




 احملتوى
- ١ .حملات من حياة احملتفى به

- ٢ .كلمة اإلفتتاح تفضل بإلقائها الدكتور عبد اهللا مناع
- ٣ .كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه

- ٤ .كلمة احملتفى به الشاعر طاهر زخمشري وحديث ذكرياته
- ٥ .قصيدة الشيخ أيب تراب الظاهري وقد ألقاها نيابة عنه ابنه حممد

- ٦  .كلمة األستاذ عباس فائق غزاوي وكانت مسك اخلتام

• • •



 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 .هـ١٣٣٢ولد الشاعر طاهر زخمشري مبكة عام  •
 .تلَّقى علومه مبدرسة الفالح مبكة •
 إىل  بدأ حياته العملية كاتباً بإحصاء النفوس، مث انتقل للعمل مبطبعة احلكومة مبكة أيضاً، مث ارحتل                •

املدينة املنورة ليعيش جبوار أمه فعمل مدرساً مبدرسة دار األيتام هناك، ولكن عشقه للمطبعة وحنينه               
 .إليها أعاده إىل العمل ا مرة أخرى

ديوان اجلمارك  .  بلدية الرياض .  و تنقَّل بعد ذلك يف عدد من الوظائف بكل من أمانة العاصمة             •
 وظل يعمل ا حىت أحيل إىل التقاعد بعد أن ترك بصماته على              وأخرياً التحق باِإلذاعة السعودية   

 ".بابا طاهر"بعض الربامج وأمهها برنامج األطفال الذي عرف به وظل اجلميع ينادونه 
، لكنها  "جملة الروضة "قام بإصدار أول جملة لألطفال باململكة العربية السعودية وأطلق عليها اسم              •

ويعترب بذلك  .  لَّ على رأس قائمة تلك املعوقات اجلانب املايل        تعثَّرت بسبب بعض املعوقات، ولع    
 .رائداً يف هذا اال باململكة العربية السعودية

عمل بالصحافة متعاوناً، وكتب العديد من القصص القصرية والطويلة وألَّف كثرياً من األغنيات               •
 .الوطنية والوجدانية

صيل امللتزم بأوزان اخلليل، وقد صدر بعضها يف        أصدر ما ينوف على عشرين ديواناً من الشعر األ         •
 ".جمموعة النيل"، والثانية "اموعة اخلضراء"األوىل : جمموعتني

 .حاز على وسامني من اجلمهورية التونسية •
 .نال جائزة الدولة التقديرية يف األدب باململكة العربية السعودية •
 .هـ١٤٠٧ام انتقل إىل جوار ربه يف اليوم الثاين من شهر شوال ع •

• • •



 وَقائع ِمن حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :كلمة ارجتلها الدكتور عبد اهللا مناع قائالً
وقد أراد األستاذ عبد املقصود     .   يسعدنا أن نلتقي ذه الصفوة املمتازة يف هذه األمسية الطيبة          -

 طاهر زخمشري يف حياته األدبية،      من حفل التكرمي هذا أن يستمع احلاضرون إىل جتربة الشاعر الكبري           
وهدف األستاذ عبد املقصود أن تتحول هذه التجربة مع مثيالا من جتارب األدباء اآلخرين مشروعاً                

أترك الكلمة اآلن لألستاذ عبد املقصود صاحب هذا        .  لسلسلة من الكتب ينوي إصدارها يف املستقبل      
 . احلفل وصاحب هذه الفكرة

 

 ) )كلمة احملتفي(( 
 :وعندما أُعطيت الكلمة لألستاذ عبد املقصود خوجه بدأ حديثه بقوله

ليس يل يف الواقع من كلمة بعد كلمة األستاذ املناع إالَّ           :  وأردف قائالً ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم   
أن أشكر مجيع احلضور على تشريفهم يل، ويف الوقت ذاته يسعدين ويشرفين أن يكون ضيفنا هذه الليلة                 

شاعرنا الكبري بابا طاهر، وبابا طاهر غين عن التعريف بالنسبة لنا مجيعاً، وليس لدي ما أضيفه بعد                  هو  
 . حديث األستاذ مناع إالَّ أن أترك امليكروفون لألستاذ طاهر زخمشري

 

  ))كلمة احملتفى به(( 
 يدخل ا   وعندئٍذ استلم األستاذ طاهر زخمشري زمام احلديث وبدأه بنوادره املمتعة اليت           

البهجة إىل نفوس أصدقائه وأحبائه، واليت حياول دائماً يف كل منتدى جيمعه أن يرفِّه عن احلضور                
ببعض العبارات اللطيفة اليت حتمل يف ثناياها النكتة املسلّية، وتدل على نقاء وصفاء قلب ولسان               

 :قائلها فقال ما معناه
عر يف القول والتنطُّع يف الكالم ولكنين إنسان بسيط          مل أعدد كالماً هلذه املناسبة وال أحب التق        -

أحب البساطة يف كل شيء حىت يف احلديث، فال تسلوا أقالمكم لترصدوا أخطائي يف اللغة فأنا لست                  



من املتفيهقني أو املتشدقني ولكنين سأحتدت إليكم بلغة تستطيع أن تلج إىل قلوبكم قبل أن تعيها                   
 ..آذانكم

 : مث أردف يقول-
 أضـــع العمامـــة تعـــرفوينمـــىت

. 

ــنايا     ــالع الث ــال وط ــن ج ــا اب أن
. 

 

 هذا بيت من الشعر قاله أحد الشعراء القدامى، وله حكاية مرتبطة بالشاعر البائس عبد                  -
ليفسر هلم  "  تعريفة"البيت ويسأهلم أن مينحوه     احلميد الديب الذي كان يقف أمام زمالئه مردداً هذا           

 .معىن تعرفوين أي أعطوين تعريفة، تعريفة كي أشتري ا سجاير:  مث يقول هلم.)..تعرفوين(معىن 
 :، مث قال)نصف قرش مصري(باللغة املصرية تعين  :والتعريفة

ن البؤس،   أنا طاهر زخمشري، عشت يف ظالل هذا البيت، وليد الفقر، ونشأت يف أحضا               -
وترعرعت أسري اليأس حىت أخذت طريقي بكل اعتزاز وفخر إىل النجاح يف الطريق الذي سلكته،                 
دين شاباً، وأخذ بيدي وهداين إىل الطريق السوين رعاين طفالً، وساعوهذا من فضل اهللا، مث رعاية م. 

 األنصاري أول من     وأذكر بكل صراحة يف هذه املناسبة أستاذي اجلليل األستاذ عبد القدوس           -
وهو الوحيد الذي أعترف له بالفضل حيث قام بتصحيح قصائدي يف أول            ..  أخذ بيدي يف جمال األدب    

 .املشوار
 أما اخلطوات األوىل من حيايت، فأنا ال أعرف شيئاً يذكر عن طفوليت، كل الذي أعرفه مساعاً                  -

حملكمة الشرعية يف رعاية والدي،     أين ولدت يف مدخل بيت من بيوت مكة، ونشأت طفالً يف ردهات ا            
بني من اجلريان، وال زلت أذكرهم، وأذكر هلم هذا اجلميل عليورعاية الناس الطي. 

 . ولقد من اهللا علي بنعمه فأكملت تعليمي الثانوي-
 وخترجت وهللا احلمد من مدرسة الفالح من األوائل، ولكين كنت فقرياً، وكانت الوساطة                -

سباب القوية للحصول على الوظيفة، أما الفقري ابن الفقري فال جيد السبيل إليها، حىت               والوجاهة من األ  
على "  بيت البنا "شاءت األقدار، ولعبت الصدفة دورها ذات ليلة يف سهرة ما يف بيت أحد اجلريان هو                

 وبينوا له   ما أذكر، وقدمين بعض اِإلخوان إىل األستاذ حممد سعيد عبد املقصود خوجه وامتدحوين أمامه             
أنين خترجت من مدرسة الفالح، وأنين مل أجد وظيفة، بينما احلقيقة، أنين كنت أعمل بوظيفة مؤقتة منذ                 
عدة أشهر حتت مسمى كاتب يف إدارة إحصاء النفوس، واليت متكَّنت من احلصول عليها بعد جناحي يف                 

 يف إحصاء النفوس جولة ال جمال       وكان يل .  مسابقة أُعدت لذلك وقد حصلت فيها على املركز األول        
 .لذكرها اآلن



مطبعة " خطويت األوىل اليت أحسست أين شعرت ا بطعم احلياة كانت املطبعة األمريية                 -
، ويف رعاية الشيخ حممد سعيد عبد املقصود، وكنا خنبة من الشباب أذكر منهم على سبيل                  "احلكومة

ألستاذ أمحد مالئكة، واملرحوم عبد اهللا عريف، وحسني        املثال األستاذ عبد اهللا بلخري شاعر الشباب، وا       
 .خزندار، ومصطفى كمال باتبارة، وعبد الكرمي خملص، وحسن الياس

 وكنا جمموعة من الشباب املثقف اختارنا األستاذ حممد سعيد عبد املقصود خوجه حوله، وكان               -
ته بتعييين كاتباً يف املطبعة براتب      يرعانا الرعاية الكاملة ومن رعايته يل بصفة خاصة أنه أصدر تعليما           

فراش، وكان الكاتب الذي يتقاضى راتب فراش يتولّى القيام بعمل الوارد والصادر، ومهمة مأمور                
 جنيهات آخذها من العم حممد       ٤املستودع، ومصحح اجلريدة، وذلك كله مقابل مرتب مقداره           

 .- اهللا يرمحه -بامحدين 
 إىل احلياة، وعرفت طريقي إىل العمل، وتعلَّمت من حممد سعيد            ويف تلك الفترة عرفت سبيلي     -

 .عبد املقصود العمل اجلاد
جياد وكان أحياناً يتصل يب هاتفياً، ويطلب مين        أ فقد كان يسكن يف اخلريق وكانت املطبعة يف          -

 مرتله من   إجناز عمٍل ما فال أكاد أمجع أوراقي ألنفِّذ تعليماته، حىت أجده واقفاً أمامي وقد قدم من                 
 .اخلريق

 مشيت املشوار مع حممد سعيد عبد املقصود، وارتبطت ذا املشوار باحلركة الفكرية، وأنا                -
كنت ناشئاً، كل مؤهاليت هي املؤهالت اليت حصلت عليها من مدرسة الفالح فيما يتعلق بالنحو                  

 .ة املقاالتولكنين ال أعرف شيئاً عن كتاب. والصرف، والبالغة والبديع، وموازين الشعر
 وكان السيد رشدي ملحس مدير اجلريدة، واألستاذ حممد سعيد عبد املقصود مدير املطبعة،               -

 .يكلفاين بتبويب اجلرائد والربيد
 على أن الشيء الذي أحب أن أقوله يف هذه املناسبة أن مبادالت الصحف يف تلك األيام خري                  -

، )أم القرى (وم بإصدار جريدة واحدة أسبوعية هي       فرغم أن املطبعة كانت تق    ..  منها يف الوقت احلاضر   
 صحيفة متنوعة، ما بني جمالت وجرائد،       ١٥٠كانت اجلرائد واالت اليت تصلنا من اخلارج أكثر من          

وكانا يتركان يل فرصة تبويب هذه اجلرائد، وكنت شغوفاً بالقراءة، فبدالً من القيام بتبويب اجلرائد                
تاذ رشدي ملحس واألستاذ حممد سعيد عبد املقصود يرياين ويتركاين           أمك يف قراءا، وكان األس    

 .لشأين عدة ساعات، وكانا سعيدين ذا
 وكانت لنا مع األستاذ حممد سعيد عبد املقصود خوجه ذكريات مجيلة، أذكر منها أنه كان                 -

اذ عبد اهللا بلخري    يبعث احلماس فينا كناشئة، وكان أملعنا وأبرزنا شاعر الشباب يف ذلك الزمان األست             
 .الذي كان من أبرز الشباب حول املرحوم األستاذ حممد سعيد عبد املقصود



 ومن الذكريات اجلميلة أيضاً أن األستاذ حممد سعيد عبد املقصود يعرف يف ذلك الوقت                 -
فقط وكان يف مكة يف ذلك الوقت تاجر حيمل نفس االسم، وهذا التشابه             ..  باألستاذ حممد سعيد خوجه   

يف االسم جنم عنه كثري من اللبس، فقد حيدث بصفة متكررة أن تصلنا عن طريق الربيد خطابات حتمل                   
بوليصة شحن أو مناقصات، فنكتشف عدم عالقتنا ا وأا ختص حممد سعيد خوجه التاجر، فنرسلها له                

ة كتب،  معتذرين، ويف الوقت ذاته تصله خطابات حتمل مقاالت، أو طلب نشر إعالنات، أو جمموع              
فيكتشف أا ختص حممد سعيد خوجه الكاتب، فريسلها لنا معتذراً، وأخرياً رأى األستاذ حممد سعيد                
خوجه األديب أن أفضل طريقة لوضع حد هلذا اللبس أن يضيف إىل امسه اسم والده عبد املقصود حىت                  

 :يصبح االسم هكذا
 " حممد سعيد عبد املقصود خوجه"

-    ا جداً أين بعدما عملت فترة يف اجلريدة رأى والدي أن أنتقل                ومن البدايات اليت أعتز 
ألعيش مع والديت باملدينة، وفعالً انتقلت إىل املدينة، ووجدت باملدينة نشاطاً فكرياً وأدبياً حيث كان                
األستاذ عبد القدوس األنصاري، وأمحد ياسني اخلياري، وجمموعة من الزمالء يعقدون ندوة أسبوعية               

. ري، واألستاذ حممد حسني زيدان والطرابزوين والسيد مدين، وآخرون هلم جمموعة أخرى            بشكل دو 
ويف كل ليلة مخيس يلتقي أفراد هذه اموعات يف ندوات يشترك فيها كل شباب املدينة، وتدور فيها                  
مناقشات، ومساجالت أدبية، وكنت أحضر هذه الندوات، وكان األستاذ عبد القدوس األنصاري              

عين على املشاركة، فشاركت يف مساجلة، كان ضيفهم فيها املغفور له الشاعر الكبري علي أمحد                يشج
باكثري الذي حضر للمدينة وكان من أنصار الشيخ عبد القدوس األنصاري، وكانت أحلى املساجالت              

ني يف تلك الفترة مساجلة اشترك فيها عبد اللطيف أبو السمح، وعبد القدوس األنصاري، وأمحد ياس               
اخلياري، وعلي أمحد علي بلخري، وصاحل احليدري، وآخرون، وكانت مساجلة لطيفة حيتفظ ا األستاذ              

 .عبد القدوس إىل اآلن عنده
 

 :ومما جاء يف تلك األمسية
ــون  ــياِر أراك تكــ ــا يف اخلـ ومـ

. 

ألكــل اخلــياِر دعــيت اخلــياري    
. 

 

 . وهذا البيت للشاعر علي أمحد باكثري من قصيدة قاهلا يف السيد أمحد ياسني اخلياري-
 . وقد شاركت يف هذه املساجلة ببيت شعر ال غري-
 . ميدين بالكتب- رمحه اهللا - وكان األستاذ عبد القدوس األنصاري -



لوا باألدباء القادمني من جدة، يتنافس يف ذلك         ومن عادة أدباء املدينة يف تلك الفترة أن حيتف         -
جمموعة األستاذ الزيدان وجمموعة األستاذ األنصاري، ومن أكرب هذه احلفالت تلك احلفلة اليت أقيمت               

 .لألستاذ بكر ناظر
 وكان من مالمح احلركة الفكرية يف ذلك الوقت الصراعات األدبية، وكان من أشدها املعركة               -

، - رمحهما اهللا    -بني األستاذ حممد حسن عواد، واألستاذ عبد القدوس األنصاري          األدبية اليت نشبت    
واليت شهدت مولدها، وعشتها قلباً وقالباً وكان الصراع يف البداية موضوعياً، غري أن األستاذ حممد                 

 خرج عن املوضوعية بعد ذلك، وأخذ يوجه لألستاذ عبد القدوس األنصاري            - رمحه اهللا    -حسن عواد   
قداً شخصياً الذعاً أثار حفيظة مجاعة املدينة، وكان من الذين تأثَّروا لذلك األستاذ عبد اللطيف أبو                  ن

بيتني من الشعر يقول    "  جريدة صوت احلجاز  "السمح الذي كتب يف اجلريدة اليت نشرت املقال وهي          
 :فيهما

ــازي  ــوت املخـ ــذه صـ هـ
. 

ــازِ   ــوت احلجـ ــذه مــ هـ
. 

ــا صـــ  ــاِزإـ وت احلجــ
. 

ــنها   ــل عـ ــذَب القائــ كَـ
. 

 

 . وكان هذا دفاعاً عن األستاذ عبد القدوس األنصاري-
 أما عن بداييت يف الكتابة فما بدأا شاعراً، وإمنا بدأت أكتب القصة، وارتبطت هذه البداية                 -

ص علينا الشيخ أسعد خباري والد السيد       بواقعة عجيبة حببت إيلَّ كتابة القصة، ففي أحد اللقاءات ق          
حممود أسعد حكاية لطيفة، خالصتها أن حرباً نشبت بني ملكني متجاورين، وهزم أحدمها اآلخر وكان               
للمهزوم ابن هاجر بعد هزمية والده إىل بلد آخر، وأصبح يطلب الرزق متسوالً، ويف أحد األيام، وبينما                 

 السيدة اليت كانت تطل من الشرفة، فأعجبت به حيث كانت           كان نائماً حتت إحدى الشرفات أبصرته     
ال تزال تبدو عليه آثار العز والنعمة، فدعته إىل مرتهلا، وما إن رأته حىت شغف قلبها به، وأخذ يسرع يف                    
نبضه كأنه يستحثها إىل أن تبادر إىل إعادة رونق الشباب واحليوية فيه، فأعطته مالبس نظيفة بعد أن                  

حلمام ِإلزالة ما علق به من آثار السفر والتعب ومنحته عشر جنيهات ووعدته أن                 أمرت بإعداد ا  
يزورها مرة أخرى وتكررت زيارته هلا، ويف أحد األيام بينما كان يتجول يف السوق وقف أمام دكان                  

 وما إن حمله شيخ التجار حىت عرف أن املالبس اليت يرتديها هي              - زوج ابنة امللك     -شيخ التجار   
فاستدعاه، وسأله من أين لك هذه املالبس؟ فقص عليه         !  بسه بالذات، كيف أمكنه احلصول عليها؟     مال

 .القصة من ألفها إىل يائها
 وبعد أن انتهى من حكايته مل يتمالك شيخ التجار نفسه، فذهب على الفور إىل امللك، وقال                  -

ب منه أن حيضر إليه الرجل ليسمع منه        إنَّ ابنتك خائنة وشرح له القصة اليت مسعها من الرجل فطل          :  له



إن :  قصته حىت يستطيع أن يصدر حكمه على ضوء ما يسمع ومبا يرضيه، فذهب إىل الرجل وقال له                 
امللك يريد أن يسمع قصتك مع تلك السيدة وألنه حيب ويستمتع دائماً بسماع مثل هذه احلكايات                  

 .الطريفة
 شيخ التجار قبل أن يصطحبه إىل قصر امللك سأله           ومل يفطن الشاب حلقيقة األمر فصدقه، لكن       -

 .عن موعده مع تلك السيدة فأجابه غداً الساعة العاشرة
 وانتظر شيخ التجار املوعد بفارغ الصرب وقبل املوعد احملدد للقاء انطلق إىل مرتله متقلِّداً                  -

حادثان، وقام بتفتيش املرتل    سيفه، ووصل بعد أن توقَّع أن تكون زوجته والشاب جمتمعني متعانقني أو يت            
كانت :  وعندما قابله يف املساء سأله عن نتيجة مقابلته يف الصباح فأجابه الشاب           .  ولكنه مل جيد الشاب   

عندما كنت مع السيدة اجلميلة حضر زوجها وقام بتفتيش         :  ما هي املفاجأة؟ فقال له    :  فسأله.  مفاجئة
ألا خبأتين بني طيات حصرية كانت هناك، مث        :  لشابوكيف ذلك؟ فأجاب ا   :  فسأله.  املرتل ومل جيدين  

 .طلبت مين أن أزورها غداً وضربت يل موعداً الساعة كذا
ويف املوعد احملدد ذهب شيخ التجار إىل املرتل حامالً سيفه يغلي جوفه انتقاماً وثأراً لعله يظفر به                 

ماً وحسرة، لكنه مل جيد أحداً حيث خبأته        حىت ميزقه، وعاد كما عاد يف املرة األوىل يقضم أصابعه ند           
ما دمت سيئ الظن يف     :  بداخل صندوق املطبخ، وطلبت أن يكرر زيارته هلا غداً، وعندئٍذ قالت لزوجها           

أخالقي وتصرفايت فسأترك لك املرتل وأتوجه إىل البستان، ووعدت الشاب أن يزورها هناك، وذهب               
ا متلبسني، ولكن زوجته خبأت الشاب يف الربكة، وطلبت من           شيخ التجار إىل البستان لعله يضبطهم     

زوجها عندما حضر أن جتري معه مباراة يف الرماية حبيث يرمي كل منهما حجراً ويصوب على قرعة                  
 .صغرية فمن أصاا فله حق البقاء يف احلديقة، ومن أخطأها فعليه االنصراف

 .ابة القرعةونظراً لتوتر أعصاب زوجها مل يتمكَّن من إص...
أحضر الشاب، فإن حكى يل قصته      :  فخرج، وذهب إىل امللك، وحكى له ما حدث فقال له          

ومشمت فيها رائحة اخليانة فسأعاقبهما كما حتب، فذهب شيخ التجار إلحضار الشاب وأحضر امللك               
 ملح الفتاة خلف  .  ابنته، وطلب منها أن تقف خلف احلجاب، وعندما حضر الشاب، وأخذ يروي قصته            

مث فتحت عيين واستيقظت    ..:  مث ماذا؟ فقال له   :  احلجاب وهي تبكي فتوقف عن احلديث فسأله امللك       
 .فقال كل ما ذكرته كان جمرد حلم.. ماذا تعين؟:  قال امللك..من املنام
 . وقد طلب منا السيد أسعد أن نكتب هذه احلكاية بأسلوب قصصي مقروء يشد القارئ-
إنك :  أسلوبه، وقد وفِّقت يف كتابتها، فقال السيد علي أمحد باكثري          فتسابقنا يف الكتابة كل ب     -

 .قاص مبدع، فعليك مواصلة السري يف كتابة القصة، وأباركك ككاتب قاص



 وكنت يف ذلك الوقت أعمل يف دار األيتام، وقد علَّق بعض الزمالء على اشتغايل بدار األيتام                 -
فقررت .  ينة؟ يف حني يتركها الناس إىل مكة للعمل هناك        ما رأيكم يف شخص قدم للعمل باملد        -:بقوهلم

عدت إىل مكة، وعندما قابلت األستاذ حممد سعيد عبد املقصود سألين           .  ترك الوظيفة والعودة إىل مكة    
: ملاذا عدت؟ مع أنك قد وجدت عمالً يف املدينة، فأخربته مبا عيرين به زمالئي يف دار األيتام، فسألين                  

ة للعمل يف املطبعة؟ فأجبت باإلجياب، وعدت بالفعل للعمل يف املطبعة مصححاً،             هل ترغب يف العود   
فبسببه .  وكانت هذه بداية جتربيت يف الصحافة، وكان حملمد سعيد عبد املقصود أثر كبري يف حيايت                 

عرفت امتالك النقود حيث كانت املطبعة تقوم بطبع تقاومي أم القرى وتوزعها على الدوائر الرمسية                 
املكتبات   -:فدعاين األستاذ حممد سعيد وقال يل     .  لى املكتبات وعلى السوق وحتصل قيمتها فوراً       وع

 .والدوائر الرمسية أنت مسؤول عن البيع هلا، ومسؤول عن حتصيل قيمة ما تبيعه
وقمت بالفعل  .   ولقد كانت الكمية اليت وكّلين ببيعها ما بني سبعة إىل عشرة آالف نسخة               -

صال مبالغها وتوريدها للمحاسبة وبعدما انتهت عملية البيع وتوريد القيمة، أعطاين             بتوزيعها واستح 
% ١٠هذا مقابل أتعابك يف بيع التقاومي بواقع          -:ِلم هذا املبلغ؟ فقال     -:مخسني جنيهاً ذهباً، فسألته   

 .من قيمة املبالغ اليت متَّ حتصيلها
ىن العناد يف سبيل الوصول إىل الغاية، تعلَّمت        وقد تعلَّمت فيها مع   ..   هذه هي بداييت يف املطبعة     -

لعدم وجود عمال   ..  ذلك من حممد سعيد عبد املقصود الذي أنشأ مدرسة لتعليم الصف والطبع             
باملطبعة، واختارين مراقباً لتلك املدرسة، وكان يصرف للعمال مكافآت تشجيعية لرفع مستواهم               

رئيس قسم الطبع، ورئيس قسم التجليد،      .  ام املختلفة وتشجيعهم على التعلم، وعين منهم رؤساء لألقس      
وكان ..  واختار نفراً منهم وأرسلهم بعثة للخارج على حساب املطبعة لدراسة التجليد والصف والطبع            

خيطط ِإلقامة أكرب مطبعة يف العامل العريب، فال ينفك ليل ار يف اجتماعات متواصلة ودراسات ثقافية                 
وتعترب املطبعة الكربى اليت وضع هلا األساس هي        .  رب مطبعة يف العامل العريب    وإعداد مستمر ِإلنشاء أك   

العمارة اليت تقع يف مدخل مكة، واليت فيها الشرطة اآلن، ويعترب العاملون يف مطابع مكة اآلن معظمهم،                 
ن وقد أصبح بعضهم اآل   ..  إن مل يكونوا كلهم من عمال املطبعة اليت أسسها حممد سعيد عبد املقصود             

أصحاب مطابع مستقلة، وما ذلك إالَّ بتوجيه األستاذ حممد سعيد عبد املقصود، وهناك أشياء كثرية ال                
يتسع الوقت لذكرها، ولكين كما قلت آنفاً، سألتزم بذكر البدايات، وإذا أحببت أن أرد الفضل                 

لثالثة كان هلم أياٍد    ألهله، فإن حممد سعيد عبد املقصود، وعباس قطان، وحممد سرور الصبان، هؤالء ا            
عباس قطان فقد كنت أعمل مبكتبه بوظيفة       /  بيضاء كثرية فلهم الشكر بعد اهللا، وعلى ذكر األستاذ         

فلم يكن هناك غري يوسف ياسني للشؤون اخلارجية وعبد         .  سكرتريه اخلاص وكان هو رجل مكة األول      
اعية كان مرتبطاً بعباس قطان،     اهللا السليمان للشؤون املالية، وكل ما عدا ذلك يف الشؤون االجتم            



وأثناء عملي سكرترياً ألمانة العاصمة، اختارين بل انتدبين باألصح للعمل سكرترياً لبلدية الرياض فترة              
من الزمن، وعندما رجوته أن يعفيين من هذه املهمة أفادين بأنه اختارين ألتولّى معه اِإلشراف بصفة                  

ياض وبلدية اخلرج، وبلدية الليث أيضاً، وقد أعطتين هذه         خبري، وذهبت وسامهت يف تأسيس بلدية الر      
عبد اهللا بلخري كان    /  املسامهات حيوية أكثر، وبعداً أكرب يف تفهم معىن احلياة، وباملناسبة فإن األستاذ            

يعمل يف ذلك الوقت بالقصر امللكي بالشعبة السياسية، فهو شيخ السياسية وشيخ اِإلذاعة، وكانت                
ق األدب، وقد أحسن ضيافتنا، ولقد كانت ظروف عملي بالبلدية سبباً يف                دارته ملتقى عشا  

فقد تعرفت على صور متباينة من الناس، ووقفت        .  االنطالقات االجتماعية الكبرية اليت حقَّقتها خالهلا     
 .على تعامل األفراد مع اتمع، وعرفت احلياة بصورة أوسع

ومن أطرف املواقف اليت    .  ثري احلركة ونشيط   وكان الشيخ عباس قطان سعيداً يب كناشئ ك         -
مرت يب أثناء عملي سكرترياً للشيخ عباس قطان أنه جاء ذات يوم، وأخربين أنه ينوي السفر إىل مصر                  

ماذا أفعل يف مصر؟ وأنا ال       -:  يف مهمة تتعلَّق بأوقاف احلرمني، وأبدى رغبته يف اصطحايب، فقلت له          
ال حتمل مهّاً لذلك، فرحت هلذه الرحلة، حيث مل تتجاوز رحاليت،            -:  أملك مصاريف السفر، فأجابين   

 أمحد عبد الغفور عطار وعبد اللطيف أيب السمح،         /مدينة جدة اليت أتوجه إليها غالباً، بصحبة األستاذ       
وكنا نرتل من مكة إليها لنشتري جملة الرسالة والعقبة، ونرى كل جديد أحضره الربيد، وكانت الرحلة                

 الت واجلرائد إالَّ حمل واحد                 تستغرق منا يومني، يوماً للذهاب ويوماً للعودة، ومل يكن هناك لبيع ا
ألحد أعضاء مجعية احلمري، وهو األستاذ عبد الرمحن يغمور، وعلى فكرة، فإن شباب جدة ومنهم،                 

بد الرمحن  إضافة إىل ع  .  حممود عارف، ومحزة شحاته أسسوا هلم مجعية وأطلقوا عليها اسم مجعية احلمري           
 .يغمور وغريهم

. وكنا نقرأ لزكي مبارك وطه حسني والعقاد      .   ومل يكن يف تلك األيام ما يشغلنا سوى القراءة         -
وكانت .  أريد أن أقدمك ألدباء مصر    :  وقد حبب الشيخ عباس قطان يل السفر إىل مصر عندما قال           

ح، وفعالً سافرت معه إىل     تلك رغبة مل أحلم بتحقيقها يف ذلك الوقت، ولذلك كدت أطري من الفر             
دسوقي أباظة باشا، وقبل موعد      -:  مصر، وكان يشغل وزارة األوقاف يف ذلك الوقت معايل األستاذ         

غداً سنتوجه ملقابلة الوزير وهو من مجاعتك جمنون         -:  قال يل الشيخ عباس مداعباً    ..  مقابلتنا له بيوم  
ة الوزير بصحبة الشيخ عباس، ومحلت حقيبة       ويف الصباح هيأت نفسي ملقابل    .  أدب، ومن كبار األدباء   

األوراق، وأنا سعيد ألين سأقابل أول شخصية أدبية يف مصر، بل هي أكرب شخصية أدبية، حيث كان                  
دسوقي أباظة باشا، رئيس رابطة األدب احلديث يف مصر، وعندما وصلنا إىل بوابة الوزارة، مسح احلرس                

ت عبثاً إقناع الضابط الذي يقف على الباب أين سكرتري          واستوقفوين، وحاول ..  للشيخ عباس بالدخول  
الشيخ، وأين أمحل معي مجيع األوراق اليت سيبحثها مع معايل الوزير إالَّ أنه مل يقتنع وحاول أن يطفئ                   



غضيب، فطلب إحضار كأس متر هندي ولكين رفضت أن أتناوله، وعندما تلفَّت الشيخ عباس ومل جيدين                
سكرتريي الذي حيمل األوراق واملعامالت، فأرسل       -:   فأجابوه من طاهر؟ قال    حياله، فسأل أين طاهر؟   

يا :  دسوقي باشا سكرتريه ليستدعيين، وعندما جاء السكرتري هزين بطريقة جافة، وقال بعبارة قاسية             
ال أعرف، فعاد السكرتري وأخربهم أنه مل جيد طاهر          :  جدع هل تعرف أين طاهر زخمشري؟ فقلت له       

وخرج بنفسه  ..  إنه وصل معي وكان معي يف املصعد      :  وقال هلم ..  ستغرب الشيخ عباس  زخمشري، وا 
إم رفضوا السماح يل    :  ملاذا مل تدخل؟ فقلت له     -:  قال يل ..  للبحث عين فوجدين جالساً عند الباب     

ويف مكتب الوزير، طلب من خدمه إحضار بعض          .  فاصطحبين معه إىل مكتب الوزير     .  بالدخول
ردة، فأحضروا كأسني إحدامها للوزير واألخرى للشيخ عباس، ومل حيضروا يل شيئاً،              املشروبات البا 

      أمل حيضروا لك مشروباً؟ فاغتنمت الفرصة، ورويت له        :  عندئٍذ شعر الشيخ عباس باحلرج وسأل الوزير
الطرفة اليت كانت تروى عن إمام العبد وحممود سامي البارودي، يف مكتبه، حيث طلب حممود سامي                 

ملاذا مل حتضروا   :  ارودي من خدمه أن حيضروا له مشروباً فأحضروا كأساً قدموها له، وعندما سأهلم             الب
هذا من حقه أن يشرب معنا خارج املكتب، فقلت لدسوقي          :  لألستاذ إمام العبد كأساً أخرى، فقالوا له      

 الدخول مع   لقد فطن حراسك لذلك، فأسقوين كأساً من شراب متر هندي، عندما منعوين من             :  باشا
فأجبته أنين على أمت    ..  الشيخ عباس، فانشطرت احلكاية مين، ودعاين لزيارة رابطة األدب احلديث          

االستعداد للحضور، وإذا كان يف اِإلمكان احلصول على طبق من العدس، وما قلت له ذلك إالَّ ألين                  
باظي من األطباق    وكان العدس اإلِ   ...أعلم أن أسرة أباظة يف مصر، مشهورة بإجادة طبخ العدس           

إنين أقرأ كثرياً     -:  إنت واخد بالك من احلكاية، فقلت له        -:  املشهورة، فضحك وقال باللهجة املصرية    
عن األدب املصري، وأعرف الكثري من عادات املصريني وتقاليدهم من خالل قراءايت للصحف                

 .واالت املصرية
 مصرين على أنين ال     -اهم اهللا خرياً     جز - ويف غضون هذه الفترة، كان اِإلخوان يف مكة           -

وأين لن أفلح يف نظم بيت واحد من الشعر، وكانوا يسخرون مين ومن             ..  أصلح مطلقاً أن أكون شاعراً    
 حيث كتب يف    - يرمحه اهللا    -حماواليت الشعرية، ولعل أحلى السخريات كانت لألستاذ عبد اهللا عريف           

أما طاهر  :  مقالة يقول فيها  "  حماكمة األدباء   "-  :سلسلة املقاالت اليت كان ينشرها حتت عنوان       
زخمشري، ففي يده قصيدة يدور ا يف ردهات احملكمة حبثاً عمن يستمع هلا ويدفع له رياالً، وصادف                  

        األستاذ عبد القدوس األنصاري واألستاذ أمحد عبد        عندما كنت مع األستاذ عباس قطان يف مصر تواجد 
وكان األستاذ أمحد   ..  كنت أهرب من الشيخ عباس، وأذهب للبحث عنهما       الغفور عطار أيضاً هناك، ف    

ن عرفنا  ممعبد الغفور عطار أكثرنا نشاطاً وحركة وقد كان دليلنا إىل معرفة كثري من األدباء يف مصر، و                
وكان بيننا  ..   قبل أن يتجه االجتاه الديين     - رمحه اهللا    -من األدباء املصريني آنذاك األستاذ سيد قطب        



مناقشات حادة حناول فيها بشىت الطرق واألدلة أن نقنعه بصحة املسائل الدينية، ومبعرفته استطعنا أن                
. السيد قطب، وأخوه حممد، وأختاه    :  نتعرف على األطياف األربعة كما يسميهم، واألطياف األربعة هم        

 ".األطياف األربعة"وقد صدر أول أثر أديب هلم بعنوان 
باألستاذ سيد قطب، واصطحبناه معنا إىل اِإلسكندرية وذكر لنا أن هذه هي              توثَّقت عالقتنا    -

أحالم "وبعد عودتنا إىل القاهرة، أطلعته على ديواين         .  الزيارة األوىل اليت يقوم ا إىل اِإلسكندرية       
هذا جيد ملاذا ال تطبعه؟ فأشعل بذلك احلماس يف نفسي للقيام بطبعه،               -:   وبعدما قرأه، قال   "الربيع

 وكنت أحتاج لبعض    ..وبدأت املفاوضات مع أصحاب املطابع لالتفاق غري أن النقود اليت معي قليلة            
النقود لعالج عيين، ووقعت بني خيارين إما طبع الديوان، أو عالج عيين، ففضلت أن أطبع الديوان                 

 األستاذ أمحد   على أن أعاجل عيين، ونفدت النقود اليت معي قبل االنتهاء من طبع الديوان، وأشار علي               
عبد الغفور عطار أن أقترض من األستاذ إبراهيم شاكر الذي كان موجوداً يف ذلك الوقت بالقاهرة                  
بعضاً من املال ألكمل طبع الديوان، ترددت بادئ األمر لكنه أحلَّ علي كثرياً حىت اقتنعت وكتبت                  

بع ديواين، وأين يف حاجة إىل      رسالة لألستاذ إبراهيم شاكر أوضحت فيها أنين شاب سعودي أفكر يف ط           
 أرجو التكرم وإقراضي املبلغ، وسأعيده لك عندما         ..مبلغ مخسني جنيهاً تكملة تكلفة طبع الديوان       

وطلب األستاذ إبراهيم شاكر مقابليت، وحني تشرفت مبقابلته، سألين عن الشخص            .  أعود إىل الوطن  
 هل أنت صاحب هذه الرسالة؟ -: الذي كتب الرسالة بقوله

يف املطبعة، امتنع املسؤولون ا عن      :  وأين ديوانك؟ فأجبته  :   فأجبته باِإلجياب، فسألين قائالً    -
شكرته .  إياك أن تضيعها  :  فأعطاين اخلمسني، وقال يل   .  إكمال طباعته إال إذا أحضرت هلم نقودهم       

 وان على عالج عيين؟كيف أضيعها، وأنا الذي فضلت طبع الدي: وانصرفت وأنا أحدث نفسي متسائالً
 ومن الطرائف اليت صادفتها يف تلك الرحلة أنين ذات يوم، وأنا يف طريق عوديت من املطبعة إىل                  -

مقر سكين، وقفت عند أحد احملالت لتناول كأس من عصري القصب، وكنت أمحل بعض كراريسي من                
 املناضد وطلبت من    الديوان يف طبعتها األوىل ِإلجراء التصحيحات الالزمة، وجلست على إحدى           

صاحب احملل كأساً من عصري القصب، وعندما قدم يل كأس العصري أبصر يف يدي الديوان، وأنا                   
هل تسمح يل مبا يف يدك ألرى ما به؟ فأعطيته إياه،            :  فقال يل .  منهمك يف قراءته، ونظر إىل الديوان     

: ملن هذا الشعر؟ قلت له    :  وان، مث قال  هل تقرأ الشعر؟ فلم جيبين، وأخذ يقرأ يف الدي        :  وقلت له متسائالً  
إن هذا الشعر جيد، مث دعاين داخل احملل خلف ستارة تفصل بني مرتادي احملل                :  هذا شعري، فقال  
 .واستراحة صاحبه

وقال يل بائع   .   فما أن دخلت حىت رأيت مكتبة كبرية، حتتوي على جمموعة كبرية من الكتب              -
لقد تويف والدي   ..   علمياً ألنال به درجة الدكتوراة يف احلقوق       إنين أعد يف الوقت احلاضر حبثاً     :  القصب



فجأة وترك هذا احملل، وأنا أعمل به ألرعى إخويت، ويف نفس الوقت أعد البحوث الالزمة لرسالة                   
لقد أعطتين قصة هذا الرجل عرباً مجة، وبعثت يف نفسي الثقة           .  كلما أبصرت إىل ذلك سبيالً    .  الدكتوراة

مل يف سبيل احلصول على بلوغ املرام، وقامت بيين وبينه صداقة دامت وقتاً               والطموح وحب الع  
طويالً، وكنا نتبادل الرسائل، وبعد عودتنا من مصر إىل اململكة العربية السعودية، أخربت الزمالء أين                

 ويف تلك السنة اشتركت يف مسابقة للشعر بالقسم العريب يف إذاعة          .  طبعت ديواين، ولكنهم مل يصدقوين    
 .لندن وفازت قصيديت باجلائزة الثانية

 كانت حياتنا يف القاهرة كلها مرتبطة بالناحية األدبية، وكان األستاذ أمحد عبد الغفور عطار                -
 .يصطحبين ليل ار إىل اجلماعات األدبية واألدباء، ومل نر يف القاهرة أي شيء آخر

ان سعودي ينشر لكين فوجئت بعزم       وبينما كان ديواين حتت الطبع كنت أعتقد أنه أول ديو          -
، وأحسست حينئٍذ أنه سيخطف مين       "اهلوى والشباب "األستاذ أمحد عبد الغفور على طبع ديوانه         

فقلت .  األضواء، فهو ال يعاين من قلة الفلوس، وسينتهي من طبع ديوانه قبل أن أنتهي من طبع ديواين                 
من أنا حىت أقوم بكتابة     :  ؟ فضحك ساخراً وقال   ما رأيك يا أستاذ أمحد أن تكتب يل مقدمة الديوان         :  له

مقدمة ديوانك؟ ولكنين حاولت إقناعه حىت وافق على كتابتها وأحملت له أن يذكر فيها أن هذا الديوان                 
هو أول ديوان يصدر يف احلجاز يف العصر احلاضر، وعندما عدنا إىل أرض الوطن، وكان األستاذ أمحد                  

ع ديوانه ونشره، كتب بعض األدباء باململكة عنه أنه أول ديوان شعر            عبد الغفور عطار قد انتهى من طب      
 /هذا غري صحيح، ألن ديواين هو أول ديوان، والدليل هو ما خطه األستاذ            :  فقلت هلم .  يصدر باململكة 

واهللا غلبتين، فقد سجلت علي هذه      :  فقال األستاذ أمحد  .  أمحد عبد الغفور عطار بيده يف مقدمة ديواين       
 .وال أستطيع إنكارهاالكلمة 

 تابعت سري العمل فيما يتعلق بطبع الديوان حىت متَّ نشره، وأود يف هذه املناسبة أن أعتذر عن                  -
 .تقصريي جتاه الكل وأرجو أن يصفحوا عن كل تقصري بدر مين

 وال أدري ماذا أقول هلؤالء الذين أحاطوين باحلب، وما انفكّوا يسألون عين دائماً، سوى أن                 -
 . اعتذاري عن التقصري يف حقهم، والسالم عليكمأكرر 

 

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 :مث ألقى حممد بن أيب تراب الظاهري قصيدة، نيابة عن أبيه، هي

ــر  ــيث كاس ــت ل ــتكفت فأن ــو اع ول
. 

ــافر   ــدر س ــت ب ــيت فأن ــا اختف مهم
. 

ــاعر  ــك ش ــعراً ألن ــدى ش ــندي امل ي
                                                            . 

    ــابض ــبك ن ــإنَّ قل ــكت ف وإذا س
. 



ويدنســـون وأنـــت فيـــنا طاهـــر
. 

دىـون لك الص  ـن يشوه ـئ الذي ـخس 
. 

ــر؟  ــد هاجـ ــلوتنا أم ذاك صـ أسـ
. 

مــا بــال شخصــك غــاب عــنا مــدة 
. 

وهــواك يف قلــيب وقــود ســاجر   
. 

ــى  ــؤادك يف القل ــؤاد علــى ف قلــق الف
. 

ــر  ــحابك ناف ــن ص ــك ع ــرى كأن وت
                                                            . 

ــزلة   ــيم بعـ ــنأى أو تقـ ــتام تـ حـ
. 

ــاهر؟  ــك س ــم ل ــم كلّه ــنام إذ ه أت
. 

أزخمشــري علــيك رفقــاً بــاألىل    
. 

أم ذكـــريات قـــام مـــنها ثائـــر؟
. 

ــده؟   ــرام جدي ــيا الغ ــد يف دن ــل ج ه
. 

ــائر    ــو س ــا ه ــة مب ــار زوبع إعص
. 

عهـــدي بقلـــبك ال يهـــز نـــياطه 
. 

ــر   ــك عاب ــوهلا ب ــامد ومه ــل ص ب
                     .                                        

ــزاً  ــدائد عاجـ ــنحِن دون الشـ ال تـ
. 

أو مــا الــذي هــو مــن فــؤادك آســر
. 

وى؟ـي اهل ـك ف ـفمن الذي قد هاب جنب     
. 

ــته ق ــر فوهبـ ــت تغامـ ــباً وأنـ لـ
. 

ــها   ــف كل ــك العواط ــه ل ــت لدي رقَّ
. 

مــا صــار يف الدنــيا ومــا هــو صــائر
. 

ــي     ــزيٍح ال تع ــيت ن ــدت يف ب وقع
. 

ــر؟  ــوش أو حائـ ــت مشـ وإالم أنـ
                                                            . 

فـإالم هـذي احلـال تلـبث يـا ترى؟           
. 

كــال فـــذلك مســتحيل خاســـر  
. 

ــةٍ    ــل عالق ــنك ك ــع ع ــريد تقط أت
. 

ــر   ــك غاب ــن زمان ــيها م ــى عل وأت
. 

ــبةٍ    ــف حم ــناس أل ــني ال ــتك ب ربط
. 

ــر    ــك خاب ــا أدري وإن ــرى فم أح
. 

ــا   ــت حبفظه ــاعت وأن ــخو إذا ض تس
. 

ــر   ــك زاف ــني ذل ــدرك ح ــز ص وأزي
                                                            . 

إين مسعــــتك باكــــياً متــــنهداً 
. 

ــادر    ــيفاً ن ــا عن ــثلك ي ــب مب عج
. 

ــه   ــر وإنـ ــع املريـ ــرع الدمـ تتجـ
. 

ــاٍس جاســر شــرخ الشــباب فأنــت ق
. 

عــد للــتهكم مــثل مــا قــد كــنت يف 
. 

عـــنا حجـــاب الـــبعد إين ناظـــر
. 

ــاً    ــوب رافع ــت خط ــرب إذا حلَّ واص
. 

 

وبعد االنتهاء من إلقاء قصيدة الشيخ أيب تراب الظاهري التهبت أكف احلضور بالتصفيق             
الذي جه الشيخ أبو تراب، وإعجاباً منهم حبسن اِإللقاء          استحساناً منهم باألسلوب اجلديد     

الذي متيز به امللقي، وخاض بعض احلضور نقاشاً مع امللقي حول مرحلته الدراسية وختصصه                
 .ومستواه اجلامعي

أيب "وخالل تلك املناقشات اجلانبية ارتفع صوت األستاذ حممد سعيد طيب إطالق كنية              
 .رابعلى جنل الشيخ أيب ت" تريب



 :وقال بعضهم معلقاً على تكرمي الشاعر طاهر زخمشري
 إن األستاذ طاهر جدير بأن يكرم دائماً، وحبذا لو يلفت نظر احلضور إىل اجلوائز األدبية اليت                 -

 .ستعطى له اآلن
 

وهنا يتدخل األستاذ عبد املقصود خوجه ليعيد املياه إىل جماريها ويوحد حديث الس،               
 :فقال

 .. اِإلخوان يرغبون أن يقول أحد أصدقاء الضيف كلمة تكون مسك اخلتام إن-
فوقع االختيار على سعادة األستاذ عباس فائق غزاوي، الذي ارجتل الكلمة التالية وقال              

 : فيها
 

  ))كلمة األستاذ عباس غزاوي(( 
بابا طاهر يف هذا     يف الواقع ليس يل احلق يف الكالم، بل ال أجد ما أقوله بعد أن استمعنا إىل                   -

احلديث العذب الطويل اجلميل الذي أمتعنا به، وأعتربه مسك اخلتام إالَّ أن إخويت يلحون علي أن أقول                 
بابا .  كلمة، والكالم عن بابا طاهر ليس كلمة وإمنا كلمات كثرية ال تنتهي يف سهرة أو يف سهرات                  

. ه لوطنه وألبناء وطنه فحديثنا قليل وحمدود      طاهر مهما حتدثنا عنه كما قلت يف مرة سابقة وعن ما قدم           
 يف الطباعة أو يف البلديات      - كما استمعنا    -بابا طاهر كما تعلمون أكثر مما أعلم هو من البناة سواء            

 .أو يف إحصاء النفوس، وهو من بناة اِإلذاعة بل هو من مؤسسي اِإلذاعة
وأنا عايشت بابا طاهر كأستاذ     .  لعلم أساتذتنا الذين سبقونا يف اِإلذاعة يعلمون ذلك حق ا          -

وإذا كنا نكرمه اليوم فهذه ظاهرة رائعة حنييها بقلوبنا ونعتقد أن الوفاء يف             .  وكإنسان وهب لوطنه نفسه   
أمة دليل أصالتها، ولذلك فإننا نشكر كل من كرم بابا طاهر وأمثاله، وال يكون تكرمي الفنان أو                    

ينا واجبنا، جيب أن يكون      واحدة أو يف يوم واحد، ونعترب أننا قد أد         األديب أو الشاعر أو املفكر يف ليلة      
 .تكرمينا لألديب أو الشاعر تكرمياً مستمراً ويف كل جمال وبكل أسلوب، وال شك أننا نفهم ذلك مجيعاً

 :، قال"بابا طاهر" حتضرين رواية مسعتها من أحد األصدقاء منذ يومني أو ثالثة أيام عن -
طاهر ذات يوم مع رجل ميسور احلال عايل املقام من أبناء هذا الوطن حمباً لبابا                 اجتمع بابا    -

اطلب يا بابا طاهر    :  طاهر كما حنبه مجيعاً، ومعترفاً بفضله عليه شخصياً، وعلى هذا الوطن فقال له             
، وإن مل   سم ما تريد، وسأحققه لك أنا إن كنت قادراً على حتقيقه           :  ومتن، ماذا تتمنى؟ ماذا تريد؟ قل     

بابا "كان يتخيل ذلك الرجل أن      .  أكن قادراً فسأساعد أو سأمجع من يساعد على حتقيق هذه األمنية           
أتدرون ماذا طلب بابا طاهر؟ لقد      .  سوف يطلب بيتاً يف تونس أو بيتاً يف جدة أو خلوة يف مكة            "  طاهر



أهذا طلبك؟  :  ودهش وقال طلب أن تطبع جمموعة دواوينه لتكون يف جمموعة واحدة، فاستغرب الرجل            
وحقق الرجل أمنيته   .  نعم، ال أريد أكثر من ذلك     :  بقوله"  بابا طاهر "أهذا كل ما تريد حتقيقه؟ فرد عليه        

 .وصدرت اموعة اخلضراء
 هذا هو بابا طاهر الذي كرس نفسه لألدب وللشعر وللوطن وللفن، فلنحيه وال ننسى أن                  -

 .ه إحياء للقيم ولآلداب وللفنونحنييه كل يوم، ألننا يف حتيتنا ل
 .وشكراً.. .

 

وكانت كلمة األستاذ عباس غزاوي هي مسك اخلتام وانصرف املدعوون بعدها إىل تناول             
 .طعام العشاء

* * * 
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