املكان الكرمي فموعدي هلم ولكم غدا اجلامعة سأقول كلمة متسعة قد                 اِإل

ا املكتوب سأنشره يف الصحف ألن يل رأياً عما          ال أرجتلها بل أكتبها، أرجتل رؤوس مواضيعها، وإمن        
صنعه اجلمل وما مل تصنعه الطيارة، عما صنعه نور احلطب وما مل تصنعه الكهرباء، عن احلب كيف صنع                  

  .ال أريد أن أتوسع، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. وعن التباغض واجلفوة وكيف دم



 ) )كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :مث حتدث األستاذ األديب عبد الفتاح أبو مدين رئيس نادي جدة األديب الثقايف فقال

 الرمحن الرحيم، أمحدك ريب، وأصلي وأسلم على خري خلقك، سيدنا حممد، وعلى آله               بسم اهللا  -
ل من املؤكد أن هذه الليلة مل تكن يل ألن يف هذا امليدان فرساناً كثريين، لع                :  وأصحابه أمجعني وبعد  

املناسبة اليت ينبغي أن نتحدث فيها أن ال يكون فيها مزاحم، واملناسبة يف هذه الليلة ختتلف عن سابقاا،                  
فينبغي أن تكون الفرصة ألصدقائنا وزمالئنا وإخوتنا الذين سعوا إلينا يف هذا اللقاء يف هذه الليلة املاتعة                 

 . عرب سنني طوالاجلميلة، اليت نعيشها يف جدة أياماً ربيعية، قلما تأيت
 ولكن يف هذا املكان من هو أحق مين          ، لذلك ليس تقليداً ألستاذنا الزيدان أن ال أحتدث         -

وقبل أن أتركه، وقبل أن أمسي الذين ينبغي أن يتحدثوا يف هذه الليلة أشكر               .  بالوقوف على هذا املنرب   
اللقاء السنوي يف جدة، حرص     األستاذ عبد املقصود ألنه رجل ملاح، فهو حني عرف أنكم قادمون هلذا             

 .كل احلرص على أن حيضر هذا اللقاء على أن تلتقوا به قبل أن تلتقوا يف النادي األديب الذي جئتم إليه
 هذا فضل منه علي أنا قبل أن يكون عليكم، وهذا االحتفاء إمنا هو دليل على احلب وعلى                   -

 .ه الرجال من كل طبقامالوفاء وعلى التكرمي الذي وقف نفسه منذ سنني يكرم في
 إذن هذه الليلة ليست يل، فمعنا شعراء هم األستاذ حممد هاشم رشيد، األستاذ عبد اهللا بن                  -

 .، واألستاذ حممد زايد األملعيالسرحييإدريس، والدكتور حممد علي اخلطرواي، الدكتور سعيد 
ى أحد، لكن إذا كان يل من       أنا ال أريد أن أفرض عل     .   ومعنا األدباء الذين ينبغي أن يتحدثوا      -

األمر شيء فلنترك هذه الليلة للشعر، إالَّ إذا كان زمالؤنا وأصدقاؤنا، وأساتذتنا يريدون أن يتحدثوا،                
لست أكثر من خادم هلم يف هذه الليلة ويف غريها، أنا زميل هلم وحقي              .  فالليلة واملناسبة هلم وليست يل    

 .زم يف هذا اجلزء الغايل من وطنهم العزي
 أكرر الشكر ألخي األستاذ عبد املقصود على تفضله ذا التكرمي لنا مجيعاً وهو تكرمي                  -

أترك هذا املكان ملن هو أحق مين أن يتحدث فيه نثراً           .  للكلمة، كلمة األدب، الكلمة اجلميلة األخاذة     
  .شكراً لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. أو شعراً

 

  ))حسن فدعقكلمة األستاذ علي (( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ علي حسن فدعق فقال

كما قال األستاذ الكبري احلي يف تفكريه ويف إجراءته األخ          .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
عبد الفتاح أبو مدين، الليلة ليست لنا بل لضيوفنا األفاضل الذين قدموا إلينا لنستمع إليهم ويستمعوا                 



واألستاذ عبد املقصود خوجه عندما يبدأ يف مثل هذه احلركات األدبية           .  ما نريد أن نرحب م    إىل بعض   
 .يسجل نفسه ويدخل تاريخ األدب أيضاً

هو أن يكون للنادي األديب اسم      :  الرجاء األول :   يل رجاءان إىل السادة رؤساء األندية األدبية       -
 اجتماعي أو ثقايف، أديب ال يكفي إطالقاً ألننا يف          غري االسم الذي هو عليه، فأقترح أن يكون نادي أديب         

الرجاء الثاين أن يطلب    .  حاجة ماسة إىل اجتماع إىل ثقافة عامة، إىل دور يؤديه النادي األديب يف الفكر             
أصحاب األندية أو رؤساء األندية بإحلاح من اجلهات املعنية أن يزيدوا من عنايتهم بالنادي األديب،                 

 عبد املقصود خوجه رسالة أطلعين عليها وجهها إىل مسو األمري الشاب الطيب اجليد              وأذكر أن لألستاذ  
النشيط فيصل بن فهد، يطلب إليه أن يكون لألندية األدبية بعض ما لألندية الرياضية من حيوية وعناية                 

 .كبرية
 

ة بالفكر هي    فالعناية باألدب عناية بالفكر والعناية بالرياضة عناية باجلسم وأعتقد أن العناي            -
علينا أن ننظر حولنا فسنجد مثالً      .  أفضل من العناية باجلسم، ألن العناية باجلسم تتبع العناية بالفكر          

 كبرياً وهي جملة    اًدولة الكويت فيها إصدارات ضخمة وكتباً عظيمة وجملة أثرت األدب العريب إثراء            
نا أن نقول لألندية األدبية إنَّ دورها خطري        العريب، وإنه ملن املؤسف أالَّ جند ذلك يف بلدنا احلبيب علي           

جداً يف تنشيط الفكر وجعله فكراً حراً، فكراً يعيش لألبد، فكراً يتناسب مع دورنا كشعب رائد يف                  
يف هذا األمر مع صديقي الذي جيلس جبانيب والذي          هذا مطليب إىل السادة الكرام، وقد حتدثت      .  املنطقة

هذا ما كنت أريد أن     .  الشقحاء، ووجدت منه استجابة طيبة رعاه اهللا      على مييين األستاذ حممد منصور      
  .أقوله، والسالم عليكم ورمحة اهللا

 

  ))كلمة الدكتور عبد ا مناع(( 
 :وشارك الدكتور عبد اهللا مناع يف االحتفاء برؤساء األندية بالكلمة التالية

تاذ عبد الفتاح أبو مدين ما كان واسعاً        لقد ضيق األس  .   السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته      -
كما يقولون، وأراد أن تكون هذه األمسية أمسية للشعر والشعراء، ولكنه يف اية كلمته فتح لنا باباً                  

 .وها أنا أفعل الشيء نفسه. تسرب منه السيد علي فدعق
 

ومرحباً م يف هذه     أريد أن أقول يف هذه الكلمة القصرية مرحباً برؤساء األندية يف مدينة جدة               -
األمسية من أمسيات االثنينية اليت اعتادت على مثل هذه املواقف اجلميلة والرائدة والكرمية، أود أن                

وليس من شك أا أدت      أقول أيضاً أن األندية األدبية كانت وعاء مناسباً للحركة األدبية يف بالدنا،            
 .دورها بأفضل مما كنا نظن



 أحالماً يف هذه األندية ولنا طموحات فيها، ولكن ما مت إجنازه حىت              صحيح أن لنا مطالب ولنا     -
بل أستطيع أن أقول أن قيام األندية كان حلماً، مث حتقق هذه احللم، مث              .  اآلن يعترب عمالً عظيماً ورائداً    

استطاعت هذه األندية أن تضع أقدامها على الطريق وأن جتلب هذه األعداد الوفرية من احلضور ومن                 
ولكن طبيعة هذه األندية أو طبيعة األدباء، األدباء على ماذا يلتقون؟             .  سامهني ومن األدباء أيضاً   امل

يلتقون على كلمة، كالصناع يلتقون على فكرة صناعية كأي أصحاب حرفة يلتقون حول حرفتهم،               
عوا، وألن حرفة األدب هي حرفة الكلمة فال بد أن يكون لقاء األدباء حول الكلمة يقولوا يبد                 

يستمعون إليها يناقشوا، حياوروا، يضيفون إليها، وكان ال بد أن يكون الكالم هو نوع من التأليف،                
وال بد يف هذه احلالة من أن هؤالء الذين يتحدثون يف األندية            .  وكما يقولون أن من ألف فقد استهدف      

قات وتعقيبات من احلاضرين سواء     األدبية حماضرين أو شعراء أو كتاب قصة، ال بد وأن يقابلوا بتعلي            
من األدباء أو من مجهور املثقفني عامة، ويف تصوري أن للحوار أدباً وأن احلوار ال بد أن يكون                      

 .موضوعياً
 املالحظ أن كثرياً أو بعضاً من هذه احلوارات كانت خترج عن هذه املوضوعية، وإننا نريد                  -

 أهدافها بالتزام املوضوعية يف احلوار من قبل املناقشني          ألنديتنا األدبية أن حتافظ على حيوياا وعلى       
 .واملعلّقني واملعقبني ونطمح يف أن تتطور أيضاً أهداف األندية

 احلقيقة إن األندية قامت مبا جيب أن تقوم به من إقامة األمسيات الشعرية، والقراءات                   -
ولكن ال بد   .  لبحوث أيضاً القصصية، واحملاضرات والبحوث، وأيضاً النشر الشعري، والقصص، وا        

هلذه األندية أن تتطور يف أهدافها، ويف تصوري أن جزءاً من تطور هذه األهداف هو أن تعمل فيما                    
األدب حرفة قليلة املردود يف بلدنا، واألدباء عادة أقرب إىل           .  األدباء أنفسهم، خيص مستقبلهم    خيص

أن فالناً  :  ث أن فالناً عندما يذكرون قصة حياته      الفقراء منهم إىل غريهم، ويقولون دائماً يف كتب الترا        
 .اشتغل بكذا وكذا وكذا، وأدركته حرفة األدب يف فترة متأخرة من حياته فمات فقرياً

 

 هذه الصورة هي صورة جزء من احلقيقة، حتتاج اآلن إىل تطوير أهدافها بأن تستوعب مثل                 -
 .ذلك يساعد األدباء على استمرار حيامهذه احلالة كأن تنشئ صندوقاً للمعاشات، أو ما شابه 

 

 شيء آخر ال بد لألندية أن تقوم به هو تشجيع املواهب، وبالذات املواهب الشابة اليت عادة                  -
طار إجراء مسابقات سنوية حتمل اسم مثالً جائزة فالن         ال جتد السبيل إىل النشر، وميكن أيضاً يف هذا اإلِ         

حثني الشعرية أو الروائية أو القصصية، وأن تقتصر على األدباء           من األدباء، أو جائزة فالن من البا       
الشبان دون سواهم، حىت نتعرف على جيل من الشباب وجيل من األدباء حنن يف حاجة إىل أن نتعرف                  

 .م، والساحة حباجة إىل مواهبهم



ناسبة،  هذه جماالت أرجو أن ال يضيق ا صدر األساتذة رؤساء األندية األدبية يف هذه امل                 -
ويتعجلين قول األستاذ عبد الفتاح أبو مدين بأن هذه األمسية أمسية للشعر وال أدري من أين جاء                   

قامة يف جدة   ذا، ولكن على أية حال أشكر لكم حسن استماعكم، وأمتىن لرؤساء األندية طيب اإلِ              
  .تهوطيب املناقشات يف األيام القادمة املقبلة، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا

 

  ))قصيدة شعرية يلقيها األستاذ صاحل مرداد(( 
حيا األستاذ صاحل مرداد السادة احلضور والسادة احملتفى م رؤساء األندية بالقصيدة              

 :الترحيبية التالية
يف حـــومة التكــــرمي بالــــرواد 

. 

أىب الشــعر إالَّ أن يكــون مشــاركاً   
. 

ــاض باإلِ   ــر ف ــب ح ــن قل ــعادم س
                                                            . 

يزجـــي القـــريض حتـــية مـــزدانة 
. 

ــيف أَ ــادليضـ ــى أجمـ ــاداً علـ جمـ
. 

ــدداً     ــوفاء جم ــي ال ــىت بق ــى م يبق
. 

ــوادي   ــائمه رىب وبـ ــت نسـ طافـ
. 

ويـــتوق يســـعى باللقـــاء جمـــدداً 
. 

ــيات علــ  ــهاد ىيف أمس ــدى األش  م
. 

ليشــيد بالنفـــر الـــذين تكـــرموا  
. 

عمـــا يشـــني مســـرية األضـــداد
                                                            . 

ــرفعوا    ــوا وت ــد قدم ــا ق ــوا مل خص
. 

ــداد ــناء مكللـــالً مبـ طـــيب الثـ
. 

كانــوا املعــامل يف الســلوك وقــد جــنوا 
. 

ذا حاجــة هــبوا علــى اســتعداد   
. 

ــرفق بال   ــوا الت ــىت رأوا دأب ــباد م ع
. 

ــيعاد  ــى مـ ــوا علـ ــأم كانـ وكـ
. 

ــرعوا   ــنادوا أس ــىت ت ــال م ــيض الفع ب
. 

ــنيعهم   ــيب ص ــنوا بط ــاد[وج ]أجم
      .                                                       

ــرعةً    ــوها ِش ــد وارتض ــنوا احملام س
. 

ــاد   ــم الع ــر رغ ــدار الده ــى م وعل
. 

ــورى   ــردد يف ال ــراً ي ــم أث ــركوا هل ت
. 

حـــذو الكـــرام جـــة وســـداد
. 

ــتذي    ــد حي ــع احملام ــن مس ــل م فلع
. 

ــنادي   ــيع ي ــرح اجلم ــا ب ــم فم أنع
. 

اق الندى ـل الذي ف  ـاحب احلف ـا ص ـي 
. 

ــؤاد الصــادي ــى عــرش الف ــأقم عل ف
                                                            . 

ــنا    ــبارح بال ــثلك ال ي ــان م ــن ك م
. 

 أيـــادال تنمحـــي رغـــم الـــزمان
. 

ــاره     ــت آث ــا بق ــى م ــر يبق الِذك
. 

حمــــدودة التركيــــز واألبعــــاد
. 

كانــت مداركــنا علــى قــدراا    
. 

ــالدي  ــر ب ــان ب ــد ك ــذي ق ــثل ال م
. 

حــىت حتقــق يف بــالدي منــتدى    
. 

ســـتظل ســـريا إىل األحفـــاد  
                                                            . 

ليتــيح لـــألدب الـــرفيع أماســـياً  
. 



قـــاد املســـرية خملصـــاً مـــتفادى
. 

فـــبأي تقـــومي يقـــوم ذا الـــذي 
. 

شـــم املراكـــز واعـــتلوا األجمـــاد
. 

قـــد راده كـــل الـــذين تـــبوؤوا 
. 

وحبـــوزيت قلـــيب ونـــور فـــؤادي
. 

ــوزيت    ــون حب ــا يك ــدي م ــيه أه فإل
. 

ــرادي  ــاً ملــ ــاذا أراه حمققــ مــ
                                      .                       

ــله   ــتم بفضــ ــد هللا املــ فاحلمــ
. 

ــادي   ــى اهل ــني نلق ــور حل ــد الده أب
. 

ــول  ــي  ـ ــمخاً ال ينته ــناء مض ه الث
. 

ــاد   ــغناء واألحقـ ــاهم الضـ ووقـ
. 

وأطـــال عمـــر الـــباذلني بـــبذهلم 
. 

ــى يف واد    مــيث أو ه ــح غ ــا س م
. 

ــلواتنا     ــطفى ص ــنيب املص ــى ال وعل
. 

 

  )) باعطبقصيدة األستاذ أمحد سامل(( 
 :أمحد سامل باعطب قصيدة قدم هلا بالكلمة املوجزة التالية األستاذ مث ألقى

 على رسوله األمني سيدنا حممد، وعلى آله         ، والسالم ، بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة      -
 فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ليست القصيدة اليت أعددا قصيدة حتمل          :  أما بعد .  وصحبه أمجعني 

 أو مدحاً على أحد فاألشخاص احملتفى م ذوو عطاء جم، ويشهد هلم عطاؤهم األديب يف الساحة                  اًثناء
 .األدبية

 ولست من الذين يقومون اآلخرين ألنين ال أملك هذا احلق، فاحلق ألهله ولكن رأيت هذه                 -
يمتعوا أنفسهم برؤية   األيام هي أيام جة بالنسبة جلدة، حيث يتوافد إليها اآلالف من السائحني ل              

 .مناظرها اجلميلة، وليلقوا بأجسادهم على صدور شواطئها فتحتضنهم، وليتمتعوا مبا فيها من مجال
 القصيدة اليت أعددا هي عبارة عن خواطر جاشت يف صدري أحببت أن أسكبها يف شيء ما                 -

 ".ولتشرق الشمس"عنواا . يسمى شعراً
ــهبا  ــار والش ــنجب األقم ــرة ت ــا ح ي

. 

ــنة وصــبا  ــول اهلــوى يف فت ــري ذي ج
. 

ــى  بــنا ور ــاً ل ــدغ وديان ــوى تدغ نش
                                                            . 

ــائمك األ  ــري نس ســةً ت ــار نادي بك
. 

ــربا   ــقاً ط ــيقاً عاش ــتحال رق إالَّ اس
. 

ٍفـك ذو صل  ـي عيني ـما أبصر السحر ف    
. 

ــن ألْ  ــيلُ م ــر الل ــباالَِئوكب ــا عج ه
. 

ــتها    ــتاريخ جبه ــبل ال ــوةً ق ــا حل ي
. 

ــا   ــا وأب ــاً هل ــديت أُم ــا ج ــنت ي فك
. 

ــئدةٌ   ــوق أف ــبلُّ الش ــيك ت ــاءت إل ج
. 

اــكُتبا  ـن ِشعٍر وم  ـل م ـا قي ـتفُوق م 
                                                            . 

ــةً  ــنك ملحم ــرأت يف كــل ركــن م ق
. 

ــبا    ــيال واحلق ــحر األج ــة تس بديع
. 

ي حلالً ـب الفارس ـقلل  ـاغ التفاعي ـص 
. 

ــبا ــندى تســكر األقــالم والكُت مــن ال
. 

 األيـــام أومســـةهوقلـــد اخلـــوج 
. 



إالَّ بـــىن لـــك يف هاماـــا قُبـــبا
. 

فمــا دعــته إىل العلــياء مكــرمة    
. 

ــا  ــيلة األدب ــذي الل ــِرم ه ــنك يكْ فع
                                                            . 

ــذالً وتضــحية  ــيك هــوى ب ــذوب ف ي
. 

مـن العطـاء يـداً تسـمو بكـم حسبا          
. 

ــم   ــرفان إن لك ــفن الع ــدي س ــا قائ ي
. 

ا؟ـاء خب ـا للضي ــا للجياد كبت؟ م   ـم
. 

ــى الشــطآن   ــا للســفني عل ــةٌ؟م جاحن
. 

ــتكي اإلِ  ــا تش ــبا أخاهل ــاق والنص خف
. 

ــنهكةٌ؟    ــراريس يف األدراج م ــا للك م
. 

ــبا؟   ــلطاا غل ــى س ــوض عل أم الغم
 .                                                            

هــل غــاص يف جلــة الــتهومي فارســها؟ 
. 

ــبا؟  ــا نض ــبها أم ماؤه ــاب كوك أم غ
. 

أيــن األصــالة هــل شــاخت نضــارا؟ 
. 

وطَـــار فالحهـــا ممـــا رأى هـــربا
. 

ــزارعها   ــتلت م ــدب فاع ــا اجل أم غاهل
. 

تكــاد حتــرق يف أفواهــنا اخلطــبا   
. 

ــرنا    ــني أظه ــوي ب ــري تع إن األعاص
. 

وكــيف مــزق مــنها القلــب والعصــبا
                                                            . 

يـوق أخ ــشكت إىل را الفصحى عق     
. 

اـم صلب ـ وك ى أهلها احلُمى  ـم كس ـوك
. 

ــةً   ــخرها يف داره أَمـ ــيف سـ وكـ
. 

مــا جــئت تبغيــنه بــاألمس قــد ذهــبا
. 

ــة اِإل  ــا دوح ــت ي ــذرةفقل ــداع مع ب
. 

ــ ــذبا  نب ــه الك ــع يف حانات يت نرض
. 

ــمري    ــر ال ض ــيش بعص ــا نع ــه إن ل
. 

ــبا   ــاً وال نش ــه جاه ــبنا ب ــا كس وم
                                                          .   

بعــنا التــراث بأســواق املــزاد ضــحى 
. 

ــاريخ ال نســبا   ــن ال أرض ال ت ال دي
. 

ــاِئمةً  ــام س ــبعض كاألنع حــىت غــدا ال
. 

إالَّ القطـــيعة واخلســـران والوصـــبا
. 

ــا     ــل ــف يف داٍر حي ــد اخلل ــا ولَّ م
. 

ــى  ــاول أن يلْقَ ــل حي ــبا  ك ــه ذن ل
. 

ــلٍ    خــى ذوو د ــعاةَ إىل الفوض إن الس
. 

اُء يســـكت الغضـــباإن العطايـــا دو
                                                            . 

ــته     ــرجلٌ  زادوا عطي ــال م ــإن غ ف
. 

ــبا   ــائها حط ــون يف أحش ــار تكون ن
. 

 أخــاف علــيكم أن حتــيق بكــمقالــت 
. 

فـــال يقـــدس إالَّ اللهـــو واللعـــبا
. 

هـرى مدارك ـى النشِء أن تع   ـأخشى عل  
. 

ــربا    ــالم والع ــره اِإلس ــادٍم تك وخ
. 

ــتها    ــزهو ِبعجم ــنٍة ت ــني حاض ــا ب م
. 

ــبا    ــا خب ــرحال إىل داريهم ــد ال ش
                                                            . 

حـــىت إذا طـــر لألنظـــار شـــاربه 
. 

ــطربا  ــان مض ــوه، غَص ــريان يف خط ح
. 

حبلــى حقائــبه عطشــى رغائــبه    
. 

اـى وجب ـاً للِحم ـب حق ـن احل ـقضى م 
. 

ــته   ــتهياليـ ــتال عفَّـ ــبل أن يغـ قـ
. 

ــربا؟  ــتوى غ ــا اس ــتة مل ــه بغ ــا بال م
. 

ىـه الزمان سن  ـي وج ـيا ناقشي احلرف ف    
. 

ــببا   ــتله س ــمتكم يف ق ــن ص وال يك
                                                            . 

ــزابلكم   ــياً يف م ــرف ح ــنوا احل ال تدف
. 



ــبا   ــبى ويغتص ســف أن ي ــر يأن فالفك
. 

ــا     ــفكوا دمه ــرية ال تس ــر ح للفك
. 

م أدباً ـن أقالمك ـس م ـرق الشم ـولتش
. 

ــركم يول  ــن حماب ــباً م ــر ح ــبق الفج ع
. 

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة األستاذ حممد عبد ا احلميد(( 
 :دث سعادة األستاذ حممد عبد اهللا احلميد رئيس نادي أا الثقايف فقالمث حت

فكان أحق  :  أما بعد .  احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا      .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
مين ذه الكلمة من هو أكرب سناً مين وعلماً مثل األستاذ عبد اهللا بن إدريس، أو األستاذ الشاعر حممد                   

م رشيد، أو غريهم من اِإلخوان، ولكن آثرين عريف احلفل األستاذ األديب حسني جنار بأن أقول                 هاش
 .هذه الكلمة وأنا كناقل التمر إىل هجر يف وسط هذا امع احلافل بأساطني األدب والفكر والصحافة

ة عروس   يف هذه الليلة املباركة اليت أسعدين احلظ أن أحضرها مع هذه الوجوه الطيبة يف جد                -
ثنينية األستاذ واألديب ابن األديب عبد املقصود       االبحر األمحر وعروس اململكة العربية السعودية، ويف        

خوجه الذي أضاف بندوته احلافلة أدباً وفكراً واجتماعاً، نرجو أن حيذو حذوه اآلخرون من ذوي                 
 .اليسار الذين سخروا املادة خلدمة األدب وخلدمة الفكر

شادة فعالً أن تندمج الندوة مع النادي يف هذا احلضور ويف خدمة            بناءة تستحق اإلِ   إا خطوة    -
 .أهداف نبيلة تثري حركتنا الثقافية واألدبية

 لقد سبقين بالقول ناثرون وشعراء يقصر تعبريي عن الوصول إىل ما تفضلوا به، لكنها كلمة                 -
 بالترحيب بزمالئي ويب يف هذه الليلة، حنن لسنا         وهلا ألرد التحية مبثلها لكل من تفضل      قعابرة ال بد أن أ    

ضيوفاً إمنا جعلنا صاحب هذه الندوة أهل بيت بلطفه وكرمه ونبله، ذا احلضور الكرمي الذي أكرمنا                 
 .أيضاً بأن جنتمع م ونسعد بلقائهم

 ليتين كنت شاعراً حىت أصوغ القوايف كما يصوغها املبدعون ألحتدث عن أشياء كثرية يف                 -
سي، لكنين أشكو عجزي وقلة حيليت إليكم، فليس معي إالَّ بضاعة مزجاة هو هذا الكالم، وأقوله                 نف

 .ارجتاالً ألنين قد فوجئت فعالً أن أكون من املشاركني يف هذا احلفل
 أعجبت كثرياً مبا تفضل به األستاذ الفدعق واألستاذ املناع وحنن يف األندية األدبية وقد نذرنا                -

خوة أحوج ما نكون إىل     حنن أيها اإلِ  .  يذ توجيهات املثقفني واألدباء وخلدمتهم شباباً وشيوخاً      أنفسنا لتنف 
حنتاج إىل النقد اهلادف، إىل التوجيه       .  رشاد، حنن قليلون بأنفسنا كثريون بكم      النصح والتوجيه واإلِ  

رة وال أحقاداً ألننا    ال نريد هدماً وال إثا    .  السليم، إىل الكلمة الطيبة تصدر من قلب ناصح خملص وطين         



 سبحانه وتعاىل لنا يف     دف إىل الكلمة الطيبة، نسعى إىل جمتمع موحد متكاتف مسلم كما أراده اهللا             
ديننا القومي، كما ربانا عليه عبد العزيز ودولته الرشيدة، نريد أدباً سعودياً مسلماً متميزاً، حنن أحوج                 

الفدعق بأن كل شداة األدب وكل رواد الفكر أن يشاركونا          إىل ما قاله كل من األستاذ املناع واألستاذ         
 .املسرية وأالَّ يبخلوا علينا بالتوجيه

خوة  ومرة أخرى ليسمح يل زمالئي أن أنوب عنهم يف هذه الكليمة، وأشكركم أيها اإلِ                 -
  .الكرام، وأشكر مضيفنا الفاضل، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))عض الشعراءمناذج شعرية يلقيها ب(( 
 األستاذ الشاعر عبد ا بن إدريس) أ(

 :ألقى األستاذ عبد اهللا بن إدريس مناذج من شعره سبقتها كلمة موجزة هي
خوة أحييكم  أيها اإلِ .   على رسول اهللا   ، والسالم ،احلمد هللا، والصالة  .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 احلقيقة أنين بلِّغت بأنه سيكون هناك أمسية شعرية          .سالم، سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته     بتحية اإلِ 

نوعية الشعر،   ولكنين ال أعرف ما نوع هذه األمسية وما هو الشيء الذي سيطلب هلا من الشعر أو                
ولذلك مل أستطع أن أعد قصائد معينة، ولكن أحد األبناء سحب يل من الديوان الذي مل يطبع مخس                    

 هنا، وأنا أتيت بنسخة من الديوان املطبوع فال أدري أي            قصائد أو ست قصائد ووضعها يف ملف       
 .قصيدة ألقي أو يف أي موضوع

  أمسعكم شيئاً من شعري، هل تريدون شيئاً يف السياسة أم يف االجتماع أم يف الغزل؟-
وهنا ضجت القاعة باحلاضرين وهم يستحسنون إلقاء قصائد غزلية، ويعاود األستاذ حديثه            

 :قائالً
هذه قصيدة خفيفة الوزن وقصرية حىت يتاح يل أن ألقي          .  ا كبري عليه من ناحية السن      الغزل أن  -

 .قصيدة أخرى يف موضوع آخر
 : هذه قصيدة عنواا-

  ))سارق األحالم(( 
ــيا  ــني جفنــ ــن بــ مــ

. 

يــــا ســــارق األحــــالم 
. 

ــيا   ــبع عينــ ــن نــ مــ
. 

وزارع األســـــــــــقام 
. 

ــر ــروض والزهـــ يف الـــ
. 

ــام    ــع األنسـ ــف يب مـ طـ
. 



          . 

لعلـــــــين أســـــــلو 
. 

          . 

ــروح  ــكرة الـــ يف ســـ
. 

ــ  ــنارجــــ ع أغانيــــ
. 

ــروح ــن جمــــ بلحــــ
. 

ــنا  ــدب أمانيــــ وأنــــ
. 

يف هــــــدأة الفجــــــر
. 

ــنا  ــر مغانيــــ واذكــــ
.           . 

ــلو  ــىت أســـــ آٍه مـــــ
. 

          . 

ــري ــى فكــــ وجمتلــــ
. 

ــيب    ــا قلـ ــت يـ ــا أنـ هـ
. 

ــري ــي أســــ لتوثقــــ
. 

وقفـــــــــــت يف دريب 
. 

ــحري ــك الســـ وحلظـــ
. 

ــذب  ــرك العــــ بثغــــ
.           . 

فـــــاآلن لـــــن أســـــلو
. 

          . 

يف قلــــــيب الباكــــــي
. 

  ــر ــوعة حــ ــا لــ ىيــ
. 

حبســــــنك الزاكــــــي
. 

ــراً   ــدا مجــــ أوقــــ
. 

وســـــرحي فكـــــري 
. 

فاســـــتوجيب أجـــــراً  
.           . 

فــــــــرمبا أســــــــلو
. 

          . 

ــاين  ــنها جــــ مل جيــــ
. 

ــذْرا  ــا وردة عــــ يــــ
. 

فــــــزدت أشــــــجاين
. 

ــراً  ــتك عطــــ مشمــــ
. 

ــر  ــن العمــ ــاٍض مــ مــ
. 

ــراً   ــدت يل ذكـــ )١(أعـــ
.           . 

فـــــاآلن لـــــن أســـــلو
. 

          . 

 

اجئنا الشعراء كتاب الشعر احلر بأم هم         وهذه قصيدة ذاتية من الشعر احلر، حىت ال يف          -
 :قلتها يف أول حفيد وجد يل منذ أربع سنوات" حفيدي"املتفردون هلذا نشاركهم، وهي بعنوان 

 ترف كما احلوقلة
 ترف حفوالً إىل املأمل

 بالسنا املقبل
 وشوقاً إىل حضنك األمثل
 تطلُّ على النور من كُوٍة
  خمصببغصنني مل يِرشا إىل قادم

                                           
 ."ذكرى"وأعتقد أنَّ صحة الكلمة . ٣١٢صفحة " يف زورقي"هكذا ورد يف ديوان الشاعر املوسوم بـ  )١(



 سحابة يا ممطرة
 جذوري على رك السلسل

وتشدو بكاٍف وغني 
 وكَغْ تردد يف نظرتني
 وحلنهما يسكبان

 صدى اللثغتني بكاٍف وغني
 تروم التفوه باألحرف
 تزم الشفاه وال تقتدر

 لكي ما تبوح مبا يف احلنايا استتر
 كأنك مستعجل بة

 رولو من شقا أمة جمدها يعتص
 وبوح الرؤى حيتضر

 حفيدي يا قرة العني واخلاطر
 ويا زهرة األقحوان

 ويا طلعة الدوحة الباسقة
 ألنت مشيم العرار الشذي

 ونفخ اخلزامى الندي
 ويا عبق الروض واحلاجر
 ولذعة بسباسٍة مورقة

 ونفلة روض على ظلها مطبقة
 متهل على دهرك املقبل
 وال تتعجل خماض احلياة

 د يولد الليل يف ضحوة ضاحيهفق
 فيسود كالظلم كالغطرسة

 كارتكاس النفاق إىل غاية موبقه
 وتضحى النخيل سعايل
 حتيط املفازة باألرجوان
 وينفلق الزهر عن أفعوان



 يعز علي أيا فلذةَ الفَلذِة
 بأالّ تنال املىن أخضرا

 فما كل سحٍب لُّ املياه
 وال كل ريح تدر املطر

 ن عشت دونك عزف الرياحلئ
 ودمدمة راعفة
 تثبط من مهتك

 وجتثو على عزمتك
 فإن كنت ذا رؤية للحياة
 تفلُّ بروحك روح الضىن

 تروم العال واهلدى ال الردى
 وتسرب غور الصراع

 بني حق جلي السنا كافترار الثغور
 ومثل انبثاق الصباح

 وبني سحائب زيٍف خفي الرؤى
 اش الظالمكارتع

 فلن يعتريك اهلوان
 ولن يستبد الضياع

 بشمسك يف حالكات الزمان
 فإن اتصالك باهللا يف املنشط

 ويف املكره األسوأ
 كفيلك من ضيعٍة يف اخلُطا

 إنها عزمة موصلة
 توجه كالبوصلة

 إىل حيث تبىن الدنا الفاضله
 فشمر إىل جنمك املستبني
 وارقل إىل غايٍة مطبقه

 الحك فيها الكتاب املبِنيس



 وهدي النيب وج التقى
 تدرعهما قوةً باليمني

 وسوف تراك على املرتقى
  . وشكراً-

 الشاعر األستاذ حممد هاشم رشيد) ب(
 :مث ألقى األستاذ حممد هاشم رشيد مناذج من شعره فقال

أيها اِإلخوة أعرف أن    .  لى رسول اهللا  احلمد هللا، والصالة والسالم، ع    .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 :سأبدأ بقصيدة عنواا .الوقت مير بسرعة، وأنا أمام هذا املنرب لكي أقرأ إحدى قصائدي فامسحوا يل

 ))موعد احلب((  
ــنا  ــى أهدابــ ــنا وعلــ فالتقيــ

. 

ــاء   ــا للقـ ــب دعانـ ــوعد احلـ مـ
. 

محــــل الــــنجوى إىل أحبابــــنا
                                                            . 

ــاء    ــرس اللق ــوق يف ع ــوعد للش م
. 

*   *   * 

غـــرقت يف ألـــف لـــون وعـــبري
. 

كــــل قلــــب يف مــــداه وردة 
. 

حلـــم ينســـاب يف جفـــن قريـــر
                                                            . 

فــرحة. مهســها الشــادي حــنني   
. 

*   *   * 

ــتوح   ــب الف ــز ويف رك ــهوة الع ص
. 

فــــإذا املشــــرق واملغــــرب يف 
. 

ويــدان ابتنــتا أعلــى الصــروح   
                                          .                   

ــدف  ــيا يف هــ ــران التقــ ناظــ
. 

*   *   * 

ــي   ــباب األطلسـ ــناح يف عـ وجـ
. 

ــناحان  ــيج : وجـ ــناح يف اخللـ جـ
. 

واشـــرأبا فـــوق بـــيت املقـــدس
                                                            . 

ــيج    ــوى احلج ــب يف جن ــا باحل خفق
. 

*   *   * 

ــزمن   ــام ال ــوق ه ــمو ف ــي تس وه
. 

ــبطولة    ــل ال ــتال يف ظ ــيف ال خن ك
. 

راح يـــزهو باجلهـــاد املـــؤمن  
                                                            . 

مل تـــزل رمـــز كفـــاح ورجـــولة 
. 

*   *   * 

ــوجد وال  ــنمات ال ــين هي ــوق يغ ش
. 

كـــيف ال تـــرقص يف أفـــيائها   
. 

 ــن ــرانيم وفـ ــب وتـ ــيض حـ فـ
                                                            . 

ــوائها    ــواء يف أضـ ــنا األضـ وسـ
. 

*   *   * 



ــراح  ــق الص ــوة احل ــد دع ــن جدي م
. 

ــتلفت     ــيها ائ ــدو وف ــيف ال تش ك
. 

ــباح    ــوب الص ــيل يف ث ــزف الل وت
         .                                                    

تــزرع اِإلميــان حــيث انطلقــت    
. 

*   *   * 

ــرمات   ــى واملك ــمو بالعل ــني تس ح
. 

ــالع؟   ــزهو الق ــزهو؟ أال ت ــيف ال ت ك
. 

رايــة اخلــري وتزجــي البســمات   
                                                            . 

حيـــنما تـــرفع يف كـــلِّ الـــبقاع 
. 

*   *   * 

حســـبكم مـــين حتـــيايت وحـــيب
. 

ــري   ــرف النض ــر واحل ــاق الفك ــا رف ي
. 

والــرؤى تــنداح يف قلــيب ولبــي   
                                                            . 

ــري   ــيا أط ــوقي إىل اللق ــن ش ــدت م ك
. 

*   *   * 

ــريات   ــيا الذك ــي وأح ــد املاض جس
. 

والصــدى مــن عمــق أعمــاق القــرون 
. 

تتالقــــى يف ســــناه األمنــــيات
                .                                             

فـــإذا الـــتاريخ وضـــاح اجلـــبني 
. 

*   *   * 

ــفاح  ــيض الص ــمر والب ــرماح الس وال
. 

ــراب   ــيل العـ ــان واخلـ وإذا الفرسـ
. 

وتغـــين يف الـــروايب والـــبطاح  
                                                            . 

متــأل الــوديان حــويل والشــعاب    
. 

*   *   * 

ــئذنة ــالل املــ ــى يف ظــ تتالقــ
. 

وإذا الـــرايات مـــن كـــل اجتـــاه 
. 

ــنة  ــدروب املؤمـ ــالق يف الـ وانطـ
                                                            . 

ــاله   ــاء وصـ ــور ودعـ ــي نـ وهـ
. 

*   *   * 

ــرك  ــيب املعتــ ــنا يف هلــ مجعتــ
. 

ــيت   ــى الـ ــرابطة الوثقـ ــا الـ إـ
. 

ورعتـــنا يف املصـــري املشـــترك  
                                       .                      

ــبت  ــرمي املنــ ــنا يف كــ وحدتــ
. 

*   *   * 

حتـــت أفـــياء الكـــتاب الـــواحد
. 

ــدة    ــة واحــ ــنا أمــ فانطلقــ
. 

ــد  ــباح واعــ ــري صــ وتباشــ
                                                            . 

ــدة    ــىب راعــ ــناه ظُــ ومحلــ
. 

*   *   * 

بالســـالم احلـــق دنـــيا البشـــرية
. 

يـــوقظ العـــامل حيمـــي بالعقـــيدة 
. 

وشــذى احلــب ونفــح األرحيــية   
                                                            . 

ــعيدة   ــاين السـ ــر األمـ ــه فجـ إنـ
. 

*   *   * 

هــدى الوحــي وتصــميم األبــا   
. 

ــدروب    ــرب ال ــي ع ــبنا أن نلتق حس
. 



ويــرف البشــر يف كــل الشــفاه   
                                                            . 

ليشــع الــنور يف كــل القلــوب    
. 

*   *   * 

بـــورك احلـــرف ســـناء وســـنى
. 

ــري   ــرف النض ــر واحل ــاق الفك ــا رف ي
. 

ــزمنا  ــداه الــ ــتحدى بصــ يــ
                .                                             

ــثري   ــن املـ ــغي إىل اللحـ مل أزل أصـ
. 

*   *   * 

ــر  ــلعي تنهمــ ــة يف أضــ دميــ
. 

مل تـــزل جنـــوى قـــباء والعقـــيق 
. 

 الشـــمس ـــا والقمـــرتزدهـــي
                                                            . 

ــريق    ــرب الط ــوى ع ــد ص وذرى أح
. 

*   *   * 

والــنداءات مــن البــيت العتــيق   
. 

ــراء   ــن ح ــي م ــنور يهم ــزال ال ال ي
. 

ــحيق   ــي الس ــود باملاض ــد املوع والغ
                                                            . 

ــماء  ــداب السـ ــل األرض بأهـ تصـ
. 

*   *   * 

ــريف    ــباح اخل ــيوم أش ــتحدى ال ت
. 

ــرار    ــثاق واخضـ ــيد انبـ ومواعـ
. 

يســتوي الــتالد فــيه والطــريف   
                                       .                      

ســـالم نصـــر وازدهـــارفغـــد اِإل 
. 

*   *   * 

ــفة  ــب العاصـ ــوا يف مهـ أن يعيشـ
. 

ــنا    ــن أمتـ ــرواد مـ ــدر الـ قـ
. 

ــفة   ــرعود القاص ــي كال ــي متض وه
                                                            . 

أن يكونـــوا الـــنار يف شـــعلتنا   
. 

*   *   * 

ولنمـــزق كـــل زيـــف وجهالـــة
. 

ــدا   ــرابني الفـ ــن قـ ــنكن حنـ ءفلـ
. 

وعلــى أكتافــنا عــبء الرســالة   
                                                            . 

ــياء     ــع الض ــنا ش ــن أرض ــنا م فه
. 

 

 دكتور حممد عيد اخلطراويمناذج من شعر ال) ج(
 :مث ألقى سعادة الدكتور حممد عيد اخلطراوي مناذج من شعره فقال

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

  ))ةميليخ ميوت مرة ثا�ي(( 
ِرقلقد جئتكم ومعي و 

 أريد طعاما
 أداري به ثورة اجلوع



  وجهي بباب املدينهمأرس
 امسي على الطرقات احتجاجاوأكتب 

 وأنقل خطوي اختالسا
 يسابقين اخلوف من عسس الليل

 ينتعلون قلوب العذارى
 وظل حماورة مل تزل

 تلوب بقلب الصحارى
 ويصرخ يف داخلي ألف صوت

 ولكنين أحتاشى العسس
رفاقي هناك أشاروا علي 

 أن أتنكر خوف اللئام.. بأن أتلطف
 لغروبألقتنص الشمس عند ا

 وأودعها يف حنايا الوسيط
 وأطوي ركام السنني
 وآيت هلم بالطعام

 فما احلل؟
 ال لغيت تفهمون
 وال وِرقي تقبلون

 أجفلت كاحللم عرب العيون. حتيرت
 وكالعريب املشرد خلف التخوم

 تذكرت يف حلظة دقيانوس
 وقبضته تتخطى اجلنون

فخارت قواي 
 وأبصرت بعض دمائي
 وأشالء صحيب رول

 حاسرة يف العراء
 بذات الزمان بذات املكان

 وباحلفنة األغبياء



 ماذا يقول رفاقي.. حتريت
 إذا عدت خايل الوطاب بغري طعام؟

 ! فيا للمصاب
 يلح على اجلائعني السؤال

 ويبكي اجلواب
 جتردت األرض

 فاحت بأرجائها الريح
 نوح املراعي على قدم الزمهرير

 فال روضة تستفز الرعاة
 ال من حصيد. وال حقل

 وأسواق أفسوس جفّت
 وغاب الزحام
 ومات احلمام

 وضاع بنجلوس بني الركام
 وضاع الطريق إليه وغام

 فال من طعام. وأصبحت وحدي
 وعز اِإلياب. وال من صحاب

 وصاحت بيمليخ بوم اخلراب
 فيا تعس ميليخ

 من ذا يواريه حتت التراب؟
 

 : وهذه قصيدة بعنوان-

  ))عناقيد الثلوج الراحلة(( 
 يقول يل الصحب
 إنك تعشق ومهاً
 وحتلم باملستحيل

 وتدمن حباً كَلون السراب
 كمن يقبض املاء بني األصابع



 وأعرض عنهم
 أعلن أين أحبك

 أين أحبك، حىت اجلنون
 وأرفض كل األقاويل فيك
 وكل الوشايات ضدك

 وامهونأصرخ بل أنتم ال
 ال مستحيل. فال وهم

 سأبقى على حبها ما حييت
 وإن كان ما كان
 أحتضن الغيب
 أمحله يف عيوين

 ملستقبل ناضر ال ميوت
 وأغرس فيه شتائل قليب

 لتورق شعراً وحباً
وتثمر عطراً وظال 
 وراً من العشق

 على ضفتيه متوج احلياة
 بسحر يثري قلوب العذارى

 جنوم السماءوينعش حىت 
 يقولون دعها

 فبينكما برزخ ال يقاوم
 ترق وتقسو

 وتصحو وتغفو
 وتصفو وتكدر

 وتويف هلا وهي تغدر
 فقلت تغاضيت عن أمل السهد

 عن مثن الدمع
 والكلمات اخلناجر



 ي ووهج الغضبجتاوزت مهِّ
 غفرت هلا كلَّ ذنب

 وقاطعت فيها مجيع البشر
 أأهجر نبض دمائي؟

  قليب وإيقاع روحي؟ودقات
 أأبرأ من نور عيين؟
 ومهس ضلوعي؟

 ومن نفسي النازل الصاعد؟
 هي بالشمس تلفحين بالغيوم

 ومحى اهلجري فأرضى
 وتنفحين بالضياء

 وبالدفء
 بالنفحة العارمة

 فأرضى
 وأبصر دريب وأمضي
 إىل غاييت يف اعتداد
 وأغدو مع الطري
 أقتنص األمنيات
 ستحيلعلى شاطىء امل

 ر من ضوئها العسجديأضفِّ
 خريطة حيب الكبري

 لعلَّ تضاريسها ذات يوم
 تكون اهلوادج

 لعلي أسكن قلب الرياح اللواقح
 أركض يف جنبات السكك
 وآيت على صهوات املطر

 معي العشب والزهر واألمنيات
 أروي ا البيد



 أقضي على الصمت والدمع فيها
  املوشىأزينها حبكايا لوصال

 خبفق القلوب
 وبالبسمات الرقاق الِعذَاب

 وأخنق كل دواعي األسى والعذاب
 وأعلن كل صباح وكل مساء

 لكل الوجود
 بأين أحبك
 أين أحبك
 حىت اجلنون

 

  ))كلمة الدكتور حسن اهلوميل(( 
 :مث أُعطيت الكلمة لسعادة الدكتور حسن اهلوميل فقال

 وبركاته، احلمد هللا، هو حسيب وكفى، وأُصلِّي وأُسلِّم على النيب             السالم عليكم ورمحة اهللا    -
 .املصطفى
ولكنين هذا املساء مضطر أن أعيد      .  خوة والزمالء أيها اإلِ :   من عاديت أستهل كلمايت فأقول     -

أيها اآلباء واألساتذة، ما جئت هذا املساء ألكون متحدثاً بل جئت ألستمع وألسعد              :  افتتاحي فأقول 
ناس تشكلت أجبديات ثقافيت مما يكتبون ومما ينشرون، ولكن أستاذي الذي علمين الرماية ونظم              بلقاء أ 

القوايف األستاذ عبد الفتاح أبا مدين أىب إالَّ أن أحتدث وحني أحتدث أبدأ من هذا البالط الذي أعاد يل                    
 لصاحب هذا البالط    البالطات اليت نسج فيها ومنها أدبنا العريب، فأشكر        .  بالطات اخللفاء واألمراء  

وأشكر لكل  .  ارمتاءه يف أحضان األدباء، وأرجو أن ال تدركه حرفة األدب فيكون من صعاليككم              
خوة الذين حتدثوا، والذين قالوا شعراً أو قالوا نثراً، وكنت أمتىن أن تكون كل األحاديث ساخنة                  اِإل

تسخني هذا اللقاء، ولن أكون وحدي      لكي تعيد إلينا الدفء ولكن كل املتحدثني حاولوا أن يتفلتوا من            
عن أخطاء األندية اليت تشكلت من أخطاء اجلمهور         الذي أهلب هذا االجتماع بأن نبدأ فعالً باحلديث       

 .األديب يف بالدنا احلبيبة
 وقد علمت أن لقاءاً سيتم مساء غد تفتح فيه احلوارات والنقاشات حول دور األندية يف                  -

روافد الثقافة يف هذه البالد، فلن أثري أي قضية يف هذا املساء، وأحس أن               تشكيل الثقافة أو يف إمداد      
الوقت قد امتد وطال وأن هناك فقرات ستلقى، ومن مث فإنين أعود وأشكر لألستاذ عبد املقصود الذي                 



م  أن نراهم لنشكرهم على ما قدموا لنا يف كتابام ودراسا          ىنتكرم علينا بأن نلتقي بأساتذة لنا كنا نتم       
 .وإبداعام
 وأشكر لألستاذ عبد الفتاح الذي اختار هذا الوقت لكي نأيت إىل ثغر اململكة الباسم لنقضي                 -

أشكركم مجيعاً وأرجو أن نلتقي غداً      .  فيه فترة مع إخواننا وزمالئنا رؤساء األندية ومع أدباء مدينة جدة          
  .دنا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهإن شاء اهللا لنتحاور ولنطرح قضايا م األدب واألدباء يف بال

 

  ))مناذج من شعر األستاذ سعيد السرحيي(( 
مث استمع احلاضرون إىل األستاذ سعيد السرحيي وهو يلقي عليهم مناذج من شعره حيث               

 :قال
عهدت أستاذي الكرمي األستاذ عبد الفتاح أبا مدين         .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      -

غري أين ما عهدته يرتلين يف مرتل مع أساتذة يل           .  فجؤنا به، وعهدته أيضاً حيسن الظن يب      يفجؤنا مبا ي  
تطلع  غري أن ما يعفيين قليالً هو أن آيت بأخرة وذلك موضع حسيب            .  تعلمنا منهم كيف نقول احلرف    

 .إليه
 مع   واألستاذ عبد الفتاح كما يضعين موضع املساءلة أمامكم فإنه يضعين يف موضع املساءلة              -

مها .  ولقد كنت أحاول أن أدون شيئاً فلم أستطع       .  ذاكريت، فلعلها تقطع يب السبيل فال أمت ما بدأت        
قصيدتان األوىل منها رمبا أصغى إليها بعضكم واألخرى ال أخال ذلك، وأبدأ باألوىل ولعلها تكون                 

أقول لصديق  :   كما قال   ألستاذي الكرمي عبد اهللا بن إدريس، فقد أرضانا بقصيدته األخرى أو           اًإرضاء
 :ذهب حيث تغرب الشمس يقبس لنا منها نوراً

ــر   ــنوى وع ــاجري ال ــلك يف دي ومس
. 

ــا  ــفر كوق ــالعال س ــل ف ــك فارح  رب
. 

يــوماً علــى خاطــر قــد مســه خــور
                                                            . 

ا خطرت ـر م ـاب العص ـورحلة يف ضب   
. 

ــهر  ــرحال والس ــن والت ــؤودك األي ي
. 

ــياً    ــاق حمتفـ ــنقلت يف اآلفـ إذا تـ
. 

ملــا رأيــت اُألىل عــن وردهــا صــدورا
. 

فقــد تــنقلت لــآلداب منــتجعاً    
. 

ــرب؟   ــك اخل ــادى إىل أمساع  ــل وه
. 

ن أحد؟ ـن األعراب م  ـت م ـل لقي ـفه 
. 

وأصـبح املـال حـيث السـمع والبصر        
                                                            . 

ــغلوا    ــم ش ــن آدا ــبة ع ــاد ض أحف
. 

ــي من   ــرة العبس ــح عنت ــرورم كس
. 

ــدأٌ   ــله ص ــي نص ــرو يغط ــيف عم فس
. 

ــن اِإل ــديهم م مهــال تنتحــركــادت ل
. 

ورب قافــــية غرثــــى مــــوهلة 
. 

ــدنانري إن   ــري ال ــروا غ ــوا وإن كث قل
. 

ــامرهم   ــادت تس ــا ع ــبة م ــاد ض أحف
. 



إذا أثـــري ـــذا احملفـــل الكـــدر
                                                            . 

ــا أيهــ   ــذرةً ي ــرتاد مع ــراحل امل ا ال
. 

ــدر    ــاله اخل ــرب يف أوص ــد تس وق
. 

ــراً    ــعر حمتض ــالك الش ــت م إين رأي
. 

ــر   ــر والِكب ــيه الِكب ــع ف ــل جتم كه
. 

ــاعرنا    ــركاز ش ــس يف امل ــن جنل وحن
. 

مــن األحاديــث يســتحلى ــا الســمر
. 

ال حيســب العلــم إالَّ أنــه نــتف    
. 

فمــا يــبالون مــا قالــوا ومــا ســطروا
                                                            . 

وفتـية عـن سـبيل العلـم قـد نشزوا           
. 

ــرب  ــول واخل ــا املفع ــدرون م ــيس ي ول
. 

ــب   ــز مطل ــرفاً ع ــاد ح ــرفوا الض همل يع
. 

روا؟ـا نش ـوا وم ـا خط ـن ال أين م   ـفأي
. 

ــره    ــز ناِص ــا ع ــعر مل ــوروا الش تس
. 

ــر    ــر وال مث ــط ال زه ــم القح مبوس
. 

ــرها  ا  ــئك ظاه ــحائفهم ينب ــر ص نظ
. 

 

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

 بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني، والسالم عليكم ورمحة              -
 .اهللا وبركاته

 الذي يتاح لنا فيه أن جنتمع برؤساء األندية األدبية يف اململكة يذكِّرين بأول لقاء                 هذا اللقاء  -
 وكان ذلك يف الرياض مبناسبة التفكري، على ما أذكر، يف استعادة سوق             ،سطعت فيه فكرة هذه األندية    

 الذي طرح  ولست أدري من  .  عكاظ، واجتمعنا يف جملس صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن فهد          
فكرة تأسيس أندية أدبية، فإذا ذا األمري الشاب الرائع يصرح بأنَّ من يطلب تأسيس أندية فسيجد                 

ما رأيك يف أن نتقدم     :  الترحيب يف احلال، وكان معي األستاذ حممد حسن عواد فتهامسنا، وقلت له            
لفكر واألدب يف هذا البلد،     بطلب تأسيس ناٍد أديب يف جدة؟ والعواد رمحه اهللا، كان رائداً من رواد ا              

 وال أخفي أني كنت     ،بلى:  هل ترى أن نكتب لسموه اآلن؟ فقلت      :  كان رائداً لن ينسى أبداً، فقال     
 هذا الطلب سيأخذ طريقه املعتاد الرمسي من إدارة إىل أُخرى، ومن مكتب إىل آخر، فكأين                 أشعر بأنَّ 

قلم وكتبت الطلب مقدماً إىل مسو األمري فيصل        كنت أحتدى أو اخترب الفكرة اليت طُرحت، فأخذت ال        
 وقدمت إليه الطلب بتوقيعي وتوقيع األستاذ       ،بن فهد نطلب فيه، العواد وأنا، تأسيس ناٍد أديب جبدة          

جابة أو املوافقة على هذا الطلب ستستغرق وقتاً قد ال يقلّ عن             العواد، وظللت يف نفسي أردد أنَّ اإلِ      
 دعينا لتناول طعام الغداء يف دار مسوه، وكان من أغرب ما لقيته يف حيايت أننا بعد                 شهر مثالً، وكنا قد   

 الغداء وجئنا نسلِّم على مسوه مودعني، تلقيت مظروفاً وفتحته فوجدت فيه املوافقة                طعام أن تناولنا 
. ن حضر معنا  الرمسية على تأسيس ناٍد أديب يف جدة، وفرحنا وكانت مفاجأة يل ولألستاذ العواد ومل               



وأعتذر عن ضعف ذاكريت من الذي تقدم بعد ذلك بطلب تأسيس ناٍد أديب، لعله األستاذ ابن إدريس                  
املهم يف املوضوع أننا عدنا إىل جدة ويف يدنا املوافقة على تأسيس النادي، وأخذنا نفكِّر يف                 .  أو غريه 

النتظار، فقد بلغنا بأن الرئيس العام لرعاية       الناحية املادية ومن الذي سيساعدنا على ذلك؟ ومل يطل بنا ا          
 .الشباب قد أَمر باستئجار مكان وتأثيثه إىل آخره

 كل هذه ذكرى يثريها اجتماعنا هذه الليلة باألخوة رؤساء األندية األدبية يف اململكة العربية                -
 أننا يف نادي جدة     ولكن ما ينبغي أن يقال يف هذه املناسبة هو        .  السعودية، وحنن سعداء باالجتماع م    

على األقل أو يف نادي أا بالذات ألن يل معه حكاية خاصة يف هذا النادي، وأعين نادي جدة، فقد                     
كان احلوار دائماً حواراً بني احملاضر واحلضور، وكان احلوار حيتدم أحياناً، وكان من هذا االحتدام ما                 

 أن يتمسك ا، ألنه أوالً وأخرياً مؤسسة         جعلنا نظن أننا جتاوزنا احلدود اليت كان ينبغي للنادي          
ميكن أن يسمى أمراً بأالَّ ميتد احلوار إىل ما           حكومية، ويف كل مرة حيتدم فيها احلوار كنت أنتظر ما          

وصل إليه، وهذا بالرغم من أنَّ ما انبثق من هذا النادي تتخذ منه بعض الصحف وسيلة الستعداء                   
ن حوار، ويف كل مرة أقرأ فيها مثل هذا االستعداء كنت أعتقد أنه             السلطة على النادي وما يدور فيه م      

مل حيدث شيء   .  إغالق النادي أو إلغاء وجوده أو إيقاف احلوار أو، أو، إىل آخره           :  سوف يسفر إما عن   
من هذا بالرغم من أن ما ألقي من حماضرات يف نادي جدة األديب مل يكن النوع الذي حتتمله بعض                     

قول وال حاجة يب إىل أن أذَّكر أو أذكر أمساء معينة من الذين حاضروا يف هذا                  النفوس أو بعض الع   
النادي ومن الذين ناقشوا وحاوروا، ولكن الغريب والرائع والذي ينبغي أن يذكر وأن نذكره مجيعنا                
 هو أنه مل حيدث قط أن جنح الذين استعدوا الدولة على النادي أو على رجاله أو على املفكرين فيه أو                    

 .على الذين حاوروا وناقشوا بعض األفكار اليت ال ختلوا من خطورة بالنسبة ألجواء معينة
 ولعله مما ينبغي أن أذكره الليلة أنين قد دعيت إىل نادي أا وكان األستاذ رئيس النادي                   -
هو الذي دعاين فذهبت وليس يف فكري ماذا سأقول أو عن ماذا سأحاضر، ولكن املشكلة                ..  احلميد

يت كانت مطروحة يف الصحف يف تلك األيام هي الغزو الفكري، فاخترت أن أتكلم يف نادي أا عن                  ال
الغزو الفكري، ولعل مما ال أرضى عنه لنفسي أين أكثر جرأة وصراحة مما ينبغي، وألقيت تلك احملاضرة                 

ي أا فقط وإمنا    اليت أحسست أنَّ األستاذ رئيس النادي كان ميكنه بسببها أن ينهي عالقيت ليس بناد              
 .بأي ناد آخر

 ولكن الذي حدث رغم كل الذي قلته وقد كان كثرياً ورغم استعداء بعض الذين تعودوا                  -
                    ه عليباستعداء الدولة على الفكر، رغم كل هذا مل حيدث قط ال بصورة رمسية وال بإشارة خاصة أن ن

 .أنك قد جتاوزت احلد فيما قلت



ة وهي أن الفكر يتمتع حبرية مل يسبق له أن متتع مبثلها قط ليس يف                 ننتهي من هذا إىل حقيق     -
خوة رؤساء األندية،   ولذلك أنتهي إىل الترحيب باإلِ     .  النادي، وإمنا على صعيد الفكر بشكل عام       

وبالشكر أتوجه به إىل األستاذ أو االبن أو األخ عبد املقصود خوجه الذي أتاح لنا هذا اللقاء، وكنت                   
يكون فيه هذا السخاء باألكل، ولعلي قد ذكرت هذا له وكتبته أيضاً ومتنيت عليه أن                 أمتىن أن ال    

 .إىل آخره، ولكنه مصر على أن يومل هذه الوالئم السخية )١(يكتفي بشيء من البليلة أو اللدو
عجاب والتقدير الكبري جداً ألمري      وأحسن ما أريد أن أختم به هذه الكلمة هو التنويه واإلِ            -
 صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن فهد الذي أكد حبرصه وبشعوره الطيب على أن حرية                الشباب

 .الفكر مضمونة يف هذا البلد واحلمد هللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ حسني جنار األمسية فقال

األديب الكبري عزيز ضياء فال شك أن        وذه الكلمة الطيبة اليت استمعنا إليها من األستاذ           -
جدة مل تتعود طقساً كهذا إالَّ أن حرارة وجودكم بيننا وفرحتنا بلقائكم أثرت يف النفوس دفئاً خاصاً،                  

فشكراً لكم على إتاحتكم هذه الفرصة ونتمىن لكل رؤساء         .  فمعذرة إذا وجدمت بعض العشاء قد برد      
اح فيما هدفوا إليه يف اجتماعهم إن شاء اهللا الذي ستبدأ فعالياته            األندية األدبية يف بالدنا التوفيق والنج     

ثنينيتنا ستتوقف خالل   اوأذكر أن   .  من يوم غد ومتمنني هلم طيب اِإلقامة بيننا وعوداً محيداً إن شاء اهللا            
 ...شكراً لكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. إجازة منتصف العام، فإىل لقاء آخر إن شاء اهللا

 ** * 

                                           
 ".اهلند"احللويات الشعبية املعروفة باملنطقة الغربية من اململكة العربية السعودية، وقد يكون موطن صناعتها األول نوع من :  اللدو)١(
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 حفل التكريم
 ))افتتاح األمسية (( 

 :األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية افتتح
 والسالم على أشرف املرسلني،     ،احلمد هللا رب العاملني، والصالة    .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 بكم ومرحباً   أيها اِإلخوة األفاضل مرحباً   .  حممد بن عبد اهللا، عليه وعلى آله أفضل الصالة وأمت التسليم          
ثنينيتكم اليت تلمنا دائماً مع صحب كرام وإخوان أجالء، ويسرنا يف هذه األمسية الكرمية أن                ابعودة  

. حنتفي معكم بعلم من أعالم بالدنا الغالية، برجل برز يف كثري من ااالت اليت ساهم فيها وشارك                  
إنه معايل األستاذ عبد اهللا العلي      .  يعاً به مرحباً به بامسكم يف هذه األمسية اليت نرحب فيها بامسكم مج           

 .النعيم
 ولد يف عنيزة حيمل درجة البكالوريوس يف اآلداب قسم التاريخ من جامعة امللك سعود                  -

بالرياض، قطع شوطاً كبرياً للدراسات العليا والدكتوراة يف تاريخ اجلزيرة العربية يف جامعة كمربيدج               
ي يف ذلك الوقت حلل مشكلة الغاز يف اململكة يف وقت املغفور له              يف اململكة املتحدة، ولكنه استدع    

امللك فيصل يرمحه اهللا، ومل يتمكن من العودة جلامعة كمربيدج الستكمال دراسته العليا اليت كانت                 
وانشغل يف إدارة شركة الغاز، حيث وحدها يف شركة واحدة مسيت بشركة الغاز              .  جاهزة للمناقشة 

ندما استقرت األمور يف الشركة صدر التوجيه السامي يف الثالث من ذي القعدة             والتصنيع األهلية، وع  
 .هـ بتعينه أميناً ملدينة الرياض واليت مازال أميناً هلا حىت اآلن١٣٩٦لعام 

 وقد رأت جامعة السوربون وهي إحدى أعرق اجلامعات يف العامل أن تكرم معايل أمني مدينة                 -
كادميية السابقة ولدوره الكبري يف تطوير مدينة الرياض سواء يف موقعه            الرياض هوداته العلمية واأل   

أو من خالل عمله السابق يف      .  كمدير لشركة الغاز، مث كرئيس لس إدارا وما زال رئيساً حىت اآلن           
دارة تعليم  مدينة الرياض على مدى ثالثني عاماً كمدير ألول معهد للمعلمني بالرياض، مث مدير إلِ               

 مث أمني عام جلامعة امللك سعود، مث توجت كل هذه اهودات بإسناد مدينة الرياض إليه حىت                 الرياض،
قفز ا إىل مستويات التقدم والنمو من خالل عمله كأمني ملدينة الرياض وأمني عام للهيئة العليا لتطوير                 

ياه والصرف الصحي   مدينة الرياض واشتراكه بالعضوية العاملة يف بنك التنمية العقاري ومصلحة امل           
 .ومجعية اهلالل األمحر والكشافة وغريها من ااالت يف جمال اخلدمة العامة يف مدينة الرياض



سالمي والعاملي، فمن خالل عضويته الفعالة يف       ضافة إىل جمهوداته يف اال العريب واإلِ       هذا باإلِ  -
مية، وبكونه رئيساً لس أمناء املعهد       سالكل من منظمة املدن العربية، ومنظمة العواصم واملدن اإلِ         

لقد قام معاليه بأعمال كثرية يف اال        .  مناء املدن وعضويته يف منظمة املدن العاملية وغريها        العريب إلِ 
االجتماعي فيما خيص املعوقني واملكفوفني وغريهم، وقام بتأسيس اجلمعية الصاحلية اخلريية بعنيزة، وقد              

ن األومسة من ملوك ورؤساء الدول، وأمهها وسام امللك عبد العزيز من              كثري م الحصل معاليه على    
الطبقة املمتازة اليت تفضل مبنحه إياه خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز املفدى يف رجب                 

 للهجرة، مبناسبة احتفال مدينة الرياض مبرور مخسني عاماً على إنشاء بلديتها وانعقاد              ١٤٠٦من عام   
 .ؤمتر الثامن ملنظمة الدول العربية يف الرياضامل

هو   وها.   واجلدير بالذكر أن معاليه قد تقلد وظيفة مدير املدرسة الثانوية جبدة لبعض الوقت              -
تفي به بيننا منوذجاً وهاجاً للمواطنة الصاحلة يف خدمة دينه ومليكه           حناليوم معاليه ملء السمع والبصر      

 .افية ووفقه لصاحل األعمالووطنه، متعه اهللا بالصحة والع
جناز والعطاء ويسرنا أن نقدمه لكم يف هذه          هذه إملامة سريعة عن حياة معاليه احلافلة باإلِ         -

 . ها مبعاليه، ونرحب به بينكم ضيفاً عزيزاً غالياًفياألمسية اليت حنتفي 
 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :املقصود خوجه مرحباً بضيفه الكرمي واحلاضرين مجيعاً قائالًمث حتدث احملتفي األستاذ عبد 

احلمد هللا رب العاملني وبه نستعني، ونصلي ونسلم على         .  بسم اهللا الرمحن الرحيم الواحد األحد     
 .خري اخللق واملرسلني

يطيب يل أن أرحب مبعايل األخ الكرمي األستاذ عبد اهللا           .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
لي النعيم أمني مدينة الرياض الذي أسعدنا بتشريفه يف هذه األمسية املباركة متجشماً عناء احلضور                الع

فأهالً وسهالً ومرحباً به بني أهله وذويه وإخوانه         .  إلينا، مضيفاً فضالً على فضله وكرماً على كرمه        
 شارك يف هذه املناسبة     وحمبيه وعاريف فضله، كما يطيب يل أن أقدم شكري اجلزيل جلمعكم الكرمي الذي            

الوجدانية وإنين ألرى األلق يف العيون والبشر يرتسم على الوجوه مبا تعتمل به النفوس فرحةً وجة                 
هذا الرجل منوذج طيب ملواطن صدق وعده وعهده، عمل فأجاد،           .  وإعزازاً وتكرمياً لضيفنا الكبري   

 .راء الدليل القاطع على عمله الساطعهي الرياض الزمردة اخلضراء يف قلب الصح وها. وأعطى فأبدع
 ملا قدم وملا عمل     اً إننا يف هذه األمسية اليت حنتفي فيها به، منحضه احلب، ومنحضه التقدير وفاء             -

إذا ذكرت الرياض فال بد أن يذكر عبد اهللا النعيم وهنا ال بد يل من وقفة قبل كل شيء                    .  جزاءاً وفاقاً 
رة صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز الذي          جيب أن نذكر ذلك األمري العمالق حض      



هو صديق احلرف وصديق الكلمة، صديق الذين تعاملوا دائماً مع الكلمة، الرجل املثقف الذي هو                 
دائماً يذكره األخ عبد اهللا يف كل مناسبة كموجه          .  وراء إجنازات الرياض ختطيطاً وإرشاداً وإشرافاً      

ياض، فال بد من ملسة وفاء يذكر ا مسو األمري سلمان بن عبد العزيز               وكمشرف وكحبيب ملدينة الر   
 .فيشكر ويقدر

 كما أسعدين عندما مسعت األخ عبد اهللا النعيم يف كل موقف من مواقف التكرمي يذكر زمالءه                 -
يف أمانة مدينة الرياض ويذكر اجلهد الذي بذلوه، وهذا شأن الكبار يذكرون من تعاملوا معهم ومن                  

 .هلم عطاء حىت وصل هذا الصرح إىل ما وصل إليهكان 
 مدينة الرياض اليوم هي عنوان للتقدم احلضاري للمملكة العربية السعودية وعنوان مشرق              -

نتمىن لضيفنا الكثري   .  ليس فقط بني دول املنطقة، ولكن أستطيع أن أقول دون جتاوز بني املدن العاملية              
موذج البديع الطيب للمواطن املخلص العف اليد، العف          من التوفيق، ونتمىن له الصحة وهو الن       

. اللسان، فلم أمسع قط عن عبد اهللا النعيم كلمة ضده، وإمنا مسعت الثناء والتقدير وهذا شأن القليلني                 
والتقدير اليوم عندما يأيت من جامعة السوربون وهي اجلامعة العريقة ومن مدينة كباريس وهي مدينة                 

تعترب من الدول املتقدمة هو تقدير له معناه وله نكهته وهو تقدير يف احلقيقة               النور ومن بلد كفرنسا     
 .لكل مواطن سعودي وهو تقدير للوطن

 عبد اهللا النعيم قبل أن يلقى هذا التقدير كان على صدره كثري من األومسة، أومسة األخالق                  -
ا العطاء أهل ملا قدمه لوطنه وملا       كان لكل هذ  .  وأومسة الفضيلة وأومسة العلم النابع من األسرة الكرمية       

تقلده من أومسة ومن ثناء من املواطنني قبل املسؤولني، واليوم عندما يتوج هذا العطاء بتقليده الدكتوراة                
الفخرية جيعلنا نفخر به ونتمىن له الكثري من التوفيق، وملثل هذا فليعمل العاملون، وملثل هذا فليتنافس                 

 .  وشكراً له ولكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهانينا الطيبة. املتنافسون
 

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

واحلمد هللا ويل النعمة، والصالة والسالم على نيب الرمحة، سيدنا           .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
جأ بأن آيت أو أن أدعى لتكرمي األخ العزيز عبد اهللا النعيم، مل              مل أفا .  حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني    

. أكن عشرياً له، ومل أكن صاحباً له، مل أعرفه من قبل، ولكن أعماله هي اليت عرفته يل وللناس مجيعاً                    
 .رجل ما أبطأ به حسبه وما أبطأ به نسبه واعتز به سببه



 )١(بعني عاماً كنت يف بيت مكة ويف بري       ما هو النجاح؟ قبل أر    ..   أريد أن أتكلم عن النجاح     -
بليلة، وكان حممد عمر توفيق جبواري يقرأ يف فتح الباري، واألستاذ عزيز ضياء يقرأ يف جملٍة ما، فإذا                   

) نسيت امسه أعتقد أنه راسني أو غريه لعلي نسيت         (باألستاذ عزيز يفاجئنا بكلمة لكاتب إجنليزي        
لو حبثنا عن سر العبقرية لوجدناها يف أملانيا جودة يف الصناعة           :  يقول هذا الكاتب  .  فأربعون عاماً تنسي  

وعظمة يف التصنيع، وأما فرنسا فسر عبقريتها االختراعات، أما حنن اِإلجنليز فليس لنا هذه العظمة                 
الصناعية كما يف أملانيا، وليس لنا عظمة االختراعات كما يف فرنسا، ولكننا أمة ناجحة وصلنا إىل قمة                  

من هنا أريد أن أخلع هذا التعريف على عبد اهللا          .   إذن فنحن أمة ناجحة سر عبقريتنا النجاح       النجاح؟
النعيم، فأية وسيلة، وبأية عبقرية، بل بأية موهبة وصل إىل ما وصل إليه؟ إا موهبة النجاح يف كل عمل                   

أيضاً، ألين أنا   أداه كان ناجحاً حىت ولو كان معلم صبيان، وذلك شرف ال أريد أن أخلعه عن نفسي                  
فالعمل الناجح هو سر العبقرية، ال نريد أن نبحث عن موهبة، وال عن شهادات، وال عن                .  معلم صبيان 

حتصيل، وإمنا عن النجاح الذي وصل إليه عبد اهللا النعيم ذا التطور ملدينة الرياض وذا التطوير                   
 حتسبوا أن هذا املعرض قد خال من عمل         ال.  لسمعة اململكة وتارخيها وآثارها ملعرض احلرمني الشريفني      

عبد اهللا النعيم، ومن توجيهه، ومن حبثه، ومن مساندة له، فهو أيضاً كأمنا هو من عمله رأياً وتوجيهاً                    
 .وإشادة

 من هنا أيضاً الثناء على األمري سلمان ينبغي أن ال خنتصره وإن كان ثناء سلمان فوق الثناء                   -
ثقة سلمان، ثقة   :  ونقطة أخرى عند عبد اهللا النعيم، استحوذ على الثقة        .  عنيباعتباره املوجه وباعتباره امل   

فلم يتبطر ذه الثقة، مل حيلها إىل حظْوٍة يرهق ا أعصاب الناس أو             .  خادم احلرمني الشريفني، ثقة أعوانه    
 الثقة هي اليت    عبد اهللا النعيم بعيد عن التبطر حبظوة، سعيد ذه الثقة،         .  أخالق الناس أو أعمال الناس    

 . هلذا أهنئ عبد اهللا النعيم بالثقة...عملت، واحلظوة والبطر ا هو الذي يفسد العمل
ملاذا تعطيه جامعة السوربون شهادة الدكتوراة ويأيت اجلواب        :   وهنا يتبادر إىل ذهين سؤال هو      -
باريسيني؟ فهم ذواقون،   ألن باريس مدينة الذوق، فهل هناك ذوق تليد وطريف ونبيل كذوق ال           .  تلقائياً

وعندما تذوقوا عظمة معرض احلرمني هداهم ذوقهم إىل أن يتذوقوا قيمة هذا الرجل، فأهدوه شهادة                
 .الدكتوراة الفخرية مع أنه كان يف سبيل أن يراها شهادة علمية

 

طولة  أهنئه وأهنئ أنفسنا وأرجو أن يكثر أمثاله عباقرة النجاح ال عباقرة التحصيل ونوابغ الب               -
والسالم عليكم  .  جنليزي راسني النجاح هو العبقرية كما قال الكاتب اإلِ      .  املستظهرة مبا حتمل من علم    

 . ورمحة اهللا وبركاته

                                           
 .حي من أحياء مكة املكرمة: بري بليله )١(



  ))كلمة معايل الشيخ عبد ا بلخري(( 
 :مث حتدث معايل الشيخ عبد اهللا بلخري فقال

 ا إىل هذا احلفل الكرمي بعد أن        مر خباطري وأنا يف سياريت منطلقاً     .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
علمت منذ مدة بأن الضيف العظيم الذي يكرم يف هذا املساء معنا مجيعاً هو صاحب املعايل الدكتور                   

مرت صور خمتلفة متوالية متزامحة مضطربة بفكري عن الرياض اليت ارتبط امسها أو اسم املكرم               .  النعيم
 الدولة كنت موظفاً يف ديوان امللك عبد العزيز يف الرياض،           ذلك أنين منذ توظفت يف    .  يف هذا املساء ا   

وهو شيء يعرفه مجيع أهل     .  وقضيت فيها ثالثني عاماً، وأتذكر كيف كان أمرها وكيف كان حاهلا           
 .الرياض وغري أهل الرياض

 فإذا قارنت ما مسعت بعد ذلك، مث ما رأيت منذ سبع سنوات عندما ذهبت إىل الرياض بدعوة                  -
رجان اجلنادرية، وكان يقود سياريت شاب من منسويب احلرس امللكي فقال يل يف مداخل                حلضور مه 
أنا ال أعرف الرياض فأي مكان ترغب أن تصل إليه؟ قلت يف نفسي على اخلبري وقعت                :  يا عم :  الرياض

 إذا  إالَّ.  اعتقاداً مين أين أعرف كل شرب من الرياض معرفة ال يشاركين فيها مع عدم املؤاخذة كثريون                
امِش، فأجابين مسعاً وطاعةً وانطلق بنا      :  خوان املوجودين هنا من أهل الرياض، فقلت له       كان أحد من اإلِ   

هو مسجل بذاكريت عن طرق الرياض وما هو           ومنذ الوهلة األوىل تيقنت أن هناك اختالفاً بني ما         
 .جابة على أسئلته أستطيع اِإلموجود فعالً، وأخذ السائق يسألين مييناً أم مشاالً وأنا حائر يف أمري ال

 ويف طريقنا رأيت بناية كبرية مل خيطر خباطري أنين سأراها يف حيايت، ولكن رمبا يراها أبنائي أو                  -
يا أخي لقد اختلطت علي املداخل فانتظر لنسأل هذا          :  وعندما عجزت عن هدايته قلت له     .  أحفادي

ض لريشدنا إليه، ومن مث ميكننا الوصول إىل املكان         العسكري الواقف عن أحد املعامل املعروفة يف الريا       
إنه بعيد من هنا، مث سألته عن شارع اخلزان،         :  وسألت العسكري عن فندق اليمامة فقال     .  الذي نقصده 

وأخرياً تفضل بإركاب أحد اجلنود إىل      .  وعن الناصرية فدلين عليهما دالالت ال ميكنين أن أهتدي إليهما         
فأخذ اجلندي يدلّنا على    .   ضيف على احلرس امللكي، أريد أن أحضر احلفلة        جانيب بعد أن أعلمته أنين    
تذكرت هذا أو باألحرى مر على بايل هذه الذكريات عندما قلت ال بد أن              .  الطريق حىت وصلنا الفندق   

أحيي الضيف الكرمي بكلمة والذكريات عن مدينة الرياض وآثارها يطول سردها، ولكنها مع طوهلا                
 .ببةمجيلة وحم
 مث أخذ معايل الشيخ عبد اهللا بلخري يسرد على احلاضرين مشاهداته منذ عودته من دراسته يف                 -

ضافة إىل عمله كموظف    بريوت والتحاقه بديوان امللك عبد العزيز رمحه اهللا مترمجاً خاصاً له باإلِ              
لك أوالً بأول، وذكر    مسؤول عن االستماع إىل إذاعة برلني ومتابعة األخبار اليت تذيعها وإبالغها للم            



معاليه أن أول مترجم للملك عبد العزيز كان األستاذ حممد املانع، مث الدكتور حممد أفندي، مث معاليه                  
كما ذكر أن امللك عبد العزيز كان حيرص كثرياً على أن يطلع ضيوفه على معامل الرياض يف ذلك                     

 وكان هدف معاليه من سرد تلك        الوقت، وكان أهم ما فيها املصمك واملستشفى وحمطة الكهرباء         
الذكريات هو بيان الفرق اهلائل بني ما كانت عليه مدينة الرياض وما وصلت إليه من تطور شامل يف                   

 .مجيع النواحي
 

 كما أوضح معاليه أنَّ من اهتمام امللك عبد العزيز مبدينة الرياض اختياره األشخاص األكفاء                -
د العزيز بل باألصح أملى على رئيس الربقيات يف ذلك الوقت           لقد طلب امللك عب   :  بغية حتسينها فقال  

 برقية موجهة لنائبه يف احلجاز ابنه فيصل رمحه اهللا يقول            - اهللا ميسيه باخلري     -الشيخ حممد بن دغيتر     
اختاروا لنا رجالً كفؤاً ليتوىل رئاسة بلدية الرياض، وقد اختار فيصل رمحه اهللا أحد أفراد عائلة                 :  فيها

 الذين توارثوا أمانة العاصمة املقدسة مكة املكرمة ومنهم الشيخ عباس قطان، وقد اختار فيصل                القطان
 منه امللك عبد العزيز تغشاه       طلب رمحه اهللا من تلك العائلة األخ حممود قطان وهو أحد أصدقائي، وقد           

مل تطل إقامة األخ    و.  اهللا برمحته أن يسعى جاهداً لتنظيف مدينة الرياض وإصالحها دون إرهاق لسكاا           
حممود قطان، فجاء بعده الشيخ خلفية النبهان، مث أعقبه األستاذ طاهر زخمشري رمحه اهللا، وما قام به                  
هؤالء يف حقل البلدية ما هو إالَّ بدايات أولية متواضعة، حىت جاء بعدهم مسو األمري فهد الفيصل، فجاء                  

ارة العظيمة، ومدينة الرياض اليوم اليت يصفها الناس        مبا مل تستطعه األوائل وانفجرت يف عهده االنفج       
لكننا نراه  .  وتلك حقيقة كانت حلماً ما كنا نتوقع أننا سنراه         .  أا من أعظم مدن الشرق األوسط     

حقيقة ماثلة أمام أعيننا، وال ينكر أحد أن ملعايل الضيف يداً يف هذا التطور الذي بلغته مدينة الرياض،                   
أخذ الناس مبكارم األخالق وباألخالق العربية األصيلة، وحيرص كثرياً على عدم           والذي عرف عنه أنه ي    

إهانة املواطنني ومن حسن حظنا أن أمني مدينة جدة موجود بيننا وهو على نفس اخللق، ونسأل اهللا أن                  
 . يثبت أمني جدة وأمني الرياض أيضاً على هذه األخالق الكرمية ونرحب به والسالم عليكم

 
 

  )) معايل أمني مدينة جدة الدكتور خالد عبد الغينكلمة(( 
 :مث حتدث بعد ذلك معايل أمني مدينة جدة الدكتور خالد عبد الغين فقال

أصحاب ..  أصحاب املعايل .  والصالة والسالم على أشرف املرسلني    .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
ال أعتقد أن فيما أقول بالغة أكثر       .  كاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا وبر    ..  أيها اِإلخوة احلضور  ..  السعادة

مما تقدم به اِإلخوة الذين سبقوين ولكين وددت ذه املناسبة الكبرية أن أشري إىل أنه عرب تارخينا املعاصر                  
ويف خضم النهضة الشاملة اليت شهدا بالدنا احلبيبة برز رجال أوفياء يف شىت ااالت احلضارية كان                 



وا مسامهة فعالة بعطائهم غري املتناهي وبإخالصهم وبتفانيهم يف مسرية اخلري            من بني هؤالء قمم سامه    
 .والنماء، وقدموا الكثري الكثري هلذا البلد وأهله

 

 إنه شرف يل أن أحتدث عن علم من أعالم بالدنا غين عن التعريف بعمله، غين عن التعريف                   -
كان حرياً برجل هذا رصيده من العلم واخلربات        بإنسانيته وعطائه، غين عن التعريف خبرباته وجتاربه، و       

أن يقود مسرية أوىل مدن اململكة وإجناز املنجزات اخليالية اليت حتققت بفضل من اهللا، مث بتوجيهات                  
 .حكومة خادم احلرمني الشريفني، ومسو األمري سلمان بن عبد العزيز أمري الرياض

 

لها جهوداً ال تقاس، وانتقل ا إىل أرفع         وتوىل منصب أمني مدينة الرياض الذي سخر من أج         -
وهذا الذي حدا جبامعة السوربون     .  املستويات ومصاف أرقى عواصم الدول املتقدمة بل أفضل من ذلك         

 .أرقى دور العلم بتسجيل اعترافها مبا حققه ومبا قام به بتسليمه شهادة الدكتوراة الفخرية
 

أكرب وزميل عزيز ومرب قدير وإداري ناجح        إنه لشرف يل أيها اِإلخوة أن أحتدث عن أخ            -
 .  شكراً...ورجل أعمال كفء وأب حان، إنه أيها اِإلخوة معايل الدكتور عبد اهللا النعيم

 

  ))كلمة األستاذ عبد ا القصيب(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ عبد اهللا القصيب الذي قال

معايل .  م على سيدنا حممد خامت األنبياء واملرسلني      والصالة والسال .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
ثنينياته أن نلقى وأن حنتفل بإخوتنا وأصحابنا       االضيف، إخواين األجالء يتيح لنا األخ عبد املقصود يف          

ورجال العلم وأعالم بالدنا، وكم سرين أن أدعى للمشاركة يف تكرمي ضيفنا، والتكرمي ملعايل األخ عبد                
 )١()كما قال األخ عبد املقصود    ( مجيعاً، كرمته السوربون، وكرمته باريس، بلد الذوق         اهللا هو تكرمي لنا   

فالسوربون كما تعلمون من اجلامعات الكبرية العريقة يف أوروبا وإن تكرمي             .  وبلد العلم قبل ذلك   
 فرنسا  السوربون ملعايل األخ عبد اهللا يف نظري هلو وسام لنا مجيعاً، وسام من باريس للرياض، وسام من                

 .لبالدنا، ووسام لنا مجيعاً
 

 ٧٣ رمبا أكون أقرب ممن سبقين يف احلديث عن الرياض، فقد عشت فيها أيامها األوىل يف عام                  -
وكانت الرياض مدينة   .  عندما كنا نقوم بتنفيذ طريق األسفلت من املطار إىل داخل املدينة          .  ويف شعبان 

يت أعرفها أو اليت هلا يف نفسي مقامها، قد تركتها ولكن           صغرية معظم مبانيها من الطني، فتلك الرياض ال       
                                           

إا بلد النور والعلم، لكن األديب الكبري حممد حسني زيدان هو           :  ل قال مل يقل الشيخ عبداملقصود خوجه عن باريس إا بلد الذوق ب            )١(
 .الذي وصف باريس بأا بلد الذوق



تلك املدينة اليت نعرفها انقلبت إىل ما       .  قليب مازال ا وهلا، كانت ذات طرقات ضيقة، وشوارع ملتوية         
 .نراه اليوم مدينة متتاز بتخطيط رائع

 

فما يف  .  يتكرر ومن خربايت يف البلدية ومآسيها أعتقد أن ما عمله ضيفنا عمل ضخم يندر أن                 -
الرياض من ختطيط، وما يف الرياض من تنظيم أظن أنه عمل صعب وأكثر من الصعب، وما عمل يف                    

أهنئ األخ عبد اهللا بتكرمي السوربون له،       .  الرياض يدل على أنه جهد موعة يرأسها األخ عبد اهللا          
مة بالدنا والسالم عليكم ورمحة اهللا      وأهنئ أنفسنا، وأسأله تعاىل أن يوفقه خلدمة الرياض، وأن يوفقه خلد          

 . وبركاته

  ))كلمة الدكتور حممد بن سعد بن حسني (( 
مام مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور حممد بن سعد بن حسني أستاذ األدب جبامعة اإلِ               

 :سالمية بالرياض فقالحممد بن سعود اِإل
 

على سيدنا ونبينا حممد، يف الواقع أن       واحلمد هللا، والصالة والسالم     .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
هذا اللقاء الذي يسوءين أن يفوتين كثري من ليالته لظرويف، لقاء جيب أن حيمد للشيخ عبد املقصود ويف                  
قمة هذه اللقاءات لقاء الليلة، ولقد سبقين األساتذة الفضالء والذين هم أعلم مين بكثري مما أحاول                  

 أضأل بكثري مما أظن به، سبقوين إىل احلديث عن هذا الرجل             التحدث فيه، بل ميكن أن يكون علمي      
. الفاضل الذي أعطى ومل يبخل وبذل من جهده الشيء الكثري الذي يقصر دونه كل شكر عن العمل                 

ولو أردنا احلديث عن مدينة الرياض، وأنا قد عشت فيها زمناً طويالً لطال بنا الوقت، ولو أن أساتذتنا                  
الكثري، لكن أذكر أن مدينة الرياض كنت أخرج أنا وبعض الزمالء من إحدى              الفضالء حتدثوا عنها ب   

البوابات فيها بعد صالة املغرب، مث نطوف مبحيط الرياض من أوله إىل آخره خنترق النخيل الذي حييط                 
 ،ا كما حييط السوار باملعصم، مث نعود للباب الذي خرجنا منه عند أذان العشاء مشياً على األقدام                  

 . سنة٤٠ذلك منذ أكثر من كان 
 

 وهي اليوم غريها باألمس امتدت من مجيع جهاا عشرات األكيال، وال يعنيين يف هذا التعليق                -
امتداد مدينة الرياض يف الواقع إمنا الذي أعين هو كيف سددت مسرية هذا االمتداد حبيث استطاع هذا                 

 كان ميكن أن تقع يف تسديد مسرية امتداد         الرجل بتوجيهه السديد أن يتالىف كثرياً من األخطاء اليت         
مدينة الرياض؟ الثناء عليه يف هذا سبقين إليه أساتذيت وإخواين وبقي يل نقطة يسرية يف الواقع ال أود أن                   

داري الضخم  وهي أن معايل الشيخ عبد اهللا إىل جانب هذا العمل اإلِ          :  تفوت يف هذه الكلمة القصرية    
 .ب ورجل ويفّ جداًهو أيضاً رجل قارىء ورجل أدي



 عندما تويف أستاذه الذي درس عليه يف املدرسة اليت يطلقون عليها الكُتاب وإن كان صاحب                -
القاموس احمليط يقول إن هذه الكلمة ليست صحيحة، عندما تويف أستاذه صاحل الناصر تناول القلم ومل                

 إىل جانب مظهرها    -كلمة مجعت   يقم من مقعده إالَّ بعدما فرغ من كلمة أبن فيها شيخه، وكانت              
على أي  ..  كمظهر وفاء مجعت روحاً أدبية، وهي ما يهمنا معشر األدباء يف الواقع يف كثري من اجلوانب               

داري حال أنا ال أريد أن أطيل يف الواقع، ولكن أقول أنَّ معايل الشيخ عبد اهللا النعيم هذا الرجل اإلِ                   
يف جوانب علمية كثرية، وخباصة يف جمال التاريخ ويف جمال           الذي مهر يف إدارته وتوجيهه، مهر أيضاً        

املقاالت األدبية، فنحن نشكره كل الشكر على ما يقدم من عمل ونشكر الشيخ عبد املقصود يف إتاحة                 
 .هذه الفرصة لنلتقي به

 

ن  ال أقول نلتقي ألننا دائماً نلتقي به، وكما قال الشيخ عبد اهللا إنَّ بابه دائماً مفتوح، لك                   -
ونشكر معايل الشيخ عبد اهللا على      .  لنلتقي به يف حفل جيمع صفوة رجال هذه البالد أو جل صفوم            

 . أعماله وندعو له بالتوفيق والتسديد، ونرجوه املزيد من هذا العمل الناجح اجليد وصلى اهللا على حممد
 
 
 

  ))كلمة األستاذ حممد عبد القادر عالقي(( 
 :لقادر عالقي فقالمث حتدث األستاذ حممد عبد ا

 

منذ ثالثة وثالثني عاماً كان يقطن مدينة جدة شابان خترجا          .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
مجعتهما الظروف  .  حديثاً أحدمها هو األستاذ عبد اهللا العلي النعيم واآلخر الفقري إىل اهللا املتحدث إليكم             

 السيد حممد سعيد الدباغ، تلك املدرسة اليت أمر         للعمل معاً عضوين يف إدارة مدرسة ثانوية يشاركهما       
امللك سعود رمحة اهللا عليه بتأسيسها، على مستوى حديث ومناسب، ليدرس ا الطلبة العائدون من                

. لقد قضينا سنة كاملة كانت من أمجل سنوات حياتنا         .  اخلارج واملكلفون بإكمال دراستهم باململكة    
يف كثري من أقطار    ..  ت إىل السلك الدبلوماسي وذهبت شرقاً وغرباً      انتسب.  وبعد ذلك فرقت بيننا األيام    

 .العامل، وكنت أتابع أخبار زميلي وصديقي األستاذ عبد اهللا النعيم فأمسع عنه كل ما يسر
 

الشاهد إنين  .   أول ما لفت نظري يف شخصية عبد اهللا العلي النعيم محاسه لعمله وتفانيه ألدائه              -
ة األخ العزيز عبد اهللا العلي النعيم، وزمالة أخينا األكرب سناً السيد حممد               استمتعت خالل عام بزمال   

وشعوري اليوم وحنن نكرم األخ عبد اهللا النعيم هو         .  سعيد الدباغ، ندعو اهللا أن ميتعه بالصحة والعافية       
 .  لكمشعور باالعتزاز والفخر مثله عندي مثل أخ من إخويت حقق شيئاً كبرياً أفخر به، وشكراً جزيالً



  ))كلمة األستاذ محد القاضي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ األديب محد القاضي فقال

خوة الكرام، يف ليلة من ليايل الوفاء       أيها األساتذة األجالء أيها اإلِ    .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
ب على كلمايت وأنا    كان ال بد يل من كلمة صغرية يف سنة الوفاء أوالً أعترف أن عاطفيت قد تتغل                 

 .أحتدث عن هذا الرجل لكنها حبول اهللا لن تنعطف عن قول احلقيقة
 األساتذة األجالء الذين حتدثوا عن معايل األستاذ عبد اهللا النعيم حتدثوا عنه كأمني ألمانة مدينة                -

 الرياض أعطى الكثري والكثري، لكن لعلين أحتدث وباختصار عن جوانب أخرى أعرفها كتلميذ من               
كنت أمسع عن معايل األستاذ عبد اهللا النعيم عندما كان معلم صبيان يف مدينتنا               .  تالمذة هذا الرجل  

الوادعة مدينة عنيزة، أنه كان يؤدي عمله يف املدرسة بإخالصه الذي الزمه، حىت هذه اللحظة وكان                 
ه اهللا قدوة يف هذا     حيرص على تعليم الطالب بشكل يندر مثيله، وكان أستاذه صاحل الناصر الصاحل رمح            

 .خالصاِإل
 

 وكانا ممن   اً وهلذا فقد كان األستاذ النعيم مع األستاذ صاحل يدرسان الطالب صباحاً ومساء             -
األستاذ عبد اهللا العلي النعيم هناك جوانب       .  سامهوا أيضاً يف حمو األمية تطوعاً منهما يف ذلك الوقت          

فبعصاميته وصل إىل وظيفة مدير     .  ها حبكم صليت به   أخرى رمبا ال يعرفها الكثريون عنه، ولكن عرفت        
التعليم يف منطقة جند كما كانت تسمى آنذاك وهو ال حيمل الشهادة االبتدائية رغم أنه كان يشغل هذا                  
املنصب الكبري إالَّ أنه واصل تعليمه وجلس مع الطالب يؤدي االمتحان حىت حتقق له ما أراد وحصل                  

ك إنسانيته، فبعد أن تعني أميناً ملدينة الرياض حرص على مساعدة             وهنا.  على شهادة البكالوريوس  
الضعفاء، فما تقدم له إنسانٌ ضعيف إالَّ وقف معه وسانده، فاألستاذ عبد اهللا النعيم قوي يف عمله لكنه                  
وهذا ما حيمد له ضعيف جداً أمام الضعفاء فله جوانب إنسانية كثرية لوال أين أعرف أن معاليه ال يريد                   

 .ديث عنها لتحدثت عنها كثرياًاحل
 

 معايل األستاذ عبد اهللا النعيم رجل نادر يف محاسه، فمنذ توىل أمانة مدينة الرياض وهو يبذل                  -
كل ما يف وسعه حىت تغريت صورة الرياض، عما كانت عليه وأصبحت مضرب األمثال يتحدث عنها                 

 :قال الشاعر.  دائماً يف عمله ويف حياتهواألستاذ عبد اهللا النعيم يويل اجلميل. من رآها باِإلعجاب
ــيب  ــز ط ــبت الع ــان ين ــل مك )١(وك

. 

ــبب  ــيل حم ــويل اجلم ــرئ ي ــل ام وك
. 

                                           
 : هذا البيت من قصيدة أليب الطيب املتنيب ميدح فيها كافور األخشيدي، مطلعها)١(

ــل أعجــب ــن ذا اهلجــر والوص ــب م وأعج
. 

وق والشـــوق أغلـــبأُغالـــب فـــيك الشـــ 
. 

 



ومعايل األستاذ عبد اهللا النعيم     .   فهذا الرجل يويل اجلميل يف كثري من عمله ومن أخالقياته           -
أحب الناس وأحبوه والناس هم شهود اهللا يف أرضه، ولعل النجاح الذي أصابه يف عمله كما يقول                   
دائماً هو مثرة وقوف املسؤولني معه ويف مقدمتهم مسو األمري سلمان بن عبد العزيز وزمالئه يف األمانة،                 

 فكل عامل وكل    ومن يأِت إىل أمانة مدينة الرياض يشعر أن العاملني فيها أسرة واحدة، ومن هنا               
مهندس وكل إداري يشعر أنه يقوم بعمله مستشعراً أن معايل األستاذ عبد اهللا النعيم يقف معه                    

واألستاذ عبد اهللا   .  ومبثل هذه الروح اجلماعية استطاع أن ينجح وأن يقدم هذا العمل اجلليل           .  ويسانده
 قلب وجوانح هذا الرجل كان      خالص الذي يعيش يف   النعيم أمنوذج هلذه العطاءات اليت قدمها، واإلِ      

وراء هذا العطاء ملدينة الرياض ولكل مدن بالدنا، فاألستاذ عبد اهللا النعيم عاش يف كثري من مدن                    
بالدنا، يف بدايته عاش معلم صبيان يف مدينة عنيزة، مث يف املنطقة الشرقية، مث عمل يف منطقة جدة يف                     

 .سلك التعليم، مث أخرياً يف مدينة الرياض
جو من معايل األستاذ عبد اهللا النعيم أن يقدم جتربته العلمية والعملية يف هذا املنتدى                   أر -

لنستمتع ا من ناحية ولنفيد من هذه التجربة، وأكرر الشكر لألستاذ عبد املقصود خوجه على هذا                 
 . ة اهللا وبركاته وفياً هلذا الوطن ووفياً لألوفياء فيه، وشكراً والسالم عليكم ورمح فقد كانالوفاء النادر

 

  ))كلمة األستاذ عبد ا بغدادي(( 
مث حتدث األستاذ عبد اهللا بغدادي يف تلك األمسية أيضاً مشاركة منه يف االحتفاء مبعايل                

 :األستاذ عبد اهللا النعيم فقال
مصلياً على رسوله األمني، الذي أعلن من فوق أعلى جبل يف مكة أول نداء                 .   بسم اهللا  -

دوياً يف مسع الزمان، منطلقاً على هذا الكوكب األرض، ومبشراً مبولد عامل جديد وبكل ما               للحضارة، م 
ترى يا معايل أمني الرياض ويا أيها اجلامعي األصيل لو قدر           .  حتمله كلمتا عامل وجديد من معىن وداللة      

تألأل يف  لشوقي أمري الشعر العريب أن يعيش عصر الرياض الزاهر ويطل على وجهها احلضاري وهي ت               
فأية صورة بيانية   .  قلب اجلزيرة العربية وتلمع بني رياضها اخلضراء وغاباا الغناء وحلل جباهلا الشماء           

وأية قيثارة شعرية كان سيعزف شوقي عليها؟ وهو صاحب البيان الثري املتفوق يف رسم لوحة شعرية                 
 :للفيحاء الدمشقية إذ يقول

ــتان ــيحاء بسـ ــا الفـ األرض دار هلـ
. 

ــها    ــبت مخائل ــد ه ــرفاق وق ــال ال ق
. 

ــيان  ــاء عق ــني امل ــوق جل والشــمس ف
                                                            . 

دخلـــتها وحواشـــيها زمـــردة   
. 

ــان  ــنات ورحيـ ــق روح وجـ دمشـ
. 

آمـــنت بـــاهللا واســـتثنيت جنـــته 
. 



 ورياض اليوم جديرة مبلحمة شعرية من مثل شوقي وشعراء هذا الزمان، ففيها كل قيم اجلمال                -
 فوق أا البقاع واملواطن اليت وعت يف ذاكرا أمسى آثار العبقرية العربية املتفردة، وهي               ومثل احلضارة 

                 ا أرض املالحم والبطوالت، ومن بعد فرياض اليوم وجهالظواهر املضيئة يف تراثنا الباهر، وفوق أ
              ا التقنية  حضاري متهلل أطل على الدنيا عابراً فوق جسور احلضارة وصوالً إىل حصادها ومعطيا
 .اهلائلة، وقد فتحت الرياض نوافذها على عامل الشرق والغرب فكانت جممع األمم وملتقى شعوا

 ورياض اليوم بستان الدنيا وزهرة املدائن ومالعب األنس ومسارح الفن ومسابح مهاريها               -
 .ومهوى ظباها وقطاها

صانع، حياا سباق بني شباا،      رياض اليوم منارات العلم، بناياا جامعات ومساؤها دخان امل         -
 .وعمرها حتفُّز حنو األمجل واألحسن واألكمل واألعلى

 رياض اليوم بيت العرب ومعرض دائم ألهل الشعر واألدب وموسم كبري ألهل الفن واخللق                -
ويف رياض اليوم تضرب مضارب التراث، وتنصب القباب يف ظالل الوادي سيالة اجلنبات              .  بداعواِإل
 .د، وتعزف األحلان وتدقّ  الطبول فريق حلن الوتر ويطيب األنس والسمربالورا

 . ويف الرياض حنت الصخر فأنبت الزهر-
 . من مهاريها وأهدى من قطاهااً ويف الرياض أمة الصحراء أقوى جلد-
غر، سلماا األبر، فكرها الساطع، ورأيها الناصع وبرهاا القاطع          ويف الرياض اليوم فتاها األ     -

يقف عالياً كالشمس يف أطرافها وكالقمر يرسل شعاعه فوق جبال أجا وسلمى الشماء، وحقوهلا                 
اخلضراء وبساتينها الفيحاء، وسلمان بن عبد العزيز من آل بيت عريق يف حمتده، أصيل يف أصالته،                  

اد فضاء  فتيانه جحاجحةٌ وآباؤه الصيد األشاوس، ويف األرض منهم اليوم مساوات وألوية ونيرات ورو             
 .ومسابح ضوء وسرحات ظالل ومشوس وأقمار

 وبعد ماذا أقول عن الرياض ومعنا اليوم أمينها ونعيمها وبرهان حضارا الباهرة، مبدعها،                -
ومنسقها وفناا وشى مخائلها بشقائق النعمان، وزينها فأحسن زينتها بالنرجس والفل والرحيان،               

امسني والرمان، فأقام على رفرفها املخضر املغاين واملرابع          وكوكبها بزهر البنسفج والنسرين والي     
واملسارح لطيورها ال يغيب بغامها واحلمام اليت ال ينقطع هديلها والعيون ال يفيض غيدقها وال يتوقف                 

 .حتناا
 يا صاحب صالون االثنينية املخملي املزهر، ويا أيها األديب يا أبا سعيد اخلوجه، يا عاشق                  -

 ا حباً ويستهويك مجاهلا طرباً تتعلق ا ما بقي اجلمال، وإن كنت متعبداً ملكة عاكفاً ا،                  الرياض يم 
اليوم جاءتك الرياض خبيلها ورجلها بفارس      .  لك وشائج ا ولك قرىب، قرىب القلب والروح والفوائد        

وب اجلامعي العايل   من فرساا، جاءت إليك بنعيمها وأمينها ممتطياً صهوة جواده األصيل، متشحاً بالر            



الرفيع، حامالً وسام األستاذية من أعرق جامعات فرنسا جامعة السوربون يف باريس ليتصدر منصة                
الشرف متقدماً إىل مصاف أهل الفكر وعلماء احلضارة املعاصرة تتمثل فيه اجلامعية يف وثاقتها والعلم                

 .احلضاري حني يقصد الغايات السابقات، ويعتلي النجود السامقات
 شهد لك بذلك علماء احلضارة وأساتذة العمارة يف جامعة السوربون، وبأن التحول احلضاري              -

نسان الباهر يف مدينة أنت أمينها دليل اقتدارك على مواجهة حتديات الصحراء، ودليل قدرة اإلِ                 
 فيايف  وقيام املدينة احلديثة واتمع احلضاري وسط     .  السعودي املعاصر على اكتساح معوقات التحضر     

نسان السعودي  الصحراء وبني أمة الصحراء، وهي معوقات كربى وحواجز طبيعية متت على أيدي اإلِ            
نسان السعودي اجلامعي يف بناء مدينة      املعاصر ، يا أخي عبد اهللا النعيم لقد كنت مصداق كفاح اإلِ            

شاطك املسعف  الرياض الالمعة يف جبني الصحراء وقلب اجلزيرة بعد كفاح وسهر متواصل، وبعد ن             
حلَّقت ا يف املطار العريض يف دنيا احلضارة، وطوفت ا يف عامل             .  ومحاسك الفائق ملدينة أنت أمينها    

وبعد أن أبدعت فيها إبداعة احللوة املتأنقة وتندت منك حسناوات جياد سابغات             .  الشرق والغرب 
اح اِإلنسان السعودي وانتصاره    راسالت، وجاءت أطروحتك العالية عالمة بارزة وبرهاناً صادقاً لكف         

على كل املعوقات، فلقد مجعت صحائفها بالعرق اهلادر والكفاح النادر وكانت وثيقة علمية هلا وزا                
.. وهلا ثقلها، كانت حصيلتها الشهادة العالية اليت حصلت عليها من أعرق جامعات الدنيا يف باريس               

 . وشكراً

  ))كلمة األستاذ مصطفى عطار(( 
 :يت الكلمة لسعادة املريب األستاذ مصطفى عطار الذي قالمث أعط

كما قيل ما   ..  خوة الكرام أيها اإلِ .  معايل األخ الصديق عبد اهللا النعيم     .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .ترك األول لآلخر شيئاً ولكين أجد نفسي ملزماً بتقدمي التحية لضيف هذه االثنينية

لذي عرفته كما عرفتموه جيمع من الصفات الكرمية املثلى ما            األخ الكرمي عبد اهللا النعيم ا       -
فأهالً ومرحباً به وشكراً له على ما جتشمه من مشاق وما اضطر إىل إلغائه من               .  بوأته هذه املكانة الكبرية   

 .مواعيد ليمتعنا بلقائه هذه الليلة
ريه، ألنه ال يكل وال      األستاذ عبد اهللا النعيم كم هو متابع وكم هو متعب إنه متعب لنفسه ولغ              -

خالص والعزمية والرغبة   ميل ولقد خربته حينما كان يعمل مديراً للتعليم يف منطقة جند، فعرفت فيه اإلِ              
العارمة يف تغيري الواقع إىل األفضل واقتناص الفرص للكسب غري احملدود ملنطقته ورجاهلا وطالا،                

قضايا منطقته ومعامالته على الرغم من املضايقات       وكان يداوم يومياً يف وزارة املعارف ليتعقب ويعقب         



اليت يسببها ذلك للمسؤولني الكبار يف وزارة املعارف، لكنهم كانوا يف قرارة أنفسهم مسرورين من                
 .نشاطاته
 وامسحوا يل أن أذكر نقطة صغرية تدل على ما يتمتع به من إجيابية ومن تطويعه للنظام، حينما                  -

، فذهبت  ١٣٨٢، وكنت مفتشاً عاماً ملعاهد إعداد املعلمني، كان ذلك عام            كان يعمل مديراً للتعليم   
إىل مدينة عنيزة، فرأيت أن بعض فصول معهد املعلمني ليس ا مقاعد جللوس الطالب، وإمنا كانوا                  

 ودون سابق ميعاد قابلت األخ عبد اهللا يف الرياض وتبادلت معه            اًيفترشون احلنابل، وكان الوقت شتاء    
لنظر حول تزويد معهد املعلمني بعنيزة ببعض املقاعد إذا كانت متوفرة لديه، فوافق                 وجهات ا 

واستصدرنا أمراً من وكيل الوزارة بنقل املقاعد وإخراجها من عهدة إدارة تعليم الرياض إىل عهدة                 
 .تعليم جند
كة املتحدة   وحينما ذهب إىل بريطانيا ليشرف على الطالب املبتعثني مل يكن االنتقال إىل اململ              -

غرضه األساسي، وإمنا كان هدفه أن يكمل دراسته، وأن يشرف على الطالب، وكل من متكن أن                  
وحتمل جامعة  .  يدرس يف تلك الفترة حيمل لألستاذ عبد اهللا النعيم كل الذكريات الطيبة يف مساعداته              

 ألنه زودمها بوثائق    امللك سعود وإدارة امللك عبد العزيز أمجل الذكريات وتقران له بالفضل العظيم            
هو اختياره املعاونني   ..  ومن األمور اليت أرجو أن نقيم هلا اعتباراً       .  كثرية جداً من مكتباٍت غربية وشرقية     

له من الشباب السعودي، من املهندسني وغريهم ذلك االختيار الذي استطاع به أن يصنع م ما صنع                 
 .رياضمما أصبح حديث العامل ومثار إعجاب كل من زار ال

 ومن حسنات عبد اهللا يف عنيزة أنه فتح مع زميله األستاذ عبد الرمحن العليان مدرسة حملو                   -
 .األمية كانا يدرسان ا

 ومعايل األستاذ عبد اهللا النعيم عنوان بارز للوفاء، فحينما لبى أستاذه املريب الكبري الشيخ                 -
ء عنيزة، عاريف فضل الشيخ صاحل الناصر        صاحل الناصر الصاحل نداء ربه تنادى هو وصفوة من أبنا          

الصاحل إىل أن يقوموا بعمل كبري خيلد ذكرى الرجل ويكون له مردود كبري على منطقة القصيم وعلى                  
عنيزة، فتقدموا مبشروع واستطاعوا أن ينفذوه وهو مركز صاحل الناصر الصاحل اخلريي، وهو مركز                

مة، ومركزاً للكومبيوتر وخمترباً لتعليم اللغة      حضاري تكلف عشرات املاليني وهو حيوي مكتبة ضخ        
اِإلجنليزية، وتوجد فيه صاالت لأللعاب الرياضية املختلفة وملحق به قصر صغري للضيافة، ومكتبة                

وقد مت ذلك بفضل اهللا سبحانه وتعاىل، مث بدعم ومبجهود وسعي           .  نسائية ضخمة وقاعات للمحاضرات   
ا مهما حتدثنا فلن نستطيع أن نفي حقه من الثناء ومن التقدير،              وأعتقد أنن .  األستاذ عبد اهللا النعيم   

وحيث أننا وحنن نكرمه كأمني ملدينة هي عاصمة للمملكة العربية السعودية السياسية، ويوجد معنا أيضاً               
 .أمني مدينة جدة بارك اهللا فيه ووفقه فلدي اقتراحان أقدمهما لكل أمناء املدن الكربى باململكة



هذه املدن يف حاجة إىل مكتبات عامة تنتشر يف أحياء كل مدينة، وإذا كانت                 أوهلما أن    -
نشاء مثل هذه املكتبات فأرجو أالَّ تكون عائقاً ليفتحوا باب التربعات            اعتمادات امليزانية لن تكفي إلِ    

 .للمواطنني وليطلبوا مساعدم وسيجدوم مسرعني وجميبني لنداء الواجب الوطين
سالمية وأن ننشر هذا بني     لثاين فهو يتعلق بضرورة االهتمام مبظاهر العمارة اإلِ        أما االقتراح ا   -

مهندسينا، وأن يويل الشباب الذين يتسلمون أمور التصاميم يف املكاتب اهلندسية سواء يف أمانة مدينة                
لدنا على  الرياض أم يف أمانة جدة أو يف املكاتب اخلاصة عناية خاصة ذا األمر حىت ال يلومنا زائر لب                  

وختاماً شكراً للمحتفى به معايل الشيخ عبد اهللا        .  سالميةتقصرينا يف عدم االهتمام خبصائص العمارة اإلِ      
 . النعيم، وشكراً لكم على إصغائكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة احملتفى به(( 
 :ياض الذي قالمث أعطيت الكلمة ملعايل األستاذ عبد اهللا النعيم أمني مدينة الر

أيها األصدقاء السالم   ..  أيها اِإلخوة األفاضل  .  والصالة والسالم على رسول اهللا    .   بسم اهللا  -
ال أدري كيف أبدأ كالمي بعد كل الكالم الذي مسعته من كل األصدقاء             ..  عليكم ورمحة اهللا وبركاته   

ه ميثل عاطفة جياشة أخوية صادقة      الذين تكلموا والذين ال أشك إالَّ أن هذا الكالم ينبع من قلوم وأن            
وما اجتماعكم أيها األعيان إالَّ دليل قاطع وساطع على العاطفة األخوية           .  جتاه أخ هلم وصديق للجميع    

النبيلة؛ ومن الصعب على مثلي أن يعرب التعبري الوايف عن رد اجلميل لكم فرداً فرداً من تكلم منكم                    
 .ومن مل يتكلم

 .حسان وأضفيتم علي خصاالً أعتقد أنين أقل كثرياً مما ذكر فيهاواِإل لقد غمرمتوين باملعروف -
 هذه الليلة ليلة مباركة إن شاء اهللا أتاحها لنا األديب الكبري والصديق الويف األستاذ عبد                  -

املقصود حممد سعيد خوجه الذي استطاع ذا اجلمع ويف األيام السابقة يف االثنينية أن يربط رجال                  
 .جال الفكر ومسؤويل الدولة برباط اآلداب العالية والثقافة الرفيعةاألعمال ور

وأتنم أيها اِإلخوة مجيعاً    .   هذا الرجل الذي سار على سنة والده عامل ابن عامل وأديب ابن أديب             -
 .لكم الشكر والفضل والثناء على ما أبديتم جتاه شخصي الضعيف

عتها، ومن الصعب جداً ألن ذلك يطول وأنا         يف احلقيقة ال أدري كيف أرد على كل كلمة مس          -
 حلل مشكلة   اال أريد أن أطيل عليكم، لكنين أريد أن أصحح بعض املعلومات، فأنا مل أستدع من إجنلتر               

الغاز، وإمنا كنت موجوداً يف اململكة لسبب آخر ومل أحل مشكلة الغاز، وإمنا وقع االختيار علي لكي                  
 فيها مع اِإلخوة العاملني يف إدارة الشركة وحتقق الغرض بفضل اهللا عز              أدير الشركة فترة، وفقين اهللا    

وجل، مث بدعم اجلهات العليا اليت ذللت كل شيء، وهنا أستطيع أن أخص صاحب السمو امللكي                  



األمري سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطريان، وصاحب السمو امللكي األمري تركي بن عبد                 
فاع والطريان يف ذلك الوقت لألسطول الكبري الذي أعطوه لشركة الغاز لكي             العزيز نائب وزير الد   

ينقل األسطوانات من رأس تنورة ومن الظهران إىل مدينة جدة، حيث كانت احملطات يف الرياض                  
 .وما أنا إالَّ جندي ساهم ذه اخلدمة.. وبذلك يعود الفضل ألهله. والظهران وجدة فقط

عة كامربدج فلم تكن كما ذكر األخ حسني كاملة بل وليست             أما بصدد رساليت يف جام      -
جاهزة للمناقشة، ولكنها كانت متجهة للنهاية وهي وإن مل تر النور بعد فستؤدي واجبها إن شاء اهللا                  

 .وستقوم بدورها عندما تتاح هلا فرصة الظهور يف كتاب
خطائي أإن  :  صيب، وال أقول   أما فيما يتعلق باألخطاء واالنتقادات فأنا بشر والبشر خيطئ وي          -

 .قليلة بل هي كثرية جداً لكن قد يكون أكثرها غري مقصود، وقد يكون فيها أخطاء مقصودة
خوة املتكلمني بدا وكأنين أنا الذي عملت كل شيء واحلقيقة أنين مل أعمل شيئاً               ومن كالم اإلِ   -

نشاء دارات اليت تسعى إلِ   اِإلمبفردي، فأنا واحد يف صف طويل عريض فيه جمموعات كبرية يف خمتلف              
تعاونا مجيعاً من أجل تطوير مدينة الرياض، رائدنا وهادينا هو اهللا سبحانه عز وجل وهو الذي                 .  املرافق

وفَّقنا مجيعاً، إخويت وزمالئي وأنا، وفَّقنا مجيعاً ملا حتقَّق بدعم كبري هائل من قيادتنا احلكيمة وعلى رأسها                 
لك فهد بن عبد العزيز أيده اهللا ونصره، وصاحب السمو امللكي األمري عبد             خادم احلرمني الشريفني امل   

اهللا بن عبد العزيز ويل العهد املعظم أيده اهللا، وصاحب السمو امللكي األمري سلطان النائب الثاين نصره                 
رقيها اهللا وأيده وساعده وشد من عزمه، وأيضاً أمرينا الكبري الذي عشق الرياض وعمل الكثري من أجل                 

وتطويرها، كان يدفعنا إىل العمل، وكان يوجهنا، وكان يتابع أعمالنا يوماً بيوم بل إنه كثرياً ما يتكلم                  
. بالليل لينبه إىل شيء أو ليقترح شيئاً أو ليطلب إعداد مذكرة تتعلق مبوضوع من مواضيع التطوير                 

ت بالعمل هي جمموعة أنا أتعاون معها       إن اموعة اليت قام   ..  أقول هذا ألنين أريد أن أسند الفضل ألهله       
وحقق ما حتقق وإن كانت هناك أخطاء كثرية جداً أو نواقص مل تستكمل بعد               .  وكلنا أخذ اهللا بأيدينا   

املدن .  أرجو اهللا أن تستكمل سواء بقيت أنا يف أمانة مدينة الرياض أو جاء من يرأس األمانة غريي                  
 عن مدينة الرياض وال أريد أن أحتدث لكم عن مدينة            هذا.  كالكائن احلي حيتاج إىل أشياء جديدة      

الرياض، فقد حتدثتم أنتم عنها وحتدث عنها العامل، حتدث عنها معرض الرياض بني األمس واليوم،                 
 .وحتدثت عنها احملاضرات، وحتدثت عنها الصحف العاملية اليت كتبت عنها

عربية السعودية كلها واحلمد هللا      والرياض ليست وحدها املتطورة يف بلدنا، مدن اململكة ال          -
مستواها ارتفع كثرياً سواء يف مشاريعها أو يف تشجريها أو يف نظافتها، أصبحت مضرب املثل يف خمتلف                 
أحناء العامل الناس يثنون على مدن اململكة العربية السعودية، والتطور الذي جنده يف مدينة جدة عروس                 

صر التطوير على مدينة الرياض وجدة بل مشل مجيع املدن           البحر األمحر خري دليل على ذلك، مل يقت        



الصغرية والكبرية وهذا دليل حكمة القائد الكبري الذي حيرص دائماً على أن يعيش سكان اململكة                 
 .واملقيمون فيها بأسعد وأرغد عيش

 األخ محد القاضي طلب مين أن أتكلم عن جوانب أخرى غري مدينة الرياض، والواقع أنا ال                  -
 شيئاً أستطيع أن أتكلم عنه غري أنين نشأت كأي مواطن عادي وأنا ال أزال مواطناً عادياً، وأرجو                   أجد

اهللا أن أظل ذه الصفة، أرجو اهللا عز وجل أن يهديين وأن يدلين على الطريق وأن أظل مواطناً عادياً،                    
قدره، وعرف أنه   ألن هذه أفضل طريقة أن يهدي اهللا اِإلنسان ليعرف نفسه ومن عرف نفسه عرف                

خملوق ضعيف معرض لكل شيء، وهلذا جيب علينا مجيعاً أن نعرف حدودنا وأن نعرف حجمنا لكي                  
 .نسري وفقاً لذلك

وكان مديرها األستاذ صاحل      ١٣٥٦ مل أدخل الكتاب وإمنا دخلت املدرسة االبتدائية سنة           -
 يكون مدرسة حديثة يف ذلك الوقت قبل        استطاع أن ..  الناصر رمحه اهللا، هذا الرجل كان مربياً فاضالً       

أن تصبح حكومية، مث ملا أمر املغفور له امللك سعود بفتح املدارس يف اململكة العربية السعودية كان                   
نصيب عنيزة واحدة منها، وحتولت مدرسة الشيخ صاحل بن صاحل رمحه اهللا إىل مدرسة حكومية                  

نا إىل الصف اخلامس ومل يكن هناك عدد كاٍف لفتح           فدخلت فيها قبل أن أكمل االبتدائية ألننا وصل       
صف سادس، فخرجت منها وتتلمذت على مشايخ كبار من بينهم املرحوم الشيخ عبد الرمحن ناصر                
السعدي رمحه اهللا والشيخ حممد املطوع رمحه اهللا والشيخ عبد الرزاق العفيفي أمد اهللا يف عمره                    

ماء، مث ذهبت مع احلياة هنا وهناك وبعد انقطاع دام أربع           وكانوا خري موجه ومن أفاضل العل     ..  وغريهم
سنوات عدت إىل عنيزة واقترح األستاذ صاحل أن أعمل مدرساً يف مدرسته تقدمت إىل اللجنة املكلفة                 
باختيار املتقدمني لشغل مثل هذه الوظيفة وفشلت فشالً ذريعاً فلم أستطع اِإلجابة على أي سؤال مما                 

أمهلوين :   لوم األستاذ صاحل على ترشيحه جاهالً لكي يصبح معلماً فقال هلم            دفع أعضاء اللجنة إىل   
أريد منك أن تصرف جل وقتك يف املذاكرة          :   وقال يل  ينأسبوعني أريكم ذلك الشخص، فأخذ     

ولقد سبق  .  واملراجعة واحلفظ ملدة أسبوعني، فقط تكرسهما يف مراجعة اللغة العربية ال سيما مادة النحو             
ت طالباً أن حفظت ألفية ابن مالك عن ظهر قلب فجلست ملراجعتها ليالً واراً كما                 يل عندما كن  

راجعت شرح ابن هشام عليها وجئت إىل اللجنة وامتحنت وجنحت وتعينت مدرساً يف املدرسة                 
 .االبتدائية
هـ أنشأنا كمجموعة من املدرسني النادي الثقايف وقد كان نادياً مستقالً ال            ١٣٧٢ ويف عام    -

بطه باملدارس أي صلة إالَّ أن املسؤولني عنه يشتغلون يف املدارس وقد اشترينا له مبىن خاصاً به،                   تر
هـ فتحنا أول مدرسة ملكافحة األمية تكلفنا مبصاريفها من رواتبنا،           ١٣٧٣ويف سنة   .  ومكتبة ضخمة 

م بالتدريس جماناً   كما أن مصروفات النادي الثقايف كانت من رواتبنا ومن تربعات احملسنني، وكنا نقو             



هـ ١٣٧٥ويف عام   .  وقد خترج منها عدد كبري، وظلت تعمل حىت أدرجت يف املدارس احلكومية             
انتقلت إىل جدة، وكان يل شرف العمل مع األخ األستاذ حممد عبد القادر عالقي الذي كان يتوىل                   

ستاذ الفاضل السيد حممد    وكنت مساعداً له وكان ثالثنا األ     .  إدارة املدرسة اليت أشار إليها يف حديثه      
سعيد الدباغ وقضينا سنة كاملة ال أريد أن أكررها ألن األخ حممد عالقي أوفاها حقها، مث انتقلت إىل                   
الرياض وعملت مديراً ملعهد املعلمني ملدة مخس سنوات، مث مديراً عاماً للتعليم وانتقلت للجامعة يف                 

 .ذلك الوقت، فعالً مل يكن عندي شهادة االبتدائية
 ومن فضل اهللا علي يف تلك الفترة من حيايت أن قررت وزارة املعارف للراغبني احلصول على                 -

شهادة إمتام الدراسة باملعهد العلمي السعودي، أن بإمكام التقدم لالختبار إذا توفر يف املتقدم شرطان               
. مخس سنوات على حصوهلا   مرور  :  أن يكون حاصالً على الشهادة االبتدائية، وثانيهما      :  أساسيان أوهلما 

وحيث أنين مل أحصل على الشهادة االبتدائية، فقد ناقشت وضعي مع املسؤولني بوزارة املعارف،                 
وبعد أخذ  .  وحاولت إقناعهم بأن يعتربوا عملي كمدير عام للتعليم بنجد مساوياً للشهادة االبتدائية            

ادة االبتدائية، ومن حقي دخول االمتحان      ورد اقتنعوا وأصدروا فعالً قراراً بأن عملي هذا يساوي الشه         
للحصول على شهادة املعهد العلمي السعودي، وبالفعل امتحنت يف األحساء وجنحت وجئت إىل                
اجلامعة، وواصلت دراسيت ا حىت حصلت على الشهادة بامتياز مع مرتبة الشرف األوىل، وكنت                

لسنة األخرية كنت أميناً عاماً مساعداً باجلامعة       خالل دراسيت اجلامعية أعمل مديراً عاماً للتعليم، ويف ا        
وزميالً لألخ معايل الدكتور حممد عبده مياين، واهلدف من ذكر ذلك ما هو إالَّ رغبيت يف أن أبين أنّ من                    
أراد أن يعمل شيئاً ويضع اهللا نصب عينيه ال بد أن يصل، املهم أن يعمله بإخالص وأن يضع اهللا نصب                    

 .ئده اهلدى والرشد والعمل الصاحلعينيه وأن يكون را
شراف على شؤون الطالب هناك، واغتنمت فرصة وجودي         مث سافرت إىل إجنلترا من أجل اإلِ       -

يف بريطانيا فالتحقت جبامعة كامربدج بغية احلصول على الدكتوراة وكتبت جزءاً كبرياً من رساليت، مث               
ديت إىل الرياض بالعمل مع اللجنة املشرفة       صدر أمر اجلامعة القاضي بعوديت للرياض، وكلفت بعد عو        

 . على الغاز
 واحلقيقة اليت جيب علي أن أذكرها أنين كنت أراقب اهللا عز وجل، ولكنين ال أقول أنين ال                   -

أخطئ فأنا بشر والبشر خطاؤون غري أنين مؤمن أن رضا الوالدين كان سبباً يف توفيقي يف كثري من                    
ولقد كنت واحلمد هللا والشكر له باراً بوالدي        .  ليتها وقمت بتنفيذها  املشروعات اليت أنيطت يب مسؤو    

أحرص على رضائهما ما أمكنين، ال أقول أنين أقوم مبا جيب مائة باملائة، ولكين كنت حريصاً على                   
وأحاول .  رضائهما، وكنت أفزع من أيب رمحه اهللا وأنا جد ألنه كان قوي الشخصية، وكنت أخشاه               

 .هلي وبأقاريب وبأصدقائي قدر استطاعيت، وهذا أيضاً مهمأيضاً أن أبر بأ



 

 فالترابط األسري مهم جداً يف تكوين شخصية اِإلنسان، إذن فرضا اهللا عز وجل وهدايته، مث                 -
رضا الوالدين، مث التشجيع الكبري الذي وجدته وجيده كل العاملني، التشجيع مل يكن يل وحدي بل                  

دهم اهللا ونصرهم وعلى رأسهم خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن            لكل العاملني من والة األمر أي     
تقان وعدم تأجيل عمل    جناز مع ضرورة اإلِ   عبد العزيز الذي أوصاين بالعمل وبذل اجلهد وسرعة اإلِ         

سيأيت يوم يقل فيه إنتاج البترول وتنخفض        :  اليوم للغد وحذرنا من عاقبة الكسل والتواين، فقال        
ليوم قريب جداً، فحاولوا أن تستفيدوا من هذه الفرص املتاحة لكم لتطوير مدنكم              أسعاره، وإن هذا ا   

وبالدكم، وكان يوجه كالمه لكل العاملني يف البلديات ويف األجهزة، وتوالت األحداث وصدق حدس              
هللا كما أن مسو ويل العهد األمني عبد ا       .  خادم احلرمني الشريفني فقلَّ إنتاج البترول واخنفض سعره كثرياً        

كان يشجعنا ويعضدنا، وكذلك مسو األمري سلطان بن عبد العزيز النائب الثاين، وصاحب السمو                 
امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز رئيس اهليئة العليا، وكلكم تعرفون مسو األمري سلمان ومحاسه                  

اض أو غري   للعمل وصداقته لرجال الفكر وصداقته للصحافة وحله مشاكل الناس سواء كانوا يف الري             
فقلبه كبري، وفكره واسع، وعمله عظيم، وهو حيرص دائماً على حل املشكالت، ويساعد               .  الرياض
 كان يدفعنا إىل العمل كما قلت دفعاً، وكان يوجهنا باستمرار، وكذلك صاحب السمو امللكي               -كثرياً  

ب املعايل الشيخ   األمري سطام بن عبد العزيز له دور كبري، وإخويت يف الوزارة وعلى رأسهم صاح               
وهناك أناس  .  إبراهيم العنقري وزير الشؤون البلدية والقروية الذي مل حيرمنا تشجيعه ومعاضدته ودعمه           

 وأنا أعتقد أنه لوال تعاون املواطنني مع البلديات ملا          ...كثريون جداً يساعدون األمانة ويتعاونون معها     
 .استطاعت البلديات أن حتقق أغراضها

 

 نقطة مهمة جداً هي أننا إذا أردنا أن ننجح فإن علينا أن نتعاون مع الناس                   على أن هناك   -
املستفيدين احلقيقيني من كل عمل تقوم به البلدية، فال بد من التعاون معهم وأخذ رأيهم قبل اِإلقدام                  

واحترام الناس مهم جداً ألنك إذا احترمت الناس احترموك           .  على إجناز عمل له صلة مبصاحلهم      
وذا الصدد أود أن أذكر نقطة هامة هو أن          .  رام املتبادل سبب من أسباب التوفيق والنجاح      واالحت

أقاليم اململكة العربية السعودية يتعاون بعضها مع بعض ألننا إقليم واحد وحده امللك عبد العزيز رمحه                 
مود قطان أول من توىل     اهللا ووحد قلوبنا تبعاً لذلك واألستاذ عبد اهللا بلخري أشار إىل أن األستاذ حم              

رئاسة بلدية الرياض مث جاء بعده األستاذ أمحد خليفة النبهان، واحلقيقة أن هناك ستة من أبناء املنطقة                  
الغربية رأسوا بلدية الرياض، بينهم عثمان خباري، وحسني خباري، وزيين بري، وأمحد خليفة النبهان،               



هم عبد الكرمي   .  ياض، ورأس بلدية الرياض أربعة آخرون     هؤالء رأسوا بلدية الر   .  )١(وحممد حسن أخضر  
وهذا .  الزامل، مث األمري فهد الفيصل، مث الشيخ عبد العزيز الثنيان، مث املتحدث إليكم الضعيف إىل اهللا               

وحدة القلوب  .  يعطي الدليل أن كل منطقة تكِمل املنطقة األخرى، وحنن واحلمد هللا ننعم بالوحدة              
 .جتمعنا قوية ثابتة إىل األبد إن شاء اهللاواهلدف واملصري اليت 

سعيد جداً، سعيد بأهله، وسعيد باملقدسات اِإلسالمية، سعيد مبكة           ..   حنن يف بلد سعيد     -
املكرمة، وسعيد باملدينة املنورة، وسعيد برجاله، وسعيد بقادته الذين وهبوا هلذه البالد كل فكرهم وكل               

 . اِإلنسان السعودي واملقيم يف رغد وهناء وسعادةعطائهم من أجل تطويرها ومن أجل أن يعيش
 دعونا نبتهل إىل اهللا عز وجل أن يدمي علينا استقرارنا وأن حيفظ لنا أمتنا وأن يهدينا إىل سواء                   -

السبيل وأن يدلنا على اخلري دائماً وأن يوجه قادتنا باستمرار إىل ما فيه خريهم وخري بالدنا، ألن خريهم                  
 .خري لبالدنا

عوين مرةً ثانية أكرر شكري وتقديري لسعادة األخ الكبري األستاذ عبد املقصود حممد                ود -
سعيد خوجه على هذا الكرم الذي حباين ذا الفضل، حيث مجعين بكم أقدم شكري أيضاً لألخ بل                  

ري، األب الكبري املريب القدير واألستاذ الفاضل حممد حسني زيدان، وملعايل األستاذ الشيخ عبد اهللا بلخ               
وألخي وزميلي الدكتور خالد عبد الغين أمني مدينة جدة، ولألخ األستاذ عبد اهللا القصيب وهو زميل                 
قدمي ولألستاذ زميلي حممد عالقي الذي كان مديراً للمدرسة اليت أشار إليها يف حديثه واليت عملت ا                 

ستاذ عبد اهللا بغدادي، ولزميلنا     مساعداً له، ولألخ محد القاضي، ولشيخنا ورئيسنا يف وزارة املعارف األ          
وأخينا األستاذ مصطفى العطار ولكل الذين تكلموا وكان كالمهم نابعاً من القلب رغم أنه مبالغ فيه                 

لكنه نابع بدون شك من القلب ولكم كلكم مجيعاً ألنين أرى البشر يف وجوهكم وأرى               .  قليالً أو كثرياً  
كم جندي متواضع من جنودكم، جنود هذا الوطن         أنكم حتتفلون بأخ عزيز عليكم ابن من أبنائ         

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))هدية الفنان خالد خضر للمحتفى به(( 
وقبل أن خيتتم األستاذ حسني جنار األمسية دعا احملتفى به إىل قبول هدية مقدمة له من                  

 :الفنان خالد خضر بقوله

                                           
ذكر معايل الضيف أنَّ هناك ستة أشخاص من أبناء املنطقة الغربية تولّوا رئاسة أمانة الرياض غري أنه مل يذكر غري أمساء مخسة ومل يرد                           )١(

اهللا بلخري أما من أوائل من تولّى أمانة مدينة           خ عبد ضمنهم اسم حممود القطان وال طاهر زخمشري، وقد أشار إليهما معايل الشي            
 . فمن يا ترى السادس؟..الرياض



ملتواصل غري احملدود ملعرض احلرمني الشريفني الذي هو         اآلن يا معايل األمني نظراً لدعمكم ا       -
مفخرة لكل مواطن سعودي والنجاحات اليت حققها، فإن الفنان خالد خضر يسره أن يهديكم ذه                 

، املناسبة الطيبة كذكرى عطرة صورتني إحدامها ملهبط الوحي مكة املكرمة، واألخرى ملدينة الرسول              
 ...فنرجو قبوهلما

 .  اهلدية شاكراً ملقدمها الفنان خالد خضرويتقبل الضيف
 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث خيتتم املضيف األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بقوله

 ا إا لفرصة أتاحها لنا معايل أمني مدينة الرياض األستاذ عبد اهللا النعيم وهي فرصة مشمنا فيه                 -
 بيننا، ونشكر له هذا الفضل الذي أتاح لنا         عبق اخلزامى يف هذه اللحظات اليت يرطب جوها وجوده        

كما يسرين يف هذه املناسبة أن أشكر وجود سعادة األستاذ إبراهيم املوسى            .  هذه الفرصة اليت مجعتنا به    
وأود أن أذكركم بأن    .  سفري الكويت الشقيق يف صنعاء بيننا، واألستاذ الزميل عرفان نظام الدين            

بن حسني، فنرحب بكم       شاء اهللا هو سعادة الدكتور حممد بن سعد        ثنينيتنا القادمة سيكون ضيفها إن    ا
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. ثنني القادم وشكراً لكم مجيعاً حلسن حضوركم وإصغائكميوم اال

* * * 
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :ين بالكلمة التاليةاألمسية األستاذ عبد الفتاح أبو مد افتتح
أمحدك ريب كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي          ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

فكان ينبغي أن يكون يف     :  وأسلم على رمحة اهللا للعاملني، سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني وبعد           
حنن حنتفي برجل هو رئيس قسم      هذا املكان غريي من القادرين على التحدث باللغة العربية، ال سيما و           

اللغة العربية يف جامعة اِإلمام حممد بن سعود اِإلسالمية، ومعنا كثر يف مقدمتهم رئيس قسم اللغة العربية                 
يف جامعة امللك عبد العزيز، وأنا لست مصاحباً للمذياع حىت أستطيع أن أكون متحدثاً أو مقدماً ملثل                  

 احلرج، السيما حينما أحلن أو أخطئ يف اللغة العربية، ومهما يكن            هذا الربنامج الذي أجد فيه كثرياً من      
من شيء فهو شرف ال أدعيه أن أقدم يف هذه الليلة املباركة إن شاء اهللا رجالً عاملاً فاضالً جماهداً ألنه                     

 .حتدى نفسه قبل أن يتحدى املركز الذي هو فيه اآلن العلمي واألديب
ولد ..  ر حممد بن سعد بن حممد آل حسني الشهري بابن حسني           ضيفنا يف هذه الليلة هو الدكتو      -

، وأدخل الكتاب يف الرابعة من      ١٣٥٢ببلدة العودة من إقليم سدير أحد أقاليم اليمامة بنجد يف سنة             
عمره، ويف اخلامسة كف بصره بسبب اجلدري، مث عاد إىل الكتاب وفيه حفظ القرآن على عمه عبد                  

 .عض املتون يف التوحيد والفقهاهللا مث والده، كما حفظ ب
 ويف سن الثانية عشرة أرسله والده إىل الرياض للجلوس إىل العلماء فدرس على مجلة منهم                  -

 .مثل الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، وحممد بن إبراهيم
 انتقل إىل احلجاز وجلس إىل مجلة من علماء احلرم املكي الشريف مثل             ١٣٦٨ ويف مطلع سنة     -

مث حلق بدار التوحيد يف الطائف      .  الرزاق محزة، وإمام احلرم الشريف أبو السمح رمحه اهللا        الشيخ عبد   
وبعد سنتني من الدراسة فيها عاد إىل الرياض ليواصل دراسته يف املعهد العلمي، مث كلية اللغة العربية                  

ستنجاد بالشيخ  فأمر الشيخ حممد بن إبراهيم بتعيينه قاضياً وبعد جهد وا           ١٣٧٨اليت خترج منها سنة     
عبد اللطيف ختلص من القضاء وعني مدرساً لعلوم اللغة يف املعهد العلمي بالرياض، فبدأ التدريس يف                 
النحو والبالغة، مث األدب، مث نقل إىل كلية اللغة العربية مدرساً لألدب ومنها ابتعث إىل مصر لتحضري                 



قد بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل       املاجستري، مث الدكتوراة، فحصل عليهما من قسم األدب والن        
 .من كلية اللغة العربية باألزهر

 وبعد املرور بدرجيت أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك حصل على درجة أستاذ، وكان أول                -
 .سعودي حيصل على هذه الدرجة يف كلية اللغة العربية يف الرياض

 معكم يذكر شيئاً منها وخباصة ما        وكانت له وهو طالب إسهامات يف التعليم لعله يف حديثه           -
يتصل بتعليم املكفوفني وتعليم الكبار أو ما كان يسمى التعليم الليلي، أما الكتابة يف الصحف فقد                  
مارسها وهو طالب يف بعض الصحف مثل اليمامة والقصيم، مث اتصل إسهامه بعد ذلك، وأما                   

تسعت ميادين اسهاماته يف الصحف واالت      ، مث ا  ١٣٨٤احملاضرات العامة فقد بدأ يف تقدميها يف سنة         
ذاعة والتلفاز واملؤمترات والندوات يف الداخل واخلارج واستزارته بعض اجلامعات العربية يف إلقاء             واِإل

أرجو أال يكون   ..  احملاضرات العامة فيها، أما األندية األدبية فقد تعددت حماضراته فيها مجيعها إال واحداً            
 . إسهامه يف األمسيات والندوات وحاضر يف بعض فروع مجعية الثقافة والفنونكما تعدد.. نادي جدة
ثنني وعشرين كتاباً فيها ديوان شعر ولديه مثلها من         ا أما مؤلفاته فقد بلغ عدد املطبوع منها         -

املخطوطات، فهو حمقق ومؤلف وكاتب مقالة وشعر ونقد، نشر فيها كلها، أما القصة فإنه يكتبها لكنه                
ذاعة من برامج أوالً من املكتبة السعودية وهو يف سنته           ر منها شيئاً إىل اآلن، ومما قدمه يف اإلِ         مل ينش 

العاشرة اآلن متصالً يف خدمة الكتاب السعودي، ثانياً من شعراء اِإلسالم استمر سنتني وأشهراً، وكان               
ذاعة القرآن الكرمي والدكتور    يذاع من إذاعة القرآن الكرمي، ثالثاً من مكتبة التراث ومايزال يذاع من إ            

، أعين آلة املبصرين، كما جييد الضرب على        )typewriter(ابن حسني جييد الضرب على اآللة الكاتبة        
 .آلة املكفوفني مجيعاً

 فقد تعلم ذلك كله يف وقت مبكر، وقد اهتم بالكتاب اهتماماً جعله يكون يف مرتله مكتبة                   -
 ؛"املعارضات يف الشعر العريب   "ثنني والعشرين املنشورة    لفاته اال جيدة منها قسم لكل علم وفن، ومن مؤ       

حافظ "  ؛"كلثوم بن عمرو أو ابن عمر العتايب       "  ؛"حياته وآثاره :  حممد سعيد عبد املقصود خوجه     "
األدب "  ؛"الشاعر محد احلجي  "  ؛"املدائح النبوية بني املعتدلني والغالة    "  ؛"مناظرات يف شعره  :  إبراهيم
 ".ديوان شعر: أصداء وأنداء" ؛"بني احملافظة والتجديد: الشعر احلديث" ؛"ودراساتتاريخ : احلديث

 وال أريد اِإلطالة يف عد بقية املؤلفات املنشورة، فقد رأس الدكتور ابن حسني قسم األدب يف                 -
، وأشرف وما يزال    ١٤٠٩إىل أن تفرغ يف منتصف هذا العام           ١٤٠٢كلية اللغة العربية من سنة      

. كثري من الرسائل العلمية وناقش أكثر من ذلك وحكم ومازال حيكم يف األعمال العلمية             يشرف على   
نقدمه عن أستاذنا احملتفى به يف هذه الليلة، والكلمة اآلن للمحتفي األستاذ عبد              .  هذا غيض من فيض   

  ...فليتفضل.. املقصود حممد سعيد خوجه



  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :دث األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه وباحلضور الكرام فقالمث حت

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني وبه نستعني، وأصلي على نبينا وحبيبنا اهلدي                 -
نسعد يف هذه األمسية السعيدة باالحتفاء بضيفنا الكرمي        ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ..  األمني

لدكتور حممد سعد بن حسني أستاذ األدب يف جامعة اِإلمام حممد بن سعود اِإلسالمية فأهالً                 سعادة ا 
وسهالً ومرحباً به، شاكرين له تشريفه متجشماً عناء احلضور إلينا، فالشكر له والتقدير، فبامسكم مجيعاً               

 .مسيةأساتذة وزمالء أرحب به، وأشكر له إتاحة الفرصة هلذا اللقاء الكرمي يف هذه األ
صرار والعزمية، ما وصل     الدكتور حممد سعد بن حسني شخصية مسكونة بالتعب واملعاناة واإلِ          -

رادة الكبرية  صرار لبلوغ اهلدف، ونتيجة اإلِ    إليه من درجات علمية نتيجة هذا التعب وهذه املعاناة، واإلِ         
 .للوصول إىل الغاية اليت رمسها وحققها بعرق وجهد كبري

تاذ الدكتور حممد سعيد بن حسني على صحافة الوطن جمالت وجرائد تكاد              إن انتشار األس   -
تكون مجيعها فال أخال وال أعتقد أن صحيفة من صحف اململكة قدميها وحديثها إالَّ وحظيت بكتابات                

 .ونقد وحبوث عالمتنا الكبري
ناجمه من املكتبة   ذاعة، وقد يكون بر    عرفته صحافتنا، وعرفته أجهزة اِإلعالم فهذه براجمه يف اإلِ         -

السعودية، من أطول الربامج عمراً داللة على ما له من طول باع يف هذا اال، كما عرفناه مؤلفاً، له                    
وله عدد مماثل من الكتب     !  كتب أثرى ا املكتبة العربية، بلغ عدد املطبوع منها اثنني وعشرين كتاباً            

 .ذاً لألدبقيد الطبع والتحقيق، كما عرفته منابر اجلامعة أستا
 عرف أستاذنا الكبري مبوضوعيته ومصداقيته فيما كتب، وعرف بعفة لسانه وبعفة قلمه، فلم               -

قط له إالَّ البحوث القيمة واملوضوعية يف كل ما كتب من حبوث وما قدم من نقد، وهذا شأن الكبار                     نر
 .دائماً من العلماء

مىن أن يسعدنا بالتجارب اليت مر ا يف         نسعد يف هذه األمسية باستضافته وبالترحيب به، ونت        -
املعاناة، وكما هو معروف التعب     بحياته ألنين كما قلت يف بدء حديثي أنه شخصية مسكونة بالتعب و           

واملعاناة دائماً صنوان لتجارب احلياة املريرة، وقد مرت كما أعرف على الدكتور حممد بن سعد بن                  
ا وزا وهلا قيمتها حىت حقق ما حققه من درجات علمية           حسني وكما مسعت الكثري من التجارب اليت هل       

ومن مركز علمي، فنرجو بامسكم مجيعاً وبامسي أن حنظى باالستماع إىل جتاربه أو بعضاً من جتاربه يف                   
هذه األمسية، وال أود أن أطيل فهنالك كلمات لبعض اِإلخوة األساتذة الكرام من املوجودين فأهالً                

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. رحباً بكم مجيعاًوسهالً ومرحباً به وم



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

 والسالم على سيدنا    ،واحلمد هللا أكمل الدين وأمت النعمة، والصالة      .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
ليس .  إخواين بعد السالم عليكم   ..  ة، وعلى أصحابه والتابعني هلم بإحساٍن إىل يوم الدين        حممد نيب الرمح  

وليس غريباً أيضاً أن يكرم األعشى حممد       ..  غريباً على حممد حسني أن يشارك يف تكرمي حممد بن حسني          
ضر ما  أكرمه وأنا صديقه، هو الذي أكرمين بالصداقة، أنيس احمل        .  حسني ذلك البصري حممد بن حسني     

نشأ يف  .  جلست إليه إالَّ وتعلمت منه، فما زلت طالب علم، وقد ارتفع هو أستاذاً على طالب العلم                
جو؛ لو قلنا عن النشأة جمردة من معرفة سريته ومسريته بيننا لقلنا أنه رجل يتزمت، رجل ينكر الكثري،                  

الدعاة، أن يكون هذا الشيخ     ولكن الغريب على هذه النشأة يف اليمامة وبني أشياخ من أئمة السلف و            
حممد بن حسني رجالً فيه مساحة، وفيه طالوة، وفيه مالحة، حينما يتحدث إليك ال يلمزك وال يستهني                  

 .بك وال يكاد يقول لك ماذا أنت عليه
 أنا أعرف أنه يكره تعاطي شرب التبغ أياً كان نوعه ولكين شربته معه اآلن فما قال يل ال                     -

هذا التسامح يف العامل حيبب إليه      .  يدي، وما صفعين كفاً على فمي كيال أشرب       تشرب وما ضربين على     
 .الناس، حىت إذا نصحين اآلن أن أترك شرب التبغ أستمع إليه وأقول أنه ناصح أمني

نسان من الثقافة أن ال      هذه النشأة هذا، إنه يقرأ بأذنه وكم كتبت وكم قلت لكي يشبع اإلِ             -
وما شبعت من ثقافيت اليت     .  قراءة العني مننمة، أما القراءة باألذن فجرس يسمع       يتكل على قراءة العني ف    

تعرفوا أو أدعيها إالَّ حينما بدأت أقرأ باألذن، يقرأ يل لقد كنت بصرياً مل تدركين العشوة إالَّ أخرياً،                   
راءة الرافعي  وأول ما بدأنا ق   .  ولكين وأنا البصري بقوة البصر كنت أستمع إىل أن يقرأ يل أحد جبرس             

املساكني، وإعجاز القرآن وغريه بالنمنمة بالعني،      :  حينما كان يكتب يف الرسالة قرأت له كتباً كثرية         
فلم يتسع يل فهم واسع، ولكين عندما أخذت أقرأ باجلرس باألذن اتسعت يل املعرفة بقدر ما أنا فيه                    

 .اآلن
ع فيحفظ واجلرس كأنه أغنية حيظى       وحممد بن حسني اتسعت له معرفته ألنه قرأ باألذن، يسم          -

فهل البصري ابن منظور الذي ألف لسان العرب كان يقرأ          .  ا السمع وميتلئ ا الوجدان وأمثاله كثري      
طه حسني مثالً   ..  بالعني؟ ال بل كانوا يقرؤون له فيحفظ ويكتب هذه الدات الواسعة، وحيضرنا غريه            

فأنت حني  .  جلرس وجعلته يتكلم باجلرس ويكتب باجلرس     ما كان يقرأ، ولكن قراءته باألذن أعطته ا        
تقرأ ملثل هؤالء فأنت تقرؤهم جبرس كأم ينغمون لك احلرف وينغمون لك اللفظ، وحممد بن حسني                 

 .ال خيرج عن هذا



القراءة :   أريد أن نتعلم القراءة باألذن وهناك كلمة ألمني الرحياين الكاتب املسيحي يقول              -
 فإن القراءة الواقفة والقراءة السريعة مثلها كالوجبات اخلفيفة         ،ِإلنسان واقفاً وسريعاً  اجليدة أن ال يقرأ ا    

 ".السندوتشات"السريعة 
 إن تكرميي حملمد بن حسني يف هذا املكان هو تكرمي أديب من امة ألستاذ من اليمامة فقد                    -

م جامعها وكانت العروبة    لقد كان اِإلسال  .  اجتمعت اليمامة وامة يف هذا املكان ما فرقها شيء          
جامعها، مث جرى ما جرى من اختالف حىت وفق اهللا عبد العزيز بن عبد الرمحن آل السعود فجمع هذا                   

 حبيث جيد ابن اليمامة التكرمي يف امة دون أن يكون معه أنصار حيفظونه ودون أن                  ،الكيان الكبري 
ود إىل موحد مشل هذه األمة وباين هذا        والفضل يف ذلك يع   .  يتعرى من امسه فينتسب إىل قبيلة أخرى      

الكيان الكبري اململكة العربية السعودية امللك عبد العزيز آل سعود غفر اهللا له فأصبح ابن اليمامة يكرم                 
والتفاخرات أن تؤثر على هذه الوحدة يف هذا الكيان          ..  يف امة، غري أين أخشى من بعض العنعنات       

  ...والسالم عليكم ورمحة اهللا. الكبري

  ))كلمة األستاذ عبد ا بغدادي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للمريب الشيخ عبد اهللا بغدادي

علم اِإلنسان بالقلم، وأصلي وأسلم على معلم هذه األمة، إذ علمه املعلم األعظم             ..   بسم اهللا  -
 العلماءقاطبة وإمام   ما مل يكن يعلم فكان ذا التعليم اِإلهلي الفريد مدرسة األجيال كلها ومعلم املعلمني               

 :وبعد.. كافة
 فضيف االثنينية الليلة وغرا وحسنها حممد بن سعد بن حسني، معلِّم جلله العلم بنور اِإلميان،                -

وكلله بربد اليقني، ونفح عقله بسراج احلكمة، ونسمات العلم واملعرفة، فتسربل لباسه بالتقوى، وكسا              
 .انة، وزينته نور احلكمة الوهاج، وسراجها الوضاءرياشه احللم، ولفاعه األدب، ورداؤه الرز

 معلم أمني على رسالة التعليم ألنه وظف علمه وفكره، معلم ألجيال هذه البالد العظيمة                 -
وظف فكره خلدمة اِإلميان، ألن الفكر داعمة من الدعائم اليت يقوم عليها اِإلميان معلم أمني له عقيدة،                  

يمه هلذه األجيال ومن معدن رسالة النيب العظيم والسراج املنري ومعلم           آمن ا، ويستقي منها منشور تعل     
وألن هذا املعلم العظيم هلا كان خلقه القرآن يف تلك           .  هذه األمة وقدوا احلسنة وأسوا الكاملة      

ادة ـغ من أية شه   ـلم هذه األمة أبل   ـالكلمة العبقرية الفذة للصديقة بنت الصديق وشهادة القرآن ملع        
  لعلى خلق عظيم  وإنك            ومقولة اِإلمام الغزايل حجة اِإلسالم رائعة من روائعه ويف رسالة الولدية ،: 
وشرط الشيخ  .  أيها الولد احملب إن منشور التعليم يكتب من معدن الرسالة عليه الصالة والسالم              "

 أبني لك   الذي يصلح أن يكون معلماً ومرشداً أن يكون عاملاً ولكن ما كل عامل يصلح للخالفة وإنين                



من يعرض عن حب الدنيا وحب اجلاه وكان حمسناً رياضة نفسه            ..  بعض عالمته على سبيل اِإلمجاع    
وشيخنا ابن حسني   ".   يصلح لِإلقتداء به   جاعالً حماسن األخالق له سرية، فهو إذن نور من أنوار النيب            

لعربية الزاهية، ومنارة   معلم يعلم العربية فوق قلعة من قالع الشريعة الباهرة، وحصن من حصون ا              
مشعة للتربية والتعليم جامعة اِإلمام حممد بن سعود اِإلسالمية واليت تعمق يف نفوس أجيال هذه األمة                 
تعاليم ديننا احلنيف ومبادئ الشريعة الغراء، وتغرس يف عقول الرجال جذور العربية الزاهية لتشدهم               

رة وملكوا ناصية البالغة ومتلكوا زمام الفصاحة        بأصالم الذين نشأوا على تراب هذه البقعة الطاه        
 .روا ا دنيا العروبة وعامل اِإلسالم

 واألستاذ الدكتور ابن حسني أحد املعلمني الشاخمني يف جمال العربية، وأحد القمم الشاهقة يف               -
بالضاد عامل األدب يغرس يف ضمري اِإلنسان العريب املعاصر لغة الضاد، فقد نطق ا أفصح من نطق                   

 .حممد سيد اخللق عليه الصالة والسالم
 يرقرق اللغة لكي يكون منريها صافياً، وزهرها شافياً، ورحيقها عذباً يرطب لسان اِإلنسان               -

وابن حسني فوق أنه يعلم العربية هو رئيس لقسم         .  العريب لينطق بفم عريب مبني وألفاظ واضحة سلسة       
ِإلمام، وهذا حيمله مع زمالئه يف نظري بالقسم، ومحلة العلم يف هذه            األدب والعربية بكلية اللغة جبامعة ا     

اجلامعة مهمة عظمى وهي التصدي للهجمات الشرسة من أعداء العربية وأعداء القرآن ألن العربية هي               
لغة القرآن العظيم، فأصحاب العقول الوافدة واألدمغة املستوردة قد قالوا إن العربية غري قادرة على                

ديات العصر ومواكبة املستجدات احلضارية على الساحة العلمية، ويرد عليهم من عامل              مواجهة حت 
 :املاضي شاعر العربية اخلالد حافظ إبراهيم وبلسان اللغة فيقول

ــواص عــن صــدفايت فهــل ســألوا الغ
. 

  ــامن ــدر ك ــائه ال ــر يف أحش ــا البح أن
. 

ــات  ــه وعظ ــن آٍي ب ــقْت ع ــا ِض وم
                                                            . 

ــةً    ــاً وغاي ــتاب اهللا لفظ ــعت ك وس
. 

وتنســــيق أمســــاء ملختــــرعات
. 

ةـن وصف آل  ـوم ع ـق الي ـفكيف أضي  
. 

 

 وبعد لقد أخذ ابن حسني زاده األصيل من بلد العراقة بلد اِإلسالم والعربية، فلما أخذ من                  -
به إىل اجلزيرة   الزاد بأطراف ومبؤلفات ميم وجهه شطر بلد يرجع يف دينه ولغته وعروبته وتأرخيه وأصال             

العربية األم شطر مصر، فامتاح من معهد ضخم فيها ثابت كالطود باٍق كالتاريخ مزدهر ازدهار العروبة               
 دفاقاً، هذا املعهد األزهري حياه      اًصباً غزيراً وماء   مترعات ورشاء جامعات، و    اًوالعربية، امتاح منه دالء   

 :شوقي شاعر العربية وأوقف الدنيا لتحييه
ــوى ا ــرا  وط ــنه واألعص ــيايل رك لل

. 

ــداره    ــرون ج ــىن الق ــداً أف ــا معه ي
. 

وأضــاء أبــيض لُجهــا واألمحــرا   
                                                            . 

ــوره   ــارق ن ــبِس املش ــى ي ــى عل ومش
. 



ــعرا  ــنع مش ــٍك ومي ســن ن ــزود ع وي
. 

ــنة    ــي س ــيه حيم ــزمان عل ــى ال وأت
. 

ــأيت ــرى   ي ــنون الِق ــزاع يب ــه الن ل
. 

ــياً   ــناهالً وجمانـ ــيه مـ ــم فـ العلـ
. 

 

 :عريق أحيي هذا األزهري الشامخ يف دنيا اللغة واألدب وأقول مع شوقي )١("يكدرعم" وأنا -
ــر  ــزمان اجلوه ــع ال ــى مس ــر عل اوانث

. 

ــيا وح   ــم الدن ــم يف ف ــرق ــي األزه اي
. 

ــه  ــيف مدح ــزرا خ ــماء اللي رز الس
                                                            . 

ــل     ــدر إن فص ــان ال ــل مك هتواجع
. 

 

يا قاهر الظالم بنور العلم وبفكرك الطموح تطوف به يف عوامل شىت،            ..  يها األديب اِإلنسان   يا أ  -
شيخ معرة النعمان قبلك مأل أطباق األرض شعراً، وفلسف الكون واحلياة، وكان الكوكب الساطع يف               

 .ظلمة القرون اخلوايل
اب وذلك   اخلط حسن وجئت أنت باحلسىن فسطرت يدك أروع كتاب، وكتبت صفحات من            -

حني أديت حق الوفاء عنا وعن أدباء اململكة ألديب من األدباء الراحلني الباقني يف دنيا األدب العالني                  
 .علواً كبرياً أحد الرواد الني السابقني يف جمال الريادة

 لقد أديت حق الوفاء حنو أيب عبد املقصود عليه رمحة اهللا، والذي كان يقتحم ااهل،                    -
 .صحراء، فاحتاً مغلقات الطرق ألدباء هذه البالد شأن الرواد يف كل جيلويضرب يف ال

 فلقد سطر سطوراً غراً يف بطون الصحراء، ونشر صفحة من أدب اجلزيرة كان األديب                  -
يستروح عبقها ونسمة عليلة ترطب لغوب كدحه ومعاناته، ويوم كان الباحث عن األدب بني رمال                

اليعريب احلضرمي    )٢(امته وسلوا إن شئتم رفيق صباه، سلوا أبا يعرب        الصحراء كباحث ضاع يف تراا خ     
. فمخزونه وشجونه وشدوه وحنينه هلذا األديب الراحل الذي طاب حياً وميتاً تفوق كل خمزون                

العروبة وقد ضحك املشيب برأسه، شجى وغىن بعذاب األلوان، ويف حديثه دائماً احلسن                 )٣(فشيخ
األمة عقوداً نظيمة، نثر حباا وجواهرها فوق أرض          )٤(وقد نظم شاعر  .  قانواِإلحسان واجلودة واِإلت  

، وحيث يرقد على ثراها معادن العز ومصابيح الفكر         )٥(اجلزيرة الصحراء من حضرموت إىل محى بغدان      
وعلى رفرفها املخضر يرقد جدثٌ طاهر نقي ترك يف عامل األدب دوياً، وحيث يستريح يف ثرى الطائف                 

                                           
 .أي خريج كلية دار العلوم": درعمي ")١(
ري الذي كان صديقاً حملمد سعيد خوجه والد احملتفي وشريكه يف تأليف            اهللا بلخ   يعين به معايل الشيخ عبد    :  أبا يعرب اليعريب احلضرمي     )٢(

، ويعرب هو اسم ابنه األكرب، ويشغل يف الوقت احلاضر مدير عام العالقات العامة مبؤسسة اخلطوط اجلوية                  "وحي الصحراء "كتاب  
 .العربية السعودية

 .اهللا بلخري لقب أطلق على معايل الشيخ عبد: شيخ العروبة )٣(
 .اهللا بلخري عندما كانت توايل نشر مذكراته أسبوعياً على معايل الشيخ عبد" الشرق األوسط"لقب أطلقته جريدة : شاعر األمة )٤(
 .أحد أمساء بغداد: بغدان )٥(



ديب راحل ترك الذكر اجلميل الباقي على مر العصور ألجيال األدباء وقوافل الشعراء حمفوظاً              جثمان أ 
 . والسالم عليكم.. حدى احلياتني وللذكر اجلميل ألنه أحد العمرينيف سجالت اخللود وِإل

 

  ))كلمة الدكتور عبد احملسن القحطا�ي(( 
 :مث حتدث الدكتور عبد احملسن القحطاين فقال

أوالً اعتدت أن أحتدث واقفاً ال جالساً، وقد أتلعثم هذه          .  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     ال -
الليلة ألنين أجلس يف مكان أديب كبري هو األستاذ حممد حسني زيدان أو جبواره، كما أنين أجلس                   

 :جبوار أستاذي الدكتور حممد بن حسني، ولعلي أذكِّره ببيت شعر قاله قبل عشرين سنة
 اخلـري هـل يف الفكـر ذكرانا        وصـحبة 

. 

ــية   ــاك ثان ــل نلق ــري ه ــع اخل ــا أرب ي
. 

 

 : إنه سؤال جاوب عليه ببيته اآلخر- 
ــيانا ــوراً فتكســو البشــرى دن تشــع ن

. 

عةذكـــراكم يف زاويـــا مشـــر   
. 

 

 :)١( وللمحتفى به هذه القصيدة اليت نعرف ملن أرسلت-
ــنغم    ــاظ وال ــن واأللف ــة اللح رفاف

. 

أحبابــنا أنــتم يف الســمع أغنــية    
. 

غـــناء باكـــرها الومســـي بالـــدمي
                                                            . 

ــبة     ــب معش ــة يف القل ــتم دوح وأن
. 

ــم   ــم ــتاق لك ــس مش ــاءكم نف لق
. 

ــباب ال حــ   ــفوة األح ــتم ص رمتوأن
. 

 

 أقول على لسان األستاذ عبد املقصود هذه األبيات نردها على الدكتور بعد عشرين عاماً                 -
 .ونرجو أن تكون قد حتققت هذه الليلة

 

 جئت بعد رجل يصوغ البيان ويسحر األلباب األستاذ حممد حسني زيدان وتلك مهمة أثقلت               -
سأميل إىل اخلواطر والذكريات فلعل يف املاضي ذكرى وتذكر، ويف مستقبلنا أمل نرجو             كاهلي، ولكين   

لن آيت على مؤلفات الدكتور فقد ذكرها كثري قبلي وقرأا أو قرأت            .   سأذكر ثالثة مواقف   .أن يتحقق 
ح أبو مدين   مواقفه الثالثة هي كلمة قاهلا األستاذ عبد الفتا       .  بعضها وقرأها ال أقول كلكم وإمنا كثري منا       

ومرت عابرة وهو أنه حينما قضت مشيئة اهللا أن تعكس اِإلبصار أعطته قوة البصرية، فيقال أنه يكتب                  
ملن يكتب؟ ليس   ..  على اآللة وأنا شاهدته قبل مثانية عشر عاماً يف مصر، جييد الكتابة على اآللة الكاتبة              

                                           
كتاب هذه األبيات من قصيدة أرسلها احملتفى به إىل سعادة الدكتور سرحان رمحه اهللا وهو أحد أساتذته، وقد وردت يف مقدمة                          )١(

 .السالم سرحان هـ وهو من تأليف احملتفى به وأشرف على طباعته الدكتور عبد١٣٩١الذي طُبع " األدب واألديب يف جند"



فكيف؟ يكتب  ..  دها ومازالت هذه أول حالة أشاه   ..  للمكفوفني، وإمنا مكفوف يكتب للمبصرين     
 ...أتتصورون ذلك؟ ولكن ذلك يذكرين ببيت املتنيب. اِإلمالء كتابة ال خيطئ يف اللغة وال يف اِإلمالء

تعــبت يف مــرادها األجســام  
. 

وإذا كانــت الــنفوس كــباراً   
. 

 

أن ..  أما املوقف الثاين فهو الوفاء    .  ذا هو املوقف األول   ه.   فهنيئاً لك يا شيخنا ذا اجلهد       -
يكون االبن وفياً ألبيه فشيء منتظر ومرغوب فيه، أن يكون وفياً لنده فشيء حيتمل، أما أن يكون                   

 .فله أبوة حانية وأرجو أن يكون يل بنوة رانية. األستاذ وفياً لتلميذه ففي ذلك نظر
كتمكم سراً أنين ظننته سيسألين حاجة لقضائها ولكنه مل          زارين أكثر من مرة يف مكتيب وال أ        -

يفعل، فسوء ظين أدبين مث كرر الزيارات مرة تلو األخرى أستاذ أكرب مين سناً أعطاه اهللا قوة البصرية                   
ملس فيه األستاذ حممد حسني زيدان ذلك الوفاء، وإذا كان وفاؤه لألستاذ حممد              .  وعكس فيه اِإلبصار  
 . أو مرتقباً، فإن وفائه لتلميذه هو غري املنظور ولذلك فقد أخجلين كثرياًحسني زيدان مقبوالً

 األستاذ حممد بن سعد بن حسني مل أتتلمذ على يديه، ولكنه كان يدرس الفصل الذي جبواري                 -
فجميع دفعيت تالميذه ومتنيت أن أتتلمذ على يديه، ولكنين ال أكتمكم أنين تتلمذت على مكفوف آخر                

غري أنين زاملت األستاذ حممد بن سعد يف مصر          ..  ستاذ عبد اهللا املنيف أطال اهللا عمره       يعرفه هو األ  
 .حينما كان يعد رسالة الدكتوراة وكان معرفة وكنت نكرة

 فقد سبقت مؤلفاته وجهده العلمي قبل أن حيصل على شهادة الدكتوراة، وإن مل ختين الذاكرة                -
 .ادة الدكتوراة، وتلك ميزة أخرىفقد حصل على لقب علمي قبل أن حيصل على شه

 ال أريد أن أطيل احلديث عليكم، فاحلديث ذو شجون ولكين أعده أن أحاول أن أرد اجلميل                 -
أشكركم على حسن االستماع وأشكر األستاذ      ..  ال أقول بأحسن منه أو مبثله، ولكن سأحاول جاهداً        

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهعبد املقصود خوجه على هذه الواجهة الطيبة لعروس البحر جدة 
 

  ))قصيدة األستاذ أمحد سامل باعطب(( 
 :قصيدة بدأها بكلمة موجزة جاء فيها.. مث ألقى األستاذ أمحد سامل باعطب

أما .   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسوله األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني             -
هذه أُبيات كما يقول شيخنا أبو تراب، أعددا لكي أشارك          ..   وبركاته فالسالم عليكم ورمحة اهللا   :  بعد

ا يف هذه األمسية اليت يكرم فيها األستاذ الفاضل عبد املقصود خوجه أستاذنا الكبري الدكتور حممد بن                 
سعد بن حسني، ألهرب من العقوق ألنين لو مل أشارك يف هذه األمسية المين هذا األستاذ بالعقوق                  



لنكران للجميل، وكما أثىن عليه الكثريون بأنه رجل ويف وحيب أن يؤدي طالبه وأبناؤه الوفاء مثله،                وا
 ":هروباً من العقوق"فقد أعددت له هذه القصيدة وأمسيتها 

ــرفوا  ــوداد فأس ــدق ال ــتهم ص وحمض
. 

ــفتهم  ــفوا .. أنصـ ــنهم مل ينصـ لكـ
. 

ــوا   ــود وأخلف ــل الوع ــدقتهم ك وص
                                                            . 

وبســـطت كفـــك للـــوفاء نقـــية 
. 

ــفوا    ــا وتعس ــالل ظالهل ــعوا خ فس
. 

ــنة    ــبك ج ــاق قل ــت يف أعم وزرع
. 

ــوا   ــدوك ومل يف ــيه وعاه ــدوا عل فع
. 

وفجـــرت ينـــبوعاً يثُـــر تســـاحماً 
. 

وكــبت ــم عــزمام فــتوقفوا   
. 

ومضــيت تــروي العمــر مــنك عــزمية 
. 

 ــف ــرمية أعك ــذي اجل ــى ه ــا عل فأن
                                                            . 

ــرمية     ــتاب ج ــبك للك ــان ح إن ك
. 

ــف   ــاً مدن ــال آه ــن ق ــداً وال م أب
. 

مــا كــل مــن محــل الســالح جماهــد 
. 

ويــردد اآلهــات بــوق أجــوف   
. 

ــرم    ــبطولة جم ــل ال ــرتدي حل ــد ي ق
. 

ــزف  ــبح يع ــدو ويص ــا يش ــي هل ميس
. 

يــا مــن أحــب مجــيلة فــتانة     
. 

ــوان   ــن اهل ــط ع ــر يش ــفح  ويأن
                               .                              

ــنه    ــته لكــ ــح إذا عاتبــ مســ
. 

ــرف   ــاء وأش ــغ يف العط ــم أبل والعل
. 

ــنائه بعطائــه      ــن عــن أب ــا ض م
. 

متوســـداً يصـــغي وطـــه يهـــتف
. 

ــال     ــا الع ــت أب ــته إالَّ رأي ــا جئ م
. 

ــوف  ــم يطَّ  ــحى ــذا الفص ــإذا ش ف
. 

ــوم   ــروف قل ــيقات احل ــرت رش أس
. 

صــفعظمــى ــا تعــوي الــرياح وتع
                                                            . 

ــة    ــارة غاب ــر احلض ــيدي عص ــا س ي
. 

ــنف  ــنكال وأع ــتك يف ال ــن أف ــل حن ب
. 

ــل د  ــوب ك ــوش جن ــن الوح ــاحن رو
. 

ــزري وصــوت خافــت مستضــعف.. ت
. 

ــنا إالَّ رؤى    ــن أخالقـ ــبق مـ مل يـ
. 

ــف  ــنا املنص ــاب ع ــى األيب وغ وقض
. 

ــروء   ــنا امل ــندى بع ــهامة وال ة والش
. 

ــزيف  ــبات مـ ــعورنا يف النائـ وشـ
                                                            . 

ــنا   ــوق نفوس ــرغ يف العق ــت، مت غاص
. 

ــتلف  ــناً ي ــناً وحي ــا حي ــفي احلش يش
. 

ــوى   ــن اهل ــديث ع ــيخنا إن احل ــا ش ي
. 

ــرف   ــبابة أع ــبك بالص ــجي وقل يش
. 

ــوى   ــن اهل ــديث ع ــيخنا إن احل ــا ش ي
. 

  ... والسالم عليكم ورمحة اهللا-



  ))كلمة الدكتور عبد ا املعطا�ي(( 
 :فقال.. مث أُعطيت الكلمة للدكتور عبد اهللا املعطاين

والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد وعلى         .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 هذا املكان باألمر وأنتم تعرفون أن األمر قد يكون لِإلنسان            يف الواقع أتيت إىل   ..  آله وصحبه أمجعني  

فإما أن يكون مشفقاً على نفسه      ..  أحاول أن أفسر عدم الرغبة    ..  رغبةً فيه وقوالً وقد ال يكون له رغبة       
 .)١(قد شيب رأسي صعود املنابر: من هذا املكان، وإما أن ينطبق عليه ما قال أحدهم

لى نفسي فليس يل زمالة بأستاذنا الدكتور حممد بن سعد بن حسني             ويف الواقع أنين أشفقت ع     -
ومل أشرف بأن أتتلمذ على يديه يف جامعة اِإلمام وآيت بعد من ميلكون صياغة الكلمة واللعب باأللفاظ                  

ولعلنا حنن أساتذة اجلامعة واألكادمييني     .  تقريباً، أو السيطرة على هذه اجلمل والصياغات والتراكيب        
 . هذا قليل ألن املنهجية ال تستدعي مثل هذه األحيان يف أمور كثريةنصيبنا يف
: املنطلق األول :   يف الواقع أنين أود أن أرحب بالدكتور حممد بن سعد بن حسني من منطلقني              -

باسم رئيس قسم اللغة العربية يف جامعة امللك عبد العزيز والذي ميثله الليلة عدد من الزمالء وإن كان                  
وأما التحية األخرى أو الترحيب     .  حطاين قد قال ما فيه الكفاية باسم القسم وباسم الزمالء         الدكتور الق 

اآلخر فهو باسم األدب ألن الدكتور حممد بن سعد بن حسني يكرم يف هذه الليلة بصفته أحد علماء أو                   
 .أحد أدباء هذا الكيان الكبري الذي وصفه األستاذ حممد حسني زيدان

أيت الدكتور حممد بن سعد بن حسني أكثر من مرة يف حيايت ومل أره رأي                 يف الواقع أنين ر    -
العني ولكن عن طريق كتبه وحاورته يف أكثر من كتاب وبعد أن قرأت له الكتب الكثرية جداً واليت                   

الشعر السعودي املعاصر بني التجديد     "وكتابه  "  أيب الشمقمق "قال ا اِإلخوة وخاصة فيما يتعلق بكتابه        
 .، إضافة إىل كتابه عن احلصريني وهي كثر وال شك يف ذلك"يدوالتقل

 وكنت أعجب بكثري من اآلراء اليت أجدها يف هذه الكتب وأختلف مع األستاذ الدكتور يف                 -
بعض اآلراء وأحتاور معه بيين وبني نفسي أو فيما قدمته من حماضرات يف املهرجان الثقايف يف موريتانيا،                  

 . مهرجان الشعر يف أاوبعد هذا رأيته فعالً يف
 وال أخفيكم أمراً أنين قد أعجبت به غاية اِإلعجاب خللقه ولفضله ولتعامله احلسن، إضافة إىل                -

أننا يف تلك اجللسة اليت مل ختلُ من العلم، قد حتاورنا عن املعاين عند اجلاحظ، وكيف قال إنها مطروحة                   
 يف اللفظ وقد أخطأ كثري أو لعله جانبهم الصواب           يف الطريق يعرفها العريب والعجمي، وإمنا الشأن       

 .عندما فسروا هذه املقولة بأن اجلاحظ قد حتيز لأللفاظ وأنه استهان باملعاين
                                           

)١( نسب هذه املقولة للخليفة األموي عبد امللك بن مروان: ب رأسي صعود املنابرقد شيت. 



 واجلاحظ مل يستهن باملعاين ومل يتحيز للفظ كما قال كثري من النقاد ولكنه كان حيوم حول                   -
وأعتقد أن الدكتور حممد    .  ن التصوير الصورة األدبية، ولذلك قال الشعر ضرب من السبك، وجنس م         

 .بن سعد بن حسني يذكر هذا
 أما املوقف اآلخر أو الذي أستطيع أن أقوله أن القدماء قد عرفوا األديب بأنه الذي يأخذ من                  -

كل فن بطرف، لكننا جند يف هذا العصر أن هذه املقولة قد ال تتحقق كثرياً ألن طابع التخصص فرض                    
ك من يتخصص يف األدب القدمي، وهناك من يتخصص يف األدب السعودي             نفسه على الناس فهنال   

خاصةً ومن الناس من يتخصص يف جمال األدب، ومنهم من يتخصص يف األصوات، ومنهم من                   
يتخصص يف األدب احلديث، وآخر يف األدب املقارن أو ما إىل ذلك، ويكون متعمقاً يف هذا التخصص                 

 . آخرأو مرجعاً فيه ونشفق عليه من ختصص
 

أجد أن الرجل   .   أنا حينما أستعرض يف الواقع مؤلفات الدكتور حممد بن سعد بن حسني              -
األديب هو الذي يأخذ من كل فن       "موسوعة أو أجد فعالً أن الرجل فعالً حتققت فيه مقولة ابن خلدون             

ق وكتب  فكما تفضل أستاذنا أبو مدين باستعراض بعض الكتب جند أنه كتب عن أيب الشمقم              ".  قطرة
عن احلصريني وكتب عن األدب احلديث وكتب كذلك عن الشعر املعاصر يف اململكة العربية                  

 .السعودية
 

 وكتب عن األستاذ حممد سعيد عبد املقصود خوجه، وجند نفسه للكتابة يف الصحف ويف                 -
اجلهد الكبري يف   فأنا أقول بأن هذا     ..  االت إضافة إىل األعباء اِإلدارية اليت يعاين منها كرئيس قسم          

الواقع ال بد لنا أن حنترمه، وأعتقد أن منطلق التكرمي يف هذه الليلة من األستاذ عبد املقصود كان                     
احتراماً للفكر وكان احتراماً أيضاً هلذا اجلهد وهلذه القيمة األدبية والعلمية اليت قدمها األستاذ الدكتور               

أكادمييني حنترم فيه هذه الريادة ألنه يعد رائداً         حممد بن سعد بن حسني هلذا البلد وال شك أننا ك            
 .لألكادمييني إذا كان هلم رواد

 

 أريد أن أعلق أيضاً تعليقاً بسيطاً جداً على مقولة األستاذ أيب مدين بأن رئاسة القسم يف الواقع                  -
ه كعامل حقق   مل تعِط الدكتور حممد بن سعد بن حسني القيمة اليت زرعها يف نفوسنا، وإمنا حنن ننظر إلي                 

 .القيمة العلمية يف نفوسنا
 

 أهالً به بني إخوانه وذويه سواء من األساتذة األجالء الذين هم يف سنه، أو من أمثالنا من                    -
األساتذة الذين يف اجلامعة، أو من أدباء جدة ومثقَّفيها، وأهالً به أكثر من مرة بامسكم مجيعاً والسالم                  

 . عليكم ورمحة اهللا



  ))ستاذ مصطفى عطاركلمة األ(( 
 :مث أُعطيت الكلمة للمريب األستاذ مصطفى عطار فقال

ال أستطيع أن أزيد أو أن أقول على ما قاله من سبقين من              :  أوالً.   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
السادة الكرام، غري أنين أحب أن أشري إىل نقطة حري بأستاذ اجلامعة أن يتمسك ا وأن يعمل من                    

أستاذنا الدكتور حممد بن حسني بطلبته ليحثهم على مواصلة الدراسة            ..  وهي تعلق أجلها دائماً   
واستمرار مشوارهم العلمي إىل أن يصلوا إىل رتبة األستاذية، وأعتقد أنه قد حيدثنا عن بعض من حدثته                 
 نفسه باالنقطاع عن مواصلة مشوار التعليم العايل، ولكنه بارك اهللا فيه كأستاذ أمني على رسالته                 
استطاع أن حيث كثرياً من الشباب على االستمرار حىت نراهم اآلن وقد امتألت م مراكز األقسام                 

 .العلمية يف فروع جامعة اِإلمام حممد بن سعود وجامعة امللك سعود يف الرياض
 

 إن هذا أمر يف غاية األمهية نتمسك به ونثين عليه ألننا ال نزال يف أمس احلاجة ألساتذة                     -
يف نسبة األساتذة السعوديني يف جامعاتنا رغم أعدادنا الضخمة         %  ٥٠ فنحن ملَّا نصل بعد إىل       اجلامعة،

 .هذا ورغم عدد بعثاتنا وهللا احلمد
 

 وهناك أمر آخر جدير باملالحظة وهو أن األستاذ الدكتور حممد بن سعد بن حسني استطاع أن                 -
يستطع الدكتور أو الدكاترة زكي مبارك       ينتزع اعتراف عمالقة األزهر العلماء األجالء الذين مل           

 اليت كانت تعرف باسم األستاذية يف األزهر        ةوالدكتور طه حسني أن يتحصلوا على درجة الدكتورا       
 .الشريف

 

حول مقال نشر يف جملة الرسالة يهاجم فيه        ..   غري أين اختلفت مع الدكتور حممد بن سعد اآلن         -
لى شهادة األستاذية، وحسب معلومايت وقراءيت فإن الكاتب        كاتبه علماء األزهر إثر فشله يف حصوله ع       

بينما يرى الدكتور   ".  ضاع العلم بني العمائم واللحى    "هو الدكاترة زكي مبارك وكان عنوان املقال         
ساعة يف الضحى بني    "حممد بن سعد أن الدكتور طه حسني هو الذي كتب مقاالً يف جملة الرسالة بعنوان                

وإين إذ  .  على أساتذة األزهر وعلمائه الذين مل ميكنوه من أن يأخذ األستاذية           ينعى  "  العمائم واللحى 
أعرض عليكم ما اختلفت فيه مع الدكتور حممد بن سعد بن حسني أرجو خملصاً أن جند عند بعض                    
اِإلخوان ما يصحح ما اختلفنا عليه، وخاصة أن بيننا العامل اجلليل األستاذ الدكتور صالح الدين املنجد،                

وشكراً ألخي األستاذ عبد املقصود، وشكراً للدكتور حممد بن سعد بن حسني             ..  راً لكم مجيعاً  وشك
 . الذي جتشم وقدم من الرياض ليحضر إليكم ويستمع منكم وتستمعون منه والسالم عليكم



  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :مث ألقى األستاذ عبد الفتاح أبو مدين الكلمة التالية

ــيان إ ــوقة العمـ ــن جـ ــا حنـ )١(منـ
. 

ارم نظارتــيك مــا أنــت أعمــى    
. 

 لعل من حسن حظي يف هذه الليلة أن يكون يل نصيب األسد، ولكنين أخشى مرةً أخرى فإذا                  -
عربية خيشون وهم يعلمون أبناءنا ليل ار، من أن         كان احملاضرون يف كلية اللغة العربية وقسم اللغة ال        

يقفوا أمام هذا املذياع فكيف بواحد من عرض الناس يعمل إدارياً طوال حياته إالَّ إذا كانوا وأنا ال                    
ليس هذا شأين   ..  هم يعلموم حبق ولكن بأية لغة     .  أريد أن أهامجهم، إالَّ إذا كانوا يعلموم بالعامية        

 .اآلن
شارك ومن حسن حظي كما قلت أن أكون مسؤوالً عن هذا الالقط يف هذه الليلة                 أريد أن أ   -

 :ولست خرياً من صاحيب األستاذ حسني جنار، ولكنه احلظ الذي جيعلين أشارك بكلمة يف حتية أستاذنا
واملـــزايا مقـــومات الـــرجال

. 

ــر اِإل  ــتحايا مظاهـ ــاللالـ جـ
. 

ــال  ــري اخلص ــال خ ــد اخلص بع
. 

ر القلب ـا يشع ـل م ـي لك ـوالتلق 
. 

ــبالِ    ــن ِق ــنا م ــا ه ــن ه م
. 

ــدوي     ــر امل ــرم الثغ ــن يك م
. 

 

وددت أن أقدمها بني يدي     .  ه اهللا  هذه أبيات من قصيدة ألستاذنا الفقيد حممد حسن عواد رمح          -
التحية، فاحلديث عن كاتب أديب ناقد خيتلف عمن سواه، ذلك أن األدب حس مرهف وشفافية                  

اعتدت أن أرجتل ولكين يف هذه الليلة بني أساتذة وفطاحل اللغة العربية زوقت هذه الكلمة                .  وشعور
 .أللقيها مكتوبة

الذي حنتفي به الليلة رجل ذو خصال محيدة، فهو          وأستاذنا الدكتور حممد بن سعد بن حسني         -
حمب وهو ويف وكنت أتردد يف قول الثالثة، ولكن ال ضري ألا خصلة كرمية وهي أنه ليس إقليمياً                    

 .وشعار املؤمنني إمنا املؤمنون إخوة وإن أكرم الناس على اهللا أتقاهم
ل الوطن هو حبنا الكبري، حب       وحتت مظلة الكيان الكبري يربطنا إيثار وجتمعنا وحدة من أج           -

ورئيس اللغة العربية الكاتب الناقد األديب رجل ملاح يقف         .  انتماء خالص هللا، فحب الوطن من اِإلميان      
على ما يسمى غمزات وميارسها يف الوقت نفسه، فقد قرأنا فيضه ماذا تقول هلؤالء قبل أسابيع فكان                  

 مث غمز بأن مثة وشوشات تقال عين، فكتبت كلمات يف           وفياً حمباً وقال عين كالماً عاطراً هو أهل له،        
 :اقرأ أرد على التحية مبثلها وقلت يف آخرها

                                           
 .ن ذكرى عميد األدب العريب الدكتور طه حسنيهذا البيت مطلع قصيدة للشاعر نزار قباين، ألقاها يف مهرجا )١(



ــبه  ــد معاي ــبالً أن تع ــرء ن ــى امل )١(كف
. 

ومـن ذا الـذي ترضـى سـجاياه كلها 
. 

 

لدكتور حممد بن سعد بن حسني وهو رجل عصامي طموح ويصدق             حنتفي الليلة بأستاذنا ا    -
 .           :عليه قول الشاعر

ــاماً   ــودت عص ــاٍم س ــس عص )٢(نف
. 

          . 

 

 وهو أهل للتكرمي واالحتفاء وحب الوفاء ألنه يرتع من وفاء احلب وميتح من حب الوفاء                  -
ادة صادقة، ألنه عاش للجمال الذي يقرؤه يف فن أمته، فتمثل فيما يكتب، ويتحدث               جهده بإدارة ج  

وهو رجل أنيس ألنه أديب، فاجلمال يف نفسه طبع، وأدب النفس أبقى من أدب الدرس، وأخشى أن                  
يزل لساين فأتعرض ملزيد من غمزات النقد ونقد الغمز، وحسيب أن ذبذبات احلب ليس من التذبذب                 

 تنطلق من اجلوارح، ومرد ذلك التوجيه النبوي الكرمي األرواح جنود جمندة، ما تعارف              ولكنها رعشات 
 .ا ائتلف وما تنافر منها اختلفهمن

 الدكتور حممد بن حسني خليق باالحتفاء والتكرمي واحلب، احلب قيمة كبرية أعين احلب                -
ار ألن هذا احلب حييل املادة إىل       الصادق اخلالص يف اهللا وهو الباقي وأهله مقدمون يف النعيم عن األخي           

 .روح والروح نور من نور اخلالق، رقى يتجاوز املعاين عمقاً وبعداً ذات مدلول ساٍم ألنه من اليقني
 واحلديث شائق رائق يف املعاين وسحر البيان ودالالت البالغة اليت تضفي على األلفاظ الربيق               -

ل ورمبا إىل ما يشبه األحالم      يتجاوز احلقائق إىل التخي   والروعة تفوق عقود اجلمان والآللئ ألن السحر        
 فهنيئاً ألستاذنا الدكتور حممد بن حسني       ،ذلك أن األحالم الِعذاب متعة نفسية وإن احنصرت يف حلظات         

حبب احلب ووفاء الوفاء ألما قيمة غالية متجددة ليست خبسة وال هينة وحب الناس من حب خالق                  
 .السماوات ورب األرض رب العاملنيه احلمد رب الناس فللَّ
ق الودود الويف السين أبو حممد سعيد، فاحلديث عنك صوره أبو الطيب            و أما أنت أيها الصد    -

 :املتنيب يف قوله

                                           
 : هذا البيت لبشار بن برد من قصيدته اليت مطلعها)١(

وأزرى بــــــه أالَّ يــــــزالَ يعاتــــــبه
. 

ــاحبه  ــلَّ صــ ــازور أو مــ ــا وده فــ جفــ
. 

 

 :جز من عدة أشطر مل يعرف قائلها، وهي هذا الشطر من الر)٢(
وعلمـــــته الكـــــر واِإلقـــــداما

. 

ــاما  ــودت عصـ ــام سـ ــس عصـ نفـ
.           . 

ــاً ــاً مهامــــ ــته ملكــــ وجعلــــ
. 

          . 

وله يقول النابغة عندما منعه من . ارث، كان يف بداية حياته العملية حاجباً للنعمان بن املنذروعصام املقصود هو عصام بن شهري بن احل       
 :الدخول ملقابلة النعمان ذات يوم

ــام ــا عصـ ــا وراءك يـ ــن مـ ولكـ
. 

ــوٍل  ــومك يف دخــــ وإين ال ألــــ
. 

 



ــي  ــك ال ميض ــذي ل ــل ال ــيل والفض ــى الل مض
. 

)١(ورؤيــاك أحلــى يف اجلفــون مــن الغمــض    
                                                            . 

 
 

 لقد ازددت حباً مبا تصنع ولكنا عاجزون أمام إبائك أن نرد بعض مجيلك، فقد مهست جملة                  -
ي اليمامة يف عددها الذي قبل املاضي تشكر فضلك الذي هو من فضل اهللا عليك وتتساءل أين الناد                 

األديب الثقايف جبدة وفرع مجعية الثقافة والفنون؟ ملاذا ال يكرمان من يكرم وحيتفي بالناس؟ وخجلت أن                
 .أقول هلا أنه يرفض ذلك، ال تكرباً ولكنه تواضع منه ألنه حيس أنه يؤدي واجباً ال شكر عليه

م حفل تكرمي    وأخشى أن أركب اُألمحوقة كما يعرب حرب أمتنا ابن عباس رضي اهللا عنه فأقي                -
ملكرم الرجال يفاجأ به فال يستطيع له رداً وال صداً، وأنا أستعني ذه الوجوه الكرام أن تعينين على رد                   
بعض اجلميل، فإن مل تستطع ركبت اُألمحوقة ويومئٍذ يفرح املؤيدون ومجيعهم مؤيد مبا أقرر وأنفذ فهل                 

ساحة رد اجلميل ألويل اجلميل ومجال      تضطرين إىل ذلك؟ وأنا لست يف موقف التحدي، ولكنين يف            
 .النفس واخللق واِإلباء

 

 و شكر اهللا لك هذا الفضل العظيم وزادك من فضله ومنه ومتعك بالصحة والسالمة والعف                -
والسالم عليكم ورمحة اهللا    .  والعافية وطول العمر، وأنعم عليك مبا أنت له أهل واحلمد هللا رب العاملني            

 .  احلمد هللا رب العاملنيوبركاته، وآخر دعوانا أن
 

  ))كلمة احملتفى به الدكتور حممد بن سعد بن حسني(( 
قبل أن يتحدث احملتفى به الدكتور حممد بن سعد بن حسني اعتذر عريف األمسية نيابة عن                

هو من تأليف الدكتور حممد بن      "  أيب الشمقمق "الدكتور عبد اهللا املعطاين عن ومهه يف أن كتاب          
يف حني أن مؤلف الكتاب املذكور هو الدكتور حممد بن سعد الشويعر، وبعدئٍذ             سعد بن حسني،    

ألقى الدكتور حممد بن سعد بن حسني كلمته شكر فيها مضيفه واحلضور وشرح جانباً كبرياً من                
 :سريته الذاتية وجهاده يف سبيل احلصول على العلم فقال

 

م على نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه        احلمد هللا والصالة والسال   .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .والتابعني له بإحسان إىل يوم الدين

                                           
 .           : ويروى عجز هذا البيت هكذا)١(

ــن الغمــض ــى يف العــيون م ــاك أحل ورؤي
. 

          . 

 .والبيت بكامله مطلع قصيدة ميدح ا الشاعر بدر بن عمار كما ورد ذلك يف شرح العكربي لديوان أيب الطيب املتنيب، اجلزء الثاين



 الواقع أين ال أريد أن أقف فيكم خطيباً وال حماضراً، فتلك مواقف قد مللتها وملتين، أو بعبارة                  -
أخرى اشتقت إىل االنعتاق من قيدها وخباصة أين يف هذه الصفوة من رجال الفكر واألدب الذين ليسوا                 

 .تيان مبا ينفض املاللة ويدفع الطاللة عن النفس حاجة إىل جتديد أسلوب احلديث واِإليف
 فهذه جماالت طال وقوف رجال الفكر فيها وإن كان احليز ال ميل، ولكن سبل التجديد جتدد                 -

ولكن هل يوجد لدي من أسباب التجديد شيء؟ هل         .  احلب والشوق إىل منابر العلم ما من ذلك شك        
فعالً ما هو جدير باحلديث؟ هذه األحاديث اليت أضفاها علي إخواين حلالً من الثناء اجلميل                يف حيايت   

هذا الثناء اجليد الذي أشكر فيه كل واحد منهم         .  الذي أشك يف أنين قد حصلت ولو على يسري منها         
موضوع بامسه، وأكرر هلم الشكر يف هذا، والذين جعلوا يف سرييت أشياء كبرية جديرة بأن تكون                   

حديث جعلتين أخجل كثرياً، وجعلت ما يف ذهين يتبدد ألين وجدت أين أقل بكثري مما ذكروا وإم قد                  
 .استسمنوا ذا ورم

 أما سعادة الشيخ عبد املقصود فلست أدري كيف نقدم له الشكر وبأي لسان؟ هذا الرجل                 -
 رمحه اهللا الذي سن االحتفال بأهل       الذي سن فينا سنة مل يسبق على مثلها إالَّ ما كان من عمل أبيه               

مث جاء ابنه البار ألبيه     .  الفكر واألدب من قصائد بيت اهللا احلرام، فصارت سنة يذكر ا وتذكر به             
وتمعه ليجدد هذا العمل وإن كان يف صورة أكرب، لكن يظل لألب فضل السبق والشبل من ذاك                   

 .األسد كما يقولون
حيايت شيء يستحق أن يذكر؟ فكل ما يف حيايت سرية طالب علم             لست أدري ما إذا كان يف        -

قضى حياته مع العلم ومع الكتاب منذ الصغر، وظل طالب علم وسيظل كذلك، سيظل مصاحباً                  
 للكتاب مازال حياً، لست أدري ما إذا كان يف سرييت ما يستحق احلديث أكثر من هذا؟

إليها يف تلك األيام غربةً وهي مدينة الرياض،       طالب علم خرج من قريته إىل مدينة بعد الرتوح           -
مث أبعد به الطموح يف طلب العلم فرحل إىل احلجاز وعاش ا فترة بني علماء احلرم املكي الشريف،                   

 .وأساتذة دار التوحيد بالطائف
 الواقع أنه كان يل ذكريات مجيلة يف احلجاز وخباصة يف جدة ومكة وطائف، عشتها مجيلة،                  -

يف ذهين مجيلة متدين إذا كان يف قويل شيء من اجلمال فإن جله إن مل يكن كله من ذلك                    وظلت تعيش   
 .املصدر الذي لت منه يف صباي

 ولست أدري ما إذا كان ذكر الذكريات جيدي يف مثل هذا املقام؟ لكن يف واقع األمر                    -
 يعد حديثاً عن    سأحتدث عن أشياء يسرية ليست من ذكريايت، ألن حديثي عن ذكريايت يف الواقع              

وهذا أمر رمبا استسمجه كثريون، مث إنه قد يثقل على كثريين أيضاً، ولذا فإين سأحتدث عن                 .  النفس
 .أشياء تتصل بأمور أخرى ذات طابع عام



 الواقع أنين عندما كنت طالباً كانت يل بعض إسهامات يف ميادين التعليم، وكانت بدايتها                 -
ت أول من تعلمها يف اململكة على يد طالب سعودي اجلنسية، ولكنه            ، وكن )١(برايل  عندما تعلمت طريقة  

يعيش يف العراق، جاء ليدرس يف املعهد العلمي بالرياض فكان يأيت إىل بييت سراً ألن الناس كانوا                    
ينظرون إىل طريقة برايل يف تلك األيام على أا شيء منكر، رمبا كان فيها شيء من السحر، ولذلك                   

 .سراً يف البيت، وعلمين هذه الطريقةكان يأيت إيلَّ 
 بقي معي نصف شهر تقريباً، مث بعد ذلك واصلت أنا بنفسي مترين نفسي بشيء من اجللد                   -

 .والصرب، مث عزمت على نشرها ين املكفوفني يف هذه البالد
 

زرت احلجاز وحنيين إليها كلما بعدت عنها يشتد وما منا أحد معشر املسلمني             ١٣٧٣ يف سنة    -
رب إالَّ وصدره ملئَ باحلنني إىل احلجاز، وقد قابلت يف زياريت ملكة املكرمة ذلك العام أحد إخواننا                 والع

املكفوفني فأخربته ذه الطريقة، وبدأت أعلمه فمر بنا األستاذ عبد اهللا عريف رمحه اهللا، فأدرك حبسه                 
ذا؟ فقلت له هذه طريقة برايل      الصحفي الدقيق والثاقب أننا منارس شيئاً جديداً، فوقف مث سألين ما ه            

يعين النقط البارزة واحلروف البارزة لتعليم املكفوفني، فأخذين إىل مكتبه، وسألين بعضاً من األسئلة                
وكان ذلك أول خرب ينشر عن وجود هذه الطريقة يف           .  ونشرها يف صحيفة البالد السعودية إذ ذاك      

يم رمحه اهللا بأن أفتح فصوالً يف الفترة املسائية يف          مث إستأذنت من الشيخ عبد اللطيف بن إبراه       .  اململكة
كلية اللغة العربية لتعليم املكفوفني فأقر يل بذلك وبدأت التعليم، مث طلبت من األستاذ عبد اهللا الغامن أن                  
يشاركين يف هذا، فأقبل على األمر أيضاً، وأذكر أين كنت أسهر الليل ألكتب لستة عشر طالباً، كل                  

ه ورقتني تدريبات أكتبها يف الليل، مث أدرب هؤالء عليها يف العصر، مث طاب يل وأنا يف                  واحد أكتب ل  
جنليزية، وكنت أيضاً ادرس السنة النهائية يف الكلية،        السنة الرابعة من كلية اللغة العربية أن أدرس اإلِ        

 املدرسة اللغة   فكان أمراً شاقاً علي أن أدرس الصبح يف الكلية، وبعد املغرب والعشاء أدرس يف                
ويف العصر أعلم املكفوفني،    .  اِإلجنليزية، وإن كنت يف الواقع أمهلتها فيما بعد وذلك أمرا يؤسف له            

فوجدت أن هذا مرهق وأنه رمبا حيول دوين ودون إاء الدراسة يف الكلية، فتركت األمر لعبد اهللا الغامن                  
ين مدرسة يدرس فيها الطلبة، وكانت مدرسة       ومنحت.  عترفت وزارة املعارف بتعليم املكفوفني    ابعد ما   

بالطبع أنا واصلت متابعة    .  هناك أيضاً جانب آخر   .  سعيد بن جبري املعروفة مبدرسة جربة يف الرياض        
اآللة الكاتبة ومازلت أتابعها حىت اآلن، ولدي من األجهزة املتطورة أحدث األجهزة وخباصة هذا                 

ق جهاز خاص إىل آلة كاتبة بطريقة املبصرين، وإن كنت          الكومبيوتر الذي حيول طريقة برايل من طري      
أيضاً عندما كنت   ...  لست يف حاجة إىل هذا يف الواقع على ما ستعرفون، وعلى ما أشار إليه إخواين               

                                           
 .يمس برايل لتعليم مكفويف البصر القراءة والكتابة عن طريق النقط البارزةهي الطريقة اليت اخترعها ج:  طريقة برايل)١(



طالباً يف الكلية اتفقت أنا وبعض من زمالئي على افتتاح مدرسة ليلية لتعليم بعض الراغبني يف إمتام                   
م يشتغلون يف الوظائف فافتتحنا أوىل املدارس الليلية يف الرياض، وكان يف              الدراسة االبتدائية، وه  

 .اآلن )١(فصول املدرسة احملمدية وموقعها يف امليدان الواقع بني دخنة واملقيربة
 

آلة املبصرين، وكان .   راق يل أن أحاول جتربة جديدة أيضاً وهي تعلم اآللة الكاتبة           ٧٥ يف سنة    -
عهد السعودي لتعليم اآللة الكاتبة يف شارع حممد عبد الوهاب وهو الشارع              هناك معهد يسمونه امل   

فالتحقت فيها أياماً ما لست أدري اآلن أكانت نصف          .  الذي يربط بني ميدان دخنة وميدان الصفاة      
شهر أم أكثر بقليل؟ مث اشتريت يل آلة على الرغم من غالء الريال عندنا تلك األيام، وبدأت أدرب                   

ه اآللة يف البيت، فأصبحت أكتب ما أريد بطريقة املبصرين أو بطريقة املكفوفني، ولعل               نفسي على هذ  
الذي محلين على تعلم آلة املبصرين يف الواقع أن آالت املكفوفني يف تلك األيام كانت بطيئة وليست                  

ت نقط  ومل تتوفر اآلالت اليت نراها اآلن فمثالً كتابة حرف الظاء الذي يتكون من س              .  كما هي اآلن  
فوجدت أن هذا يطيل العملية،     .  بآلة املكفوفني تضطرين إىل غرس القلم ست مرات لكي خترج بظاء           
أما ميلي إىل األدب فقد بدأ يف       .  فبدأت أفكر ملاذا ال أتعلم طريقة املبصرين؟ واحلمد هللا جنحت فيها           

ديث عما يرد يف كتب     الواقع يف وقت مبكر جداً من حيايت، كان ذلك عندما كنت أمسع يف املسجد احل              
الوعظ، وما يقوله الواعظون من رجال السلف الصاحل الذين كانوا يستشهدون حيناً بأبيات تطربك               

 :وإن قصدوا ا أشياء أخرى، فمثالً
ــار   ــت مح ــناً فأن ــتلف تب ــم فاع فق

                                                 .            

إذا أنـت مل تعشـق ومل تـدر مـا اهلوى            
. 

 

 :أو
فأنـــت وِعـــري يف الفَـــالِة ســـواء

                                                            . 

إذا أنـت مل تعشـق ومل تـدر مـا اهلوى            
. 

 

 يستشهدون ذا للتدليل على معاين سامية يف أذهام هم لكننا نتلقف هذه األبيات فتروقنا                -
رمبا يف بعض األوقات من وجه مل يقصد إليه أولئك األئمة، ورمبا يف وقت آخر نفهم مقاصد أولئك                    

يم، وابن متيمة، وابن رجب، وأمثال هؤالء من العلماء          الفضالء من أئمة السلف من أمثال ابن الق        
لكن اهتمامي باألدب االهتمام اجلاد إمنا كان بعد صليت ببعض شيوخي من أمثال الدكتور               .  الفضالء

عبد السالم سرحان رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته، والدكتور حممد فرج العقدة رمحه اهللا وأسكنه فسيح                
 .جنانه

                                           
 .منطقتان من مناطق مدينة الرياض، عاصمة اململكة العربية السعودية:  دخنة واملقيربة)١(



ى أن األدب شيء غري ما كنت أفهمه عندما كنت أقرأ لطائف العارف البن               هؤالء نبهوين عل   -
رجب أو مفتاح دار السعادة البن القيم أو ما أشبه ذلك، وبدأت أهتم باألدب وأحبث عن كتٍب يف                    
وقت مبكر من أيام دراسيت، فقرأت للرافعي، وللمنفلوطي، ولطه حسني، ولزكي مبارك، وللزيات،              

يق وللجاحظ، وكل ذلك وأنا فيما يقابل األوىل متوسطة، وكنت إذ ذاك يف دار              وقرأت أيضاً البن رش   
التوحيد، وكانت املكتبات العامرة يف الطائف، وعلى أبواب احلرم الشريف، كنا نأيت ونتزود منها                

ولذلك واحلمد هللا عندي كثري من تلك        ..  بالكتب، وكنا نفضل الكتاب على قوت اليوم يف الواقع         
 .اا األوىل واليت اشتريتها يف تلك األيامالكتب يف طبع

 الشيخ الدكتور حممود فرج العقدة رمحه اهللا، من الرجال الذين تركوا أثراً يف حيايت أثراً كبرياً                 -
وال بأس أن أحكي لكم عن الدكتور عبد السالم           .  جداً، وكذلك الدكتور عبد السالم سرحان      

 .مما خيفف طول احلديث وثقله عليكم. سرحان
 عندما تقدمت لدار التوحيد أريد االلتحاق بدار التوحيد حولين الشيخ عبد العزيز بن مانع                -

رمحه اهللا وأسكنه جنانه إىل أستاذين جليلني ال أدري إذا كانا على قيد احلياة أو اختارمها اهللا؟ مها صاحل                   
يقاً وكان معي بعض    خرجت متضا ..  فاخترباين فلما حكما علي بالرسوب    ..  خزامي، وإبراهيم نوري  

لقد :  ماذا صنعتم؟ قلت له   :  قال يل و..  فالقاين الشيخ حممد بن مانع عند الباب      .  اِإلخوان الذين رسبوا  
فاصطحبنا معه مث   !  من يدرس يف احلرم وعلى حممد بن إبراهيم يرسب؟         ..  ال:  قال..  رسبنا يا شيخنا  

ن يعطيانا مهلة أسبوع فذهبنا إىل      استدعى الشيخ صاحل خزامي والشيخ إبراهيم نوري وطلب منهما أ         
كان شاباً يف تلك األيام، وكان يشتغل بطوافة احلجاج         .  احلرم واستأجرنا رجالً ال أريد أن أذكر امسه       

واملعتمرين، استأجرناه ليعلِّمنا شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك، فكان يقرأ علينا يف ابن عقيل، وبعد                 
 .، مث يعود ويوقظنا ويقول متت الساعات املتفق عليهاقليل ينسلّ إلينا النوم فيذهب ويطوف

 املهم أن ربنا سبحانه وتعاىل قيض لنا النجاح والتحقت بدار التوحيد، وجاء درس اِإلنشاء وما                -
فذهبت إىل السوق ووجدت كتاباً فيه موضوعات       .  أدراك ما اِإلنشاء، أنا ال أعرف شيئاً امسه اِإلنشاء        

 ..وكان األستاذ .  نه جملد ضخم فاشتريته، واستعنت به يف السرقة منه          لك..  إنشائية نسيت عنوانه  
ه نقذالدكتور عبد السالم سرحان هو مدرس اِإلنشاء رمحه اهللا، ومل يكن صوته وهيبته بأقل ضخامة من                 

.. من الذي أخذ عشرة؟ من الذي أخذ تسعة       :  يف الطول والعرض، جاء وأخذ ينادينا واحداً واحداً قائالً        
من الذي أخذ مخسة؟ فسكت، ألنين الوحيد الذي أخذ مخس درجات،           :   وصل إىل مخسة فقال    إىل أن 

: أنت أخذت مخسة؟ قلت له    :  قال..  نعم يا أستاذ  :   قلت له  ؟من هو حممد بن حسني    :  فكررها مث قال  
ال :  لهتقسم قلت   :  قال..  ما كتبت :  قلت له ..  كتبت:  أنا ما كتبت وأنا سأقدم كراسيت غداً قال       ..  أبداً

. واهللا إذا وصلت املسألة إىل القسم فقد كتبت ولكن مل تعجبين الدرجة ألا أقل من درجات زمالئي                 



فوبخين على سلوكي، ومنذ تلك الساعة كرهت حضور حصته بل أهرب من املدرسة من مهرب ضيق                
 .ميكن من يريد اهلروب من االنتفاع به

وصار جيرين إىل الفصل، وبالطبع حنن ورثنا من         ويف ذات يوم رصد يل وجاء وأمسكين بأنفي          -
آبائنا احترام العلماء واحترام شيوخنا وإجالهلم وإن ضربونا وأهانونا إالَّ فاِإلمساك باألنف ليس                

 حىت جعلين وكأين من الناس      اًباليسري، فانقدت له، وكان أن تبني خطأه رمحه اهللا، فأخذ يثين علي ثناء             
 .منه وصرت أحاول الكتابة فكان ذلك بداية معرفيت كيف أكتبالكبار يف العلم، فخجلت 

.  مث جاء من بعده أستاذ امسه علي كرسون، وكنا يف درس اِإلنشاء ومل يكن هناك من يكتب يل                  -
ال أمنعك وال آذن لك     :  لطه حسني فاستأذنته يف اخلروج فقال     "  املعذبون يف األرض  "وكان قد رأى معي     

فجاء وجلس إىل جانيب    .  ، ولكين جلست ألين ال أستطيع ما دام مل يأذن يل          هذا ال جيوز  :  باخلروج فقلت 
 .ال تستصغر فكرك أمام أي فكر: فقال يل. نعم: إذن هل قرأت كتاباً عنوانه املعذبون؟ قلت له: وقال

 نعود إىل الدكتور حممود فرج العقدة، هذا الرجل من الرجال الذين أحببتهم، وكان يدرسنا                -
إين لو حتدثت لكم عن     :   اللغة العربية يف الرياض وقبل أن أذكر هذا األمر أقول لكم            األدب يف كلية  

ذكريايت مع أساتذيت أولئك العلماء الفضالء الذين كانوا يأتون م من كليات األزهر ليدرسونا يف دار                
 .التوحيد، لطال بنا الوقت ولكن أقتصر على من هلم شأن كبري

هذا رجل تقي زاهد وورع، وهو من أساتذة األدب رمحه اهللا            ..   الشيخ حممود فرج العقدة    -
واسكنه فسيح جناته، الرجل الذي نبهين إىل شيء كان جيب أن أنتبه إليه من زمن وأنا طالب ذلك                    
الشيء هو األدب السعودي، هذا الرجل الذي حثين على االلتفات إىل األدب السعودي واالهتمام به               

 .هو الشيخ حممود فرج العقدة
أوهلما التيارات األدبية لألستاذ عبد اهللا عبد اجلبار، وثانيهما وحي         ..   أهداين هذا الرجل كتابني    -

نبهين هذا اِإلهداء اللطيف وإن مل يقل يل        .  الصحراء حملمد سعيد عبد املقصود خوجه، وعبد اهللا بلخري        
واستطعت .   باألدب السعودي  ومن هنا بدأ اهتمامي   .  شيئاً يف هذا إىل أن هناك جماالً جيب أن أهتم به           

 .واحلمد هللا أن أخدم األدب السعودي اخلدمة اليت أستطيعها
 

 وال أريد أن أذكر لكم ما بذلته يف هذا ألين ال أريد أن أثين على نفسي بأكثر مما أثنيت، وال                      -
 .أريد أن أثقل أدمغتكم بالكالم الذي قد ال تكون له فائدة

 

بدأت صليت بالشيخ حممد سعيد     "  وحي الصحراء "ة على كتاب     من منطلق هذه اهلدية املشتمل     -
كان اهتمامي به وأنا طالب، ولكن شغلتين أمور ومهوم وأشياء أخرى ال أريد أن              .  عبد املقصود خوجه  

أذكرها هنا، مث فرغت للتنقيب عن أعمال هذا الرجل، وبدأت أصور كل ما يف صحف اململكة من                   



ام ثورة هائلة يف األدب والتاريخ واالجتماع واألماكن والبقاع، ويف          كتاباته وما كتب عنه، ووجدتين أم     
 .السياسة ويف االقتصاد ويف كل من جوانب حياتنا، ألن الرجل كان رجل جمتمع

 ومجعت هذه األعمال وأخذت أصنف فيها وأنا أتلمس أخبار هذا الرجل ومل أجد من يرشدين                -
 .ة عنهإىل هذا الرجل وال من ميدين ولو بأخبار يسري

 

، ووقع يف يد أحد الفضالء      "وحي الصحراء " وكتبت حبثاً يسرياً يف جملة كلية اللغة العربية عن           -
هل لقيت ابنه؟ وهل تعرف ابنه؟ فخجلت        :  الذين كانوا يعملون مع الشيخ عبد املقصود فقال يل         

 .وتضاءلت حىت ظننت أين مل أعد موجوداً
 

.. وال تكون يل صلة بابنه    ..  كر مث ال أهتدي إىل ابنه      رجل له أثر كبري يف جمال األدب والف         -
أخذت يل منه موعداً أكون لك من الشاكرين وأردفت          فال واهللا، لكن لو تفضلت      :  فقلت يف خجل  

بسرعة مت  ..  نعم:  ولكن هل أنت متأكد أنه ابن حممد سعيد عبد املقصود خوجه؟ فأجابين             :  قائالً
ب وأعطاين موعداً وأنصفين من وقته ومنحين ما لديه من           االتصال بالشيخ عبد املقصود الذي استجا     

خرب وأثر ودلَّين على بعض الفضالء فاستطعت أن أمجع عن هذا الرجل شيئاً وإن كان لدي أشياء قد                   
لقد قلت لكم يف بداية حديثي إين أود أن          .  وعدت يف إخراجها يف كتاب أكرب من هذا إن شاء اهللا           

بيح ألنفسنا مقاطعة املتحدث بالسؤال واالعتراض فأنا       نمعكم حواراً   أستبد باحلديث وأن يكون حديثي      
ممن يرى جدوى مثل هذا النقاش وممن يتسع صدره لالعتراضات واالنتقادات اليت قد يرد عليها وقد ال                 
يرد، ولكن على أية حال ألفت مع أبنائي أن أقول هلم أوالً مهميت معكم اِإلجابة على األسئلة، فإذا                    

من إخواننا نقاش حول أية نقطة أو اعتراض أو ما إىل ذلك فلعل يف صدري من الرحابة                   كان ألحد   
، وأقول اهلارب ألنه تركنا يف الرياض وجاء إىل هنا لعله حياول أن               )١(شيئاً مما ذكره شاعرنا اهلارب    

 .جيذبنا، وإن كانت قلوبنا جمذوبة إىل هذه البالد يف الواقع ومشدودة إليها دائماً
 

ال أدعي أنين رحب الصدر وإمنا أمتىن أن أكون ذلك مستقبالً ولكم أن تناقشوين فيما               :   أقول -
 .شئتم وتعترضوا على ما شئتم وال اعتراض يل على هذا إطالقا

 

 هذا الرجل الذي سن هذه      ، الذي أود أن أختم قويل به هو جتديد الشكر لرائد هذه االثنينية            -
وما ذاك إالَّ من منطلق حبه      .   وأعطاها من وقته ما هو أغلى من كل شيء         السنة اليت مل يسبقه إليها غريه     

وإمنا خيدم الفكر، وإمنا حيب الفكر، وإمنا خيلص للفكر الرجال الفضالء كبار             .  للفكر وخدمة الفكر  
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. النفوس

                                           
 .يقصد به الشاعر أمحد سامل باعطب الذي حيا احملتفى به بقصيدة سبق ذكرها:  الشاعر اهلارب)١(



  ))ختام األمسية(( 
 : األمسية بالكلمة التاليةمث خيتتم األستاذ عبد الفتاح أبو مدين

 وأرجو أن   ، إن حديث الذكريات ما أمجله، وهذه الذكريات ستبقى إن شاء اهللا مع األيام               -
غري أين أعترض على عبارة هروب شاعرنا أمحد سامل باعطب فهو مل             .  نقرأها فيما بعد ألستاذنا موسعة    

 فهو رجل حملق يقيم هنا تارة       . الشاطئ يهرب وإمنا كان على الشاطئ فذهب إىل جند وعاد مرةً ثانية إىل           
له احلق أن   ..  كشاعر..  ويقيم هناك تارة، مل نقل حينما ذهب إىل جند أنه هرب من جدة، ولكنه كطائر              

 :ولعله حينما ترك الرياض ردد قول الشاعر القدمي. ينتقل من فنن إىل فنن
ــودعا    ــندنا أن ي ــنجد ع ــلَّ ل )١(وق

. 

قفــا ودعــا جنــداً ومــن حــلَّ باحلمــى 
. 

ومــا أمجــل املصــطاف واملتــربعا   
. 

ىـب الرب ـا أطي ـي تلك األرض م   ـبنفس 
. 

 

أن االثنينية ستكرم األسبوع القادم      ..  الثنينيةضيف ا ..   أمسية مجيلة وأذكر ضيفنا العزيز      -
شكراً لكم والسالم عليكم ورمحة اهللا      .  والدعوة عامة كما هي معتادة    ..  الدكتور األستاذ راشد املبارك   

 .وبركاته

* * * 

                                           
 :اعر الصمة بن عبد اهللا القشريي من قصيدته اليت مطلعها البيتان للش)١(

ــا ــبِة بلْقَعــ ــوماً بالقُبيــ ــي رســ نحيــ
                                                            . 

ــا  ــيوم أَودعـ ــنكما الـ ــوجا مـ ــي عـ خليلـ
. 
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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األمسية األستاذ عدنان صعيدي بالكلمة التالية افتتح
أيها .  والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله            .   احلمد هللا  -

يف .  وأهالً ومرحباً بكم على مائدة األدب والثقافة      .  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ..  اِإلخوة الكرام 
بد العزيز  راشد بن ع   هذه الليلة يسرنا أن حنتفي بأحد أبناء العلم والفكر والثقافة، هو سعادة الدكتور             

وهو منحدر من أسرة عريقة ذات أدب وعلم وفكر، هي أسرة آل مبارك املعروفة داخل                 .  املبارك
اململكة وخارجها، وقد اشتغلت هذه األسرة بالعلم واألدب، وعرفت به منذ قرابة ثالثة قرون، حيث                

اء والتدريس  ومنهم من اشتغل بالقض   .  كان منهم العلماء واخلطباء والشعراء والقضاة واملدرسون       
 .والسلك السياسي يف اململكة وخارج اململكة

 للهجرة مبدينة اهلفوف باألحساء، ووالده هو الشيخ عبد العزيز بن            ١٣٥٣ ولد ضيفنا عام     -
هـ، ١٣٦٦محد، وجده ألمه عبد اهللا باشا السعدون، تلقى دراسته االبتدائية باألحساء، وأكملها عام              

هـ حني كان يعمل مديراً ِإلدارة إحدى       ١٣٧٨،  ١٣٧٣نوية بني عامي    وأمت املرحلة اِإلعدادية والثا   
 .احملاكم الشرعية باملنطقة الشرقية

هـ استقال حيث سافر إىل مصر مبتعثاً فدرس بكلية العلوم جبامعة القاهرة             ١٣٧٨ يف عام    -
ختربات  جمازاً يف الكيمياء والفيزياء بتقدير جيد جداً، مث عمل مديراً للم              ١٣٨٤وخترج يف عام    

هـ ابتعث من قبل وزارة الزراعة      ١٣٨٩هـ، ويف عام    ١٣٨٨الكيمياوية بوزارة الزراعة حىت عام      
للدراسة فحصل على دبلوم الدراسات العليا يف الطبيعة الذرية واجلزئية من جامعة مانشستر، وحصل               

 .على الدكتوراة من جامعة جنوب ويلز متخصصاً يف الكيمياء الذرية واجلزئية
سبة حلياته العلمية انتقل إىل جامعة امللك سعود بعد خترجه، حيث عمل عضواً للتدريس                بالن -

عضوية الس األعلى جلامعة امللك       :وال يزال، ويف الفترة اليت تلَت خترجه أسندت إليه األعمال التالية          
 -  ١٣٩٧ا بني عامي    ـة الدراسات العلي  ـهـ؛ عمادة كلي  ١٣٩٦  -  ١٣٩٤فيصل بني عام    

هـ؛ عضوية  ١٤٠٥هـ إىل عام    ١٣٩٩هـ؛ عضوية جلنة معادلة الشهادات العليا من عام          ١٣٩٩
ام ـرة من ع  ـملكة مبعهد تاريخ العلوم العربية جبامعة فرانكفورت يف الفت         مجملس األمناء، ممثالً لل   



هـ؛ رئاسة ااس التنفيذي للمنظمة اِإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم          ١٤٠٧هـ إىل عام    ١٤٠٣
هـ؛ عضوية جملس األمناء، ممثالً للمملكة جبامعة اخلليج بالبحرين         ١٤٠٩  -  ١٤٠٤الرباط بني عامي    ب

 .لِإلعالم باململكة هـ وحىت تارخيه؛ عضوية الس األعلى١٤٠٣منذ عام 
له أحباث مبتكرة عن اال املغناطيسي الناتج من حركة         .   له أحباث منشورة يف جمال التخصص      -

دارية حول النواة، والعزم املغناطيسي الناشئ من حركته حول نفسه وتأثري ذلك على               اِإلليكترون امل 
مستويات الطاقة يف الذرة واجلزيء، نشرت يف جملة اجلمعية الكيمياوية األمريكية وجملة الكيمياء                

 .الفيزيائية، وهي أوسع وأكرب االت العلمية يف هذا اال
جتماعي نشرت له عدة أحباث ومقاالت يف جماالت الفكر           يف اال الفكري واألديب واال      -

جملة صوت البحرين، وجملة املسلمون عندما كانت تصدر        :  واألدب ومهوم األمة، يف جمالت خمتلفة منها      
من جنيف، وجملة العامل اِإلسالمي اليت تصدر من لندن، وجملة العريب اليت تصدر من الكويت، ويف                   

 .الصحف واالت احمللية
 

له اهتمام ظاهر بشؤون الفكر والشعر واألدب، يقيم يف داره منذ سبعة أعوام ندوة أسبوعية                 -
كل مساء أحد، هي أشبه جبامعة مفتوحة، يقدم فيها علماء متخصصون حماضرات يف العلوم والفكر                 

 .واألدب واالجتماع، وحيضرها أعالم الفكر يف داخل اململكة وخارجها
 

ألستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه نرحب بضيفنا الكرمي يف هذه            بامسكم وباسم احملتفي ا    -
 .األمسية السعيدة

 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه عقب كلمة االفتتاح فقال بعد البسملة والصلعمة              

 :خماطباً احملتفى به
 

ني، وبه نستعني، والصالة والسالم على حبيبنا وسيدنا          بسم اهللا وحده، احلمد هللا رب العامل        -
يا سيدي سبقتك إلينا مسعة عطرة، عبقت ا        .  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    .  وموالنا اهلادي األمني  

 )١("واألذن تعشق قبل العني أحياناً    "،  جمالسنا علماً فياضاً، وشعراً رقراقاً، وأدباً مجاً، وفضالً ودماثة خلق         
 . علينا، وها حنن معك ويف رحابك يف هذه األمسية الطيبةينطبق

                                           
 .           : هذا عجز بيت للشاعر بشار بن برد، صدره)١(

ــقة ــي عاشـ ــبعض احلـ ــوم أذين لـ ــا قـ يـ
. 

          . 

 



 لقد كنت القادر على العطاء تشريفاً لنا حبضورك وبالسعي إلينا شأن العلماء وكبار النفوس                -
يسعون يف اخلري ومنه وإليه، وحنن أن شاء اهللا املقدرون لك هذا الفضل، وهذا التشريف الذي نعتربه                  

نستحقه منك حملبتنا لك، لقد ازددنا برؤيتنا لك يف هذه           .  بالكثري عليك تكرمياً لكل منا، وهو ليس      
لك من    األمسية حباً لك على حب، وتقديراً فوق تقدير، وإكباراً فوق إكبار، ملا لك من علو مهة، ومبا                

فضل على العلم واألدب، بندوتك اليت أثرت الساحة األدبية طيلة سنينها السبع، مبا قدم فيها من                  
. مواضيع قيمة شيقة من علماء وأدباء أفاضل، ومبا سامهت به شخصياً بقلمك نثراً وشعراً               أحباث و 

هذا ليس بالكثري عليك    .  باِإلضافة إىل مواقفك ومواقعك العلمية، فجزاك اهللا عن ذلك اجلزاء األوىف           
شاء اهللا  وأنت ابن األسرة الكرمية الكبرية بعلمائها وأفاضلها من الرجال، فلم تكن األول ولست إن                

ولكنك أحد أبرار رجاالا من سلسلة علمائها تلك األسرة اليت تعترب من أعمدة أسر األحساء               .  األخري
نستقبلك اليوم باألحضان، حتف بك قلوبنا مؤهلني مسهلني        .  األرض املعطاء علماً ورجاالً علماء كباراً     

 .مرحبني
وا يف هذا االحتفال، وهذا التكرمي       شكراً لتشريفك، وشكراً لألساتذة واِإلخوان الذين سامه       -

  .الذي أنت جدير به، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

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

أكمل الدين وأمت النعمة،    .  بسم اهللا الرمحن الرحيم   ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      -
عجيب أن أتكلم عن رجل مل أكن أعرفه، ما عرفته من           .  لصالة والسالم على سيدنا حممد نيب الرمحة      وا

وأين؟   ما هي تلك اجللسة    ...زمن طويل وهو الذي ينبغي أن أعرفه، ولكين عرفته يف جلسة واحدة            
. يرمحه اهللا تلك اجللسة يف الرياض، يوم اجتمعنا وحنن أعضاء مؤسسة امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن                

ال أدري مباذا أمالين إليه ما الذي جعلين أحبه ما الذي جعلين أحترمه؟ أتلقائية كانت؟ أم هل هي                     
الكهربية اليت هو دارسها ويعرفها جذبتين إليه؟ ذلك ال أعرفه حمدداً، وإمنا أعرفه مدداً هلذا احلب الذي                 

 .أكنه له، وهذا اِإلجالل الذي أحترمه من أجله
قار، رأيت صمته أكثر من كالمه، وإذا تكلم، تكلم عن سداد رأي وعن صواب                رأيت الو  -

فكر، يف تلك اللحظة اليت مل تدم أكثر من ساعة أو ساعتني عرفت هذا الرجل وكأين أعرفه من قبل،                    
 .وتزداد املعرفة إجالالً وتعظيماً إذا كان من األسرة املباركة أسرة آل مبارك أهل العلم

ون أن بيين وبينه صلة، صلة خفيت علي وظهرت يل ذلك ألنه من هذه                 ولعلكم ال تعرف   -
فكيف .  األسرة املباركة أسرة آل مبارك، وهم على مذهب أهل املدينة، مذهب مالك إمام دار اهلجرة               



يب وأنا ابن املدينة ال أحتفي مبن متذهب مبذهبها؟ وبقي ثابتاً هو وأسرته من قرون كثرية، يقولون ابن                   
أحب هذا االسم ملنطقة األحساء هجر، أمدتنا بالعلماء وحنن نعيش يف           .   أنا أقول ابن هجر    ...األحساء

 أنشده  ...قد مجعت املج من أطرافه    :  مددها، قلة متر، وبرميل بترول، مث لعلي أنشد خمتزالً بيت مهيار           
سؤدد آل  سؤدد املنتفك السعدون أجداده و    ..  باسم من له احلق أن يقول قد مجعت اد من أطرافه           

مبارك العلماء، فأي جمد أكثر من هذا اد أن يكون ذا نسب يف السعدون قادة املنتفك عظماء العراق،                  
ما هذا احلشد العلمي الذي يعرفه؟ كيف       .  وكيف ال يكون ذا جمد؟ وهو من آل مبارك العلماء الفضالء          

 .يحصل على هذا العلماتسع له ذهنه؟ كيف اتسع له فكره؟ لكنه توفيق اهللا أمده جبهد جهيد ل
احلمد هللا الذي   .   لقد شرفنا كشعب سعودي أن يكون فينا أمثاله واحلمد هللا أمثاله كثري              -

أصبحنا بفضله نعرف فينا العلماء من شبابنا والكبار من شبابنا، ولكن راشد املبارك يشرفين أكثر ألنه                 
وراشد املبارك حسن   .   اخللق على خلق، فما أكمل وما أحسن العامل إذا اتسع علمه أن يكون حسن             

 كان غباء اجلهل أوالً غباء التجاهل، ولكين حني          ...أتراين عرفته من قبل وعرفته اآلن؟ نعم       .  اخللق
علمت، علمت املعرفة، معرفة احلب والتقدير واِإلجالل لراشد املبارك حياه اهللا وبياه وأقول مرة                 

ي مأل املراكز وما متركز ليتطاول، وإمنا متركز لننال         بخ لنا ذا األستاذ الكبري الكرمي الذ      ..  بخ:  أخرى
  ...من طوله، الطول الكثري واخلري الكثري، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة الشيخ إبراهيم الوزير(( 
 :مث حتدث الشيخ إبراهيم الوزير فقال

ماً على من أرسله اهللا رمحة      محداً هللا تعاىل، وصالةً وسال    .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
أيها اِإلخوة األعزاء هذه ليلة جتتمع فيها       .  للعاملني، وعلى آله وعلى من اهتدى بالنور الذي أنزل معه          

وتعز وتعرب عما يف نفسها      ولتقدر..  قلوب األحبة لتومئ وتومض يف احلب ألرقى معاين إنسانية اِإلنسان         
 .يف إنسان يف هذه احلياةمن حمبة وتقدير للمثل العليا اليت تتجسد 

 لقد عرفت الدكتور راشد املبارك، فعرفت اِإلنسان الذي ال حتده حدود تراب أو قومية، وإمنا                -
يشع إشعاع النجمة املضيئة يف هذا الكون، رأيته وهو اِإلنسان الذي تتسع آفاق فكره لعصره ولتراثه                 

 يغفل حاضره وال مستقبله وال النظرة إىل          وِإلنسانيته، إنه اِإلنسان الذي يتصل مباضيه ايد وال         
إنه من أولئك البناة الذين ميكن أن تأمل شعوم فيهم أم يسريون ا إىل              .  املستقبل الذي يرجوه ألمته   

 .املستقبل الراشد العزيز الكرمي
  إننا يف زمن تنحصر فيه إنسانية اِإلنسان يف ضيق مكاين أو زماين أو فكري، ولكننا ننتمي إىل                  -

هذه األمة اليت تنتمي إىل هذا الكون        .  احلمد هللا رب العاملني   :  أمة جعل اهللا شعارها وأول كلمة هلا       



 ورؤاها اتساع هذا الكون العظيم، هذه النظرة الشاملة اليت جعلت من هذه              االواسع ستتسع أفكاره  
اء، هذه األمة هي على     سائرة به يف دروب العزة واِإلعمار والبن      .  األمة ذات يوم قائدة ورائدة لعاملها     

موعد مع استئناف حضارا رغم الظالم الذي نراه حولنا، ورغم الغمام الذي حييق بأجوائنا، ومناخاتناً               
 .يف أكثر من مكان إالَّ أننا مع استئناف احلياة، واستئناف احلضارة، استئناف اخلري لِإلنسان على موعد

األوىل اليت تعرفت فيها عليه، تعرفت على األمل         وأستاذنا الدكتور راشد املبارك منذ اللحظة        -
يف أن إنسان بالدنا مل خيتِف بعد من خارطات الوجود، وأن استئناف السري ال بد منه وأن األمل يف                     

 .إنسان بالدنا كبري، وأننا مع القدر على موعد
 تصنع اخلري    أنا أعرف أن قلوبكم مجيعاً حيدوها احلب وحيدوها األمل يف إنسانية جديدة رائعة              -

وتصنع احلضارة وتصنع احلب، ال ملن حولكم فحسب، وإمنا لعاملكم، وإنكم تنتمون إىل جمتمع احلمد هللا                
حتية ألستاذنا الدكتور املبارك، ولتكن سريته وآفاقه الفكرية والعلمية ورحابة صدره قدوة            .  رب العاملني 

نسانية اِإلنسان يف عامل اشتد     خري ويعملون إلِ  لكثري من الذين يتصدون للقيادة الفكرية والذين يعملون لل        
ظالمه، وحاق به اليأس، واكفهرت به األيام، لكنه يأمل يف غده ويتفاءل وال ينقصه العزم والرشد                  

  .والفكر واملنهج من استئناف املسري، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))قصيدة األستاذ أمحد سامل باعطب(( 
محد سامل باعطب قصيدة ذه املناسبة سبقتها كلمة مقتضبة كتقدمي هلا            مث ألقى األستاذ أ   

 :فقال
فالسالم عليكم  :  أما بعد .   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة، والسالم على رسوله األمني          -

آلل املبارك فضل علي كبري، فمنهم من تلقيت على يديه العلم مباشرة، ومنهم من              .  ورمحة اهللا وبركاته  
الدكتور راشد  ..  فمن الذين تعلمت على يديهم العلم إحياءاً األستاذ راشد مبارك         .   وتوجيهاً اًإحياءعلمين  

املبارك هذا الرجل تعلمت منه كثرياً من األخالق النبيلة والسامية، وعلى قمة هذه الصفات احلميدة،                
ومن هذا املنطلق أحببت أن     اليت علمين إياها كرامة اِإلنسان يف اِإلنسان، كيف يكون اِإلنسان كرمياً؟            

 :أشارك إخويت الذين أثنوا عليه ذه القصيدة املتواضعة
فعكفــت أفــرغها بــال حســبان   

. 

مــألت خبمــر الذكــريات دنــاين    
. 

فكتـــبت بـــني جفـــوا عـــنواين
                                                            . 

ــا    ــرى هل ــوحة ذك ــيب ل ــت بقل رمس
. 

وعـــزفت بـــني شـــغافها أحلـــاين
. 

ــوقها    ــواعج ش ــبدي ل ــت يف ك ومحل
. 

ــاين ــهد يف أجفـ ــيب السـ ورأت هلـ
. 

ــها    ــا مهس ــفيت بقاي ــى ش ــرأت عل ق
. 



واحلــب يف لغــة احلســان معــاين   
. 

فتســاءلت عمــا أكابــده جــوى    
. 

فـــرحاً تقـــبل نشـــوة فســـتاين؟
                                                            . 

ــراين     ــني ت ــري ح ــالم تط ــت ع قال
. 

ــتان   ــوكٍب فـ ــوف يب يف مـ وتطـ
. 

ـــوى تعـــانقين عـــناق مـــودع 
. 

علَمـــان باألنـــوار مصـــطبغان  
. 

ــراعه  ــه وشـــ يف زورق جمدافـــ
. 

ـــىنوأغـــاينفاحلـــب عـــندمها م 
. 

ــفتيهما   ــات يف شـ ــد الكلمـ مل جتمـ
. 

فجــراً وأنــت الــنور يف فــنجاين   
                                                            . 

ــربتين    ــا أخ ــرين كم ــأس تبص يف الك
. 

مـــنه اســـتقيت حمـــبة اِإلخـــوان
. 

فأجبـــتها أوحـــى حبـــبك راشـــد 
. 

ودخلـــت جنـــته بـــال اســـتئذان
. 

ألفيـــتين يـــوماً أطـــوف بـــداره 
. 

ــان  ــان يف اِإلنسـ ــرامة اِإلنسـ بكـ
. 

فـــإذا الـــوفاء يضـــمين مـــتوهجاً 
. 

ــان    ــرام حس ــوه يف الك ــو وج أول
                                    .                         

ــم    ــت أخالقه ــبة مس ــني كوك ــا ب م
. 

وعـــروبيت مـــن طـــنجة لعمـــان
. 

ــمام    ــى قس ــي عل ــرت تارخي أبص
. 

وقلـــوم يف راحتـــيه عــــواين  
. 

قـــد أســـلموا آذاـــم خلطيـــبهم 
. 

شـــهب تقـــود ســـفائن اِإلميـــان
. 

ــا     ــطعت ــيا إذا س ــل الدن ــا أمج م
. 

جنمـــان يف العلـــياء مـــؤتلقان   
                                                            . 

ــيفه    ــري مض ــل غ ــثله يف الفض ــا م م
. 

ــان ــان باِإلحسـ واســـتوطنا اِإلحسـ
. 

رصـــفا دروب املكـــرمات ضـــيافة 
. 

عـــبداً يديـــر مصـــاحل الشـــيطان
. 

ــه    ــخر نفس ــال س ــق للم ــم عاش ك
. 

مـــتعدد األشـــكال واأللـــوان  
. 

صــاالته ختمــت بصــيد شــباكه    
. 

وتــــركتين يف جلَّــــة النســــيان
                                                            . 

قالـــت أراك غـــرقت يف متجـــيدهم 
. 

ــعى إىل ســـلواين   ــاك أن تسـ إيـ
. 

إيـــاك أن تلهـــو حبلـــم طفـــوليت 
. 

ــوفاين   ــى ط ــوى عل ــن تق ــداً ول أب
. 

فلــئن غضــبت فلــن تطــيق عواصــفي 
. 

ــاعري   ــلء مش ــِت م ــياينفََألن  وك
. 

فأجبـــتها كُفِّـــي املـــالم حبيـــبيت 
. 

يف راحتـــيك الـــيوم يلتقــــيان  
                                                            . 

ا ياجــديت شــرق الــبالد وغــر   
. 

ــاين   ــافها أحلـ ــوغ يف أوصـ وأصـ
. 

ــا     ــدو ــيحة أش ــواك مل ــايل س م
. 

ــواين ــوى دي ــن اهل ــدوت م )١(حــىت غ
. 

 يــوم يف هــواك قصــيدة  يل كــل 
. 

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا-

                                           
 ".حلوة اهلمسات: "وعنواا" قلب على الرصيف"ه قصيدة نشرت يف ديوانه الثاين املوسوم هذا البيت سبق للشاعر أن ختم ب )١(



  ))كلمة األستاذ حممد صالح الدين(( 
 :وشارك األستاذ حممد صالح الدين يف االحتفاء بالدكتور راشد املبارك بالكلمة التالية

. وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً     وصلى اهللا على سيدنا حممد      .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
تلك هي مفاجأة وال أقول من أخي األستاذ عبد املقصود ولكن احلقيقة أنه يسعد مثلي ممن كان هلم                    
حظ التعرف على أستاذنا الكبري الدكتور راشد املبارك، يسعد مثلي أن يتحدث عن الدكتور راشد،                

ا أية متعة أو فائدة، والتعرض لنفحات خلقه النبيل وأدبه          فاالحتكاك بعقله الكبري متعة وفائدة ال تدانيه      
اجلم، إمنا حييي األمل يف إنسانية اِإلنسان ويف إسالم املسلمني كما تفضل بذلك سيدي األستاذ إبراهيم                

 .بن علي الوزير
.  إنين أتصور أستاذنا الدكتور راشد دائماً كواحة وارفة الظالل يف صحراء دنيانا هذه القاحلة              -

ذلك .  رمبا يكون من واجيب ألمثايل ممن هلم حظ التعرف على أستاذنا الدكتور أن يتحدثوا عنه أيضاً                ول
أنه من هذه الفئة من الكبار الذين يتجنبون األضواء، ويبتعدون عن املديح، ويفضلون دائماً أن يكونوا                

 .جنوداً جمهولني
 عن عقل كبري أو خلق نبيل         واحلديث عن أستاذنا الدكتور راشد ليس يف الواقع حديثاً           -

إن كثرياً من العقول    .  فحسب، ففي الرجل الكثري من املزايا ما ال يتسع الوقت لذكرها يف احلقيقة              
أما عقل أستاذنا فأشهد أنه     .  الكبرية قد مضت من الدنيا دون أن ختلف فائدة للناس أو خدمة للبشر             

 . شديد املتابعة لكل شأن من شؤوادائماً مشغول بقضايا أمته، مشدود إىل آالمها وآماهلا،
 وعقل أستاذنا أيضاً فيه الكثري من مزايا ختصصه العلمي، وإين ألعجب كثرياً مما أفضل به اهللا                  -

سبحانه وتعاىل عليه من منطق دقيق وعمق ينفذ من الظواهر إىل أعماق القضايا، مث هو أيضاً دائم                    
 .االشتغال بأمهات القضايا، وليس بفروعها

 من الظلم يف احلقيقة للرجال أن تقدم حيام أو أفكارهم مبثل هذه العجاالت، ولذلك                  إن -
والسالم .  فحسيب، وحسب اِإلخوة الكرام الذين حتدثوا قبلي هذه التحية املوجزة ألستاذنا الكبري             

  .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ذ عبد الفتاح أبو مدين فقالمث أعطيت الكلمة لألستا

احلمد هللا محد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيد األولني           .   بسم اهللا الرمحن الرحيم     -
ولعل يل قدوة فيما قاله أخي األستاذ حممد صالح         .  واآلخرين، سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني      



يف املناسبات كأا حتية عابرة تساق      الدين أن من ظلم الرجال أن يقال عنهم كليمات أو كلمات قليلة             
ولكن .  لترضيه بعض الرضا أو لتشعره أن حوله من حيبونه ومن حيتفلون به ومن يقدرونه ومن يكربونه               

مهما يكن من شيء فإن هذه الكلمات هي تعبري عن مشاعر اِإلنسان، وهي انطالقة أكرب الظن أا                   
 .شار بالقياس إليه، فاألذن تعشق قبل العني أحياناًوعلى رأي ب. إا ال تكون إالَّ بدوافع. صادقة

 وهذا منطق صحيح عرب السنني فأنت يف كثري من األحيان حتترم إنساناً، ورمبا أقسرك على أن                 -
حتبه ألنك مسعت عنه ما يرضيك، وقرأت عنه ما ترضى عنه، أو ما أعجبك، ومسعت من جمهوداته ما                   

ورجل جيمع بني العلم واألدب، رجل له منتدى يسعى إليه           .  أرضاك بعيداً عن األضواء كما قالوا      
الناس، ال يكون هذا إالَّ من حب الناس له، ومن حبه للناس، فهذه األرواح اجلنود اندة ما تعارف                   

 .منها ائتلف وما تنافر منها اختلف
لة حتية   لذلك هذا التكرمي أو هذه احلفاوة، وهذه التحية للدكتور راشد املبارك يف هذه اللي                -

مباركة من الصديق اللماح عبد املقصود خوجه، واألستاذ الدكتور راشد رغم هذه اجلهود فهو ال يريد                
أن يعلن عنها، وال تصل إىل كثري من الناس، وأنا من الذين مسعوا ومل يتعرفوا، ولكنين رضيت مبا                     

وكلمة ا كالم قد    "  :)١(كمسعت، ومن أجل ذلك حينما أقول كلمة عابرة فإمنا أعين كما يعين ابن مال             
حتية من األعماق هلؤالء الرجال العلماء األدباء، الذين يعملون يف صمت ويسعون يف صمت،               .  )٢("يؤم

 .ليحققوا مطالب اآلخرين، وحيققوا مطامح نفوسهم
تعـــبت يف مـــرادها األجســـام  

. 

وإذا كانـــت الـــنفوس كـــباراً   
. 

 

 كما يقول املتنيب، أرجو لألستاذ الفاضل مزيد السداد والعون ليحقق ما يطمح إليه، وحتية                 -
ألخي عبد املقصود الرجل اللماح الذي اختار والذي يسعى إىل هؤالء الرجال ليشعرهم أننا حفيون                

 .م، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 :االثنينية فقالمث حتدث مقدم 

 أما اآلن أيها احلفل الكرمي فيطيب لنا أن نستمع إىل ضيفنا الكرمي الدكتور راشد بن عبد                   -
العزيز املبارك، وحيث أننا نسعد هذه الليلة باستضافة عامل وأديب، فإن اال سوف يكون مفتوحاً                 

  .للحوار مع سعادته
                                           

 .اهللا بن مالك الطائي اجلباين املولود باألندلس وصاحب األلفية املشهورة يف النحو هو حممد بن عبد: ابن مالك )١(
، وفيما يلي البيتني الثامن     "األلفية"الك يف النحو واملسماة     هذا هو شطر البيت التاسع من أرجوزة ابن م        "  وكلمة ا كالم قد يؤم      ")٢(

 :والتاسع ِإلمتام املنفعة
ــم ــرف الكَِلــ ــل مث حــ ــم أو فعــ واســ

. 

 ــتقم ــيد كاســ ــظ مفــ ــنا لفــ كالمــ
. 

وكلمــــة ــــا كــــالم قــــد يــــؤم
                                                            . 

ــم  ــول عــ ــة والقــ ــده كلمــ واحــ
. 

 



  ))كلمة الدكتور راشد املبارك(( 
 :لمة للدكتور راشد املبارك فقالمث أُعطيت الك

السالم ..  خوة األحباء أيها اإلِ .  والصالة والسالم على نبيه األمني    .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .أشكر لسعادة أخي املفضال األستاذ عبد املقصود كرمي دعوته. عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 قول ألحد الكتاب الغربيني،      وأشكر لكم مجيل السعي وحسن الظن، ويف مقامي هذا خطر يل           -
وأحسبه إن مل أكن خمطئاً هو أناتول فرانس حينما قال واصفاً ألحد خصومه من الكتاب مادحاً لذلك                  

إنه ميلك موهبة هائلة على بسط أقل قدر من املعىن على أكرب             :  حني قال .  اخلصم مدحاً ال حيسد عليه    
 بقدريت احملدودة على عطاء الفكر       شعرت بذلك الشعور، ليس القتناعي     .  مساحة من الكلمات  

واقتحامه، وإمنا أضاف إىل ذلك العجز هو موضوع احلديث، وهو شخصي الضعيف، وما أمحله عن                 
 .نفسي هو ما قاله األول

لقد شعرت باحلرج   .   وضمري املخاطب يعود إىل املتكلم     ... وما أنا عن نفسي وال عنك راضياً       -
خي الداعي وعواطفكم أقف حتت هذا الوابل من العواطف النبيلة          الشديد وأنا أقف ملزماً برباط حمبة أ      

 .اليت أتقبلها وأغفرها ملعرفيت بدوافعها يف كرمها ونبلها
 

 وقد كنت ممن ال يرتاح إىل ما يصنعه الكثري، وتفيض به املطابع مما يكتب عن املذكرات                    -
 فئة قليلة تكون حيام أسوة       وتاريخ احلياة، فإذا كنت ال أريد لنفسي ذلك، فإنين ال أنكره على             

فغفر اهللا ِإلخويت ما أضافوه على شخصي       .  وأعماهلم قدوة، وما خطر يل يوماً من أنين من هذه الفئة           
 .الضعيف، ولن أقول أن هذا من احلب ومن احلب ما قتل

 

  كلمة عابرة، لقد ذكر أستاذنا اجلليل األستاذ حممد زيدان عن أسرة الوالدة إا من السعدون               -
 .املنتفك، والصحيح أا من السعدون األحساء، وهم من بين قيس عيالن وليسوا من املنتفك يف العراق

 

 إذا كان هناك شيء أرجو أن تغفروا يل يف أن أسألكم مشاركيت فيه مهاً من مهوم هذه األمة،                    -
لطرف يف حال   مهاً يعيش يف النفس والوجدان، وال أجد فكاكاً منه، ذلك اهلم الذي يصنعه تسريح ا               

العامل اِإلسالمي يف أتعابه املمتدة اليت قد يصعق فيه اخليال فيجده على غري ما حيب أو يهوى من ذلك                    
فئة قوية غنية،   :  وعندما جيد أن عامل اليوم مقسم إىل فئتني       .  احلال يف جوانبه العلمية والتقنية واالقتصادية     

ملا تزخر به حياة اليوم من معطيات ووسائل         هي الشعوب أو مسيت الشعوب املتقدمة، وهي الصانعة          
تقنية وعلمية واقتصادية، وفئة أخرى أطلق عليها من باب ااملة وأخشى أن تكون املخاتلة الشعوب                
النامية، وهي شعوب يف أحسن حاهلا مستهلكة ملا تعطيه الفئة األوىل، ويف أغلب حاالا عاجزة حىت عن                 



 إىل الوراء مدةً ال تزيد عن قرنني أو حنوها، لوجدنا أن العامل اِإلسالمي              هذا االستهالك، ولو رجعنا قليالً    
 .فلم يكن متخلفاً مل يكن متقدماً

 وأتذكر تقريراً كتبه مسيو نافنبال، وهو أحد املختصني يف الصناعة يف فرنسا يف القرن الثامن                 -
صناعة احلرير يف ليون،    عشر، وكان يقارن فيه بني الصناعة وعلى األخص صناعة احلرير يف مصر و              

 .وكانت خالصة تقريره هو تفوق الصناعة يف مصر على الصناعة يف فرنسا
 وكانت البحوث اليت جاءت إىل فرنسا عندما جاء حممد علي اجتهت من عدة بالد إىل فرنسا،                 -

يف كان منها بعثة من مصر، وبعثة من اليابان، وكانت اليابان يف ذلك الوقت تستفيد مما هو موجود                    
 .فاتسعت هذه الشقة بني الشرق والغرب، وحصل بينهما ما قاله األول. مصر

لكــــنما وجــــدت بالنقصــــان
. 

ــبانِ   ــن الـ ــنا كغصـ ــا كـ وطاملـ
. 

 

 .وأحسب أنه فيما ذكره .بواملقارنة هنا ليست مكتملة ألنه كان فيما قبل ذلك يف هذا اجلان
 وهناك مقارنة تصورها مالك بن نيب رمحه اهللا عن حال العامل اِإلسالمي اليوم وحاله باألمس،                 -

وافترض جتربة ختيلية وهي أنه لو حضر خملوق من خارج هذا الكوكب، وأخذ مركبة من هذه املركبات                 
اجلانب الذي   قها يف أندونيسيا، ورأى   ولتكن الطائرة، وحترك من غرب الكرة األرضية من طنجة إىل شر          

على يساره وهو متجه إىل الشرق، أي اجلانب األورويب، واجلانب الذي على ميينه وهو اجلانب الشرقي                
 .هلاله هذا الفرق اهلائل بني ما يرى عن ميينه وما يرى عن مشاله

 لوجد التقدم    ولو قدر لذلك املسافر أن قد سافر منذ ألف سنة لوجد احلال معكوسة متاماً                -
مما يلح عليه إرهاقاً وتفكرياً، حتت أي        .  والرقي والعطاء باجلانب األمين، ومل يكن باجلانب األيسر        

هل هي عوامل نفسية؟ هل هي عوامل ذاتية؟ هل هي ظروف؟ حيلو            .  العوامل تضعف الشعوب وتقوى   
ار وقلَّ أن جند من حلل      للفرد منها أن يقدم أجوبة سهلة ألسئلة صعبة، فنقول هي الظروف واالستعم            

وسأل هل الظروف واالستعمار نتيجة أم مقدمة؟ إذا كانت مقدمة أي           .  هذه املقولة وناقشها أو حكمها    
جاءت على شعوب قوية مبدعة فكيف تغلب على قوة مبدعة وقوية؟ وإذا كانت هذه العوامل أي                  

د كان السب سابقاً؟    الظروف واالستعمار جاءت نتيجة فكيف تلومها على أن كانت نتيجة؟ وق            
وحتضرين يف هذه املسألة حديث ألحد من أعرف من اِإلخوة األصدقاء ذوي املكانة بالفكر والعلم، وهو                

يقول هذا الصديق الكرمي، وهو مسن      .  حديث يف منتهى البساطة، ويف منتهى قوة الداللة على واقعنا          
 أبلغ العاشرة، وكنت أتشوق ألصحب      أطال اهللا يف عمره، كنت يف العشرينات من هذا القرن صبياً مل           

وإذا .  والدي من بلديت الصغرية إىل عاصمة بلدي لكي أرى هذه األعجوبة وهي السيارة اليت تتحرك               
عرف أترايب من أبناء اجلريان بذهايب مع والدي صحبونا إىل املدينة، وكانت السيارة يف ذلك الوقت                 



أمريكا، مث تتعطل يف املدينة فال تذهب إىل حمل صناعتها          تصنع يف أملانيا أو تصنع يف فرنسا أو تصنع يف           
 .ولكنها تصلح يف بلدنا

 عاماً تصنع السيارة يف بريطانيا أو يف أملانيا أو يف فرنسا وتستورد هنا                ٦٥ وحنن اآلن بعد     -
أنا أوجه ذلك لنفسي وِإلخوة     .  هذه على بساطتها كم هي بالغة الداللة      .  واحلمد هللا ال تزال تصلح هنا     

معي مشتغلني بالعلوم، فإذا سرح املرء طرفه يف العامل العريب، وقد تكون اِإلشارة أليه أقرب، فنجد فيه                  
 جامعة، يف كل جامعة ما ال يقل عن عشر من الكليات اجلامعية، يف كل كلية ما يقرب                   ٧٥أكثر من   

لوم إىل جانب ذلك تضاف     قد يكون نصفهم يشتغلون بالع    .  بني املائة واملائتني من أعضاء هيئة التدريس      
أثر ذلك العلم واألحباث والتقنية يف وضعنا        معاهد متخصصة من األحباث، ومع ذلك فإنين أحبث ما هو         

 .االقتصادي واالجتماعي والتقين
 

 ال أريد أن أثقلكم باألمل كما أتأمل، ولكنها دعوة ملشاركة أرجو أن تعذروين فيها، وأعود مرةً                  -
 وإخويت ما أفضوه من كرمي املشاعر، وأشكركم مجيعاً وأشكرهم على تلك            أخرى لكي أعتب على أخي    

الدوافع النبيلة، دوافعهم فيما قالوه ودوافعهم باحلضور وكالمها باهظ، وإنه ليتعذر علي تفصيل باهظ               
  .أحييكم مرةً أخرى، والسالم عليكم ورمحة اهللا. علي باهظ

 
 

  ))ى بهفتح باب احلوار بني احلضور واحملتف(( 
مث أعلن مقدم االثنينية عن فتح باب احلوار مع الضيف، وقبل أن يتقدم أحد احلاضرين                 

 :بسؤاله، طلب األستاذ عزيز ضياء الكلمة فأعطيت له فقال خمتصراً
 مما آسف له أين جئت متأخراً عن الوقت املالئم ألصغي لبداية احملاضرة القيمة وأقول قيمة                  -

من فكر، وبأواخر ما مسعت من رغبة املتحدث يف أن يرى أكثر كثرياً مما نرى                متأثراً بأواخر ما مسعت     
يف واقعنا هذه األيام، ولذلك إن كان لدي ما أقوله فبضاعة قليلة جداً لكنها ختلو رمبا من بعض ما                     
 يرضيه، وهي أين معه يف كثري مما مسعت، وأمتىن وأمتىن كثرياً على محلة القلم ورجال الفكر واملتصدين                 
للشؤون االجتماعية واحلياة االجتماعية يف بالدنا أن تكون لديهم القدرة إىل جانب اجلرأة على أن                 

 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. يقولوا ما ينبغي أن يقال
 

عن تلقيه حمادثة هاتفية من معايل الشيخ عبد العزيز         خوجه  مث أعلن األستاذ عبد املقصود      
 مشاركته يف تكرمي ضيف هذه األمسية الدكتور راشد املبارك وحتيته له، وقد             يبلغه فيها ..  الرفاعي

ذكر يف حديثه اهلاتفي بأن الضيف الكبري قد حدثه أنه اطلع يف مكتبة أسكوريال على خمطوطة                 



تظهر جهود العرب األولني ومعرفتهم يف علم الذرة، حىت أم نسجوا قصيدة يف ذلك حيفظها                
 .تفي من احملتفى به أن يسمع اجلميع شيئاً مما حيفظ من هذه القصيدةأستاذنا، مث طلب احمل

 

 :ويرد الدكتور راشد املبارك قائالً
 . شكراً ألخي الكرمي فيما أثار-
 ميثل منوذجاً فريداً يف انتشاره وحجمه         من تراث   أحسب أن ما خلفه العرب املسلمون،       -

على أن ما فقد منه كثري، وجبانب ذلك فإمنا         وكميته، واألعجب من ذلك أن الشواهد والظواهر تدل         
وأسباب ما فقد منه معروفة ميسورة فيمن له أدىن إملام بتاريخ هذه            .  عرف من هذا املوجود شيء قليل     

األوىل من الشرق على يد التتار، حيث كانوا أشبه بالوباء الذي اجتث            :  حيث اكتنفتها كارثتان    ،األمة
ثة أخرى من الغرب عندما دخل فرديناند وإيزابيال إىل آخر معقل            الفكر مع النفوس، مث اجتاحها كار     

فإذا كان التاريخ يروي أن ر      .  من معاقل املسلمني يف األندلس وآخر بستان مما زرعوه يف هذه األرض           
دجلة قد امتأل بالكتب، فقد كان وقوع كتاب عريب أو مصحف بني يدي حماكم التفتيش يؤول إىل                   

ولقد قدر يل حني اهتممت بعض الوقت جبهد حمدود بتتبع بعض ما ألسالفنا             .  هإعدام وإحراق من ميلك   
واجتمعت عندي خيوط ال تزال فيما أراها قليلة، ولكن ال متنع قلتها من احلديث معها                .  يف هذا اال  

 .فيها مع أهل الدار
اري يف   كانت إحدى الشركات األملانية تقوم حبفر جم       ١٩٣٢ أحد هذه اخليوط هو أنه يف عام         -

مدينة بغداد، وكان املشرف على هذا احلفر مهندساً أملانيا امسه هانج، فوجد هذا املهندس يف أثناء احلفر                 
صندوقاً صغرياً عليه كتابة عربية غري واضحة، فتح الصندوق فوجد فيه بطارية جافة، هي نفس البطارية                

للتوصيل بينهما، ومادة عازلة نشر نبأ       اجلافة املستخدمة اآلن باحتوائها على معدنني خمتلفني ومادة          
فاهتمت دائرة  .  عثوره على تلك البطارية يف أحد الصحف اليت كانت تصدر يف أمريكا يف ذلك الوقت              

الطبيعة يف جامعة بنسلفانيا ذا األمر وبعثت من أخذ البطارية من هانج، ويف حدود علمي ال تزال هذه                  
 .امعة بنسلفانياالبطارية حمفوظة يف دائرة الطبيعة يف ج

 

 املثل الثاين هو أن قصور غرناطة يف احلمراء زارها ماليني البشر وزارها اآلالف، بل مئات                  -
اآلالف من العرب واملسلمني، ورأوا ما ا من دقة يف البناء ورشاقة، ورأوا ما ا من زخرفة، ومل يزد ما                    

جامعة أكسفورد وهو    ة الرياضيات يف  رأوه عن ذلك، ومنذ عشرين عاماً أو حنوها زارها أحد أساتذ           
وأصله من بولندا نزح إىل بريطانيا يف أثناء احلرب العاملية            (J. F. Polanski) بولندي األصل امسه  

الثانية، وبقي أستاذاً للرياضيات جبامعة أكسفورد فترة من الزمن، مث ذهب إىل أمريكا وعاد مرة أخرى                



 The ascent:  (م حتت عنوان  ٧١م،  ٧٠فاز الربيطاين يف عام     إىل بريطانيا، وكان يقدم حلقات يف التل      

of man( ،أي ظهور أو صعود البشرية. 
ويف كتابه  .   استعرض يف فكر ثاقب عطاء األمم ومن العطاء احلضاري والعلمي للمسلمني             -

فصل جيد عن حضارة العرب يف األندلس وزار قصور غزناطة من فروع الرياضيات البحتة، وقد                 
ت لصدف أن هذا يقع يف اختصاصي احملدود وفرع يسمى علم اموعات أو نظرية اموعا             يكون من ا  

)The Group Theory(             وهي فرع من الرياضيات البحتة، تقوم على التماثل يف وحدات الطبيعة
متاثل اجلزيئات والتماثل يف البلورات والتماثل يف وحدات الكون، فلما وقعت على هذه الزخرفة،                

ناسق املوجود بينها، قطع بأنه ال ميكن ملن وضع هذه الزخارف على هذا النسق دون معرفة                 ووجد الت 
 .كبرية بعلم التماثل وهذا املثل الثاين

 املثل الثالث الذي ذكره أخي الكرمي عن ذلك األثر غري أين مل أقف على املخطوطة يف مكتبة                   -
ربيطاين يف لندن، يف مكتبة املتحف الربيطاين يف        األسكوريال إمنا وقفت عليها أول ما وقفت يف املتحف ال         

 .لندن
وهو عامل يف الكيمياء      )١( من بني علماء الكيمياء يف القرن السادس رجل يقال له ابن إرفع رأسه             -

، هذا الكتاب وضع شعراً وكل الكتاب عن        )٢(ويف الفقه ويف التصوف، وله كتاب اسم شذور الذهب        
قبل أن أذكر ما قاله     .  صائص العرب حىت لو طرقوا جماالً غري الشعر       الكيمياء، ويظهر أن الشعر من خ     

 .يف كتابه أحب أن أذكر بإجياز تصور العلم احلديث لوحدة املادة وهي الذرة
 قام أحد علماء الفيزياء     ١٩٢٥ وقصة هذا التصور هي أنه يف أوائل هذا القرن ويف سنة               -

ريض رقيقة من الذهب جلسيمات ألفا وهي نوع من         بتع (Brotherfond) املعروفني وهو بريطاين امسه   
اِإلشعاع الذي ينفذ، فوجد أن اجلزء األكرب من ذلك اِإلشعاع ينفذ منحرفاً يف مساره، وجزءاً ضئيالً                 

فكان تصوره أن الذرة تتكون يف جمملها من فراغ تتركز كتلتها يف مركزها              .  جداً يرتد دون أن ينفذ    
ب االحنراف هو اقتراب اجلسيمات املقذوفة، وهي جسيمات ألفا،          وحتيط ا هذه الكهارب، وأن سب     

وهي مشحونة بشحنة موجبة من جسم مشحون بشحنة مماثلة، وأن سبب االرتداد هو أن تلك                   
 كل  - قد يكون    -اجلسيمات اصطدمت جبسم أكرب منها وهو النواة، فكان هذا التصور الذي يعرفه              

تها يف حيز صغري جداً منها هو النواة، وحتيط ا كهارب،            الناس ألن الذرة أشبه بالكرة تتركز كتل       
والذي ميسك هذه الكهارب قوتان، قوة اجلذب بني الشحنة السالبة على الكهارب واملوجب على                

يف كتاب أو ديوان ابن إرفع رأسه يقول يف         .  النواة، وقوة تنشأ من دوراا تسمى القوة الطاردة املركزية        
                                           

 ".حكيم الشعراء وشاعر احلكماء" امسه الكامل حممد بن موسى بن علي بن إرفع رأسه األنصاري األندلسي، قيل يف وصفه )١(
 .هكذا ورد يف كتاب األعالم خلري الدين الزركلي" ديوان الشذور وحتقيق األمور"هو ديوان شعر امسه  )٢(



، حبيث لو كان عند أحدنا جمهر إلكتروين ونظر إىل الذرة ملا وصفها بأدق من               وصف الذرة وصفاً دقيقاً   
 :وصفه يقول يف القصيدة وهي طويلة وإمنا يعنيين منها هذا الشاهد

يـــدور وهـــذا مركـــز للمراكـــز
. 

ــرب   ــذا مكه ــنني ه ــني ِإث ــتان ب فش
. 

ــز  ــر متمايـ ــن عنصـ ــا مـ ألمـ
                                                            . 

وإمـــا عـــند اللبـــيب لـــواحد 
. 

 

 ... هي العنصر هذا املكهرب الذي يدور أو الكهارب والنواة يكونان ذرة، والذرة-
هلـــا مركـــز راس بقـــدرة راكـــز

. 

ــذه     ــدور وه ــذا ي ــى ه ــذا عل فه
. 

ــا فـــردين لـــيس جبائـــز بقاؤمهـ
                                                     .        

)١(وإمــا ضــدان عــاٍل وســافل    
. 

مـن اللطـف فـيما بيـنها غـري حاجز          
. 

وبيـــنهما جســـم مشـــف كأنـــه 
. 

 

اً ما وصفاً تفصيلياً غري دقيق،       األمر حمري ألنه من احملتمل أن يصف شخص أو أشخاص شيئ            -
فينطبق على أشياء كثرية، إذا قلنا أن جسماً مكوراً قطره عشرة سنتيمترات قد ينطبق على كرة وقد                  
ينطبق على برتقالة وينطبق على تفاحة، أو أن نصف شيئاً ما وصفاً دقيقاً غري مفصل، فينطبق على شيء                  

ابن .  شيء واحد يستبعد أن ينصرف إىل أشياء كثرية       لكن أن يأيت وصف دقيق ومفصل ل      .  وأشياء كثرية 
ومنذ سبعة أعوام كان هناك ضمن نشاط احلوار        .  إرفع رأسه فيما قرأت يف كتابه مل يذكر اسم الذرة          

العريب األورويب، لعل الكثري منكم مسع عنه أو شارك فيه، وكان من نشاطه إقامة أسبوع للحضارة                  
رج بأملانيا وكنت حريصاً يف املشاركة فيه على أن أتقدم ببحث عن             اِإلسالمية العربية يف جامعة هامبو    

 .حتقيق هذا النص، ألن ذلك أحسبه كسباً لألمة العربية واملسلمة قلّ أن يضاهيه نظري
 

فحرصت على أن يكون هذا موفقاً وليس استنتاجاً، فبحثت إذا كان هناك شروح لكتاب ابن                
بن   )٢(علماِء الكيمياء يف القرن الثامن يف مصر امسه أيدمور        إرفع رأسه، وعرفت أن هناك شرحاً ألحد        

علي اجللدكي، وشقيت كثرياً يف الوصول إىل خمطوطته، ومرة أخرى مل أجدها يف البالد العربية،                  
ووجدت نسخة منها يف مكتبة جامعة برلني، ونسخة أخرى يف املتحف الربيطاين، ولكنين مع األسف مل                

يزال املوضوع رهن التحقيق وأرجو أن نصل يوماً من األيام إىل ما يؤكد هذه              وال  .  أعثر فيها على شيء   
  .الصلة

                                           
 .ومها ما نسميه اآلن سالب وموجب )١(
كرت االختصاص يف   "علي بن حممد بن أيدمر اجللدكي عز الدين كيميائي حكيم، له عدة كتب منها                :  هو"  أيدمر بن علي اجللدكي     ")٢(

كتاب األعالم خلري الدين    :  انظر".  البدر املنري يف معرفة أسرار اِإلكسري      "و  "  درة الغواص وكرت االختصاص   "و  "  واصمعرفة اخل 
 .الزركلي



  ))تعقيب األستاذ شكيب األموي(( 
 :مث عقب األستاذ شكيب األموي على كلمة الدكتور راشد املبارك فقال

لرجل  يف البداية أعتذر عن إسرايف يف أطماعي، كنت أرجو وأتأمل من الدكتور العامل الشاعر ا               -
 :املعروف األديب أن حيدثنا

وكيف ميكننا أن   .   ليس عن املاضي بل عن املستقبل، مستقبل األمة العربية واألمة اِإلسالمية            -
 .ننهض لنسترجع ما كنا عليه يف املاضي؟ والسالم

 

 :فيجيب الدكتور راشد املبارك على ذلك بقوله
 أستاذاً ما سأل تلميذاً غري جنيب يف         أخي األستاذ شكيب يذكرنا بنكتة لطيفة، حيث يقال أن         -

ال يا سيدي ولكن    :  ملاذا مل جتب؟ هل السؤال صعب؟ قال       :  فصله فلم حير التلميذ جواباً، فقال له       
  .اجلواب هو الصعب

  ))مداخلة األستاذ عزيز ضياء(( 
وبعد أن استمع اجلميع إىل رد الدكتور راشد املبارك على سؤال شكيب األموي حتدث               

 :عزيز ضياء فقالاألستاذ 
 كلمة األستاذ شكيب األموي تطالب الدكتور وتطالبنا مجيعاً بأن نتحدث عن املستقبل أو                -

نسان العريب وعلى األخص بعد احلرب العاملية الثانية        نتطلع إىل هذا املستقبل، واملالحظة اليت يعيشها اإلِ       
املاضي كان كبرياً    الواقع أن .   املاضي هي أنه يعيش يف املاضي وحماولة احلفر واستنباط ما كان يف هذا            

ومزدهراً ومرضياً من مجيع الوجوه، يف حدود ظروف تلك األيام، ولكن املشكلة أننا ظللنا نعيش                  
وحنن وال أعين اململكة العربية السعودية، أو أعين الس الذي أتشرف             .  املاضي حىت هذه اللحظة   

 .يزال يعيش على هذا املاضي سالمي بأمجعه ماباجللوس فيه، وإمنا أعين العامل العريب واِإل
 ويل أن أقول أنه يتسلى بأن كان له هذا املاضي، وأنه عاش هذا املاضي، وأجماد هذا املاضي،                   -

مفاخر األمة العربية واإلسالمية أكرب كثرياً من أن حتصيها جلسة كهذه، ولكن             .  ومفاخر هذا املاضي  
 يكون أكرب من غوصنا على اآلثار واملتاحف وعلى ما مضى            تطلع هذه األمة إىل املستقبل ينبغي أن       

 .وعلى ما كان
حنن نتطلع إىل ما سوف يكون ومن املؤسف جداً أن تطلعنا ملا               - ما كان قد كان وانتهى       -

سوف يكون ما يزال خامداً مخود الرماد، وال أدري إن كان حتت هذا الرماد مجر أم ليس فيه مجر على                    
أمسع من الدكتور ومن األساتذة تطلعاً إىل املستقبل، ال أقول أن املاضي مل يكن فيه                اِإلطالق؟ أمتىن أن    



 ولقد رأيت رحلة عمري الطويلة اليت تشرف على الثمانني من العامل اِإلسالمي              ،شيء؛ بل فيه الكثري   
 ما  والعريب وغري العريب واِإلسالمي الكثري جداً، ويف كل ما رأيت ويف كل ما عشت كنت أشعر أننا                 

نزال نعيش ذلك املاضي ونتسلى به، إذا مل أقل أننا خممورون بذكراه، وحنن جيب أن نفيق من هذه                    
الغفوة، وأن نتخلى من هذه السكرة، وأن نتطلع إىل املستقبل، وأن نرى ماذا ميكن أن نكون فيه؟ وأين                  

.. ن يريد أن يتكلم   سوف يكون موقعنا منه؟ ولعل هذه فاحتة للحوار، والكالم على كل حال متروك مل             
  .والسالم عليكم

 

 :ويعقب الدكتور راشد املبارك على مداخلة األستاذ عزيز ضياء فيقول
 شكراً ألستاذنا اجلليل األستاذ عزيز ضياء، وأحسب أنين متفق معه فيما قاله، ولو قدر أن                  -

ولقد قلت أنين بتأمل    .   منطبقاً بني ما قلته وما ذكر      اًنسعد حبضوره يف أول ما قلت لوجد أن هناك لقاء         
حالنا احلاضر، وأعجب كيف وصل إىل ما وصل إليه يف عاملنا اِإلسالمي بصفة عامة وال أقصد مكاناً                  

 .واحداً منه
.  وعندما أملمت هذه اِإلملامة يف هذا التاريخ، فقد كانت استجابة لرغبة مضيفنا الكرمي                 -

الومضات من تارخينا، وعندما قلت أن ليس       وأحسب أنه لن يضرينا إن مل يفدنا أن نعرف مثل هذه             
 .السؤال هو الصعب ولكن اجلواب هو الصعب، فقد قلت أنه صعب ومل أقل أنه متعذر

أحسب أنه ليس هناك مجلة مفردة تسكب يف فنجان فتقدم ليقال           ..   ولكنين من وضع نفسي    -
جند أو مل أجد أنا لكي أكون       سيدي، وأشقاين أكثر أننا مل      يا  ولقد أشقاين البحث عن ذلك      .  هذا اجلواب 

دقيقاً فيما أقيم يف البالد اِإلسالمية والعربية من مؤمترات تبحث عن كثري من األسئلة، أن مؤمتراً ما أقيم                  
ليسأل إىل أين حنن سائرون؟ ومرةً أخرى أحتدث عن اجلانب التقين حيث الفارق اآلن بني من تسمى                  

أل أين يقع اخللل؟ ومل أعرف أن مؤمتراً وقف لكي يسأل هل            فكنت أس ..  الدول النامية والدول املتقدمة   
والظروف كنقص األحباث؟ وأحسب     لة يف الظروف أم يف شيء آخر غري الذات        عالعلة يف الذات أم ال    

أن أول اجتماع حدث يف هذا الشأن قد أثريت هذه القضية يف املنظمة اِإلسالمية للتربية والثقافة                   
. هذا السؤال الذي يرغب أخي األستاذ شكيب األموي أن أجيب عليه           والعلوم، فتبنت البحث عن     

واشترك معها يف إقامة الندوة اجلمعية امللكية األردنية، وعقدت هذه الندوة يف عمان منذ عام ونصف،                 
مث تقدمت املنظمة اِإلسالمية للتقنية والعلوم واليت مقرها اململكة الستضافة ندوة أخرى، إذ تبني                 

 . ثالثة أيام غري كافية لبحث هذا املوضوع والوصول فيه إىل حلول شافيةللمجتمعني أن
 مث إن هذا اجلانب يتطلب حبثاً ميدانياً أي ال يكفي فيه التنظري الفكري، ووضوح التجارب                  -

وأرجو أن  .  التخيلة، وإمنا ينبغي أن تواجه املسألة أو املسائل يف مواضعها لالستقصاء والتحليل والتعليل            



يما سيصل إليه اِإلخوة الذين اشتغلوا يف هذا وقد حضرت جانباً من اجتماعام، وبعض                 يكون ف 
ومثل ذلك أو احلديث عنه أخشى أنين ال أضع نفسي           .  اجلواب الذي أرجو أن ينشر ويستفاد منه       

  .موضعها عندما أقول أن هناك وصفة واحدة لو ذكرها اِإلنسان لكانت هي العالج
 

  ))د الفتاح أبي مدين يف احلوارمشاركة األستاذ عب(( 
 يف احلوار الدائر بني الدكتور راشد املبارك          بدلوه مث أدىل األستاذ عبد الفتاح أبو مدين       

 :واألستاذ شكيب األموي فقال
أن اجلواب صعب، ومعىن هذا     :   يبدو أننا سندور يف نفس الفلك والدكتور من البداية قال           -

 فذلك اجلواب الصعب وحينئٍذ يزول      ...نذلل السؤال، وحينئذٍ  ينبغي أن ننتظر أو أن نعمل إىل أن          
 :السؤال والدكتور شاعر ويعرف قول املتنيب

كــنقص القــادرين علــى الــتمام   
                                                            . 

ــباً   ــناس عيـ ــيوب الـ ومل أر يف عـ
. 

 

 ويدرك أيضاً أنه ال يكفي أن نعيش على املاضي، ولكنه جيب أن نضيف إىل املاضي اجلديد                   -
 .روالكثري من متغريات احلياة، وتطور العص

يا أيها  :   قرناً والكتاب العزيز خياطب املؤمنني دون غريهم، قال اهللا سبحانه وتعاىل           ١٤ منذ   -
إن :   إىل قوله تعاىل   ...نوا مل تقولون ما ال تفعلون كرب مقتاً عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون               الذين آم 

 معىن هذا أن هذه األمة العربية املسلمة        ...اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفاً كأم بنيان مرصوص         
 هذه اآلية الكرمية بأن يطابق قوهلا       ذات األلف مليون أو املليار إذا مل تتجاوز هذا النذير وهذا التقريع يف            

 .عملها، وأن يطابق علمها قوهلا فستبقى يف مكاا ال تتغري وال ترمي
الزيات رمحه اهللا قبل ثلث قرن        )٢(أمحد حسن   )١( وهناك قضية شائكة، فقد وجه صاحب الرسالة       -

هل :  هذا، والسؤال هو  ، ولعل دكتورنا املنجد يذكر      )٣(أو يزيد إىل مؤرخنا أيب خلدون ساطع احلصري       
الشقاق طبع يف العرب؟ وكان الرد على هذا السؤال مقالتني يف الرسالة نفسها ال أريد أن أستعرضها                  

                                           
م لكنها  ١٩٦٣ مث استأنف إصدارها عام      ١٩٥٣، مث أغلقت عام     ١٩٣٣الرسالة جملة أدبية أصدرها األستاذ أمحد حسن الزيات عام            )١(

 . فاحتجبتمل تصل إىل مكانتها األوىل
ديب من كبار الكتاب، كان عضواً يف جممع اللغة العربية بالقاهرة، وعضواً يف الس األعلى لآلداب والفنون، وعضواً يف امع                      أ )٢(

م العلمي العريب بدمشق، وهو الذي أصدر جملة الرسالة اليت تعلم عليها كثري من أدباء العصر احلاضر، ونال جائزة الدولة التقديرية عا                    
 .م١٩٦٢

هو ساطع بن حممد هالل احلصري حليب األصل، ولد بصنعاء من علماء التربية، و هو أول من أصدر جملة التربية                     :  ساطع احلصري   )٣(
 .باللغة التركية



وقل اعملوا فسريى اهللا    :  ولكننا أمة دعينا بكتابنا بدستورنا إىل العمل قال تعاىل يف كتابه العزيز             
. نعمل فسنظل ندور يف هذه احللقة املفرغة        األمر يتطلب عمالً، فإذا مل        عملكم ورسوله واملؤمنون  

 .نرجو اهللا أن يعيننا على أنفسنا حىت ال نضل، وأن يعيننا على أعدائنا حىت ال نذل، والسالم عليكم
 

 :ويرد الدكتور راشد املبارك على كلمة األستاذ أيب مدين بقوله
ن إخوة أحبة يقات     أنا سعيد ذا احلوار فهو غذاء للعقل والفكر والوجدان، فقد جاء م              -

وأعرف ما يعتلج يف نفس أخي أيب مدين، كما يعتلج يف صدري، وليس أجد              .  اِإلنسان مبثل مشاعرهم  
يا أخي يف املوضوع أي حرج على اِإلطالق، وإمنا أجد نفسي كما ذكرت وأكرر مرةً أخرى أين مل أجد                   

 لعلي أعرف ذلك كما تعرفونه، ويعرفه       وما ذكرمتوه من العمل   .  املعادلة اليت حتل هذا السؤال حالً دقيقاً      
هل الناس مل يعملوا ألم     :  ماليني املسلمني، ولكين أظن أن ذلك هو اجلواب السهل يعقبه السؤال التايل           

 مل يقرؤوا كما قرأت أم ألم قرؤوا ومل يعملوا؟
ناس من   إذن أين يقع اخللل هنا يف الذات، أم يف اِإلميان؟ أنا ال أستطيع أن أحكم على ال                   -

هذا الكتاب العزيز منذ أربعة عشر قرناً وهو خالد وباٍق وقرأه ماليني من البشر، ومن                .  موقفي هذا 
يقرؤه يومياً باملاليني، وإمنا نسأل كيف مل يرق الناس؟ مل يرق املسلمون يف أكثرهم إىل هذا املستوى؟                  

 . أو أسباب ذهنيةمرد ذلك ألسباب اجتماعية، أو أسباب اقتصادية أم أسباب ذاتية،
وما أحسب يف   .   أرجو أالَّ أزعجكم إذا قلت أنين اآلن ال أستطيع أن أعطي رأياً قاطعاً يف هذا               -

  . شكراً...هذا إحراجاً

  ))شيء من الشعر(( 
ويطلب احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه من ضيفه العزيز أن يتحف احلاضرين بقصيدة             

 :حسناً أن تكون من الغزلمن قصائده تكون مسك اخلتام، مست
 :ويرد الدكتور راشد املبارك على طلب مضيفه بقوله

 أوالً أشكر ألخي املفضال، ويعلم ألصدقه القول أن ذلك شرف ال أدعيه، فلم أكن شاعراً،                 -
وليس يل شيء أتقدم به، ولكنين سأدفع عن ذلك ِجزيةً بأن أروي مما أحفظ فهو أحسن مما ميكن أن                     

بكثري، وهنالك قصيدة مسعت بعض أبياا مغناة من إذاعة الربنامج الثاين يف إذاعة               أقول لو أمكن    
 .الكويت منذ أعوام تغنيها فريوز وعلق بذهين بيت واحد منها لغرابة معناه

  : هذا البيت يقول-
ــور  ــياء خمم ــفة اللم ــى الش ــان عل ح

                       .                                      

ــاء   ــنوم إبق ــادع ال ــماًأخ ــى حل  عل
. 



وتكررت على أصحاب التسجيل أسأهلم ألنين      .   وكانت لبنان يف ذلك الوقت مفتوحة لروادها       -
 .ال أعرف ما اسم القصيدة، وال أعرف أوهلا وال آخرها، فما أجابوين

م وكنت يف أيام الطلب يف بريطانيا وكان من سعدت بصحبته األخ الدكتور              ٧١يف عام    و -
غازي ورويت له هذا البيت، فأملى علي بيتني آخرين، مث ذهبت وكنت على موعد يف معهد                     
الرياضيات يف أكسفورد، وكان احلديث فيه والندوة وهي أسبوعان عن الذرة واالنتقال لِإلليكتروين،              

بعد :   شيئاً ثقيالً على حسي كثرياً، مث يف يومني أنقذين كتاب وصل من األخ غازي يقول                وكانت كلها 
سفرك بيومني جاءين ديوان شعراء سوريا املعاصرون، وإذا يب أمام قصيدة فريوزية وإذا هي لبدوي                 

 :يقول فيها" خالقة"عنوان القصيدة  )١(اجلبل
ــنور    ــن ال ــيا م ــدة دن ــل واح وك

. 

مــن نعمــياتك يل ألــف مــنوعة    
. 

ــحور   ــيك مس ــن رؤى عين ــالٍَم م لع
                                                            . 

    فعــتين جبناحــي قــدرٍة وهــوىر
. 

ــاطري  ــن أس ــندس م ــى س ــت عل أغف
. 

رتـي فإن سك  ـه عين ـن حسن ـتعب م  
. 

ــور  ــياء خمم ــفة اللم ــى الش ــاٍن عل ح
. 

ــاء   ــنوم إبق ــادع ال ــاًأخ ــى حلُ ٍم عل
. 

ــاطري    ــرات املع ــيوف الغري ــا للط ي
. 

ــرها   ــاين فعطـ ــيفك أجفـ وزار طـ
. 

دار النســـيم ـــا بـــني األزاهـــري
              .                                               

كــأنَّ مهســك يف ريــاه وشوشــة    
. 

مـن هلـو طفـل ومـن تغـريد عصفور          
. 

ــكب   ــو منس ــنه فه ــرباءة م ــندى ال ت
. 

ـ   غــري مــنظور اًياءمل تعتصــر وضـ
. 

ــتقة     ــيب مع ــوتك يف قل ــفت ص رش
. 

 

  : إىل أن يقول-
حيـــناً أفـــانني تعـــريف وتـــنكري

. 

ــرق يل   ــناً وتش ــي حي ــة ختتف ــا جنم ي
. 

ــاس مهجــور ــى أنف ــنهار عل مشــس ال
                                                            . 

لقــد هجــرت أخــاك الــبدر وانتــبهت 
. 

ــارير   ــي األس ــمائل قدس ــو الش حل
. 

هـن أعرف ـذا احلس ـور ه ـمن موطن الن   
. 

ــرور   ــنك جم ــل م ــاحب ذي أرى مس
. 

ــتها  ــول زرق ففــي الســماء علــى مطل
. 

ــر  ــم املقاديـ ــنا ظلـ ــىت يدللـ حـ
. 

ال جتزعــي مــن مقاديــر تظللــنا    
. 

أهلبـــتها كـــل مظلـــوم ومغفـــور
                                                            . 

ــاد هلــ    ــنان ال نفَ ــنوز ح ــندي ك اع
. 

ــنهور ملـــانٍح يهـــب الـــنعماء مـ
. 

أعطـــى بذلـــة حمـــروم فوالَهفـــي 
. 

ــري   ــيس وج ــني تغل ــوىن ب ــن ال م
. 

ــبري   ــري يف الع ــيةجواه ــكب خمف الس
. 

                                           
 .هو حممد سليمان األمحدي، سوري اجلنسية، شاعر فحل، شعره جزل العبارة، رائع الصور يشد القارئ واملتلقّي: بدوي اجلبل )١(



إىل ســـناه حـــنني الـــنور للـــنور
. 

ــدها    ــاين فأرش ــنق اهل ــت إىل الع تاه
. 

 

  ))قصيدة األستاذ الشريف منصور(( 
 :بقتها الكلمة املوجزة التاليةمث ألقى األستاذ الشريف منصور قصيدة س

ما اعتدت أن أشارك    .  احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا      .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
أو أناقش يف مثل هذه احملافل الكبرية والعظيمة جداً، ولكين آثرت هذه الليلة بعد أن تلعثمت ألسنتنا                  

عنه نثراً، فلم نتمكن من العثور على جواب، وسئل         عن اِإلجابة عن سؤال طرح على احملتفى به ليجاب          
وأرجو أن يتقبل مين مشكوراً أن أقول عنه هذه اُألبيات           .  ليجاب عنه شعراً فكان اجلواب كذلك      

 :ألعتذر عنه فيما يتعلق ذا السؤال
ــتوقد ــا تـ وجـــراح قلـــيب نارهـ

. 

ــد     ــيةُ أنش ــا أُخ ــاين ي ــاذا عس م
. 

ــد    ــرهم ال حيم ــوم ذك ــر ق يف عص
                                                            . 

ــاعراً   ــوماً ش ــنت ي ــا ك ــتين م ــا لي ي
. 

ا تـــتجمدوبـــنو يهـــود بعرضـــن
. 

أيطــيب شــعر يف عصــوِر مذلــة    
. 

ــنجد   ــن ي ــحنا وال م ــرة ص ــم م ك
. 

ــائنا    ــدوان يف أحش ــد الع ــت ي طال
. 

ــى د ــنوا عل ــيف وشــيدواوب ــين احلن ي
. 

ــاجدي   ــدي ومس ــاة عقائ ــدم الطغ ه
. 

ــنهد  ــز يتـ ــئن وعاجـ ــى تـ ثكلـ
                                                            . 

لعــروبة صــيحة يف كــل فجــر ل  
. 

حـــيا القـــتال نصـــدهم وجناهـــد
. 

ومناضــل نــادى بأعلــى صــوته    
. 

ــد أضــحى حاكمــاً يتمــرد    للحق
. 

ـ    ــاعر أمـ ــت مش ــحوةمات يت يف ص
. 

حــيث الكــرمي إذا تذمــر يــبعد   
. 

نعمــوا مبجــٍد قــد أذل كــرامهم    
. 

إالَّ علـــى أعضـــائهم فتســـاند  
          .                                                   

ــاحهم    ــدور رمـ ــدوا أالَّ تـ وتعهـ
. 

إالَّ علــــى أقــــرافهم ليــــبددوا
. 

ــفوفهم   ــوى صـ ــدوا أالَّ تقَـ وتعهـ
. 

ــم ــتودد وهلـ ــنا نـ ــد رحالـ  نشـ
. 

ــائهم  ــار مــن زعم نشــكو علــى الفُج
. 

ــتجدد    ــوال ي ــتعازي وال ــي ال نزج
. 

ــم   ــوت كال ــند م ــاً ع ــيل دمع ونس
. 

يف كــف مــن يدعــو الســالم وينشــد
                                                            . 

هــذي دمــاء الصــادقني عالمــة 
. 

ال يــــرعوي وممــــثل ومعــــربد
                                                            . 

يــا هــل تــرى يبغــي العدالــة ملحــد 
. 

ــد    ــاه حمم ــرى أت ــه مس ــي ب حتم
. 

ــارة   ــنا حبجـ ــالٌ لـ ويهـــب أطفـ
. 

ــمد   ــر ويص ــن ذا يف ــرى م ــىت ن ح
. 

ــنا     ــيما بين ــبل ف ــد احل ــا رب ش ي
. 



فمـــىت تســـل ســـيوفنا وجتـــرد؟
. 

أبغـــري ديـــن اهللا نطلـــب نصـــرةً 
. 

قــد ضــاق ذرعــاً باحلقــيقة فاشــهدوا
                                                            . 

ــه   ــنقوه ألنـ ــاين فاشـ ــذا لسـ هـ
. 

 

  ))ختام األمسية(( 
 :مسية بالكلمة التاليةمث خيتتم األستاذ عدنان صعيدي األ

 وحنن نصل إىل ختام هذه األمسية الكرمية نتوجه بالشكر اجلزيل لضيف هذه االثنينية الدكتور               -
راشد عبد العزيز املبارك، الذي أتاح لنا فرصة االلتقاء به يف هذا اجلمع الطيب، ونشكر أيضاً كافة                   

الشكر اجلزيل للمحتفي    كما نوجه .  ضيفنا الكرمي املتحدثني األساتذة الكرام، الذين سامهوا يف االحتفاء ب       
األستاذ عبد املقصود خوجه، الذي أتاح لنا هذه الفرصة، ويتيح لنا دائماً الفرص للجلوس إىل موائد                 

 .الفكر واألدب والثقافة
ثنني إن شاء اهللا هو األستاذ       وقبل أن خنتتم نود أن نشري إىل أن ضيف األسبوع القادم يوم اال             -
 ...شكراً لكم مجيعاً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. ود رئيس حترير املسلمونأمحد حمم

• • • 







 احملتوى
- ١ .كلمة اإلفتتاح ألقاها احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه

- ٢ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان
- ٣ .كلمة معايل الشيخ أمحد صالح مججوم

- ٤ .كلمة السيد هاشم علي حافظ
- ٥ .كلمة معايل السيد أمحد حممد الشامي
- ٦ .قصيدة الشيخ أيب تراب الظاهري

- ٧ . األستاذ حممد صالح الدينكلمة
- ٨ .كلمة األستاذ عبد اهللا القصيب
- ٩ .قصيدة األستاذ علي أيب العال
-١٠ .كلمة األستاذ أمني عبد ايد

-١١ .كلمة األستاذ حممد معروف الشيباين
-١٢ .كلمة األستاذ عزيز ضياء

-١٣ .كلمة األستاذ عبد اهللا بغدادي
-١٤ .ستاذ أمحد حممد حممودكلمة احملتفى به األ

-١٥ .ختام األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية افتتح
أمحدك ريب وأستعني بك، وأصلي على خري خلقك، احلبيب اهلادي           .   بسم اهللا الواحد األحد    -
أساتذيت األجالء، وزمالئي األفاضل، وأخي احملتفى به        .  ة اهللا وبركاته  السالم عليكم ورمح  .  األمني

 .يف بداية كلميت يسعدين أن أقدم ترمجة موجزة عن حياة الزميل أمحد حممود. األستاذ أمحد حممود
هـ، وحصل على ليسانس الشريعة من كلية       ١٣٦٤ ولد احملتفى به األستاذ أمحد حممود عام         -

هـ، وعمل بعد خترجه مدرساً، مث موظفاً بإدارة مراقبة          ١٣٨٥/  ١٣٨٤ عام   الشريعة مبكة املكرمة  
" زرب نيو ـع"دة  ـر جري ـة، فرئيس حتري  ـر جريدة املدين  ـاملطبوعات بوزارة اِإلعالم، فسكرتري حتري    

)Arab News  (              مث رئيس حترير جريدة املدينة، فمدير عام شركة دار العلم للطباعة، فمدير عام شركة
شارك يف إعداد الربامج    .   اختري أخرياً اختياراً موفقاً كرئيس لتحرير جريدة املسلمون          امة، وقد 

خاض غمارها   اِإلذاعية، وعرب رحلة طويلة تنقلت فيها سفينة األستاذ أمحد حممود من شاطئ إىل شاطئ،             
البحار ولكنها   وأحياناً تكتنفها عواصف     اًكثرياً من املشاق والصعاب، وكانت الريح خالهلا أحياناً رخاء        
 .يف جمملها رحلة ممتعة شيقة، هلا عطاؤها، وهلا الكثري من املواقف

 ومنذ البدايات كانت هوايته ترتع للصحافة، ولقد تعامل مع الكلمة منذ التحاقه بالعمل                -
وتنقلت سفينته من شاطئ إىل شاطئ،      .  بوزارة اِإلعالم، مث ازداد تعلقاً ا منذ عمل يف حقل الصحافة           

 خرياً، وكان من أكرب املوانئ اليت رسا عليها، وكان          اًمرسى إىل مرسى، وكان يف كل منها عطاء       ومن  
عطاؤه فيها مميزاً رئاسته لتحرير جريدة املدينة املنورة، فقد كان عطاء صدق وموضوعية والتزام، وال                

كة دار العلم   وبعد ذلك عمل كمدير عام لشر     .  يزال يذكره كل منا مبواقفه اليت تذكر فتشكر فتقدر        
خري من عمل، ومن خري من       للطباعة، وهي الشركة اليت تعمل حتت مظلة مؤسسة املدينة، فكان فيها من           

اختارته بعد ذلك شركة امة اليت جيب أالَّ منر على ذكرها           .  قدم، ومن خري من أعطى فاستحق الثناء      
در اجلامعي الذي تسلم    دون أن نشكر بعض أولوياا، فلها فضل توظيف الشباب السعودي القا            

مناصب إدارية كبرية يف حقل هذه الشركة، فأجاد وأعطى وأمثر، وأثبت أن الشاب السعودي دائماً                
 .جدير بالعطاء



 واختيار األستاذ أمحد حممود كمدير عام لتهامة دليل على ذلك، لقد كان عطاؤه مميزاً، وقد                 -
ء قبل مسؤولني، وقد ترك امة تاركاً وراءه أثراً         كان يف الفترة اليت عمل ا مكان تقدير اجلميع زمال         

واليوم عندما خيتاره الناشران السيدان الفاضالن هشام       .  محيداً ومسعة حسنة كدأبه يف كل موقع عمل به        
أحسب أن هذا املرفأ اليت ترسو عليه سفينة أخينا         "  املسلمون"وحممد علي حافظ كرئيس لتحرير جريدة       

 .أحب املرافئ إىل نفسه، ألنه صحفي من قمة رأسه إىل أمخص قدميهاألستاذ أمحد حممود من 
 فقد لبسته الصحافة ولبسها، وقد لبس ثوباً قشيباً زها به، وزهت به مؤسسة املدينة إبانَ                  -

 فاألخ أمحد كما نسميه يف الشلة شيخ الشلة، وهو شيخ            ،رئاسته لتحريرها، وله منهج وله أسلوب     
ب، الشيخ السمح، الرجل الصادق يف تعامله، الذي ينطق باملوعظة            ولكنه شيخ حيمل روح الشبا     

احلسنة، وبالكلمة الطيبة، وبالقول الصادق فيرتل األمور مرتلتها، واليوم وهو يتسلم هذا املنرب والذي               
 ،يتسلم منرباً له أمهيته بالنسبة للدعوة      "  املسلمون"هو من أهم املنابر، أعين به رئاسة حترير جريدة           

 .بة لِإلسالم واملسلمنيوبالنس
م وحممد علي حافظ    ا لقد أعطيت القوس باريها، وقد أحسن األخوان الكرميان السيدان هش           -

االختيار، وهنا ال بد من ملسة وفاء، فالطريق الذي يسلكانه وهو طريق والدمها السيد علي حافظ رمحة                 
إالَّ اقترن   ما ذكرت الصحافة السعودية   اهللا عليه وعمهما السيد عثمان حافظ أمد اهللا يف عمره، اللذَين            
 .امسامها ا، فلهما أياٍد بيض على الصحافة وصحافيي هذا البلد

 جاء الناشران فأكمال املسرية، فشكر فضلهما، ليس فقط على الصحافة السعودية، وإمنا حىت              -
ود، لقي صدى طيباً عند     على الصحافة العربية، وهذا القرار الذي اختذاه بتعيني الزميل األستاذ أمحد حمم           

محد حممود، ألنه ذو مسعة حسنة عند الكبري والصغري، وعند املواطن قبل املسؤول،             أكل من يعرف األخ     
 ".املسلمون"وله اجتاه يتفق ورئاسة جريدة 

وبعد ذلك نئتنا له بأن يدم اهللا       .  برئاسته"  املسلمون" فهنيئاً هلما به وهنيئاً هليئة حترير جريدة         -
خوان ال تفوتين هذه الفرصة دون أن أشكر لألساتذة الكرام واإلِ         ..  توفيقه، وأن يكمل عليه نعمته    عليه  

االحتفاء هو احتفاء منهم     الزمالء الذين شاركوا يف هذه األمسية حبضورهم، فهذا احلفل حفلهم، وهذا          
 .فشكر اهللا هلم سعيهم. مجيعاً ألخيهم وأخي األستاذ أمحد حممود

 األستاذ أمحد حممود الذي قبل استضافته يف هذه االثنينية ليعطي لنا هذه                كما أشكر األخ   -
الفرصة هلذا اللقاء الطيب، ويسعدين يف هذه األمسية بأن أرحب مبعايل الشيخ أمحد الشامي الذي                  

أذكِّر  يسعدنا حضوره، كما أرحب بسعادة السفري األستاذ أمحد املبارك الذي يسعدنا بتشريفه، وأود أن             
. يسعدنا أن حنتفي به مجيعاً    .  ثنينيتنا القادمة هو عمر قاضي أمني العاصمة املكلف        اع بأن ضيف    اجلمي

  .وشكراً لكم



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

مد هللا، أكمل الدين،    والسالم عليكم مجيعاً ورمحة اهللا وبركاته، واحل      .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
قبل أن أبدأ   .   والسالم على نيب الرمحة، سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم           ،وأمت النعمة، والصالة  

كلميت عن أمحد حممود أجدين سعيداً بني هؤالء األمحديني، أمحد الشامي، أمحد الشيباين، أمحد املبارك،                
ا عرفته من قبل، ولكين عرفته بعد فإذا يب أنشد          األخ أمحد حممود م   .  أمحد حممود، وكل منهم امسه أمحد     

 :قول العباس بن مرداس
 ــر ــد مزيـ ــوابه أسـ ويف أثـ

. 

تــرى الــرجل النحــيف فتــزدريه 
. 

ــر ــرجل الطري فــيخلف ظــنك ال
. 

ــيه  ــر فتبتلـ ويعجـــبك الطريـ
. 

ــزور  ــالة نـ ــقر مقـ وأم الصـ
. 

ــراخاً  ــرها ف ــري أكث ــاث الط بغ
. 

ــبعري   ــالعظم ال ــتغن ب ــم يس فل
. 

ــب   ــري ل ــبعري بغ ــم ال ــد عظ لق
. 

ــر ــى اخلســف اجلري وحيبســه عل
. 

ــه  ــل وج ــيب بك ــرفه الص يص
. 

  ــري ــال ِغ ــه ف ــريلدي وال نك
. 

وتضــربه الولــيدة باهلــراوي   
. 

 

ولكونه أيضاً منا حنن    .   أمحد حممود لدي عاطفة حنوه ألنه من أهل شنقيط الذين حفظوا القرآن            -
أكرمه صحفياً، ومل يكن زحفياً وإن زحف عليه بعض من شكاه أو من تشكى منه، فإذا                أبناء هذا البلد    

أمحد حممود ليس فيه ورم، عاطفته ليس فيها ورم، ونفسيته ليس فيها ورم، وعقليته              .  هو طريد الشكوى  
 يف  فهذا االعتدال نفسياً وعقلياً وعاطفياً وجسدياً أكسب هذا الرجل أن يكون معتدالً           .  ليس فيها ورم  

 .سلوكه
 

 الغريب أن بعض الذين ال يتوافقون مع بعض مل يجفُه أحدهم، بل اعتىن به، وال أقول اقتناه،                   -
وإمنا اغتىن به، وال أدري هل تعاطف معايل الشيخ أمحد مججوم معه يرجع إىل أن آل بيت مججوم كان                    

ولية رئاسة حترير جريدة    واآلن وقد أسندت إليه مسؤ    .  رمبا كان ذلك فلنحسن الظن    .  بيت الشناقيط 
جيابيات، فإنين أنصحه أالَّ ينشر اخلالف، وأن يقلد اِإلمام أمحد بن حنبل فال ينشر إالَّ اإلِ               "..  املسلمون"

ومع اِإلجيابيات وقليل من تفنيد السلبيات إذا ما وجد األمر سيكتب له النجاح، وإين لسعيد بنجاحه،                 
يب السعودي، املدين جريدة، ومواطناً، وبلداً وحرماً، والتهامي أيضاً         سعيد ذا املوريتاين املكي املدين العر     

 ".ناملسلمو"إدارة، واملسلم بكل إسالمه، حمرراً ورئيساً لتحرير جريدة 



من أمحد حممود؟ وملاذا تكرمونه؟ فأنشد البيت الذي قاله           :   أشكره وأحييه وإذا قيل يل      -
 :عنه مع شيء من التحريفالفرزدق يف مدح علي زين العابدين رضي اهللا 

ــم    ــوح والقل ــرفه والل ــرف يع احل
                                                            . 

ــائره    ــذا بض ــن ه ــولك م ــيس ق ول
. 

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  )) مججومحكلمة معايل الشيخ أمحد صال( (
 :عطيت الكلمة ملعايل الشيخ أمحد صالح مججوم حيث قالمث أُ
 ، والسالم على أشرف املرسلني    ،احلمد هللا رب العاملني، والصالة    .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 بنبأ هذا   فقد فوجئت منذ نصف ساعة فقط     :  سيدنا حممد النيب األمي، وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد        
االجتماع املبارك، وبالتكرمي الذي يقيمه األستاذ عبد املقصود ِإلخواننا وزمالئنا وأصدقائنا والبارزين،             
من وجوه اتمع السعودي، والذي يسجل له بالفخر ألنه ذلك من البوادر الطيبة اليت حرمت منها                  

 للمالزمة واملزاملة يف عمل توجه      البالد، وأخشى أن تكون شهاديت لألخ أمحد حممود فيها بعض الطعن          
أقل ما يذكر فيها التعاون الصادق، ارد       .  اهللا سبحانه وتعاىل بالتوفيق والنجاح فترة طويلة من الزمن        

 .اهلادف الذي يقوم على أساس املصلحة العامة بدون أن يكون للعامل الشخصي أي دخل فيه
 تصل إىل عشر سنوات مبنية على شيء من          ولئن كانت عالقتنا يف طول تلك الفترة اليت رمبا         -

التعاون الصادق نتيجة لتقابل األهداف، أو على ما ذكره الشيخ حممد حسني زيدان ألننا وكالء                  
 .وال يزال لنا ضلع إىل اآلن يف هذا اال وهللا احلمد. الشناقيط منذ عشرات السنني

شك أنه صحفي متمرس جيري يف       ولكن حقيقة األمر أن األخ أمحد حممود يف جمال عمله ال أ             -
دمه العمل الصحفي، والقدرة الكاملة على السيطرة يف إخراج اجلريدة أو الة أو العمل الصحفي                 

حاطة أو التقدير، ما ينبغي أن يقوم به الصحفي يف           الذي يتواله بصورة جيدة ومتناسقة فيها من اإلِ        
 .عمله

كل ما حيتاج ليتفرغ هلذا العمل وأمحد اهللا          ولعلي كنت أيضاً ذلك اِإلداري الذي يوفر له           -
سبحانه وتعاىل أنه قام بذلك على خري وجه وسجالت جريدة املدينة تشهد بذلك، لكن الظروف ال تأيت                 

 .دائماً كما تشتهي السفن
 وتبدلت األحوال نتيجة عوامل سياسية واجتماعية، وحنمد اهللا سبحانه وتعاىل أن عاد األخ               -

انية إىل جمال عمله، ويف مكان أكثر ما يكون قرباً من نفسه وتربيته الدينية أال وهي                 أمحد حممود مرةً ث   
خوان آل حافظ وهم أيضاً     ، وإنين أتوقع له إن شاء اهللا مبؤازرة اإلِ         "املسلمون"رئاسة حترير جريدة    

 .يعاًخوان مجصحفيون تسري الصحافة يف دمائهم، ويف أعصام، ويف رؤوسهم، وجناحهم بارز لكل اِإل



 أرجو أن يكون التعاون بني الطرفني حيقق أهدافاً سامية خلدمة املسلمني عامة عن طريق هذه                 -
سالمي سالمي يف كل مكان، واليت تربز مشاكل العامل اإلِ        اجلريدة األسبوعية العظيمة اليت يتابعها العامل اإلِ      

. إبراز هذه املشاكل   ة كاملة يف  بشكٍل فيه من الدقة والوضوح واالهتمام ما يعطي لكل مسلم غيور راح           
شيء واحد أقوله لألخ أمحد يف جماله اجلديد أرجو أن ينكب، وأن يتخصص، وأن خيصص نفسه يف جماله                  
الصحفي، وال أزيد على ذلك، متمنياً له وللمسلمني وآلل حافظ وللجميع توفيقاً وجناحاً وسؤدداً،                

  .والسالم عليكم

  ))كلمة السيد هشام علي حافظ(( 
 :مث حتدث األستاذ السيد هشام علي حافظ فقال 

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأصلي، وأسلم على حبيبنا حممد، وعلى آله وصحبه                -
 .أمجعني

 الذي أريد أن أقوله عن أمحد حممود أشياء ال تعرفوا عنه، أول هذه األشياء أن تارخيه                    -
نية وعشرون عاماً حيث بدأ وأذكر ذلك جيداً يف جريدة املدينة، أو يف مدرسة                الصحفي عمره مثا  

  .جريدة املدينة، وهو طالب يف كلية الشريعة كمصحح غري متفرغ، هو واألخ نعمان طاشكندي
 يف ذلك الوقت كان يعمل يف اجلريدة أيضاً األخ األستاذ عبد اهللا جفري كمحرر للصفحة                  -

 يعمل حمرر الصفحة الرياضية األستاذ بدر كرمي، وعندما ترك بدر كرمي الصفحة             وكان.  الثقافية والفنية 
 .الرياضية توىل مهمتها األستاذ هاشم عبده هاشم

 واحلقيقة أن مدرسة جريدة املدينة تفخر أا أخرجت صحفيني سعوديني بارزين مثل األستاذ               -
مبا كنت وأخي حممد نعرف نقطة الضعف        أمحد حممود ر   ...أمحد حممود، ومثل األستاذ هاشم عبده هاشم      

 (Arab News) عندما فكرنا يف إصدار جريدة    .  فيه، ولذلك كنا دائماً نشهر هذه النقطة فيستسلم       

أول جريدة باللغة اِإلجنليزية يف اململكة العربية السعودية، فكرنا أول ما فكرنا يف اختيار رئيس حترير هلا                 
على األستاذ أمحد حممود نفس املنصب يف جريدة أخرى،          هو األستاذ أمحد حممود، كان قد عرض         

 .(Arab News) ولكننا نعرف نقطة الضعف فيه، فسلم ووافق ليكون أول رئيس لتحرير
 وعندما احتاجت جريدة املدينة إىل رئيس حترير هلا حنن الذين رشحنا أمحد حممود كرئيس                 -

أبرز رئيس حترير يف تاريخ جريدة املدينة، يف         الصحفية، وكان    لتحرير جريدة املدينة يف عهد املؤسسات     
وعندما فكرنا يف   .   وأصبحت يف عهده أول جريدة سعودية توزيعاً وعمالً صحفياً          .عهد املؤسسات 

اختيار رئيس لتحرير جريدة املسلمون، وقع اختيارنا على السيد أمحد حممود، وكان وقتها يشغل وظيفة               



دير عام لتهامة ألن عالقتنا بتهامة عالقة عمل، ووجود أمحد           مدير عام امة، كنا نريده أن يبقى كم        
ولكن رئاسة حترير جريدة    .  عالن الكربى مفيد جداً ملطبوعات شركتنا     حممود كمدير عام لشركة اإلِ    

وسلَّم أمحد حممود وقبل رئاسة حترير        ،املسلمون كانت يف نظرنا أهم، فأشهرنا مرة أخرى سالحنا         
كر أخي األستاذ عبد املقصود وصديق والدي وحبيبه اهللا يرمحه، الذي كان            أنا أش ".  املسلمون"جريدة  

وشكراً لكم،  .  حيبه كما حيبنا، أشكره على الفرصة اليت أتاحها يل أن أقول هذه الكلمة القصرية                
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة معايل السيد أمحد حممد الشامي(( 
  :حممد الشامي يف تلك األمسية فقالمث حتدث معايل السيد أمحد  

بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة، والسالم          .   السالم عليكم ورمحة اهللا    -
لو .  على سيدنا حممد األمني وعلى آله الطاهرين، وصحابته الراشدين والتابعني بإحسان إىل يوم الدين              

 تكرمي أخي وصديقي األستاذ العامل أمحد حممد حممود،          كنت أعرف أنين سأدعى إىل إلقاء كلمة يف        
 .لزورت كالماً طويالً، وحلاولت شعراً ونثراً

 وعالقيت باألستاذ أمحد حممود ومعرفيت به منذ عشرات السنني، ولقد عرفته، فعرفت املثل                -
اختيار الناشرين  األعلى للمثقف املسلم الذي يهتم بأمور دينه أكثر مما يهتم بأمور احلياة، وهلذا فإن                 

 .اختيار يهنآن عليه" املسلمون"الكرميني للسيد أمحد كرئيس حترير جلريدة 
 أنا ال أهنئ األستاذ أمحد حممود ذا املنصب اخلطري ذي املسؤولية الكبرية، بل أهىنء جريدة                 -

يف نظري أن   .  سالةواملسلمني أيضاً يف مجيع أقطار العامل ممن يقرؤون هذه اجلريدة ذات الر            "  املسلمون"
 :ذلك البيت الشعري الذي نصه

ــا ــلح إالَّ هلـ ــك يصـ )١(ومل يـ
. 

فلـم تــك تصلــح إالَّ لــه 
. 

 

يصح االستشهاد به يف هذه املناسبة وأعين بذلك منصب رئاسة التحرير جلريدة املسلمون، ألن               
 .ا عرفته دائم اهلموم والشجون لشؤون املسلمني يف مجيع أحناء العاملاألستاذ أمحد حممود كم

                                           
 : هذا البيت من قصيدة أليب العتاهية يف مدح اخلليفة املهدي، ومطلعها)١(

أدال فأمحــــــــل إداللَهــــــــا
. 

ــا  ــا هلــ ــيديت مــ ــا لســ إال مــ
. 

 :ي يأيت قبل البيت الذي ذكره معايل السيد أمحد الشامي فهووأما البيت الذ
ــا ــر أذياهلــــ ــيه جتــــ إلــــ

. 

ــنقادة  ــة مـــ ــته اخلالفـــ أتـــ
. 

 :وأما البيت الذي بعده فهو
لزلـــــــزلت األرض زلـــــــزاهلا

. 

ــريه  ــد غــ ــا أحــ ــو رامهــ ولــ
. 

 



 وعندما أمسعه أحياناً أختيل أولئك الصحابة، والتابعني هلم بإحسان، والذين ال يوجد منهم إالَّ                -
نا ذا االختيار، وهنيئاً للناشرين، ونتمىن ألخي     "  للمسلمون"القلة، وال نقرأ عنهم إالَّ يف الكتب فهنيئاً         

وأديبنا التوفيق والنجاح، والسالم عليكم على أين قبل أن أترك هذا الالقط أحب أن أقدم الشكر                  
اجلزيل للشيخ عبد املقصود الذي يهتم بتكرمي العلم أينما كان، لليمين وللمصري وللسعودي ولسائر               

 .أبناء املسلمني يف كل مكان، فله الشكر اجلزيل عنا مجيعاً
 
 

  ))بي تراب الظاهريقصيدة الشيخ أ(( 
 :مث ألقيت قصيدة للشيخ العالّمة الكبري أيب تراب الظاهري هي

وداـه املقص ـاء بيت اخلوج  ـقد ج 
. 

ــودا  ــئ أمحــد احملم ــا شــعر هن ي
. 

ــت    ــيه رف ــنة عل ــا املدي كم
. 

ــ  ــيه زفَّـ ــلمون إذ إلـ تباملسـ
. 

ــيه ــيمة فـ ــال ولـ ــه جتـ لـ
. 

ــبد  ــال  فع ــام احلف ــود أق مقص
. 

ــوابغا ــاهم سـ ــاله تغشـ أفضـ
. 

ــنوابغا    ــرم ال ــرمي يك ــهم ك ش
. 

ــومي  ــى ق ــب ذو حج ــو أدي فه
. 

ــرمي     ــذا التك ــل ل ــد أه وأمح
. 

ــو الســنن    ــة قادتــه حن ثقاف
. 

لــه للقُــننِ  مســا بــأخالق  
. 

ــري  ــل جـ ــراعه مسترسـ يـ
. 

فهــو لبــيب فطــن ذكــي    
. 

ــنع ــو م ــافةوه ــذي احلص وت ب
. 

ــر يف اِإل  ــحافة مه ــالم والص ع
. 

ــياء   ــي احل ــرى ه ــيمة أخ وش
. 

ــوفاء    ــنا ال ــفات خل ــن ص وم
. 

ــاغرا   ــل األصـ ــره جيلـ وبـ
. 

ــل األكابـــ   ــر األفاضـ رايوقـ
. 

وقــد أمــاط عــنه حــب اللــدد
. 

ــد   ــواله داء احلسـ ــبه مـ جنـ
. 

ــتمهل  ــبعد بالـ ــأوه يـ وشـ
. 

ــتعقل   ــالعلم وبالـ ــنحاز بـ يـ
. 

ــود ــرى  هبع ــد أث ــه ق ــا ب  مل
. 

فالتهنـــئات للصـــديق تتـــرى 
. 

ــم  ــهاه تفعـ ــلمون بلـ واملسـ
. 

ــنم  ــثله يغتــ ــثله ملــ فمــ
. 

ــنعكَا    ــدين ي ــت ي ــا فعل فإمن
. 

و صنعكا ـ يتل ـةُا خوج ـوالشكر ي  
. 

  . والسالم عليكم-



  ))كلمة األستاذ حممد صالح الدين(( 
مث ألقى األستاذ حممد صالح الدين كلمة مشاركة منه يف االحتفاء باألستاذ أمحد حممود                

 :فقال
إن مما  .   بسم اهللا، والصالة، والسالم على سيدي رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله              -

نه كان يتشدد يف قضية تعريف الناس، ويستوثق كثرياً يف أمر تزكيتهم             يؤثر عن اخلليفة الراشد عمر أ     
بعضهم لبعض، وقد كان رضوان اهللا عليه يوصي ذا التشدد وهذا التوثيق كل من تعرض هلذا األمر                  

ويف احلديث عن شقيق الروح األخ األستاذ أمحد حممود أزعم أين أحتدث عنه مستوفياً               .  من املسلمني 
مرية، فقد سعدت بالعمل مع أخي أيب أنس، طيلة اثين عشر عاماً قضينا فيها سوياً من                هذه الشروط الع  

مث اتسعت جماالت التعاون واحملبة     .  األوقات، وحتت سقف واحد، أكثر مما قضينا مع أهلينا وأسرنا          
ولعل ذلك يشفع يل أن أجتاوز يف       .  واألخوة، وامتدت حىت أكملت حوايل مخسة وعشرين عاماً اآلن         

ديث عن أخي أيب أنس ما عرف عنه بفضل اهللا سبحانه وتعاىل من عصامية يف النشأة، واستقامة يف                   احل
السلوك، وكفاءة يف العمل، وحب كبري وتقدير من الناس إىل سجايا نادرة ومزايا نفسية كرمية ال يطلع                 

 .ءعليها وال يعرفها إالَّ من كان لصيقاً به، قريباً إليه، وأحسب أين واحد من هؤال
 أوىل هذه اخلصائص اليت أثرت يف نفسي كثرياً من مصاحبيت هذا احلبيب أنه رجل يأخذ                   -

األمور جبد صارم، ودأب نادر، وأنه ليختار لألمور أفضل السبل املؤدية هلا مهما كانت مرهقة،                   
  يؤديوأمر آخر يف أخي أيب أنس أنه دائماً. ويتلمس هلا أكرم الوسائل حىت وإن كانت باهظة التكاليف

 .واجبه بإنكار أصيل غري متكلف للذات
 أخي أيب أنس كما عهدته ال يدور حول نفسه أبداً، وال يقيس األمور مبقياس ما جتره عليه من                   -

 .نفع أو تدفع من ضر
 

 ولعل من السجايا اليت حيسن يب أن أذكرها لضيفكم هذه الليلة، أنه رجل صاحب رأي يترته                 -
ن اهلوى، وصاحب مواقف يترفع ا دائماً عن صغائر األمور، وهو دائماً يف             دائماً عن الغرض، ويعلو ع    

ولقد شهدته يف أكثر من موقف تناول فيه         .  احلقيقة ال يشغل نفسه وال من حوله بسفاسف األمور         
احلاضرون بعض هؤالء الذين ناصبوا أبا أنس العداء، وتلمسوا له املعايب، فإذا به ينربي دفاعاً عنهم يف                 

وأخرياً فإن مما ينبغي أيضاً     .  وال شكوراً اً  ال يريد من ذلك جزاء    .  م باحلق، ويثين عليهم مبا هم أهله      غيبته
إن أبا .. أن أذكره أليب أنس وهي كلها صفات كما أسلفت أثرت فيه كثرياً، وأمتىن أن أحظى جبزء منها                

ة يف إعالن رأيه مهما كان قاسياً       أنس له قدرة عجيبة يف احلقيقة باجلهر باحلق، وقد آتاه اهللا شجاعة نادر            



على الناس، وأعلم متاماً من طول الصحبة أنه يفعل ذلك على نفسه وأقرب الناس إليه، بل يكون على                  
 .نفسه وذوي قرابته أشد كثرياً منه عن اآلخرين

فأرجو له كل اخلري، وأدعو له معكم باضطراد التوفيق والنجاح،          .   أعتقد أن يف ذلك الكفاية     -
 .م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسال

  ))كلمة األستاذ عبد ا القصيب(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عبد اهللا القصيب فقال

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد،         .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
 :وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد

كلَّم عن صفات األخ احلبيب األستاذ أمحد حممود، بعد أن أفاض            ال أجدين يف حاجة إىل أن أت       -
اِإلخوة قبلي يف احلديث عنها، ولكنين أجد من املناسب أن أشري إىل أن ما وصفه به أخونا األستاذ                    

عرفت األخ أمحد قبل مخسة وعشرين عاماً، يوم كان          .  صالح الدين كان أقرب إىل نفسي ممن سبقه        
املدينة يف أوائل عهد املؤسسات الصحفية، وكنت يومها مسؤوالً عنها، وكان           سكرترياً لتحرير جريدة    

 أين أود أن أضيف إىل ما قاله من سبقين أن اجلميع كان يلحظ يف ذلك                ريغ.  شاباً طموحاً صلباً يف احلق    
 يسلك الطريق القومي يف هذه املهمة الصعبة، فرشحته         يالشاب تطلعات جاحمة، ويرى فيه الصحفي الذ      

سسة املدينة للذهاب إىل إجنلترا ليزور إحدى صحفها، ويبقى هناك ستة شهور للتدرب والدراسة                مؤ
 .والتمرس على العمل الصحفي، مث ذهب مرة أخرى

 ال أريد أن أضيف إىل ما قاله اِإلخوة أن الرجل صحفي بالفطرة، مث درس الصحافة ومارسها                  -
قول وصل القمة ألنه يف عمله اجلديد سوف يعمل         وصعد سلمها من الدرجة األوىل حىت وصل القمة، أ        

مع أناس يقدرون الصحافة، بل هم أهل الصحافة الذين ترعرعوا يف أحضاا، ولذلك فاملناخ اجلديد                
وهلذا فأنا أتطلع إىل جناح كبري له يف هذا اال اجلديد، وال بد يل أن أشري                 .  يتفق وثقافته، يتفق وهواه   

ليت أتشرف باالنتساب إليها قد بلغت كما قال معايل الشيخ أمحد مججوم يف عهد              إىل أن جريدة املدينة ا    
فإذا كان الرجل قد وصل جبريدة املدينة يف وقت مل جيد به املناخ               .  األستاذ أمحد حممود ذروة جمدها    

خ يقوده  املالئم، ومل تكن وفق ثقافته وميوله مائة يف املائة، فكيف به وهو يعمل يف جمال هو جماله ويف منا                  
 اِإلخوان هشام وحممد علي حافظ؟

وأدعو هلم مجيعاً بالتوفيق، والسالم عليكم ورمحة اهللا          "  املسلمون" أهنئهم وأهنئ جريدة      -
 .وبركاته
  



  ))قصيدة األستاذ علي أبي العال(( 
ها  باألستاذ أمحد حممود استهلَّ    اًمث ألقى الشاعر األستاذ علي أبو العال قصيدة شعرية احتفاء         

 :بالكلمة املختصرة التالية
لقد أمسعنا األستاذ أبو تراب الظاهري القصيدة اليت شنفت أمساعنا،          :   أخي األستاذ أمحد حممود    -

ألن أخي  ..  وكان لكل كلمة ألقيت ما يعرب عن قصيدة يف فحواها، وإنين أهديك قصيدة من ديواين               
تحدثني، فأهديك هذه القصيدة وعنواا      األستاذ عبد املقصود خوجه أصر على أن يقحمين مع امل           

 :)١("اِإلنسان على دروب احلياة"
وفــــيم تعاودنــــا الذكــــريات

. 

ــياة   ــذي احلـ ــد هـ ــالم نكابـ عـ
. 

ــاٍض وآت   ــالم مـ ــارع أحـ نصـ
     .                                                        

نـــروح صـــباحاً ونغـــدو مســـاء 
. 

مطـــامح ال تنتهـــي للممـــات  
. 

ونعطـــى املـــزيد فنبغـــي املـــزيد 
. 

 احلـــظ كـــنا الطغـــاةموإن بســـ
. 

ــه     ــقنا ب ــر ض ــنا الده ــإن عض ف
. 

علــى غــرة يف عمــيق الســبات   
. 

ــأة    ــنا فجـ ــياة بـ ــي احلـ ومتضـ
. 

 باألمنــــياتزمــــان التشــــبث
                                                            . 

ــرنا    ــن عم ــات م ــد ف ــحو وق ونص
. 

ونعطـــى البـــنني فنبغـــي البـــنات
            .                                                 

ونعطـــى البـــنات فنبغـــي البـــنني 
. 

شــكونا الكــثري مــن الضــائقات   
. 

فــــإن خصــــنا اهللا باحلســــنيني 
. 

ـ  ــز واجلــ ــياتوال العـ اه واملعطـ
. 

ــنا   ــبع أطماعـ ــال يشـ ــال املـ فـ
. 

ســـعى يف احلـــياة خلـــري احلـــياة
. 

ـ   ي مبـــنتلفـــت يف األرض علِّــ
. 

ــو ــثقاة  وكان ــوا ال ــوفاء وكان )٣(ا ال
                                                            . 

مــن أخلصــوا قلــة   )٢(فأبصــرت 
. 

ــالة ــوته الفـ ــراباً حـ ــان سـ وكـ
. 

ولـــهي ق ــرنـن أخ س  ــم م ـوك 
. 

ثــــراٌء ويلبســــين املعجــــزات
. 

ــان يل    ــدح إن كـ ــيل يل املـ يكـ
. 

تفـــنن يف الــــذم والشــــائعات 
. 

ــي    ــل ثرائ ــي وق ــاع جاه ــإن ض ف
. 

نِحــــن ملــــاٍض ونصــــبو آلت
                                                            . 

     وفــر مــا بــني كــر كالَــيود
. 

أليســت رؤى األنفــس الظامــئات؟  
. 

ــنهها   ــا كُـ ــعادةُ مـ ــن السـ وأيـ
. 

                                           
 .١٠٧صفحة " سطور على املاء"هذه القصيدة موجودة بديوان الشاعر  )١(
 ".فأبصرت"بدالً من " فالقيت"جند كلمة " سطور على املاء"يف ديوان الشاعر  )٢(
 ".الثقاة"حلَّت حمل " األباة"جند كلمة " سطور على املاء"يف ديوان الشاعر  )٣(



وكــيف حيــس اجلمــال الغفــاة؟   
. 

ــاة   ــن غفـ ــي وحنـ ــتأيت ومتضـ فـ
. 

فنأســى وهــل تــنفع الذكــريات   
. 

ــها   ــحرنا ظلــ ــن مث يســ ومــ
. 

وتشــــقى لتــــنعم بالطيــــبات
                                                            . 

ــى األ  ــنفوس عل ــيا ال ــو حت ــل احلل م
. 

ــون ــى صــفحة الك ــياة )١(عل ــر احل س
. 

ــيوب  ــطرته الغـ ــا سـ ولكـــن مـ
. 

فكــل املــىن يف الرضــا والثــبات   
. 

ــئس     ــنفس ال تبت ــي ال ــش راض فَع
. 

 . والسالم عليكم-
 
 

  ))كلمة األستاذ أمني عبد ايد(( 
 :مث أُعطيت الكلمة لألستاذ أمني عبد ايد فقال

 

 مساء اخلري مجيعاً لقد كنت صباح اليوم يف أيب ظيب، وجئت ألحضر تكرمي الظيب، ظيب                   -
واحملبة، .  ال تستغربوا فبيين وبني أمحد حممود عالقة مخس وعشرين سنة من الصداقة واِإلخوة            الصحافة،  

بطريق مكة،   حني كنت أحبو يف دنيا القلم، كان أمحد حممود فارساً ا وكنا نلتقي يف مقر جريدة املدينة                
لك القسوة على   وكانت تشدين إليه وهو مبتسم ت     .  ويف أي وقت أذهب إىل هناك أجده مكباً على عمله         

نتاج والتقدم، وكثري من إخواننا وزمالئنا مل يتوقعوا ألمحد حممود           وجهه قسوة املصر على العمل واإلِ     
املستقبل العريض الذي حققه غري أين كنت ذات يوم مع الشيخ عثمان حافظ، ندعو اهللا أن ميد يف                    

 ينتظر منه   -اً إىل أمحد حممود      مشري -إن هذا الشاب    :  عمره، وكان يومئٍذ رئيس حترير اجلريدة فقال      
بعد عشر سنوات أو مخس عشرة سنة إن        :  ماذا تعين بغد؟ فقال   :  أن حيقق الشيء الكثري غداً فقلت له      

 .شاء اهللا
 

 إن كالمي عن أمحد بعد الذي قاله اِإلخوة املتحدثون الذين سبقوين، رمبا كان فيه شيء من                  -
ورأفته   -  ٢.  عطفه على أقربائه    –  ١:  محد حممود هي  التكرار، لكن هناك ثالث صفات أعجبتين يف أ       

 ،وإصراره على العمل يف أي موقع من املواقع         -  ٣.  نسان فوق طاقته مطلقاً   بأصدقائه، فال حيمل اإلِ   

أمحد حممود فيه وفاء، غريب لكل من عرفه         ..  فكان ذا فلسفة خاصة يف التنقل من عمل إىل عمل          
اغتر يوماً بكالم يقال له، أو بوعود، لكنه يعرف طريقه، ويعرف           والتصق به، وهو ذو ميزة فريدة، فما        

 .ماذا يريد أمحد حممود

                                           
 ".الكون"حتتل مكان " العمر"جند كلمة " طور على املاءس"يف ديوان الشاعر  )١(



بك، وهنيئاً لك ا وبقراءك الذين      "  املسلمون"هنيئاً جلريدة   :   ختاماً أقول لألخ أمحد حممود     -
يهم سيتابعونك أينما كنت وحيثما حللت، وبإخوانك احملبني، وبأصدقائك الذين يسعون إليك وتسعى إل            

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. دائماً يف الشدائد

  ))كلمة األستاذ حممد معروف الشيبا�ي(( 
 :مث حتدث بعد ذلك األستاذ حممد معروف الشيباين حيث قال

يف الواقع أن من سبقين من األساتذة األفاضل أوىف كثرياً مما جيول يف             .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
خوة الزمالء احلضور يف هذا احلفل الكبري، الذين يكنون وال شك لضيف هذا احلفل              ذهن كثري من اإلِ   

الكثري من الود، والكثري من املعرفة عن قرب، وما ميكن أن أقوله عن األخ أمحد حممود قد يكون شهادة                   
 وهو أن   جمروحة فيه، ألنين أعترب األستاذ أمحد حممود أخاً أكرب بالنسبة يل إالَّ أنين قد أكشف سراً                 

الشركة السعودية لألحباث والتسويق مل ختطب ود األستاذ أمحد حممود منذ فترة قريبة، وإمنا منذ فترة                 
أطول مما يظنه البعض، إالَّ أنه من منطلق وفائه ألعبائه الوظيفية يف ذلك الوقت، وحرصه على أن يقدم                  

ىت يقف ذاك العمل على يديه، فال       لكل عمل تقلد عبئه ومسؤوليته كلَّ ما يستحقه من جهد وتفاٍن ح           
 .يكون انتقاله إرباكاً وال عرقلة ملسرية ذلك العمل

 آثر التريث كثرياً حىت يتخذ القرار الذي وال شك عزيز على نفسه ليس فقط من منطلق أنه                   -
 عمل صحفي يتواكب مع حياته العملية الطويلة ومع شغفه مبهنة املتاعب، وإمنا أخذاً يف االعتبار أنه                 
عمل فيه أجر كبري ألنه عمل يرتبط بعقيدة هذه األمة، وعمل خيدم شرع اهللا عز وجل، وبأسلوب أكثر                  

وهو ال شك يعترب أنه يف هذا العمل الكثري من األجر والثواب            .  التصاقاً، وأكثر وضوحاً، وأكثر تركيزاً    
 .الذي يفرض عليه القيام به

عترب أنفسنا مل نكسب زميالً جديداً وإمنا كسبنا         حنن يف الشركة السعودية لألحباث والتسويق ن       -
 الشركة الفتية بكل ما فيه من خربة طويلة وإخالص وكفاءة نادرة ووضوح يف               هذه أستاذاً لنا مجيعاً يف   

 .الصورة
 لقد تفضل األساتذة الكرام فذكروا عن ضيف هذا احلفل غيضاً من فيض لكن يف هذا الزمن                 -

. يه عناصر الصدق مع اهللا أوالً، مث الصدق مع النفس، والصدق مع اآلخرين            يندر أن جتد إنساناً تتوفر ف     
ال شك أننا نقبل نئة     .  الصدق يف الكلمة، والصدق يف التعامل، والصدق يف املعاملة مع كل شخص            

 .كل أخ عزيز يف هذه األمسية الطيبة بضيف هذا احلفل وانضمامه إىل قافلة هذه الشركة
ضيف هذا احلفل األستاذ عبد املقصود خوجه حرصه على تكرمي             وأشكر جزيل الشكر مل    -

 .وشكراً جزيالً. ضيفنا، وحرصه على تكرمي أهل العلم والعمل يف بلدنا الطيب املبارك



  ))كلمة األستاذ عزيز ضياء(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عزيز ضياء فقال

، مث بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة،        أسعد اهللا مساَءكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته        -
 :والسالم على سيد املرسلني وبعد

لي، ومما يعجبين دائماً يف     ب فما شدين إىل أن أسارع إىل هذه الكلمة هو إعجايب مبن تكلم ق              -
املتحدثني أن ال خيطئوا يف اللغة العربية، وأن ال يلحنوا تلك اللحنات اليت تؤملين وتوجعين، وإن كنت                  

 .ل الناس علماً باللغة العربية وحنوها وصرفهامن أق
إعجايب مبن تكلم قبلي، وثقوا أين ال أعرف        :   فالكلمة اآلن اليت خطر يل أن أقوهلا هي أوالً          -

امسه، ولعلي مل يسبق يل أن رأيته أو عرفته، واعذروا جهلي فأنا رجل عجوز، وقال عين الدكتور مناع                   
 . أن متحو كل شيء وكل ذكرىكثرياً أن يف ذهين مساحة قادرة على

 فيما خيتص باألستاذ الذي يستضيفه األستاذ عبد املقصود خوجه هذه الليلة، يل معه ذكريات               -
أفضل أن يذكرها هو إذا كان ال جيد يف ذلك ضرياً، وال أظن أنه جيد ضرياً يف أن يتذكر أننا كنا زمالء                      

اناً دقيقاً بالغ الدقة يف عمله ويف أدائه لواجبه،         من ذكريات هذه الزمالة معه أنه كان إنس       .  يف وقٍت ما  
وال تنسوا أنه كان يف ميعة الصبا أي أنه كان قد بدأ حياته يف الصحافة، ولكنه كان دقيقاً ليس فقط يف                     
احلضور إىل مقر اجلريدة اليت كنا نعمل فيها، وليس فقط يف اخلروج يف املوعد أو بعده، وإمنا فيما هو                    

 .أهم من ذلك
ه كان ال يسمح لعاموده الذي يكتبه أو للصفحة اليت أرجوه أن يراجعها ويصححها ال                  إن -

يسمح خبطأ، وكان املكلفون جبمع احلروف يشعرون بأنه يضايقهم أشد املضايقة ألن التصحيح كثري،               
 وهلذا السبب لعل كثريين ال جيهلون أنه جاء أصالً من بلد           .  وألن عملية املراجعة دقيقة إىل أبعد حد      

حريص على اللغة العربية، حريص عليها حرصاً عجيباً، يندر فيمن رأيت من قومه أن خيطىء يف اللغة                  
 .العربية

 يقولون إنَّ الصورة تغريت اآلن كثرياً وليس ذلك غريباً، فالصورة كثرياً ما تتغري حىت يف                  -
ءات وامليمات، فأهنئه بعمله    أهىنء األستاذ أمحد حممد حممود، يتعبين امسه ألنه متكرر يف احلا           .  حياتنا

حاجة إىل أن    اجلديد يف جريدة املسلمون وهو خري من يستطيع أن يضطلع بعبء جريدة كهذه، ليس يف              
 .أقول أنه مبا ذكرت عن صدقه، وعن حرصه، وعن دقته أنه سيكون خري من خيرج جريدة املسلمون

 

 ألين أكره اجلرائد اليت من هذا        أنا آسف إذا كنت نادراً ما أعىن بقراءا، وليس ذلك طبعاً            -
النوع، وإمنا ألن وقيت مزدحم بالكثري الذي يالحقين وجيعلين أغض النظر عن كثري من الصحف اليت                 



الليلة أين   جتيئين، أو اليت أستوردها، أو أشتريها من السوق، ولكين أعد األستاذ رئيس التحرير هذه              
 .ورمحة اهللا وبركاتهسأشرع يف احلرص على قراءا، والسالم عليكم 

 

  ))كلمة األستاذ عبد ا بغدادي(( 
منه يف تلك األمسية فقالث األستاذ عبد اهللا بغدادي مشاركةًمث حتد : 

 أنا لست من أهل الفكر الصحفي، ولست من أقطاب الصحافة املعاصرة، الذين              . بسم اهللا  -
وباعتبار أن أمحد حممود    .  ن أهل التعليم   ولكنين م  ، عداد الشعراء  يفجيلسون عن مييين ومشايل، ولست      

قد جاءين متتلمذاً يف كلية الشريعة قبل ربع قرن، رأيت أن أتناول خط سريه اِإلمياين وتكوينه العلمي،                  
 كنت أقلب بعض األوراق فعثرت على ثالثة       "..  املسلمون"له ليكون رئيساً لتحرير جريدة      والذي أه

وهو من النماذج اِإلنسانية الفائقة، وهذه األبيات يف اعتقادي أا           ابن سينا،     اِإلسالمي أبيات للحكيم 
 :أبيات ابن سينا. مياين وتكوينه الفكريمتثل خري متثيل خط سري األستاذ أمحد حممود اِإل

وكــل فهــي للكــل بــيت   الِع د
. 

ذِّب الــنفس بالعلــوم لترقــى  هــ 
. 

ضــــياء وحكمــــة اهللا زيــــت
                                                            . 

ــم     ــزجاجة والعل ــنفس كال ــا ال إمن
. 

وإذا أظلمــــت فإنــــك مــــيت
. 

ــي   ــك حـ ــرقت فإنـ ــإذا أشـ فـ
. 

 

أيرجع األمس غضاً طرياً يوم أقبل على التعليم العايل هذا الفىت املقدام طري              ..   ليت شعري  -
العود، ونضري الشباب، منحدر من أصالب عدنانية يعربية، ومتِشحاً بثياب موريتانية، لريوي ظمأه               

حياض الشريعة    ويبل صباه باملعرفة، فأقبل على مورد من املوارد العدنانية الزاهية، وحوض من             للعلم،
 دفاقاً وفرياً، فيمم وجهه شطر      اًالباهرة ميتاح منه دالء متراعات، ورشاء جامعات، وحسيباً غزيراً وماء         

قالع العربية بكلية   مكة املكرمة واستقر دارساً فوق صرح من صروح الشريعة ا، وحتصن يف قلعة من               
وتسربل هذا الفىت اليعريب    .  والسالم سالم، ومنطلق رسالة حممد عليه الصالة     قامت مبكة عاصمة اإلِ   

العدناين برداء الشريعة، وتكلل بأكاليل العربية فأشرقت نفسه باِإلميان، وقذف العلم يف قلبه عطية                
 .وهدية من عند اهللا سبحانه

وجاء احملمود  .  مام أيب حامد الغزايل    العبقرية الفذة من مقولة لإلِ      أقوهلا وأكررها بتلك الكلمة    -
منطاً إميانياً وسلوكاً إنسانياً متحلياً بلباس التقوى مشرقاً بنور العلم، ومرتدياً عمامة العلماء، ومطرزاً               

صالة ال  جببة الفقهاء، متشحاً بلفاع العربية واألدب، متسربالً برداء الرزانة، مستمسكاً بعروة من األ             
 .متوت



 وذه الصحوة الفكرية قضى أمحد حممود حملقاً يف دنيا الفكر وعامل األدب والصحافة، منطلقاً               -
كالشعاع، مشرقاً كالديباجة، واستجاش وفاؤه لرسالته األدبية، فطاب علمه، وأينع مثره، ومنا طلعه،              

ويوم .  عالم واملطيبة يف عامل الصحافة    فكان من األمساء املتحلية يف دنيا اإلِ      .  واخضر ورقه، وزكت سريته   
تقدم الذئاب والضباع إىل مائدته بأنياب وأضراس وأظافر مسنونة، وخمالب ضارية وأيٍد ضاوية رجع إىل           

مث .  وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هوناً وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما            :  قوله تعاىل 
عالمية، فتربع على   طموحه الصحفي ونزعته الفكرية واإلِ    مضى إىل ميدان رحيب أغزر مادة لريضي         

دارة يف امة، وتطيب بطيب سلفه، وتعطر مبسك خلقه، فطاب وأزهر وأينع وأمثر، ومن قبل                رأس اإلِ 
ميانية عليها،  عالمية، وسكب روحه اإلِ   ومن بعد وظف احملمود فكره، وسخر قلمه يف خدمة الرسالة اإلِ          

 .كلماته يف خدمة اِإلميان وخدمة اِإلنسانوأشعل قلمه لتكون حروفه و
عالم رسالة، والفكر   اِإلميان عقيدة، واإلِ  .  ميانمة من الدعائم اليت يقوم عليها اإلِ      ا فالفكر دع  -
ويوم يؤمن أهل الفكر الصحفي يف زماننا برسالتهم، ويوم يوظف احلرف وتكون الكلمة يف                .  دعامة

وتنبت  البنيان، وتورق األغصان، ويزرع الورد والرحيان،       يعتلي اِإلنسان، ويرتفع      ،خدمة اِإلميان 
اراألوراق اجلميلة، وتنمو األزهار املنعشة، ويصري اجلوربيعاً وأزهاراً كجنات جتري من حتتها األ . 

 ويتشوق  ، فمرة أخرى يعاوده احلنني إىل مهنته اليت عشقها ويشتعل الشوق يف قلبه             .. وبعد -
منرب الصحافة والعود أمحد، وإىل موقع      إىل   عقله، ومألت شغاف قلبه فعاد       إليها ألنه أحبها ومازجت   

وأذكرك يا أخي أمحد بأن     .   ومركز مرموق يف عامل اِإلسالم هو به جدير، وله مؤهل ومكون            ،متقدم
عملك اجلديد يف موقع العايل يقتضي منك مثالية فائقة، وتكريساً ذاتياً، وعمالً عقلياً منظماً، ويتطلب                

وأنت حبكم تكوينك الثقايف واِإلمياين مؤهل له، ومن خالل         .  ة واألمانة، واجلد واملثابرة، والتضحية    الدق
عطائك وحياتك املثلى اليت وقفتها على خدمة الرسالة الصحفية، فكان عطاؤك عطاء اِإلنسان املتميز،               

 العظيمة اليت شربتها نفسك     وأتطلع أن تنسكب روحك اِإلميانية اخلرية املمتلئة باملثل الفائقة واملبادئ          
 .الطموح شاهداً أميناً على عطاء متميز تبتغي به مرضاة اهللا ورفعة اِإلنسان املسلم يف أي مكان

 طلبنا العلم لغري اهللا فأىب أن يكون إالَّ       :   وأذكرك وأنا أختم حديثي معك مبقولة اِإلمام الغزايل        -
  .هللا

  ))كلمة األستاذ أمحد حممود(( 
 :ستاذ أمحد حممود حيث قالمث حتدث األ

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم، على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا ونبينا               -
 :حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد



 فإن من نافلة القول أن أزجي الشكر للشيخ األستاذ عبد املقصود خوجه على تفضله ذه                  -
أتوقع أن أقابل ذا املوج من العاطفة اجلياشة الصادقة األخوية، اليت            األمسية اجلميلة اليت ما كنت      

اِإلنذارات  وإن كان املقام اآلن هو مقام االختصار بعد        .  تفضل ا علي أساتذيت وزمالئي وإخواين      
 :املتكررة بسرعة الدخول إىل املائدة فال يفوتين إالَّ أن أذكر ثالثة أيام

ه إىل العمل الصحفي عامالً باان، فقد كنت أدرس يف كلية             اليوم األول الذي دخلت في     -
الشريعة، وكانت بيين وبني زميلي األستاذ نعمان حممد طاشكندي صداقة وحمبة يف اهللا، فقد كان من                 
الطالب العلماء يف ذلك الوقت فقيهاً ومؤلفاً، وكان يعمل يف جريدة الندوة حتت رئاسة أستاذنا الفاضل                

وحبكم اتصالنا وزمالتنا كنت أذهب معه إىل مقر        .  ، كمدير للتحرير يف ذلك الوقت     حممد صالح الدين  
وعندما انتقل األستاذ نعمان إىل جريدة املدينة انتقلت معه،         .  جريدة الندوة، أساعده يف التصحيح جماناً     

لي األستاذ  وعملت بضع أسابيع يف جريدة املدينة أيضاً معاوناً بدون مقابل، وكنا ال نفترق، مث اقترح ع               
حممد علي حافظ يف ذلك الوقت أن يستفاد مين يف حترير باب يف جريدة املدينة، يف عهد صحافة                     
األفراد، وأسند إيلَّ إعداد صفحة دينية حبكم دراسيت يف كلية الشريعة أسبوعياً، وفرحت أميا فرح                 

 ريال  ٤٠٠ملهم أنين سأتقاضى    سابق إنذار، وثانياً هو ا     أوالً ألنين اقتحمت هذا اال بدون     :  لسببني
 .اية كل شهر، وكان ذلك مبلغاً كبرياً حل معظم أزمايت املالية

  من  وهكذا بدأت عملي الصحفي بإعداد صفحة دعوة احلق يف جريدة املدينة، ولقيت               -
األستاذين هشام وحممد علي حافظ منذ البداية دعماً وتشجيعاً كبريين، وتعلمت الصحافة على يد                

 . الكبري حممد صالح الدين، فعلى يديه درست حروف هجاء الصحافةأستاذنا
 فقد كان يعلمين كيف أكتب اخلرب، وكيف أحرره، وكيف أعنونه، وكيف أتابعه؟ وألنه مل                 -

يكن عندي من االهتمامات إالَّ العمل والدراسة، فقد كان العمل مناصفة بني الدراسة يف كلية الشريعة                
 يف األسبوع، وبني العمل يف جريدة املدينة، وكان مكان نومي ووقته هو سيارة              يف مكة املكرمة ستة أيام    

األجرة اليت نستقلها من جدة إىل مكة للدراسة، ومن مكة إىل جدة للعمل وما بني هذين الوقتني عمل                   
صابة مبرض فقر الدم، وأوصاين الطبيب باالستراحة التامة        مستمر، ونتيجة لذلك فقد تعرضت إىل اإلِ      

 .سني الغذاءوحت
 أما اليوم الثاين فهو انتقالنا إىل عهد املؤسسات جاء أستاذنا عزيز ضياء وتسلم مسؤولية                  -

فعند تسلمه املسؤولية قام بتقومي     .  جريدة املدينة، ولألستاذ عزيز ضياء بال شك فضل كبري علي شخصياً          
ريال، وهو   ه ألف ومخسمائة  اجلهاز، ولقد فوجئت من تقوميه بأنين كلفت بالعمل براتب شهري مقدار          

 . للهجرة، فكان ذلك انطالقة صاروخية يف جمال الدخل٨٤مبلغ مل مينح ألحد من احملررين غريي عام 



 واحلقيقة أن رحليت يف جريدة املدينة كانت سلسلة من الدفعات غري املتوقعة بالنسبة يل،                  -
للجريدة كل ما أستطيع من وقت وجهد       وكنت دائماً أشعر أين أالقي تقديراً أكثر مما أستحق، ووهبت           

 .املقل على كل حال
 والفضل بعد اهللا يعود     . وعملنا يف جريدة املدينة أسرة عز نظريها يف الصحافة يف ذلك الوقت            -

دارية املتفهمة، وأعين ا فترة قيادة معايل الشيخ أمحد، األوىل للجريدة، وإىل روح              أوالً إىل القيادة اإلِ   
يت استطاع أستاذنا األستاذ حممد صالح الدين أن يضيفها باعتباره مديراً للتحرير يف              العمل اجلماعي ال  

حىت دخل فريوس اخلالف للمؤسسة، وليس كخالف داٌء يبدد اجلهود          .  ذلك الوقت على العاملني معه    
هـ، عندما شعرت أن اجلو غري       ١٣٩٤فتركت جريدة املدينة عام      .  ويفسد األخالق والعالقات  

قبل أن  .  طريفة بال شك   وكانت جتربة  (Arab News) جريدة املدينة انتقلت إىل جريدة    مناسب، ومن   
عرض علي أن أتوىل رئاسة التحرير يف جريدة إجنليزية أخرى لكنين آثرت             (Arab News) أنتقل إىل 

العمل مع األخوين هشام وحممد علي حافظ لسابق العالقة من جهة، وملعرفيت م وسابق فضلهم يف                  
عي عندما كانا مسؤولني عن جريدة املدينة قبل عهد املؤسسات، وبالنسبة لألستاذ حممد علي                تشجي

 .حافظ يف بداية عهد املؤسسات
 ولكن أن يأيت إنسان ال يعرف اللغة اِإلجنليزية ليكون رئيساً للتحرير، فهذه كانت جتربة                  -

يجة عدم إتقاين للغة ولسرعة العمل      تستحق أن تذكر، ولعل من بني املطبات القاسية اليت وقعت فيها نت           
وضغطه، وقلة اجلهاز العامل باجلريدة يف ذلك الوقت نشرنا شرحاً حتت صورة ممثلة اعتقاداً منا أنه                  
شرح للصورة فتبني يف اليوم التايل أنه نص آية قرآنية، وكان هذا من الكوارث األوىل واألخرية اليت                  

يا إخواين ويا أصدقائي    :  ت إىل الناشرين وقلت هلم    وبعد شهور جئ  .  مرت يب يف جريدة عرب نيوز     
. هذه اجلريدة إىل األحسن    أحسنتم الظن، وقامت اجلريدة وأنا أجد نفسي اليوم غري قادر على قيادة            

أوالً أنا ال أحسن اللغة اِإلجنليزية فمن املستحسن إسناد مهمة رئاسة حترير هذه اجلريدة إىل شخص يتقن                 
لك وقد جيء به ومشت اجلريدة واحلمد هللا، فإذا هي اليوم واحدة من أبرز                اللغة، ويكون مهيئاً لذ   

 .الصحف اِإلجنليزية الصادرة يف العامل العريب
 حتدث أستاذنا األستاذ عبد اهللا القصييب فذكر بأن املدينة اختارتين للدراسة يف اخلارج،                 -

ساب مؤسسة جريدة املدينة وإمنا     والواقع أن تلك الرحلة اليت ذهبت فيها إىل اخلارج مل تكن على ح             
على حسايب الشخصي، وطلبت من معايل الشيخ أمحد صالح مججوم احتساب مدة غيايب لدراسة اللغة               
اِإلجنليزية إجازة بدون مرتب، شعوراً مين يف ذلك الوقت املبكر من عملي الصحفي أن الصحفي بدون                

فق غري أين فوجئت عندما ذهبت لدراسة اللغة        لغة إجنليزية ال قيمة له على األقل خارج اململكة، فوا          



دارة، اِإلجنليزية على حسايب وعدت فوجدت أين قد كوفئت بالفصل من جريدة املدينة، نظراً لتغري اإلِ               
 .لكن حمبة اِإلخوان يف اجلريدة أعادتين مرة أخرى إليها

ألخطاء، تعكس   بعد جتربيت الشخصية الفاشلة يف قيادة عرب نيوز لتكون جريدة نظيفة من ا              -
العمل الصحفي اِإلجنليزي اجليد، عدت للعمل يف جريدة املدينة املنورة بضغط من معايل الشيخ أمحد                 

وأشهد هللا أن النجاح    .  صالح مججوم، واألستاذ حممد صالح الدين، عندما عاد مرة أخرى لتويل قيادا           
شيخ أمحد صالح مججوم مسؤوالً عنها      الذي أصابته جريدة املدينة يف السنوات العشر اليت كان معايل ال          

ذلك النجاح يعود أوالً بفضل اهللا، كما ذكر معاليه، ويعود ثانياً لتفهم معاليه لدور الصحافة ودور                  
 .اِإلدارة يف دعم التحرير

 لقيت من معاليه كرئيس لتحرير املدينة كل دعم وكل عون، ولوال ذلك الدعم، ولوال ذلك                 -
نة يف املشاكل كما تتخبط لألسف الشديد بعض املؤسسات الصحفية كما           العون لتخبطت جريدة املدي   

 للهجرة، ما كنت أتصور أنين      ١٤٠٤وعندما خرجت من جريدة املدينة يف ربيع أول          .  نسمع اليوم 
سأعود ثانيةً للصحافة، ولكن الرياح جتري أحياناً مبا ال تشتهي السفن، فإذا يب أعود مرةً أخرى إىل                   

وأرجو .   وعن املسلمون لن أتكلم ولكنين أقف موقف املستمع واملسترشد والناصح          "املسلمون"جريدة  
من كل أساتذيت وإخواين وزمالئي أن ال يبخلوا علي بالنصح أو التوجيه أو التقومي، وإين ألتقبل ذلك                  

يف أحسن هيئة يريدوا، ولتؤدي تلك الرسالة اليت         "  املسلمون"بكل صدر رحب، لتكون جريدم      
 .عون إليهايتطل

 ويف اخلتام وقد أطلت عليكم أكرر الشكر لألستاذ عبد املقصود خوجه، وألساتذيت وإخواين               -
 .ممن تكلموا يف هذه املناسبة مبا ليس يفَّ من صفات، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))ختام األمسية(( 
ألمسية حيث انصرف   اعتربت كلمة احملتفى به األستاذ أمحد حممود هي مسك ختام تلك ا           

 .احلاضرون بعد االستماع إليها إىل موائد طعام العشاء

* * * 







 احملتوى
- ١ .كلمة اإلفتتاح ألقاها األستاذ عدنان صعيدي

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة األستاذ حممد حسني زيدان

- ٤ .كلمة الشاعر عمر اء الدين األمريي
- ٥ .كلمة معايل الدكتور حممد عبده مياين

- ٦ .كلمة السيد علي حسن فَدعق
- ٧ . السيد هاشم زواويكلمة

- ٨ .كلمة الشيخ إبراهيم احلسون
- ٩ .كلمة املهندس زكي فارسي
-١٠ .كلمة األستاذ فؤاد عنقاوي

-١١ .كلمة الدكتور درويش جستينية
-١٢ .كلمة احملتفى به معايل املهندس عمر قاضي
-١٣ .فتح باب احلوار بني احملتفى به واحلضور

-١٤ .دة الشيخ عبد املقصود خوجهمداخلة احملتفي سعا
-١٥ .مواصلة احلوار
-١٦ .ختام األمسية
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 حفل التكريم
 ))إفتتاح األمسية (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 : أصحاب املعايل، أصحاب السعادة، أيها احلفل الكرمي.ومن وااله
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري، نرحب بكم يف هذا امللتقى                 -

املتجدد حيث نلتقي يف هذه الليلة بضيف عزيز كرمي علينا، ويسعدنا مجيعاً أن نشارك األستاذ عبد                  
 . وهو معايل املهندس عمر عبد اهللا قاضي أمني العاصمة املقدسةاملقصود خوجه حفل االحتفاء به،

 . للهجرة١٣٥٩ ضيفنا من مواليد الطائف عام -
 حصل على بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة عني مشس من مجهورية مصر العربية،                 -

عمل .  يكيةوماجستري يف هندسة ختطيط املدن من جامعة جنوب كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمر             
منذ خترجه يف حقل البلديات وختطيط املدن يف كل من جدة، والرياض، والدمام، واملدينة املنورة، ومكة                

 .املكرمة
املعايري التخطيطية للمساجد واخلدمات الصحية واملناطق        "  : له مؤلفات منشورة، منها     -
جهود "  :كتاب حتت الطبع عنوانه   ، وله   "ختطيط املدن يف اململكة العربية السعودية     "، وكتاب   "املقترحة

 ".خادم احلرمني الشريفني يف تطوير األماكن املقدسة
بامسكم وباسم احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه        .   ومن هواياته القراءة وممارسة الرياضة      -

 نرحب بضيفنا الكرمي، والكلمة اآلن للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوجه 

  ))د املقصود خوجهكلمة احملتفي األستاذ عب(( 
مث حتدث األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه وشاكراً له تفضله بقبول دعوته قائالً يف 

 :كلمته
.. أمحدك ريب وأستعني بك، وأصلي على خري خلقك اهلادي األمني         ..  رمحن الرحيم ل بسم اهللا ا   -

 :الزمالء األكارمخوان واألساتذة األفاضل، اِإل.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 يسعدين أن أرحب بكم يف هذه األمسية السعيدة شاكراً لكم تشريفكم لالحتفاء بضيفكم يف               -
هذه األمسية معايل األخ األستاذ املهندس عمر عبد اهللا قاضي، أمني العاصمة املقدسة الذي أشكر له                 

 .ه هذا احلضوربامسكم وامسي تشريفنا يف هذه األمسية املباركة إن شاء اهللا مقدراً ل
 معايل األمني، باألمس كلفت أمانة املدينة املنورة، طيبة الطيبة أرض املصطفى عليه أفضل                -

 .دار اهلجرة معقل األنصار فأسعدت وسعدت بعطائك.. الصالة وأمت السالم ثاين احلرمني الشريفني
.. عة على األرض  أرض الرحاب الطيبة أشرف بق    ..   واليوم وأنت تتقلد أمانة العاصمة املقدسة      -

أرض البيت وزمزم واحلطيم وغار حراء، مولد الرسول، كل هذه املقدسات حتوم من حولك وحتوم                 
ال أعتقد أن ما أتى     .  كل هذه املقدسات تطالبك بدورك الفعال هلذه األرض       ..  وتؤرقك وتسعدك .  حوهلا

ب أن أحداً قبلك كان له هذا       إليك اتفاقاً فما أتى إليك هو قمة الرضا من اهللا سبحانه وتعاىل وال أحس             
 .فهنيئاً لك ما سعى إليك، وهنيئاً لك ما تقدمه هلذه األرض. الرضا خبدمة هاتني البقعتني الكرميتني

 حنن ننتظر منك الكثري، ولقد عمل ملكة الكثري، ولكن ال يزال هناك ملكة أكثر ملا هلا يف قلوب                   -
 .ألف مليون مسلم، وملا ألبنائها من حق اجلوار

 ويل األمر أيده اهللا قدم هلذه األرض ما استطاع، ولكن دائماً عطاؤها يتجدد فعطاؤها ليس                 -
وأنت تعلم ذلك حىت أنين أحسب عندما أرى مكة يف ثوا اآلن أا حتتاج إىل                 .  كأي مدينة أخرى  

ختطيط جديد، وأنت األعلم حبكم اختصاصك وسابق خربتك من موقعك الرمسي السابق كوكيل                
 .شؤون البلديات لشؤون التخطيط وكابن فن هذا العمللوزارة 

 أمتىن يف هذه األمسية عليك أن يكون بيننا وبينك حوار، وأنا أعلم أن نتيجة هذا احلوار لن                   -
تكون قرارات، ولكن على القليل علَّنا نصل إىل هيكلة هذه القرارات أو إىل بدايات وأفكار عن هذه                  

آمل أن يكون   .  ة صفوة خمتارة من أبناء مكة، من أبناء هذا الوطن          جبانبك يف هذه األمسي   .  القرارات
خوان الذين ستتاح هلم فرصة احلديث      احلوار بيننا وبني اجلميع موضوعياً، وأرجو من األساتذة واإلِ         

 .االختصار حىت نتمكن من االستفادة بأكرب وقت ممكن للحوار يف هذه األمسية
شكر اجلزيل ملعايل األخ األمني السابق األستاذ فؤاد حممد          أود قبل أن أترك الكلمة أن أقدم ال        -

عمر توفيق على ما قدمه ملكة إبان تسلمه مركز أمانة العاصمة املقدسة شاكرين له اجلهود اليت قدمها                  
والبذل الذي أعطاه، وأرجو أيضاً أن أقدم اعتذاري وأسفي الشديد ألخي األستاذ حممد سعيد طيب،                

االثنينية املاضية ألخي األستاذ أمحد حممود، وهو اعتذار عن عدم متكنه من حضور             الذي محلين قوالً يف     
حفل تكرمي األستاذ أمحد حممود نظراً الضطراره للسفر الذي أعلم عنه، وقد سها علي ذلك فالعذر                  

 .لألخوين الكرميني



ناسبة قرب الشهر    وذه املناسبة أحب أن أوضح أن هذه االثنينية هي األخرية يف مومسنا هذا مب              -
املبارك، شهر رمضان الكرمي أعاده اهللا عليكم وعلى مجيع من حتبون وعلى املسلمني قاطبة باليمن واخلري                

 .وأعانكم اهللا على قيامه وصيامه والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. والربكة
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :يدان فقالمث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد حسني ز

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه           .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
قيمة .  ولست اآلن ثرثارة يف كل ناٍد أخطب، ألن احملتفى به صاحب قيمة وصاحب قيم                .  الكرام

 أنه قد    كرمه أهل مكة وكنت أحسب     ...الدكتور، قيمة صاحب املعايل، قيمة املهندس، ذلك شيء آخر        
القيم هي أن حيظى بأن يكون أميناً للمدينة        .   هلذا سأتكلم عن القيم وألترك القيمة      ....كرم هنا من قبل   

كيف ميكن أن نقدر هلذه القيم للدكتور عمر قاضي أن يكون أميناً            .  ميان دار اهلجرة  املنورة، الدار واإلِ  
 للمدينة املنورة خيلفه ابنها أيضاً احلصني؟

 ث فيها بحنن قد نع  .  نورة يعرفها املكيون وحيترموا أكثر من احترامنا هلا أهل املدينة          املدينة امل  -
 أبناؤها ولكن املكي وكما يقول العامة يركب السبعة وذمتها، لكنه يف املدينة خياف اهللا وخيشى اهللا                 حنن

 املدينتني الكرميتني، ومن تكرمي     ومن اخلطأ أن يفرق بني هاتني     .  فال يأيت ِبزلٍَّة ألن احترام املدينة يف أعراقه       
اهللا الذي أهنئه به أن ينقل من املدينة املنورة، املسجد النبوي إىل املسجد احلرام إىل مكة املكرمة ليكون                  

 .أميناً فيها
 أنا أعرف أخالقه، أعرف أنه تربية ألسرة كرمية، من أسر الطائف الكرمية، فأسر الطائف حيفظ                -

 شخصاً من أعياا من     ١٨،  ـه١٣١٨فعندما رحل فخري باشا سنة      .  حلسنهلا أهل املدينة الذكر ا    
املدينة وكربائها وأهلها األقدمني من بيت الربي ومن بيت الدغستاين وغريهم، إىل الطائف، وأغلق أهل               
جدة أبواب بيوم يف وجوههم استقبلهم أهل الطائف بالترحاب، ومن أوهلم بيت القاضي وبيت عرب               

هـ، ولكن آباؤنا يف املدينة وجداتنا      ١٣٢٥مل أشاهد ذلك، ومل أعرفه ألنين من مواليد          وغريهم أنا   
 .هذه قيم حنفظها آلبائه وألهله من أهل الطائف ومكة. كانوا يقصون لنا هذه احلكاية عن أهل الطائف

وقد ذهب إىل خري ومل يلحق به شر، فمكة قاصمة           .   عندما ذكر فؤاد عمر توفيق أُثِني عليه       -
أي إكبار  .  أتعرفون عبد القادر كوشك ما هو اآلن؟ خرج من أمانة مكة فإذا هو أمني املدن               .  لظهرا

وليس ابن الطائف وال ابن     .  أكثر وأي إنعام من رب مكة، رب البيت احلرام على ابن من أبنائها خدمها             
سل القبلة على جبينه،    املدينة وال ابن الرياض إالَّ وهو ابن مكة؟ ما دام يصلي إىل قبلتها، ما دامت تر                

 .هكذا مكة



ئ ئ أهل مكة وأهن   أهنئه وأهن ..   أنا أهنئ احملتفى به ليس للتكرمي وإمنا لِإلكبار أكثر من التكرمي           -
أعانه اهللا على أمره فليحذر مكة، فمكة عظيمة        .  نفسي بأن يكون هو االبن حيمل األمانة ويؤدي األمانة        

أرجو أن يكرمه   .  رية كرمية هي احلرم، هي املسجد احلرام، هي الكعبة        مكة كب .  إذ تكرم وعظيمة إذ تؤمل    
 .اهللا وأن يكرمنا به والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة الشاعر األستاذ عمر هباء الدين األمريي(( 
 :وحتدث يف تلك األمسية الشاعر األستاذ عمر اء الدين األمريي فقال

 كل أرض ويف كل مساء، والصالة والسالم على سيد اخللق برهان              بسم اهللا خري األمساء يف     -
أردت أن  ..  خوة األحباب أيها اإلِ وأيها السادة األجالء،    .  احلق، وسالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته      

أسعد نفسي بأن أسهم يف هذا التكرمي املبارك بكليمات من جانب، وبدعابة من جانب آخر، وبإهابة                 
 سأحتدث كما كانت قُبلُ ذلك اخلطيب الوهلان الذي منع أهل خطيبته عنه               من جانب ثالث، ولكن   

رؤيتها وقلبه يتلهف إليها وكان قد علم بأن خطيبته وأهلها على سفر، فتسلل إىل مضارم واستطاع                 
 : سريعاً، وحتدث عن قبالته هلا فقالاًأن خيتلس منها لقاء

ــرطب   ــع ال ــنواطري يان ــن ال م
. 

ــة    ــي خائف ــافري وه ــر العص نق
. 

 

 فأنا سأتكلم نقراً خمتصراً حىت يبقى اال مفتوحاً لألحبة ولِإلخوة األعزاء، ولكي يبقى                 -
 .للشاعر بعض ذوقه

 سأقدم لألخ الكرمي احلميم احلبيب احملتفى به هدية هي زميل له، هذا الزميل وضعته يف                   -
يل مدين مكي كما اختار اهللا له أن يكون مدنياً مكياً، وقد كنت قبل أن أعرف ما                  حمفظيت، هذا الزم  

اختاره اهللا له من تكرمي قد أشدت به وذكرت طباعه يف ختام هذا الديوان الذي هو الديوان األثري لدي                   
رأسهم هذا الديوان الذي أكرمين اهللا به، مث أكرمين عديد من األصدقاء على             "  جناوى حممدية "وعنوانه  

معايل األخ احلبيب الدكتور حممد عبده مياين الذي أراد أن يسعدين ويسعد الديوان، فبعد أن مت طبعه                  
 .أحب أن يتوج بشعار داِر القبلة، وكتب له مقدمة بأسلوبه السهل املمتنع الرصني املتني

ألستاذ  ففي آخر هذا الديوان ذكرت أنين قد زينته بستني لوحة، أكرمين األخ احلبيب ا                 -
املهندس عمر قاضي بعدد كبري منها وأهدانيها للديوان ملا كان أميناً للمدينة املنورة، ورأيت من حقه                 

 .علي أن أذكر امسه وأن أشيد به
 فقد طبع الديوان يف املدينة لكننا مل نستطع أن جنلده يف املدينة املنورة لعدم وجود دور                    -

فكما أن اهللا أكرمه باملكتني املكرمة واملنورة أكرم        .   جيلد يف مكة   للتجليد، فنقلناه إىل مكة املكرمة لكي     



وما زلت أعاين املشقات اليت تتطامن      .  هذا الديوان أيضاً أن حيظى بأن يطبع يف املدينة وأن جيلَّد يف مكة            
 اجلبال أمامها مع الد الذي صار له أكثر من عام وهو يعذبين لتجليد الديوان وما يعطيين منه إالَّ                   

 .نسخة بعد نسخة
وهو زمالة له ملا    .   فهذا الديوان أقدمه يف هذا احلفل البهيج الكرمي لسعادة األخ احلبيب هدية            -

شرف اهللا به إصداره يف املدينة ومكة، وباملناسبة أريد أن أزيد فأقدم له نسخة من أحدث ديوانني صدرا                  
هو شعر وفكر وسياسة إىل أبطال       و"  حجارة من سجيل  "يل خالل أيام متتابعات أخرياً، أحدمها        

ويعاجل قضايا أمتنا يف أفغانستان ويف فلسطني       "  الزحف املقدس "االنتفاضة اجلهادية يف فلسطني، واآلخر      
 .ويف أرجاء األمة العربية واِإلسالمية الكبرية

 وأنتهز هذه املناسبة ألقدم أيضاً ألخي العزيز احلبيب الذي يغمرين دائماً بالعطف واللطف                -
الود األستاذ عبد املقصود خوجه من هذين الديوانني نسخة، وأرجو أن تزيد يف يدي أعداد هذه                  و

 .خوان عدداًالدواوين حىت أجعل منها بني أيدي اِإل
والدعابة دعابة التوأمة واِإلهابة ملا زرت      ..  قبلة العاشق الوهلان األوىل   ..   إذن هذه أوالً القبلة    -

 عن املدينة وهي غالية يف قلب كل إنسان         تهندس عمر قاضي وحتدث   األستاذ عمر قاضي، األستاذ امل    
رجوته أن يعري آثار    .  نسان ال يهتم وال يعلم    تنبض قلوب املؤمنني حببها رجوته وليس رجاء إنسان إلِ         

اِإلسالم التارخيية عناية خاصة يف إبرازها ويف تعهدها ويف عدم طمس معاملها بل بالعكس ما طمس منها                 
ولكن أقول أيها اِإلخوة األحباب إن      .  ياؤه أن حيييه، وأنا أعرف التحفظات على هذا        وما ميكن إح  

اخلوف من الوثنية بالنسبة هلذه املآثر غري وارد ألن اِإلنسانية مجيعاً انتهت من زمان من وثنية احلجر                   
سالم يرفض  واِإل.  فالذي يف نفسه ويف قلبه الوثنية ميارسها بأي شكل كان          .  وانتقلت إىل وثنية البشر   

الوثنيات ولكن حيفظ هذه اآلثار وحيفظ هلا أجمادها، وحيفظ هلا عطاءها وحيفظ هلا إشعاعها يف تكوين                  
إننا نعمل اآلن على إحياء ثنيات       :  وقد أكرمين وأجين فقال يل    .  األجيال وحفظ التاريخ وصيانته   

الثنيات، ولكننا اآلن جندد    الوداع وإقامة مسجد كبري عليها بعد أن كانت هناك ظروف ونيل من هذه              
هذا املسجد وأنا أشهد أن ما جتود به هذه اململكة للمساجد وللمآثر ولدور العبادة وتبذل له بسخاء                  
عمل سريفع مقامها عند اهللا، سريفع مقام عاهلها ورجاهلا والعاملني فيها وسيذكر هلم فيشكر يف اآلخرة                

 .قبل الدنيا
إليه ورجوته وما أزال أرجوه قلت كم أمتىن ويف السنة أن النيب             الشيء الثاين الذي لفت نظره       -
                 شجع ودعا إىل وضع العذاق يف منطلقات القبور ووجد فيها ختفيفاً عن املوتى، وهذا عمق حضاري 

إسالمي حممدي نبوي سابق، كنت أمتىن أن أجد يف ممرات البقيع األشجار الباسقة، وكما وجدنا يف                  
ذه األشجار نتمىن أن تكون هذه األشجار يف ممرات األضرحة الكرمية يف مكة             عرفات هذه اخلضرة وه   



وهذا كما قلت مظهر حضاري حنن ال نتعارض فيه مع اِإلسالم، بل نطبق روح                .  ويف املدينة خباصة  
 .اِإلسالم وروح حضارة اِإلسالم

دد من لَدنه وأن     أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يأخذ بيد األخ املهندس عمر قاضي وأن يعينه مب               -
يوفقه على أن حيقق األمل ويبدع يف العمل ويرفع مقامه يف الدنيا ويف اآلخرة ويقر به عيون أصدقائه،                   
وجزى اهللا األخ عبد املقصود خوجه على ما صنع ويصنع وسيصنع يف تكرمي الرجال ويف حفظ املآثر                  

 .ا يف زمن طغت فيه املادة على الروحويف إاج القلوب ويف إسعاد النفوس ويف بر القيم، وال سيم
 وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يبقيكم وحيييكم مجيعاً جنوداً له موفقني للخريات وممتعني بالعافية               -

 . واملسرات والعطاء الدائم وسالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته
 

  )) الدكتور حممد عبده ميا�ي معايلكلمة(( 
 :تور حممد عبده مياين فقالمث أعطيت الكلمة ملعايل الدك

واحلق أنه يسعدين جداً    .  احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا      .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
وقد فرحنا مبا أكرمه اهللا سبحانه      .  أن أشارك الليلة يف تكرمي أخي املهندس معايل الصديق عمر قاضي           

ويف الوقت نفسه شكرنا له تلك البادرة الطيبة، فما أن          وتعاىل من التنقل بني هاتني املدينتني الكرميتني،        
تسلم مهام أمانة العاصمة املقدسة حىت بادر باالتصال بالناس يسأهلم أن يبدوا الرأي وأن يساعدوه يف                 

 .التخطيط ويف اِإلدالء برأيهم وقد بدأ الناس يدلون بدالئهم يف هذا اال
د له أننا مجيعاً نرحب به وأننا سنكون معه إن شاء            فشكراً له على هذه البادرة، وأود أن أؤك        -

ونسأل اهللا أن يأخذ بيده ويعينه، ونرجو أن نستمع منه الليلة           .  اهللا يف كل ما يطلب وبقدر ما نستطيع       
إىل آرائه وإىل ما يريد أن نساهم به وسيجدنا إن شاء اهللا آذاناً صاغية وقلوباً حمبة ومهماً راغبة يف                      

البلدة الكرمية عزيزة علينا وعلى املسلمني مجيعاً، ويسعد كل إنسان أن يساهم معه              املسامهة ألن هذه    
بكل ما يستطيع وثق أخي معايل األمني أننا سنكون إن شاء اهللا معك، ونسأل اهللا أن يبارك خطواتك                   

 .وخطواتنا خبري، وشكراً
 

  ))كلمة السيد علي حسن فدعق (( 
 :ق الذي قالمث أُعطيت الكلمة للسيد على حسن فدع

أيها السادة شكراً جزيالً أليب سعيد فقد أحتفنا دائماً وأبداً          ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
ولقد .  نلتقي بأعز أصدقائنا من مكة والطائف واملدينة وجدة       ..  بأن نلتقي برجال الفكر واألدب والفن     



.  لصديق عزيز علي أخذته إىل املستشفى      أسفت أسفاً شديداً لعدم حضوري االثنينية املاضية لطارئ طرأ        
 كبرية يف التكرمي واالحتفاء برجل مؤمن مسلم ذي قلم جيد وخلق رفيع             وكنت أمتىن أن أساهم مسامهةً    

تغمرين السعادة هذه الليلة أن أساهم معكم يف تكرمي         .  هو األخ أمحد حممد حممود الذي تعرفونه مجيعاً       
التقيت ذا الشاب   .  ها بل أعددت مشاعر ألنثرها أمامكم      شاب ممتاز ولذلك مل أعد كلمة أللقي       

، وأنا أحب أن أقول عمر عبد اهللا قاضي          املهندس الطموح ذي اآلمال العريضة عمر عبد اهللا قاضي         
 يقف أمامي صورة ذلك الرجل العظيم املبدع يف اِإلدارة وهو عبد اهللا             ألنين عندما أقول عبد اهللا قاضي     

 .عمر عبد اهللا قاضي التقيت به وهو شاب صغري، على مشارف الكويت العزيزقاضي، فأول ما التقيت ب
 

 الكويت الذي حنبه وهو حيتضن دائماً وأبداً العرب كل العرب، ومعنا اآلن شاب ممتاز                  -
يشاركنا االحتفاء باألخ عمر قاضي وهو األخ إبراهيم منصور قنصل الكويت األديب، فشكراً له على               

 عمر قاضي ويف غري عمر قاضي، وهذه بادرة حسنة منه             يف  دائماً مشاعرنا  مشاركته وهو يشاركنا  
عمر عبد اهللا قاضي كما ترون كان أول رئيس بلدية           ..  نشكره عليها مل يسبق لغريه أن قدمها تمع       

م بلدين هامني يف تاريخ اِإلسالم، فقد أبدع يف املدينة إبداعاً كبرياً وصرف جهده وعرقه وإبداعه                 ليتس
ه كما هو طموحاً ذا آمال عراض يتمىن أن خيدم           توقد ذهبت لزيارته فوجد   .  ه يف املدينة املنورة   وعلم

. املدينة املنورة، مث نقل إىل مكة وفرحت أكثر ألنين أشم رائحة مكة عندما أزور عمر قاضي يف مكة                   
ي وهي  ولقد ذكرت كلمة الدكتور طه حسني عندما جاء زائراً للحجاز وقال وهو على ثرى الشميس               

حنن اآلن يف مكان صلح احلديبية، فأمر السائق أن يقف فرتل           :  البقعة اليت مت فيها صلح احلديبية وقيل له       
فأنا أشم فيكم يا أهل مكة رائحة مكة، مكة         .  لكأنين أشم رائحة حممد   :  من السيارة وقال كلمته املأثورة    

توجه إليه مخس مرات يف اليوم والليلة       بلد جيب أن حيترمه كل مسلم وكل عريب ويكون خملصاً له ألننا ن            
كما أنه جيب علينا أن نقدر رجاله العاملني علماً          .  كما قال الدكتور حممد عبده مياين جزاه اهللا خرياً         

ومعايل السيد عمر قاضي يعمل جبد وعلم ومعرفة وإصرار ونزاهة ألن أباه عبد اهللا               .  ووطنيةً وإصراراً 
ل العاملني يدل على مستوى اخللق يف البلد الذي يقدر الرجال،           وتقدير الرجا .  قاضي رباه على ذلك   

ثنينية عبد  اوفوق كل ما قيل عن      .  وعبد املقصود خوجه أحد الناس الذين أبدعوا يف تقدير العاملني          
 .املقصود خوجه فهي ال زالت مشعالً يضيء يف مساء الفكر واألدب واألخالق

 

ي وأرجو منه وحنن ننتظر الكثري الكثري ملكة املكرمة،          شكراً لكم مجيعاً على احلفاوة بعمر قاض       -
ومند أيدينا، وكل مكي جيب أن يصافح عمر قاضي ويكون له أخاً وعضداً ويداً عاملةً والسالم عليكم                 

 .ورمحة اهللا



  ))كلمة السيد هاشم زواوي(( 
 :وبعدئٍذ أعطيت الكلمة للسيد هاشم زواوي حيث قال

 

وسالماً خاصاً ألمني بلدتنا مكة     ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    .  . بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .فاألمانة يا معايل األمني عظيمة وأنت إن شاء اهللا أهل هلا وقَِمني بتحملها وفقك اهللا. املكرمة

 

 كنت عضواً بالس    ١٣٦٧ الذكريات عن األمانة يف نفسي كثرية جداً ذلكم أنين يف عام              -
ة املكرمة، وآخر نشاط يل يف الس البلدي أن ألقيت باسم أهايل مكة خطاباً أعتقد أنه                 البلدي يف مك  

وقد ألقيت اخلطاب يف حفل يج ضم مجعاً        .  سجل للتاريخ ذلكم يوم وصول املاء إىل هذا البلد جدة         
 الشيخ عبد   غفرياً، أهايل مكة واملدينة وجدة، وكانت األمانة آنذاك حتت رئاسة معايل الصديق رمحه اهللا             

الرؤوف الصبان وكلكم تعرفون الشيخ عبد الرؤوف الصبان، وما أسداه ملكة من عمل نافع على قدر                
 .طاقته وقلة املال لديه

 

 لندع الذكريات جانباً ولنعد إىل ما دعاين إىل أن أشارك احملتفي يف تكرمي األخ املهندس عمر                  -
ي أرجو له توفيقاً وسداد خطاً هو ابن صديق قدمي هو           ذلكم أن هذا املهندس الكرمي الذ     .  عبد اهللا قاضي  

الشيخ عبد اهللا قاضي، ذلكم الرجل الذي وصفه األخ السيد علي فدعق فوصفه من طيب األرومة                  
 .ونبل األخالق

 

 كانت تضمنا جمالس كثرية يف الطائف جتمعنا وشلة أهل الطائف من أفاضلها وأكارمها من                 -
بالرغم و.  فكنت أعهد فيه نبل األخالق    .  والشيخ عبد اهللا قاضي وغريهم    أمثال أمحد قزاز وصاحل قزاز      

من كرب سنه كان خيدم الكبري قبل الصغري رمحه اهللا وأثابه على أن أجنب لنا ابناً باراً لبلده وخدوماً                     
ه ملدينتني مقدستني يف اِإلسالم أكرمه اهللا ما بأن عمل هلما قدر طاقته، وأرجو أن يوفق يف قادم أيام                   

 .خلدمة مكة كما خدم املدينة إن شاء اهللا
 

 حتيايت لألخ املهندس عمر عبد اهللا قاضي، وشكري للصديق عبد املقصود خوجه على أن أتاح                -
وأرجو من اهللا سبحانه وتعاىل أن يدمي علينا نعمة اِإلسالم وأن            ..  يل الفرصة ألشارك يف هذه التكرمي     

 خدمة البالد يف سبيل املصلحة العامة والسالم عليكم ورمحة          يقينا شر الزلل وأن يوفقه ومن حباهم اهللا       
 .اهللا وبركاته

 



  ))كلمة الشيخ إبراهيم احلسون(( 
 :مث حتدث الشيخ إبراهيم احلسون فقال

ما أسعدها حلظة أغتنمها ألقف أمامكم وأنتم علية القوم         ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
ومل يكن يف   .   فرسان هذا املنرب، ألن هذا املنرب له فرسان أنتم تعرفوم          رغم أنين لست خطيباً ولست من     

خوان باِإلضافة إىل وجود احملتفى به قد حفزين         تقديري أن أشارك بأية كلمة إالَّ أن ما مسعته من اإلِ           
ومحلين على أن أقتحم هذا املنرب، فأوالً أرجو من اِإلخوان أن يعفوا ويصفحوا إذا قصرت يف لغة                    

بالنسبة ألخي أيب سعيد عبد املقصود يف اعتقادي أن له يف أعناقنا مجيعاً يداً ستذكر على مدى                  .  ويهسيب
ِلم؟ ألنه يف الواقع يضفي بكرمه على ما يبدر منا من قصور، مبعىن أنه رجل واحد يقوم مقام                   ..  التاريخ

مل اِإلسالمي فيجدون أول من     يأيت إلينا القادمون من علية القوم من خمتلف أحناء العا          .  مدينة بأسرها 
أما بالنسبة ألخي وصديقي معايل األستاذ عمر       .  يكرمهم هو األخ أبو سعيد فله الشكر مضاعفاً وجزيالً        

أحييه ألنه  .  عبد اهللا قاضي فأغتنم الفرصة ألحييه، وقد تطرق اِإلخوان ممن سبقين فذكر بعض مراجعه              
وقد .  كم أا تفوق أي يد ميكن أن تسدى إىل إنسان         له يف نفسي خاصةً مكانة قد تعجبون إذا قلت ل         

تقولون بٍخ بٍخ ما هذه اليد؟ فأقول لكم بصريح العبارة إنين مدين حبيايت ألخي هذا احملتفى به فلواله                    
 عاماً يف عامل األموات ولكي أبني لكم الصورة لتزول عنكم الغرابة أختصر فأقول يف                ٤٩لكنت منذ   

كنت يف ضيافة والده الوقور بالكويت، وكان معي األخ الصديق السيد            هـ  ١٣٦٠ربيع األول سنة    
كنا معاً يف مرتل املرحوم والد احملتفى به بالكويت، إذ كان يشغل وظيفة             .  علي فدعق ولعله يذكر هذا    

ممثل احلكومة السعودية كوكيل جتاري يستقبل ما خصص للمملكة من أرزاق وكنت يف مهمة رمسية                
تقع على اخلط ما بني     "  قرية"ملهمة عدت إىل عملي وكان يف بلدة صغرية تسمى           وبعد انتهاء تلك ا   

وما بني الكويت وقرية أرض تدعى البدرة ال        .   كيالً ٢٥٠الكويت والرياض، تبعد عن الكويت ب       
 .وكان الوقت يف شدة احلر. يوجد ا زرع وال جبال، وإمنا أرض صحراء ال نبات فيها

ة بسيارة خاصة بصحبة سائق ومعاون له وشاءت األقدار أن            توجهت من الكويت إىل قري     -
تنقلب السيارة رأساً على عقب، وكان الوقت ليالً وبتنا الليل كله نعاين ال معني وال جمري حىت أشرقت                  

بينما ظل  !  الشمس واشتدت حرارة اجلو، وال أدري كيف استطعت أن أخلص نفسي من حتت السيارة             
ونفد املاء وابتدأ العطش يدب يف جسدي، إذا يب أحس أين            ..  تصف النهار وان.  السائق واملعاون حتتها  

 .أفقد احلياة وال أمل يف البقاء
فسلمت أمري إىل اهللا وشيئاً فشيئاً بدأت       .   فوجهت وجهي إىل القبلة وأنا أعد حلظات حيايت        -

 من احلياة   وبغري إراديت أحسست أين أمر بلحظات يئست فيها        .  أفقد النظر، مث أخذت أفقد السمع     



وفقدت النطق وفقدت السمع، إالَّ أن إرادة اهللا فوق كل شيء فإذا يب أمسع كإنسان يف قاع البئر يقول                   
. هذا إبراهيم احلسون، مث شعرت بقطرات من املاء تتسلل إىل حلقي فتبل عروقي وعادت إيلَّ احلياة                 

لك الفترة مما أملَّ يب، وكان      ونقلت إىل الكويت ومكثت عندهم حنو شهرين، مريضاً عاجلوين خالل ت           
الفضل يف هذا هللا مث للمحتفى به ولوالده فأنا اليوم يا أخ عمر أرد لك بعض اجلميل وأعتقد أنه مهما                     
أفعل لن أيف ذلك شيئاً وإمنا هذه مناسبة أغتنمها فأهنيك على املنصب الذي تكلم اِإلخوان مبا فيه                    

. د اهللا قاضي وقد قيل أن هذا الشبل من ذاك األسد          ويكفي أنك شبل عب   .  الكفاية، وأنت أهل لذلك   
فأهالً وسهالً، وكل ما أرجوه لك أن أدعو لك بالتوفيق والرشاد وأن يأخذ اهللا بيدك ويسدد خطاك                  

 ...وينفع بك بلدك، ويكثر من أمثالك وشكراً لكم شكراً
 

  ))كلمة السيد زكي فارسي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للمهندس زكي فارسي، فقال

يف احلقيقة أن اِإلخوة الذين سبقوين عبروا عن املشاعر مبا فيه             ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
الكفاية، أما ما أود أن أقوله فهو أنه تربطين مبعايل املهندس عمر قاضي زمالة منذ سنوات طويلة، عندما                  

 مث أميناً ملدينة املدينة     بدأنا يف التخطيط ملدن اململكة، مث أصبح وكيل الوزارة لشؤون التخطيط، ومن            
وأعتقد أن هذا يف حد ذاته كاٍف لكي يبني املقدرة اليت عنده يف أنه يستطيع أن يدير الدفة يف                    .  املنورة
ولعل الغاية األوىل يف فكره هي التخطيط ملكة املكرمة، لذلك دعونا نتكلم عما يستطيع عمر                .  األمانة

هنة أهلته لكي يقود رجال األمانة فإن يف استطاعته مبا أويت           قاضي أن يفعله يف مدينة مكة، فإذا كانت امل        
ولقد بدأ بالفعل يقوم ببعث جوابات إىل       .  من حكمة ومقدرة وعلم وحس أن يقدم الكثري ملكة املكرمة         

. كثري من زمالئه يف املهنة واألدباء واملفكرين وأصحاب الرأي واملشورة وطلب منهم إبداء آرائهم               
وهي تدل داللة كافية على أنه رجل يده مفتوحة لكي           .   حد ذاا بداية صحية    وأعتقد أن هذه يف   

تصافح األيدي األخر، وبقي علينا أن نعينه وأن نقف إىل جانبه نساعده بكل ما نستطيع من جهد ومال                  
 .ورأي ومشورة، لكي تصبح مكة واجهة مشرقة لبلدنا العزيز

 لكي   به جلنة املهندسني بأننا نرغب يف اللقاء      ولقد حتدثت مع معايل األستاذ عمر نيابة عن           -
وذه املناسبة  .  نتحاور ونتبادل اآلراء فيما نستطيع أن نقدمه ملكة بعد أن قدمت لنا الكثري واحلمد هللا               

ال :  أذكر عبارة أطلقها السيد جون كنيدي عند االحتفال بتعينيه رئيساً للواليات املتحدة حيث قال              
من أمريكا؟ مبعىن آخر ماذا ميكن ألمريكا أن تعطيك ولكن اسأل نفسك            تسأل ماذا ميكنك أن تكسب      

ماذا ميكنك أن تعطيه ألمريكا؟ وحنن علينا أن نسأل أنفسنا ماذا ميكن أن نقدمه ملكة املكرمة ال سيما                   
فمعظم .  وأن هلا فضالً علينا وحنن نكن هلا الشيء الكثري، ونتكلم عن ذلك ولكن لألسف مل نقدم شيئاً                



سأضرب مثالني لتوضيح ما    .  دن السعودية تطورت تطوراً سريعاً بينما ظلت مكة يف حاجة أبنائها           امل
 :املثال األول. ميكن عمله للمسامهة يف إظهار مكة مبا جيب أن تكون عليه

 

شاهد أن الزائر ملكة املكرمة يرى أول ما يرى تلك العمائر الشاهقة اليت تتجاوز أدوار                من امل  -
ر دوراً مستخدمني كامل مساحة األرض يف البناء، ولكن واجهاا األربع خالية من أية              بعضها أحد عش  

ملسة مجال تزينها، يف حني كان يف إمكان الواحد منهم أن يصرف نصف تكلفة بناء دور يف إجراء                    
عمليات البياض والظهارة والدهان الالزمة جلدران تلك العمائر من اخلارج، فهل ميكن أن نعترب ذلك                

ظهار وجه مكة مشرقاً    وِإل.  تقصرياً من األمانة يف عدم قيامها بإعداد قوانني حتافظ ا على مجال مكة             
د حجاً وعمرةً وصالةً وطوافاً وليكونوا سفراء لنا يف دوهلم إذا رجعواأمام الوافدين للتعب. 

 

املستوى الفين والعمراين    أما املثال الثاين الذي ميكننا أن نساهم مجيعاً يف حتقيقه سعياً لتحسني               -
واحملافظة على التراث اِإلسالمي للبلد الذي يتجه إليه ماليني املسلمني يف مشارق األرض ومغارا،                
ويفد إليه احلجاج سنوياً من كل فج وصوب، فهو إنشاء متحٍف يف مكة حنفظ به من اآلثار ما له صلة                     

 أننا أمة تعتز بإسالمها وحتافظ على تارخيها وتعتين          بتارخينا اِإلسالمي وتراثنا العريب مما يوحي للزائر       
 .بأجمادها وال تفرط أو مل يف آثارها

 

 ال سيما إذا علمنا أن كثرياً مما جيب أن يكون بني أيدينا وحتت مسعنا وبصرنا جنده يف املتاحف                   -
أكثر من أن تتضافر    الغربية األمر الذي يسمنا بسمة التقصري وعدم املباالة يف حني أن األمر ال يتطلب                

وميكن .  اجلهود وختلص اهلمم والعزائم وتتوحد الكلمة واألهداف، فتتحقق بعد ذلك اآلمال واملنجزات           
لألمانة أن تستعني بطالب كلية اهلندسة يف جامعة امللك عبد العزيز املقيمني يف مكة أو جدة يف إعداد                   

طالب كل سنة برسم خطط حلي من       رسومات وخمططات ألحياء مكة، حبيث تكلف كل جمموعة من ال         
األحياء، حبيث يكون لدى الدكتور عمر بعد فترة من الزمن ذخرية من املخططات الصغرية اليت ميكن                 

 .تنفيذها بسرعة
 

 هذان مثاالن ضربتهما ألبرهن أن جماالت مسامهات أبناء مكة، سواء كانوا رجال أعمال أو                -
وا الكثري مما تستحق، حىت تصل إىل املكانة املرموقة اليت نطمع         مفكرين أو أدباء أو طالباً ميكنهم أن يقدم       

 .أن تكون عليها
 

 . وشكراً جزيالً لكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))كلمة األستاذ فؤاد عنقاوي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ فؤاد عنقاوي فقال

..  والصالة والسالم على من ال نيب بعده        بسم اهللا وحده،   ... السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
 :السادة احلضور

 تكلم األساتذة األفاضل عن معايل أمني العاصمة املقدسة كشخص، وحتدث البعض عن األماين              -
 .ويطيب يل أن أضيف بضع نقاط وسط هذا اخلضم من جدول األعمال. اليت ينتظرها هذا البلد احلرام

ام ووضعه اجلغرايف واالجتماعي جند أن مكة املكرمة تنفرد عن           إذا نظرنا إىل طبيعة البلد احلر      -
سائر املدن ال أقول يف اململكة وحدها بل وعن سائر مدن العامل مبا متيزت به من تضاريس وظروف                    
خاصة، وأقصد جباهلا وودياا وكثافة عدد سكاا وزائريها ال سيما يف شهر رمضان املبارك وشهور                

هلذه املدينة املشرفة جيب أن تشتمل على تصور أا أي مكة مدينتان يف قلب                لذا فإن النظرة    .  احلج
واحد، مدينة للسكان وأخرى لضيافة حجاج بيت اهللا احلرام واملعتمرين والزائرين، لكل واحدة منهما              

 .احتياجاا ومتطلباا
ات رجل الشارع    من هذا املنطلق فإن ما نرجوه من أمانة العاصمة املقدسة اآلن يبعد عن تطلع              -

من حتسني املدينة وتشجريها وإضاءا، وسفْلَتِة الشوارع ونظافتها وتسهيل اإلجراءات املتبعة يف               
هذه مالحظات تندرج حتت التخطيط املستقبلي وأوجزها يف        .  .استخراج تصاريح البناء إىل آخر ذلك     

 :هذه النقاط
املدن حبيث يكون هناك جانب مجايل يهتم       أن تتبع الطرق واألساليب احلديثة يف ختطيط        :   أوالً -

باملظهر والتحسينات، وجانب تفصيلي يهتم باخلدمات والنظافة والبيئة، وجانب ثالث يهتم بدراسة              
 .التاريخ والتراث

ولعلي .  أن يعمل مسح عام لعمائر وبيوت مكة املشرفة وتسجيلها يف احلاسب اآليل             :   ثانياً -
يف مكة املعظمة من الناحية احلضارية وليس الشعبية؟ فأين مشروع          أتساءل وأقول ماذا عملت األمانة      

اخلط الدائري الذي يربط جبال مكة املكرمة حيث ميكن االستفادة منها؟ وملاذا ال يكون هناك خمطط                 
عام يبين على املعلومات الدقيقة عن احلارات والطرق الفرعية والرئيسة كالذي قامت به دار اهلندسة                

 نسمة؟ إذ أن املخطط املعتمد حىت       ٨٠٠,٠٠٠بعيدة وقدرت عدد السكان حبوايل      منذ فترة ليست    
اآلن هو ذلك املخطط الذي قامت به شركة روبرت ماتيوس منذ مخسة وعشرين عاماً رغم تغري                   

 .الظروف واألحوال خالل تلك السنني



محتفى به، وشكراً    يف اخلتام أسأل اهللا أن يوفق العاملني إىل ما فيه اخلري والفالح وشكراً لل               -
 .للمحتفي، وشكراً الستماعكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 
 

  ))كلمة الدكتور درويش جستينية(( 
 :مث حتدث الدكتور درويش جستينية مسامهةً منه يف االحتفاء مبعايل السيد عمر قاضي فقال

سيدنا حممد، وعلى آله     بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني،             -
يسعدين أن أساهم كما فعل إخواين يف تكرمي معايل األخ املهندس عمر قاضي واحلقيقة              .  وصحبه أمجعني 

لعله من حسن احلظ أن الرجل يكرم يف منتصف طريق طويل، أي أن لديه الفرصة إن شاء اهللا ألن                     
 .يستمع منا وأن حياول أن يستفيد من آراء الناس وخربام

 

ستطراداً ملا ذكره معايل الدكتور حممد عبده مياين بأن املهندس عمر بدأ يف االتصال بالناس                 وا -
يف البداية أود أن أقول إنَّ العادة املتعارف عليها أن الناس يكرمون بعد أن تنتهي فترات                .  وأخذ آرائهم 

ه يكرم يف هذه الفترة     أعماهلم ويذكر هلم ما سبق أن قاموا به خبري، لكن من حظ املهندس عمر قاضي أن               
فمكة حتتاج منه الكثري كما تعلمون ونعلم        .  اليت هي يف الواقع فترة عمل طويلة أمامه بالنسبة ملكة          

االتصال .  ولعل من املناسب أن أتقدم إليه باقتراح رمبا يكون من املفيد أن يستمع إليه ويفكر فيه               .  مجيعاً
 يفتح جماالً للحوار كل ثالثة شهور يف مواعيد حمددة          الشخصي بالناس قد يكون مفيداً، غري أين أرى أن        

يف األمانة أو يف غريها يف أمسيات معينة جيتمع فيها مبن يرغب، ويشرح للمجتمعني به تصوراته                    
فإنه ال شك سيجد أمامه من يديل برأيه ومشورته فيستفيد من تلك             .  وطموحاته وما حيب أن يقدمه    

 .كن أن نتطلع إليه يف مكةاآلراء وقد يزيد من إمكانيات ما مي
 

فهذا ويل األمر جزاه اهللا خرياً يقول إنه يعطي ملكة كل شيء            ..   احلقيقة أن الرجل أمامه فرصة     -
وما دام معايل األمني يريد ذلك فأنا أقول له إنَّ هذه فرصة قبل             .  وهذه فرصة ذهبية ينبغي أن ال نضيعها      

كل مكان، وأنا أعرف هذه املشكالت اِإلدارية، فأمني        دارية واملشكالت من    أن تغرق يف األعمال اإلِ    
وتطلعات الناس  .  العاصمة املقدسة له عالقة بكل املؤسسات املوجودة سواء يف داخل مكة أو خارجها             

  له وآماهلم كبرية، فلذلك ينبغي أن يترك لنفسه فرصة وأرجو أال يعترب هذا تدخالً ولكن بقلب حمب                
أسأل اهللا سبحانه   .  بابه ومكتبه ويستمع ملا حيب الناس أن يقولوا له         وخملص ملكة أريد منه أن يفتح        

 .وتعاىل له التوفيق، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة احملتفى به معايل املهندس عمر قاضي(( 
شاكراً ملضيفه واحلاضرين على ما     ..  مث حتدث احملتفى به معايل املهندس عمر عبد اهللا قاضي         

 :جتاه االحتفاء به فقالقاموا به 
احلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه           .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
أشكر األستاذ عبد املقصود على دعوته الكرمية يف هذه األمسية الكرمية، وأعتذر له ولكم عن                .  أمجعني

 بالعمل يف مكة املكرمة وأنا أطلب منه        التأخري يف تلبيتها، فقد كان يلح على استضافيت منذ أن شرفت          
حىت جاء حتذيره بأن هذه هي آخر ليلة يف هذا املوسم، وجيب حتديد املوعد فشكراً له                ..  التأجيل وأعتذر 
 .وشكراً لكم

 يف احلقيقة ال أجيد صناعة الكلمة، وال أستطيع أن أعرب عن الكلمات الرقيقة الصادقة النابعة                 -
ا يف هذه الليلة يف إبدائها، ولكن أرجو املعذرة، وأرجو إن شاء اهللا أن أكون               من القلب من الذين سامهو    

عند حسن ظنهم، عند حسن ظنكم مجيعاً، وعند حسن ظن ويل األمر، وأن أقدم العمل واجلهد وما                   
أستطيع خلدمة بيت اهللا احلرام، ولتطوير مكة املكرمة اليت ال شك أا حتتاج إىل الكثري والكثري، وأن ما                  

 .قدم فيها لشيء كثري ولكن جيب أن يستكمل وجيب أن يربز وأن يتكامل
 لقد حتدث األستاذ عبد املقصود وبعض اِإلخوان ومعايل الدكتور حممد عبده مياين عن احلوار،               -

فإذا أحببتم أن نبدأ مباشرة هذه الليلة باحلوار وإن كنت أعتقد أن مثل هذا احلوار ال تكفي له أمسية                    
 .كلٌّ فيما يستطيعه.  يستمر ألنين أحتاج فعالً إىل آرائكم وإىل تطلعاتكم وإىل مؤازرتكمولكن جيب أن

 وأعتقد أنكم تستطيعون أن تقدموا الشيء الكثري ملكة املكرمة العاصمة املقدسة اليت وي                -
تعداد فإذا كان هناك أي استفسار فأنا على اس        .  إليها األفئدة واليت حنرص مجيعاً على رقيها وتطورها        

جابة عليه على أنين أكرر أن هذه الليلة بل اجلزء املتبقي من هذه األمسية ال يكفي الستيعاب ما                    لِإل
 .فمكة حتتاج الكثري والكثري وشكراً لكم. جيب أن يقال عن مكة، وما حتتاج إليه وما جيب أن نقدمه هلا

 

  ))فتح باب احلوار بني احملتفى به واحلاضرين(( 
 :ي على كلمة احملتفى به بقولهويعلِّق احملتف

 ليست هناك أية تقاليد هلذه اجللسة، وما نوده من األساتذة الكرام والزمالء هو أن يطرحوا                 -
فهل عند أي من اِإلخوان سؤال أو        .  أسئلة واستفسارات تنتهي إىل كثري من الفائدة ملكة املكرمة         

 استفسار؟



 :حدهم بالسؤال التايلوعلى إثر طرح هذا السؤال على احلاضرين تقدم أ
 املعروف أن هناك فرقاً كبرياً جداً، بني فن ختطيط املدن وهو الذي خيطط للطرق واخلدمات                 -

ومواقع اخلدمات اخلاصة باإلنسان وحياته اليومية امللحة، وبني دراسة الشخصية العمرانية لبلد مسلم ال              
يف نفس كل مواطن غيور بل كل مسلم         بد أن تسود فيه العمارة اِإلسالمية بشخصيتها، والذي حيز           

يقدم إىل هذه الديار ألي غرض كان أن يرى أمناطاً من واجهات املنازل بعيدة كل البعد عن العمارة                   
فلماذا ال تعطى هذه الواجهات الطابع اِإلسالمي؟ وحناول إحياء التراث وتطويره مع احلفاظ             .  اِإلسالمية

 ..وشكراً.. على الشخصية اِإلسالمية؟
 

 :جييب املهندس عمر قاضي على استفسار السائل بقولهو
 احلقيقة أن هذا سؤال جيد ولِإلجابة عليه أحب أن أقول إنَّ كل املهندسني السعوديني األوائل                -

قد تلقّوا تعليمهم على الطريقة الغربية، ونظراً لقلتهم فإن املهندسني الذين كانوا يزاولون العمل يف                 
أما اآلن فعندنا واحلمد هللا جامعات وفيها أقسام متخصصة         .  ة هم غري سعوديني   اململكة العربية السعودي  

 .للعمارة، وحتاول أن حتيي الطرز اِإلسالمية والتراث اِإلسالمي
 

سالمية شعرت ذا    كما أن منظمة العواصم اِإلسالمية هي املنظمة اليت جتمع العواصم اإلِ             -
 الذي جيب أن يسود مدننا اِإلسالمية وقد وضعت اآلن          النقص وهي حتاول جادة إىل سيادة هذا الفكر       

األطر واملسابقات واجلوائز ِإلعادة دراسة وتقييم وتأصيل العمارة اِإلسالمية املوجودة يف املدن العربية              
واحملاولة جادة، وأعتقد أن مشروع تطوير أو مشروع شركة مكة للتطوير واِإلعمار، كان             .  واِإلسالمية

يت اشتملت عليها مسابقة تصميمه شرط ينص على أن يراعي املصمم الواجهات            من ضمن الشروط ال   
. ومشروع مكة بدأ العمل فيه فعالً واطلعت على الرسومات وإن شاء اهللا يتحقق             .  والطراز اِإلسالمي 

وسوف نلمس جهود املهندس السعودي املتخصص إن شاء اهللا يف القريب العاجل وسنراه وهو يقدم                
سالمية وختصص فيها كما أن األنظمة يف الوقت         ذه املدن بعد أن درس العمارة اإلِ       الشيء الكثري هل  

 ..شكراً ..احلاضر تنص على أن تكون العمارات أو الواجهات تربز الطابع اِإلسالمي
 

 :مث يتقدم األستاذ حممد عبد الواحد بالسؤال التايل موجهاً حديثه إىل احملتفى به قائالً
فما هو  ..  أمس عن رجل أعمال سعودي أنشأ ثالث مدن يف أمريكا           سؤايل أين قرأت يوم      -

مصري مكة املكرمة من هذه املشروعات اليت يقوم ا رجال األعمال خارج اململكة العربية السعودية، ال                
 !سيما إذا كان هؤالء الرجال من الذين عاشوا وترعرعوا يف أحضان مكة املكرمة؟



 :ؤال األستاذ حممد عبد الواحد بقولهوقد أجاب املهندس عمر قاضي على س
 يف الواقع من هذا املنرب أؤكد أن مكة حتتاج فعالً إىل مشاريع القطاع اخلاص، فالقطاع اخلاص                 -

على أنه جيب علينا أن نطمئن القطاع اخلاص وأن نذلل          .  مدعو إىل االستثمار يف مكة وقرش مكة مبارك       
 يف خوض غمار االستثمار وأن نبعد عنه شبح تلك           الصعاب أمامه حىت يقدم وجيازف وجيد الشجاعة      

وإنين أعد أرباب القطاع اخلاص بأنين أذلل هذه الصعاب يف          .  إن رأس املال جبان دوماً    :  املقولة القائلة 
 .شكراً. حدود صالحيايت ومقدوري مباشرة، وما كان خارجاً عن صالحيايت فأسعى إىل تذليله

 

 :لسؤال التايلويشارك األستاذ عبد اهللا الشييت با
 أوالً أشكر السيد األمني الكرمي ملا أبداه من رغبة يف تقبل ما يقدم له من آراء ومن مقترحات                   -

وأنا أتشرف بأن أضيف    .  ورغبة يف حتقيق املزيد من حتسني مكة املكرمة اليت هي يف قلوب املسلمني مجيعاً             
إن الفتات اِإلعالنات التجارية    :  ة التالية إىل ما قاله أخي الكرمي للحفاظ على وجه مكة املشرق امللحوظ          

فلو .  اليت قد تشغل حيزاً على الطريق الطويل من جدة إىل مكة املكرمة تفسد النظر بشكل أو بآخر                 
حل حملها الفتات كتب عليها آيات كرمية وأحاديث شريفة أو على األقل عبارات هلا عالقة مباشرة                  

لثقافة اِإلسالمية، أو الكتب اِإلسالمية، أو حنو ذلك ألن الزائر          بشكل أو بآخر بالقضايا اِإلسالمية، أو ا      
إىل مكة املكرمة وخباصة الذين جييئون من بعيد جيب أن يعيشوا يف اجلو الروحي الذي جيب أن يظل                    
مسيطراً على مشاعرهم منذ غادروا أوطام، وال نفسده عليهم مبثل هذه الدعايات اليت قد تبعده عما                

 .جاء من أجله
 ... فأرجو إعادة النظر يف هذا املوضوع وشكراً-

 :ورد املهندس عمر قاضي قائالً
فمكة املكرمة هلا قدسيتها والزائر واملعتمر واحلاج فعالً          ..   احلقيقة هذه ملحوظة وجيهة     -

يشعرون وهم يف طريقهم إليها أو عند عودم منها بروحانية غريبة، وجيب أن نراعي فعالً مشاعرهم                 
وأعدك بأن ندرس موضوع هذه     .  قل يف طريق قدومهم وعودم فال نؤذي هذه املشاعر         وعلى األ 

الوسائل اِإلعالنية أو نعيد النظر فيها، وسنطلب مساعدة الشركات واملؤسسات اليت تتوىل نشر هذه               
هذه وأعترب هذا االقتراح عظيماً كسبناه يف       .  الوسائل فيما ميكن أن نقوم به مجيعاً يف حتقيق هذا اهلدف          

 .الندوة
 :مث تقدم األستاذ شكيب األموي بالسؤال التايل

 يا سيدي أنا عندي اقتراح بسيط خالص، إذا قدمت رسوماً لبناء عمارة جديدة إىل أمانة                  -
العاصمة املقدسة وكانت هذه الرسومات من مناذج البناء احلديث الذي يتمشى مع الطراز األوريب فهل               



تعكس هذه الرسوم لتكون رسوماً عربية إسالمية، كما أراد األخ املهندس           باستطاعة األمانة أن توجه أو      
 ..أم ال؟ وهل جيب أن تفرض على صاحب العمارة طرازاً معيناً من الطرز اِإلسالمية؟ وشكراً.. الكرمي

 

 :وحتدث املهندس عمر قاضي رداً على السيد شكيب األموي قائالً
نا نسدد ونقارب وحنض الناس على االلتزام بالطرز         إن املوضوع ليس بالسهولة، وحنن يف عمل       -

أما الشركات واملؤسسات الكبرية واملشاريع الضخمة فإننا        .  العربية واِإلسالمية، نعطي مناذج جيدة    
نرشدهم بل نقودهم إىل هذا االجتاه وهم على مستوى جيد من الوعي حبيث يستجيبون لرغبة األمانة،                 

راً حبيث حنقق الكثري مما ينبغي أن نقدمه لبلدنا إذا عاجلنا األمور              وقد يكون التدرج يف التوجيه مثم     
 .باحلكمة واملوعظة احلسنة وشكراً

 

وبعد أن انتهى احملتفى به من رده على السيد شكيب األموي اعترض األستاذ حممد عبد                
نات اليت  الواحد على االقتراح الذي تقدم به األستاذ عبد اهللا الشييت فيما يتعلق بوسائل اِإلعال              

 :تقع على جانيب الطريق من جدة إىل مكة فقال
 إن األستاذ الشييت رجل كبري وصحفي معروف ويذكرين بصحفي آخر اقترح ذات يوم أن                -

حنرر اجلرائد من جها الذي تسري عليه، حبيث تتحول كلها إىل الصبغة اِإلسالمية على اعتبار أا تصدر                 
 إن اِإلعالنات عالمات حضارية يف كل بلدان العامل، ومكة جزء من            :وأود أن أقول له   .  يف بلد إسالمي  

فهل من املعقول أن أقول     .  هذا العامل، بل يرتادها أكثر من مائة مليون مسلم يتوجه إليها كل يوم              
للشاب الواعي املثقف أنت معزول عن حضارة العامل، وأنا ال أطالب هنا بعدم االهتمام باالجتاه                   

فمن املمكن أن نضع اآليات القرآنية عند مدخل احلرم ويف األماكن            .  شيء مكانه اِإلسالمي بل لكل    
املأثورة التارخيية أما وضعها على سفوح اجلبال وفوق قممها فال أعتقد أن يف هذا ما ميكن االحتجاج                  

ومل يسبق ألحد من الناس أن احتج على وسيلة إعالنية وضعت على جانب طريٍق ما يف أية بقعة                   .  عليه
ن العامل، وحنن جزء من هذا العامل فاِإلعالن يف حد ذاته منظر حضاري جيب أن نشجعه ال أن نشجبه                    م

 .والسالم عليكم
 

وبعد أن ترك السيد حممد عبد الواحد الالقط استلمه الدكتور حسني مجعة معترضاً على ما               
 :تفوه به األستاذ حممد عبد الواحد فقال

با وبني مكة   وم ليعلن املساواة بني منطقة معينة يف اور        من الغريب حقاً أن يقف شخص مسل       -
املكرمة، وأن اِإلعالنات اليت تعج ا شوارع البلدان الغربية دليل حضارة وتطور وجيب أن ال نعزل                  

ويف الواقع أنا ال أرى يف اقتراح األستاذ عبد اهللا الشييت أي             .  مكة عن هذا اجلانب املهم من احلضارة      



أو املدينة ولكنه دعوة إىل التجرد عن االنصراف املادي إىل العامل الروحي الذي              هجوم على احلضارة    
ومكة املكرمة ا بيت اهللا وإليها وى األنفس         .  جاء من أجله، وأن يظل سائراً فيه حىت يكمله          

 والقلوب، وجدة بوابة هذا البيت، ومن البوابة إىل البيت جيب أن يسود به ما يشعر املار والسائر فيه                  
بعظمة البيت الذي يرغب زيارته وما ينبغي للزائر أن يعمله حىت ال ينصرف إىل ما يلهي قلبه وفكره                   
عن ذكر اهللا ويعود من حجه أو عمرته أو عبادته ال كيوم ولدته أمه وإمنا ليس له من عمله إالَّ العناء                      

 .والشقاء
 

ن رأيه وليفند رأي من     وعلى إثر هذا االعتراض قام األستاذ حممد عبد الواحد للدفاع ع           
 :ناصر األستاذ عبد اهللا الشييت فقال

إالَّ يف مصر، فإن املصريني عندما استعمرهم       ..   إن االستعمار ترك له أثراً يف كل بلد يف العامل          -
حبيث جعلوهم يأكلون طعامهم ويتكلمون العربية، هلذا مل يؤثر         ..  اِإلجنليز حتولوا إىل مستعمرين لِإلجنليز    

ولكن هل يستطيع   ..  وأنا أشكر للمتحدث غريته على اِإلسالم     .   يف أي يوم من األيام يف مصر       االستعمار
 .والكعبة معلم من معامل الدين؟ ال يستطيع أحد أن يزيله. أحد أن يزيل األهرام

 

وكاد أن حيتدم الرتاع وينفرط عقد املناقشة اهلادئة واحلوار البناء لوال حكمة وحنكة احملتفي     
 ووضع حداً لذلك النقاش الذي دار بني األستاذ حممد عبد الواحد والدكتور حسني              الذي تدخل 

 :مجعة، حيث قال موجهاً حديثه إىل املتناقشني
 إن لدينا أموراً أهم بكثري من هذه اِإلعالنات اليت أخذت جانباً كبرياً من وقت هذه األمسية                  -

وضوع ويف اِإلمكان مناقشته على صفحات اجلرائد       فيما ال فائدة تجىن منه، ولذا أرجو أن نترك هذا امل          
 .واالت ملن أراد التعمق واملتابعة

ملاذا ال يكون يف أمانة       : بعدئٍذ طرح سؤال موجه من السيد محزة الفارسي للمحتفى به جاء فيه            -
مكة املكرمة مكتب خاص بشكاوى املواطنني حىت ينظر يف هذه الشكاوى ويبت فيها بشكل سريع                 

 وعاجل؟
 

 :ورد املهندس عمر قاضي على ذلك بقوله
 إنه اقتراح طيب، غري أننا ال حنتاج إليه يف الوقت احلاضر، فمكتيب مفتوح لكل واحد من                   -

الصباح حىت اية الدوام، وهذا تقليد متبع سار عليه من سبقين وهو منهاج والة األمر حيث يفتحون                  
 .مكاتبهم وبيوم ويتقبلون الشكاوى



ول يوم باشرت فيه العمل وباب مكتيب مفتوح لكل مواطن وال يغلق إالَّ إذا كنت يف                  ومنذ أ  -
ويف البداية كانت الشكاوى كثرية وتدرجيياً تناقصت وتناقصت        .  اجتماع طارئ أو شيء من هذا القبيل      

انة وإن شاء اهللا تقل إىل أدىن مستوى واالقتراح جيد ولكن أعتقد كما قلت أننا ال حنتاجه اآلن يف أم                   
 .شكراً.. العاصمة إالَّ إذا غلقت األبواب

 

 :ويتقدم األستاذ السيد عيسى عنقاوي بالسؤال التايل
من النوع اجلاهز اجلميل الذي يزين هذه        ..   ملاذا ال تكون الدكاكني اليت تقام مبوسم احلج         -
 املشاعر؟

 :وجييب احملتفى به السيد عمر قاضي على ذلك بقوله
اضية كان هناك تذبذب يف عدد احلجاج ارتفاعاً واخنفاضاً، ويف سنوات             بالنسبة للسنوات امل   -

معينة وصل إىل أكثر من مليوين حاج، ويف بعض السنوات أقل من ذلك، ومل ينتظم العدد إالَّ يف العام                    
وهذه اخلدمات وليدة حاجة وال يعرف مسبقاً عدد احلجاج لكي           .  املاضي حينما صدر قرار التحديد    

 .من أكل وماء وثلج وخدمات أخرى.. ليب احتياجامنقدم هلم ما ي
فإذا اكتملت املشاريع   ..   ومن جهة أخرى فإن املشاريع يف مكة املكرمة ويف املشاعر مل تكتمل            -

فإن جزءاً منها خمصص للخدمات، وعلينا أن ننتظر وال نستعجل األمور، واملشاريع الضخمة والكبرية               
 .وشكراً. .حتتاج إىل وقت وإىل جهد لتنفيذها

 

وكان السؤال املقدم من األستاذ عبد احلميد الدرهلي هو السؤال األخري يف تلك االثنينية              
 :ونصه

خوان لقد تطرقتم يا معايل األمني رداً على سؤال أحد اإلِ         .   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
الطابع اِإلسالمي أو بالشكل    إىل العمارة اِإلسالمية واالقتراح بأن تكتسي العمارة يف مكة املكرمة ب            
 .اِإلسالمي، حقيقة إذا أردنا أن نتكلم عن العمارة اِإلسالمية فمفهومها واسع

 هناك عمارة إسالمية شرقية ومغربية وماليزية وهندية، وما شابه ذلك كثري، فإذا أردنا أن                 -
كسلطة فاكهة أو سلطة    تكتسي مكة الطابع اِإلسالمي فرمبا جاء املهندسون بأشكال خمتلفة فتصبح مكة            

فأرجو أن تكون العمارة يف مكة املكرمة مبنية على طابعها األصلي تتالءم مع البيئة اليت عرفناها                .  خضار
 .وشكراً.. فيها منذ التاريخ

 :ويرد املهندس عمر قاضي بقوله
  عندما نتكلم عن العمارة اِإلسالمية ال نتكلم عن الشكل فقط ولكن نتكلم عن املضمون وهو               -

فمكة فعالً هلا ظروفها وهلا قدسيتها وهلا طابعها العمراين الذي جيب           .  األهم بالنسبة لبلد إسالمي حمافظ    



هذا واجب وضروري، لكن جيب أن يظل       .  ليس هناك ما مينع أن يصاغ صياغة عصرية       .  أن يعاد إليها  
الطرز املعمارية اِإلسالمية   وعلينا يف سبيل حتقيق ذلك أن نقتبس من النظم و         .  طابعها املعروف بارزاً فيها   

 . وشكراً. األخرى مبا ينسجم ويتالءم مع ظروف مكة وقدسيتها ومناخها
 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث خيتتم احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بقوله

ايل  نأيت ذه الكلمة إىل اية هذه االثنينية، وقبل أن أختتم هذه األمسية أود أن أهدي إىل مع                  -
إن األسئلة اليت وصلتين، لقد الحظت أن كثرياً من          :  األمني اقتراحاً قد يكون من املناسب ذكره       

اِإلخوان الذين أرادوا احلديث مل يتمكنوا، لضيق الوقت، وكما تفضل األخ عمر قاضي من البداية                 
إىل هيكل  إن أمسية وقتها قصري كهذه ال ميكن أن نلم بكل شيء ونطرح ما لدينا ونصل                   :  وقال

القرارات، كما بدأت احلديث عنها يف كلميت، ولكن حبذا لو أتاح األخ األستاذ عمر قاضي كل فترة                 
ثالثة أشهر لقاء مع أبناء مكة يبلورون فيه أفكارهم ومطالبهم، ويف تلك اللقاءات من املمكن أن تطرح                 

، وتنقل رأي أبنائها للمسؤول الذي      كثري من األفكار بعد غربلتها والوصول ا إىل قرارات تفيد املدينة          
 .هو األمني الواسطة بينهم وبني املسؤولني اآلخرين

 وأشكر ملعايل األخ األمني األستاذ عمر عبد اهللا قاضي على إتاحة هذه الفرصة لنا اليت سعدنا                 -
 .فيها به وشكراً لكم مجيعاً

 لوحة ملكة املكرمة، للحرم     مث يقدم السيد األستاذ خالد خضر لوحتني ملعايل األمني إحدامها         
قبل مائة عام، والثانية لوحة للحرم املكي يف الوقت احلاضر، وقد تسلمهما األمني شاكراً للمهدي    

 .هديته وشاكراً للمحتفي أرحيته

* * * 





 
]٧: ، اجلزء٧٨: االثنينية[

سعادة الضيف األستاذ صاحل حممد مجال بني معايل الشيخ عبد اهللا بلخري وزير اإلعالم 
 األسبق، واٍألستاذ الكبري حممد حسني زيدان

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٧٨: االثنينية[

 غفور عطاراألستاذ عبد املقصود خوجه مع العالمة األستاذ الكبري أمحد عبد ال

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٧٨: االثنينية[

جزء من املنصة الرئيسية، من اليمني األستاذ حسني سراج، األستاذ عزيز ضياء، األستاذ 
 صاحل حممد مجال، األستاذ حامد مطاوع، األستاذ عبد الفتاح أبو مدين

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٧٨: االثنينية[

تاذ الشاعر حسني سراج، األستاذ عبد املقصود خوجه، األستاذ صاحل حممد من اليمني األس
مجال، معايل الشيخ عبد اهللا بلخري وزير اإلعالم األسبق، األستاذ السيد صدقة حسنني 

مدير مؤسسة النقد العريب السعودي األسبق، األستاذ بسام البسام، االستاذ الشاعر حسن 
 أمني العبد اهللا، األستاذ السيد يس طهعبد اهللا القرشي، األستاذ السيد 

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٧٨: االثنينية[

معايل الشيخ عبد اهللا بلخري وزير اإلعالم األسبق متحدثا وجبانبه السيد صدقة حسنني مدير 
 مؤسسة النقد السعودي األسبق

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٧٩: االثنينية[

 لغاطي وعبد ايد شبكشياألستاذان عبد اهللا ا

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٧٩: االثنينية[

 األستاذان أمحد عبد الغفور عطار وعبد ايد شبكشي

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٧٩: االثنينية[

 األستاذان عبد اهللا الغاطي وحممد حسني زيدان

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٧٩: االثنينية[

 ن أبو تراب الظاهري وأمحد عبد الغفور عطارالعالمتا

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٧٩: االثنينية[

األستاذ الكبري عبد العزيز الرفاعي متحدثا، ويليه عريف احلفل املذيع املعروف األستاذ 
 عدنان صعيدي، فالعالمة األستاذ الكبري الدكتور صالح الدين املنجد

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٠: ةاالثنيني[

معايل الدكتور حممود حممد سفر، فمعايل الدكتور حممد عبده مياين وزير اإلعالم األسبق، 
 فاألستاذ الكبري حممد حسني زيدان

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٠: االثنينية[

معايل الدكتور حممود حممد سفر بني األستاذ عبد املقصود خوجه ومعايل الدكتور حممد 
 ده مياين وزير اإلعالم األسبق، يليه األستاذ الكبري حممد حسني زيدانعب

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٠: االثنينية[

 األستاذ حممد سعيد طيب متحدثا وجبانبه عريف احلفل املذيع املعروف األستاذ حسني جنار

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٠: االثنينية[

 أمني عام جممع الفقه اإلسالمي، فاألستاذ عبد املقصود خوجه العالمة احلبيب بلخوجه
متحدثا، فمعايل الدكتور حممود حممد سفر، فمعايل الدكتور حممد عبده مياين وزير اإلعالم 
 األسبق، فالسيد معتوق حسنني، فاالستاذ صاحل حممد مجال، فالعالمة أبو تراب الظاهري

*    *    * 



 
]٧: ء، اجلز٨١: االثنينية[

الضيف الشاعر األستاذ علي أبو العال بني األستاذ عبد املقصود خوجه ومعايل السيد 
املهندس عبد القادر كوشك أمني العاصمة املقدسة األسبق واألمني العام ملنظمة العواصم 

 واملدن اإلسالمية

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨١: االثنينية[

 محزة كوشك، وجبانبه األستاذ علي أبو العال، وجبانبه معايل املهندس السيد عبد القادر
 األستاذ عبد املقصود خوجه

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨١: االثنينية[

معايل الدكتور رضا عبيد مدير جامعة امللك عبد العزيز جبدة، فمعايل األستاذ الكبري عبد 
 العزيز الرفاعي

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨١: االثنينية[

معايل الدكتور رضا عبيد مدير جامعة امللك عبد العزيز جبدة، فمعايل األستاذ الكبري عبد 
العزيز الرفاعي، فاألستاذ عبد املقصود خوجه، فاألستاذ علي أبو العال، فمعايل السيد 

املهندس عبد القادر كوشك، فالسيد صدقة حسنني مدير مؤسسة النقد العريب السعودي 
 ستاذ الكبري صاحل مجال، فعريف احلفل املذيع املعروف األستاذ حسني جناراألسبق، فاأل

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٢: االثنينية[

 الدكتور حممد العيد اخلطراوي وبعض احلضور

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٢: االثنينية[

 السيد جابر عصفور

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٢: االثنينية[

األستاذ عبد الفتاح أبو مدين رئيس النادي األديب جبدة، وعن ميينه الدكتور عبد اهللا 
 املعطاين األستاذ جبامعة امللك عبد العزيز جبدة

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٢: االثنينية[

 األستاذ عبد املقصود خوجه مرحبا بالدكتور يوسف عز الدين

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٢: االثنينية[

 األستاذ عبد املقصود خوجه مرحبا بالدكتور يوسف عز الدين

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٢: االثنينية[

األستاذ الكبري حممد حسني زيدان متحدثا وجبانبه املترجم، فالداعية اإلسالمي الكبري أمحد 
 ة العامة لرعاية الشبابديدات، فاألستاذ عبد اهللا الشهيل رئيس األندية األدبية بالرئاس

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٢: االثنينية[

الداعية اإلسالمي الكبري الشيخ أمحد ديدات متحدثا وجبانبه أمام امليكروفون املترجم، 
فمعايل الدكتور رضا عبيد مدير جامعة امللك عبد العزيز جبدة، فالعالمة الكبري الدكتور 

 صالح الدين املنجد

 *    **    

 
]٧: ، اجلزء٨٢: االثنينية[

 األستاذ عبد املقصود خوجه متحدثا وجبانبه املذيع املعروف األستاذ حسني جنار

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٢: االثنينية[

 األستاذ فيصل الشهيل رئيس األندية األدبية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب

*    *    * 

 
]٧:  اجلزء،٨٢: االثنينية[

 جمموعة من األساتذة احلضور

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٣: االثنينية[

معايل الدكتور حممد عبده مياين متحدثا وعلى يساره األستاذ حممد عبد اهللا مليباري، وعلى 
 ميينه الشاعر األستاذ أمحد باعطب، فاألستاذ عبد املقصود خوجه

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٣: االثنينية[

الشاعر األستاذ أمحد باعطب، فاألستاذ عبد املقصود خوجه متحدثا، فمعايل الشيخ حممد 
 العوضي وزير التجارة األسبق

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٣: االثنينية[

لشاعر أمحد املرحوم األستاذ حممد عبد اهللا مليباري، فمعايل الدكتور حممد عبده مياين وزير اإلعالم األسبق، فا
سامل باعطب، فاألستاذ عبد املقصود خوجه، فمعايل الشيخ حممد العوضي وزير التجارة األسبق، فعبد اهللا 

 احلصني رئيس حترير جريدة املدينة

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٤: االثنينية[

ذ أمحد املبارك، فاألستاذ الكبري الشاعر األستاذ حيىي توفيق، فالعالمة الشيخ أبو تراب الظاهري، فالسفري األستا
حممد حسني زيدان متحدثا، فمعايل الشيخ حممد العوضي وزير التجارة األسبق، فالسيد علي فدعق، فعريف 
احلفل املذيع املعروف األستاذ حسني جنار، فاألساتذة السيد أمني العبد اهللا وحممد عبد القادر عالقي، وعبد 

 املقصود خوجه

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٤: االثنينية[

السفري األستاذ أمحد املبارك متحدثا، فاألستاذ عبد املقصود خوجه، فمعايل الشيخ حممد 
 العوضي وزير التجارة األسبق

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٤: االثنينية[

د خوجهالعالمة الشيخ أبو تراب الظاهري وجبانبه الشاعر حيىي توفيق، فاألستاذ عبد املقصو

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٥: االثنينية[

 األستاذ عبد املقصود خوجه، والدكتور فهد العرايب احلارثي

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٥: االثنينية[

األستاذ عبد املقصود خوجه، فالدكتور فهد العرايب احلارثي، واألستاذ الكبري حممد حسني 
 لكبري الدكتور أمحد عمر هاشم نائب رئيس جامعة األزهرزيدان متحدثا، فاألستاذ ا

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٥: االثنينية[

 األستاذ عبد املقصود خوجه، فالدكتوران فهد العرايب احلارثي، وأمحد عمر هاشم

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٦: االثنينية[

بق بني العالمتني أبو تراب الظاهري وأبو معايل الشيخ عبد اهللا بلخري وزير اإلعالم األس
 عبد الرمحن بن عقيل الظاهري، فاألستاذ عبد املقصود خوجه

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٦: االثنينية[

العالمة أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري بني معايل وزيري اإلعالم األسبقني الشيخ عبد 
 اهللا بلخري والدكتور حممد عبده مياين

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٦: االثنينية[

العالمة الشيخ أبو تراب الظاهري، فمعايل وزيري اإلعالم األسبقني الشيخ عبد اهللا بلخري 
 والدكتور حممد عبده مياين يتوسطهما العالمة الشيخ أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٦: االثنينية[

 الشيخ أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري بني معايل الشيخ عبد اهللا بلخري وزير العالمة
 اإلعالم األسبق واألستاذ الكبري حممد حسني زيدان

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٦: االثنينية[

 العالمتان الكبريان أبو تراب الظاهري وأبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٧: ينيةاالثن[

 معايل الدكتور رضا عبيد مدير جامعة امللك عبد العزيز جبدة

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٧: االثنينية[

األستاذ عبد املقصود خوجه، فيليه املهندس زياد زيدان، فيليه معايل الدكتور رضا عبيد 
 مدير جامعة امللك عبد العزيز جبدة

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٧: ثنينيةاال[

 معايل األستاذ الكبري عبد العزيز الرفاعي متحدثا، فالسيد علي فدعق

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٨: االثنينية[

اللواء صاحل فاضل مدير شرطة منطقة مكة املكرمة السابق، فالسيد صدقة حسنني مدير 
 ذ علي أبو العالمؤسسة النقد العريب السعودي األسبق، فالشاعر األستا

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٨: االثنينية[

األستاذ عبد املقصود خوجه متحدثا بني الدكتور السيد ربيع دحالن والشاعر األستاذ علي 
 أبو العال

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٨: االثنينية[

 العريب السعودي األستاذ حسني سراج، فاألستاذ السيد صدقة حسنني مدير مؤسسة النقد
األسبق، فاألستاذ الشاعر علي أبو العال، فاألستاذ عبد املقصود خوجه، فالدكتور السيد 

ربيع صادق دحالن، فاألستاذ الكبري حممد حسني زيدان، فاألستاذ عبد اهللا القصيب، 
 فاألستاذ حممد سعيد طيب

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٨: االثنينية[

 يتوسط الشيخ سراج عطار واألستاذ بسام البسامالشيخ أمحد زيين 

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٩: االثنينية[

األستاذ الكبري حممد حسني زيدان يتحدث إىل اللواء صاحل فاضل مدير شرطة منطقة مكة 
 املكرمة

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٩: االثنينية[

 بله مديرا مجركي املطار وميناء جدة اإلسالمياألستاذ محد الرشودي مدير عام اجلمارك وق

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٨٩: االثنينية[

الدكتور حممد زيين املدرس جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، فاملرحوم الفريق أول الطيب 
التونسي مدير األمن العام األسبق، فمعايل الشيخ عبد الرمحن أبا اخليل وزير العمل 

 جتماعية األسبق، فسعادة الدكتور ربيع صادق دحالنوالشؤون اإل

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٨٩: االثنينية[

معايل الشيخ عبد الرمحن أبا اخليل وزير العمل والشؤون اإلجتماعية األسبق، فسعادة 
 الدكتور ربيع صادق دحالن وكيل أمارة منطقة مكة املكرمة، فالدكتور عبد اهللا مناع

  *    **   

 
]٧: ، اجلزء٩٠: االثنينية[

الدكتور حممد العيد اخلطراوي املدرس باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، فاألستاذ عبد املقصود خوجه 
متحدثا، فرئيسا الناديني األدبيني باملدينة املنورة حممد هاشم رشيد وبالرياض عبد اهللا بن إدريس، 

 ن، فاألستاذ حممد عبد اهللا احلميد رئيس نادي أا األديبفاألستاذ الكبري حممد حسني زيدا

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٩٠: االثنينية[

األستاذ عبد املقصود خوجه متحدثا، فالشاعران الكاتبان رئيسا الناديني األدبيني، باملدينة 
د حسني املنورة حممد هاشم رشيد، وبالرياض عبد اهللا بن إدريس، فاألستاذ الكبري حمم

 زيدان

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٩٠: االثنينية[

 املدينة املنورة، وعبد اهللا بن -رؤساء األندية األدبية األساتذة الشاعران حممد هاشم رشيد 
 . أا- جدة، وحممد عبد اهللا احلميد - الرياض، وعبد الفتاح أبو مدين -إدريس 

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٩٠: االثنينية[

، "عكاظ"األستاذ شفيق محزة رجل أعمال، فالدكتوران هاشم عبده هاشم رئيس حترير 
 "البالد"وعبد العزيز النهاري رئيس حترير 

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٩٠: االثنينية[

الدكتور حممد العيد اخلطراوي، واألستاذ الكبري عزيز ضياء، واألستاذ حممد هاشم رشيد 
 األديب باملدينة املنورةرئيس النادي 

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٩٠: االثنينية[

الدكتور حممد العيد اخلطراوي املدرس باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة متحدثا بني 
 األستاذين الكبريين الشاعر حسني سراج وعزيز ضياء

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٩١: االثنينية[

الد عبد الغين أمني مدينة جدة متحدثا بني الدكتورين العالمة صالح الدين معايل الدكتور خ
املنجد وحممد عبده مياين وزير اإلعالم األسبق، فالشيخ عبد اهللا العلي النعيم أمني مدينة 

 الرياض

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٩١: االثنينية[

ح الدين املنجد، فخالد عبد الغين األستاذ الكبري صاحل حممد مجال، فالدكتور العالمة صال
 أمني مدينة جدة

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٩١: االثنينية[

املرحوم السيد عبد اهللا باروم رجل األعمال، فالشيخ عبد الرمحن العثمان رئيس تعليم 
 البنات جبدة

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٩١: االثنينية[

ا بني معايل الشيخ عبد اهللا النعيم أمني مدينة الرياض األستاذ عبد املقصود خوجه متحدث
 ومعايل الدكتور خالد عبد الغين أمني مدينة جدة

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٩٢: االثنينية[

األستاذ عبد املقصود خوجه، فالدكتور حممد بن سعد بن حسني، فاألستاذ الكبري حممد 
 غدادي املستشار جبامعة امللك عبد العزيز سابقاحسني زيدان متحدثا، فاألستاذ عبد اهللا ب

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٩٢: االثنينية[

املرحوم الشيخ حممد سعيد رمحه اهللا مدير مدرسة الصولتية مبكة املكرمة، فالشاعر األستاذ 
حسني سراج، فالعالمة الدكتور صالح الدين املنجد، فاألستاذ عبد املقصود خوجه متحدثا

 **    *    

 
]٧: ، اجلزء٩٢: االثنينية[

األستاذ عبد املقصود خوجه، فالدكتور حممد بن سعد بن حسني، فاألستاذان عبد اهللا 
 بغدادي وأمحد سامل باعطب

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٩٣: االثنينية[

ف معايل األستاذ عبد املقصود خوجه، فالدكتور راشد املبارك، فاملفكر والكاتب املعرو
 الشيخ إبراهيم الوزير

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٩٣: االثنينية[

األستاذ الشاعر حسني سراج، فاألستاذ عبد املقصود خوجه، فالدكتور راشد املبارك، 
فالشيخ إبراهيم الوزير، فالدكتور صالح الدين املنجد، فالشيخ األصنج، فاملذيع املعروف 

 صعيدي، فالشاعر األستاذ أمحد سامل باعطبعريف احلفل االستاذ عدنان 

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٩٣: االثنينية[

الشاعر األستاذ حسني سراج، فاألستاذ عبد املقصود خوجه، فالدكتور راشد املبارك، 
 فالشيخ إبراهيم الوزير، فالدكتور العالمة صالح الدين املنجد

*    *    * 

 
]٧ :، اجلزء٩٣: االثنينية[

األستاذ عبد الفتاح أبو مدين رئيس النادي األديب جبدة يرحب بالدكتور راشد املبارك 
 وبينهما األستاذ عبد املقصود خوجه

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٩٤: االثنينية[

معايل الشيخ أمحد صالح مججوم وزير التجارة األسبق، فالكاتب األستاذ أمني عبد ايد 
قات الدولية باخلطوط السعودية، فاألستاذان عبد املقصود خوجه وأمحد مدير عام العال

 حممود

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٩٤: االثنينية[

معايل الشيخ أمحد صالح مججوم وزير التجارة األسبق متحدثا، فاألستاذ عبد املقصود 
 خوجه

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٩٤: االثنينية[

مد علي حافظ أحد ناشري مطبوعات الشركة السعودية لألحباث والنشر األستاذ السيد حم
 متحدثا، فالكاتب عبد اهللا القصيب

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٩٤: االثنينية[

السيد صدقة حسنني رئيس مؤسسة النقد العريب السعودي األسبق، فاألستاذ السيد هشام 
  لألحباث والنشرعلي حافظ أحد ناشري مطبوعات الشركة السعودية

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٩٤: االثنينية[

األستاذ الكبري أمحد الشيباين، فمعايل الشاعر الكبري األستاذ أمحد الشامي وزير خارجية 
 اليمن األسبق، فمعايل الشيخ أمحد مججوم وزير التجارة االسبق

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٩٤: االثنينية[

األستاذ الكبري حممد حسني زيدان، فاألستاذ عبد املقصود خوجه يلقي كلمته، : من اليمني
 فاألستاذ أمحد حممود، فمعايل الشيخ عبد اهللا بلخري وزير اإلعالم األسبق

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٩٥: االثنينية[

 املوسيقار الكبري طارق عبد احلكيم يصافح رجل األعمال حامد باغفار

   *    **  

 
]٧: ، اجلزء٩٥: االثنينية[

الكاتبان املعروفان عبد اهللا الشييت وغالب أبو الفرج مدير عام الصحافة والنشر األسبق 
 بوزارة اإلعالم

*    *    * 



 
]٧: ، اجلزء٩٥: االثنينية[

الكاتب السيد علي فدعق، فالكاتب املعروف األستاذ حامد مطاوع، فمعايل الدكتور حممد 
 ده مياين وزير اإلعالم األسبقعب

*    *    * 

 
]٧: ، اجلزء٩٥: االثنينية[

الشاعر اإلسالمي الكبري املرحوم عمر اء الدين األمريي، فاألستاذ عبد املقصود خوجه 
 ومعايل املهندس عمر قاضي

*    *    * 
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