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 حملات ِمن حياة احملتَفى به
 .هـ١٣٣٨ولد جبدة عام  •
 .مبكةتلقَّى تعليمه االبتدائي مبدرسة الفالح  •
 . رحلته العملية بسلك الشرطة، وتدرج يف وظائفها حىت أصبح مديراً لشرطة جدةبدأ •
 .شغل خالل عمله بالشرطة عدداً من املناصب منها مديراً للحج جبدة، ومدير اجلوازات واجلنسية •
 .توىل رئاسة حترير جريدة البالد •
 .مثّل صحافة اململكة يف عدد من املؤمترات الدولية •
 . جمال الصحافة واِإلذاعةله مسامهات كثرية يف •

• • •



 وقائع من حفل التكريم
 ))كلمة  األستاذ عبد ايد شبكشي(( 

يف حديث نبوي شريف معناه، أن من الرب مواصلة األبناء أصدقاء آبائهم، والتودد إليهم، وهذا                
ي، ما فعله األخ عبد املقصود خوجه عندما كرم األساتذة طاهر زخمشري وعبد القدوس األنصار                

من املعروف أن األدب عندما يؤرخ له، إمنا يؤرخ          .  وغريهم من الرواد، رواد أدبنا احلديث املعاصر      
عبد املقصود حممد سعيد عندما يكرم      /  ألئمته ورواده وقادته ومفكريه، وهذا ما يفعله اآلن األستاذ         

كما قيل جمال للقول،    األدباء من وقت آلخر، وأنا لست أديباً وال كاتباً حىت يكون لرحليت الطويلة               
وعندما صدر كتاب   .  لكن ميكنين أن أحتدث كقارئ يتابع ما يدور يف جمال األدب احلديث عن رواده              

كنا أطفاالً وأرجو أن تكون هذه هي نقطة البداية، كنا صغاراً، لقد كنا طالباً يف                 "  وحي الصحراء "
أمحد عبد  /  ين كنت ألتقي م األستاذ    مدرسة الفالح مبكة املكرمة، ومن زمالئي يف تلك املرحلة، والذ         

حممد حسن فقي وغريهم، ومما جيدر ذكره هنا هو أنه عندما رغب بعض أدبائنا              /  الغفور عطار، واألستاذ  
شيئاً من إنتاجهم، ومل يتم هلم ما أرادوا ألن اللجنة اليت           )  وحي الصحراء (الشباب أن يضم هذا الكتاب      

لذلك حتمس أدباؤنا الشباب    .  تاج، ومل توص إالَّ ِبضم اجليد منه      كلِّفت بذلك، قامت بغربلة هذا اِإلن     
عبد السالم  /  األستاذ:  لفكرة إنتاج كتاب مماثل، وتزعم الفكرة ونفَّذها القادة، أو الفرسان الثالثة            

.. هاشم يوسف الزواوي  /  علي حسن فدعق، واألستاذ   /  ، واألستاذ - رمحة اهللا عليه      -الساسي  
، وقدم له الشيخ حممد سرور الصبان،        "نفثات من أقالم الشباب احلجازي     "اسم  فأصدروا كتاباً ب  

ولعلكم تعلمون أن الشيخ حممد سرور الصبان كان أول من نشر شيئاً عن األدب السعودي يف                   
أنا يف ذلك الوقت كنت     ".  خواطر مصرحة "احلجاز، مث نشر بعد ذلك األستاذ حممد حسن عواد كتابه           

البالد "يعين  .  ، وهي عملية امتداد   "البالد"، واليت صدرت فيما بعد باسم       "ت احلجاز صو"أراسل جريدة   
اشترا الشركة العربية للطبع    "  صوت احلجاز "، ألن   "صوت احلجاز "ليست إالَّ امتداداً لـ     "  السعودية

 ، وكانت تصدر قبل احلرب العاملية     "البالد السعودية "والنشر، من حممد صاحل نصيف، وصدرت باسم        
وكانت تصدر  ".  البالد السعودية "، وبعد احلرب صارت تصدر باسم       "صوت احلجاز "األخرية باسم   

بعد "  البالد"وعندما جاء دور املؤسسات أُطلق عليها اسم        .  نصف أسبوعية، مث حتولت إىل جريدة يومية      
 .إليها" الرائد"و " عرفات"ضم 



، "أم القرى "، ألنه كان يرأس حترير       كنت أمتىن لو أن الشيخ عبد القدوس األنصاري موجود         -
يف املدينة املنورة عندما    "  املدينة املنورة "كذلك كنت أراسل جريدة     ".  أم القرى "وكنت أيضاً أراسل    

 .كان يصدرها األستاذان علي وعثمان حافظ
 هذه كل حيايت مع الكلمة الصحفية، وانتهت بأين تركت هذا، وحتولت إىل موظف إداري،                -

، اليت كانت تصدر    "البالد"ب أن أذكر أن األستاذ علي زهري كان سكرترياً لتحرير جريدة            على أنين أح  
األسبوعية، اليت حتولت فيما بعد إىل جملة       "  البالد"مالحق كثرية، مالحق أسبوعية كما أصدرت صحيفة        

 ".اقرأ"
 :أحد احلاضرين يسأل

  من ِمن األدباء له أثر يف حياتك؟-
 

 :الرد
أمحد حسن الزيات صاحب جملة     /   باألستاذ – بإذن اهللا    - أزال وسأظل معجباً      أنا كنت وال   -

مدرسة إىل جانب جملة    "  الرسالة"وكانت  .  هذا الرجل صاحب أسلوب مشرق غاية اِإلشراق      ".  الرسالة"
" الثقافة"مث هناك جمالت أثَّرت يف حيايت، منها جملة         ..  ، اليت كانت تصدر عن نفس دار الرسالة       "الرواية"
اليت كان  "  الكتاب"ليت كانت تصدرها جلنة التأليف والترمجة والنشر للدكتور أمحد أمني، وجملة               ا

.. اليت كان يشرف على رئاسة حتريرها الدكتور طه حسني         "  الكاتب"يصدرها عادل الغضبان، وجملة     
 .هذه االت تركت أثراً كبرياً جداً يف حيايت، بل ويف أدبائنا بصورة عامة

 

 :رينأحد احلاض
  ومن ِمن أدباء الداخل؟-

 

 :الرد
 من الداخل أستاذنا الشيخ حممود عارف كان يدرسنا، وكان له فضل علي كبري جداً، كذلك                -

، وكان يعد يل املقاالت، ومنهم       "صوت احلجاز "األستاذ عبد الوهاب آشي كان رئيس حترير لـ          
م فضل علي كبري جداً، ألين كنت أرجع إليه يف           كان ممن هل   - رمحة اهللا عليه     -األستاذ محزة شحاته    

 .هؤالء الذين كان هلم الفضل علي. بعض املقاالت، وكان يعدها يل ويصححها
 

ويوجه أحد احلاضرين للمحتفَى به سؤاالً عن أثر الناحية األدبية يف حياة األستاذ عبد                
 :ايد، فريد األستاذ عبد ايد قائالً



ية ليس يف ذلك شك أا تركت أثراً كبرياً عندي حيث كانت مدرسة يل إىل                من الناحية األدب   -
جانب املدرسة األكادميية، ففيها استطعت أن أعرف الرجال وأقدارهم، واعتبارات كل واحد منهم               

بعض إخواننا من الرجال الذين يشار إليهم بالبنان كانوا أقل من ذلك             .  لشخصيته، وما ينطبع عليه   
إن الصحافة كان هلا دور وفضل علي وسيظل فضلها قائماً،          .  تقون بأصحاب الصحف  عندما كانوا يل  

 . مدرسة يتلقى فيها اإلنسان صباح كل يوم درساً جديداً- كما تعلمون مجيعاً -ألا 
 .ومبعىن أوجز على قدر استطاعيت.  وخالصة األمر أنين سامهت يف الصحافة على قدر ما أقدر-

 

 :سؤال
 ه خالل رئاستك لتحرير جريدة البالد؟ ماذا قمت ب-

 

 :عبد ايد جييب/ األستاذ
 خالل قيامي برئاسة حترير البالد، سعينا إىل تطوير اجلريدة حبسب ما كانت تسمح به                   -

إمكانيات املؤسسة، وإن وقفت بعض العقبات يف طريق التطوير الشامل الكامل أو املتكامل، وبعد هذا               
 على ما   -در بالنسبة للصحف اليومية     ـوعية وكانت أول مالحق تص    التطور، أصدرنا مالحق أسب   

حممد سرور الصبان أول من نشر األدب السعودي من خالل الكتب اليت            /   ولقد كان الشيخ   -أذكر  
كما أن الشيخ حممد سرور الصبان كان يتبىن الدعوة إىل          .  أصدرها، ومن خالل املكتبة اليت كان يديرها      

 عنها، ولقد تبلور ذلك من خالل املعرض الذي أصدره، استفتاء لألدباء، مث من               اللغة العربية والدفاع  
خالل مقال قرأته له يف أحد الكتب اليت أصدرها له األستاذ العطار، يدعو فيها إىل إنشاء جممع اللغة                   

 وهذا  .الدعوة إىل إنشاء جممع للغة العربية     "  البالد"مث تبنت جريدة    .  العربية، وكان أول من نادى ذا     
عدة أفكار إىل جانب ما     "  البالد"كذلك تبنت جريدة    ..  وارد يف السنوات األوىل من عهد املؤسسات      

تعطي فكرة عن العطاء    "  البالد"وأظن أن الرجوع إىل املالحق اليت صدرت عن         ..  أصدرته من مالحق  
مادح نفسه  :  يقالوما أحب أن أضيف شيئاً لئال       ..  اجلم الذي كانت تقدمه اجلريدة يف ماضيها القريب       

 .كذاب
 

 :أحد احلاضرين يسأل األستاذ عبد ايد قائالً
  من هي اموعة اليت اشتغلت معك؟-

 :األستاذ عبد ايد جييب
ومن احلقائق اليت ال تعلمون     ..   منهم األستاذ عبد الغين قُسيت، واألستاذ عبد اهللا عمر خياط           -

يف السنوات األوىل   "  البالد" يقدم صفحة أسبوعية يف جريدة       أن أستاذنا أبا الشيماء كان    :  عنها شيئاً هي  



من صدورها عن الشباب، وكان األستاذ مقبل العيسى يقدم صفحة األدب وميد اجلريدة بالشعر، وكان               
ويف العهد الذي قبلنا كان مدير مكتب يف أيام األستاذ          ..  األستاذ أبو موسى يقدم الصفحة االقتصادية     

وكان األستاذ علي   .  يف مكة املكرمة، وكان يقدم فكرة أو ذكرى       "  البالد"دير مكتب   القزاز، وكان م  
ومن العناصر  .  يف الرياض، مث عين بعد ذلك سكرترياً للتحرير        "  البالد"العمري مديراً ملكتب جريدة     

األستاذ هاشم عبده هاشم الذي يشغل يف الوقت احلاضر رئيس حترير             :  اجليدة اليت عملت معي   
عبد العزيز النهاري، رئيس    /  ومنهم أيضا األستاذ  ..  ، وكان يعمل معي نائباً لرئيس التحرير       "اظعك"

 .عبد الرمحن جفرى فكان أيضاً سكرترياً للتحرير/ أما األستاذ".. البالد"حترير جريدة 
كانت مدرسة، وإن العاملني ا كانوا      "  البالد" وعلى ضوء ذلك حيق يل أن أقول إن جريدة            -

 .وكلهم كانوا أصحاب عطاء جيد.. مون اآلخرينيعلِّ
 

 :سؤال
  هل كان هلم تأثري؟-
 :الرد

املراكز اليت كانوا يشغلوا اآلن تدل على أن ماضيهم كان           .   نعم، وال يزال هلم تأثري كبري      -
 .ماضي عطاء

 

ويتقدم أحد احلاضرين بسؤال احملتفَى به عن رأيه يف الصحافة من خالل تعامله معها،                
 :يب األستاذ عبد ايدفيج

 الواقع أن الصحافة هي مرآة للمجتمع تعكس كل ما ميثل ذلك اتمع يف خمتلف قطاعاته                  -
 .اقتصادياً كان، أم أدبياً، أم سياسياً، أم فكرياً، فهي آلة عاكسة

 

 :سؤال
  هل كانت هناك مسامهات من الشباب؟-
 :الرد

ِإلخوان األدباء، وأستكتبهم وأرجوهم،     عندما كنت رئيساً للتحرير كنت أكتب لكل ا          -
ومع ذلك فما خلت اجلريدة     .  وأناشدهم، فما كان يتجاوب معي إالَّ هؤالء الكبار الذين أشرت إليهم          

فبالرجوع إىل الصحيفة نفسها يف جملداا وفيما صدر عنها، جند          .  يف يوم من األيام من كتابات الشبان      
الكتاب الذين تراهم اليوم كباراً كانوا باألمس       .  ب سامهوا فيها  أن هناك كثرياً جداً من الكتاب الشبا      

 .يسامهون بالكتابة فيها



 :سؤال
  ما هو تأثري هؤالء الشباب يف التحرير؟-
 :الرد

إن بعض أساتذتنا   :  وللتاريخ أقول .   تأثريهم جيد جداً، فاجلريدة ما كانت لتدوم لوال وجودهم         -
بقدر إمكانات املؤسسة، وكانت اِإلمكانات املادية غري متوفرة لنا،         العاملني كانوا متعاونني مع اجلريدة      

كما هو احلال لبعض    .  وكنا نتقيد مبيزانيات حمددة ال نستطيع جتاوزها، لعدم وجود دعم مايل هلا             
 .الصحف يف الرياض اليت هلا استثمارات عقارية تدر عليها املال

 

 :سؤال
 ج التحرير؟ هل يعين أنه مل يكن هناك جتاوب مع برام-

 :األستاذ عبد ايد جييب
 . سنة٣٠ أعين أن املرء ال يقدر أن يكشف أوراقه إالَّ بعد مضي -

 

 :سؤال
  باملناسبة عندما كنت يف الصحافة ِلم لَم تشجع األشخاص الكبار؟-
 :الرد

  أنا سأؤكد لك أين طالبت وال أزال أطالب وأظن أنين كتبت مقاالً عن هذا املوضوع طالبت                 -
فيه بأن رجالً كالشيخ حممد الطيب األنصاري الذي كان أستاذاً لتدريس اللغة العربية يف املدينة املنورة،                
وهو أستاذ جيل بكامله من ضمن تالميذه الشيخ احلركان، والشيخ عبد القدوس، والشيخ ضياء الدين               

، وقد طالبت بأن يكتب     رجب، والشيخ علي حافظ، وغريهم كثري جداً من اجلماعة يف املدينة املنورة            
 .لكن مل يستجب أحد لدعويت. تاريخ هؤالء األدباء والشيوخ ويكتب عنهم مبا هم أهله

 

 :سؤال
  هل تنوي أن تكتب مذكراتك؟-
 :الرد

فيا .   يف احلقيقة املذكرات ال تكتب إالَّ عن إنسان له أثر يف اتمع، وله امتدادات يف اتمع                 -
إن الرجال الذين هلم    :  ؟ عن ميالدي مثالً؟ امسح يل أطال اهللا عمرك        ترى عن أي شيء أكتب مذكرات     

أثر مباشر وممتد، وشامل ميكن أن تكتب مذكرام، أما رجل مثلي فماذا يكتب؟ ولدت عام كذا،                  



وال أذكر أن رئيس حترير     .  وكنت ضابطاً يف الشرطة، عملت رئيس حترير جريدة البالد، وانتهت حيايت          
 .كراته إىل اآلن إالَّ إن مسيت يل شخصاً بذاته فعندئذ سوف أتراجعيف الدنيا كتب مذ

 

 :أحد احلضور
 . أعتقد أن األستاذ حممد التابعي نشر مذكراته-
 :الرد

 هل تقصد مذكراته عن أمسهان، أنا ال أعرف سوى كتاب عن أمسهان، وكتب أيضاً عن احلياة                 -
 عن نفسه وأؤكد لك أنين مل أقرأ مذكرات         ولكن ال توجد يا سيدي مذكرات له      .  السياسية يف مصر  
 .لرئيس حترير غريه

 

 :أحد احلضور يسأل
  أمل يكتب العقاد مذكراته؟-

 :األستاذ عبد ايد جييب
املفكر الكبري  :   مع احترامي ألستاذيتك أؤكد لك أن العقاد عندما يذكر امسه فإمنا يكتب              -

نعم، لقد اشتغل   .   مل يكن رئيساً للتحرير قط      رئيس التحرير، ألنه  :  وال يقال .  عباس حممود العقاد  
 .بالصحافة، وكان يكتب يف روز اليوسف ويف البالغ، ولكن مل يكن رئيساً للتحرير

 

 :أحد احلضور
 ).سبعون عاماً( أذكر أنه كتب كتاباً عنوانه -

 :يرد األستاذ عبد ايد بقوله
 هيكل كان رئيس جملس      وهذا حممد حسني  .   نعم، وطه حسني له مذكرات أيضاً كتبها        -

 .الشيوخ ويف اآلخر كتب مذكراته السياسية املصرية يف ثالثة أجزاء أو جزأين على ما أذكر
 ويف اخلتام ال يسعين إالَّ أن أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه على كرمه وإحسانه وأرجو أن                 -

 .يوفقه اهللا يف خدمة هذا الوطن
ة من حديثه ما يدل على ختام األمسية تقدم أحد           عندما أعلن احملتفى به بالعبارة األخري     

 :احلضور بالسؤال التايل للداللة على عدم موافقة اجلمهور على ذلك فقال
  هل لديكم أي مأخذ على الصحف اليت تصدر اآلن؟-

 :جييب احملتفى به



 مما أخذ على بعض الصحف أم ينشرون كل خرب يرد إليهم من وكالة األنباء كما هو دون                   -
ياغة جديدة، فمن الضروري، عندما مير اخلرب، جيب أن يصفى وبعد تصفيته يصاغ صياغة ثانية                  ص

 أشخاص مثالً،   ٦وينشر، يعين أن يكون هناك مطبخ للصياغة يف كل صحيفة، يتوفر فيه على األقل                
نا يف  إمنا صحف .  يتولون شؤون األخبار من ألفها إىل يائها، وأن يكون هناك أرشيف للمعلومات الصحفية            

الوقت احلاضر إذا نظرنا إليها، نظرة رجل منصف، جند أا تقدمت، ليس شوطاً وال أشواطاً إمنا فراسخ                 
ويف املاضي كانت الصحف    .  وأمياالً، تقدمت أوالً من ناحية اِإلخراج، ومن ناحية املوضوعية فيما تنشر          

ابقاً، كانت تصدر أسبوعية    تصدر أسبوعياً كصوت احلجاز وعلى العموم إن صحف احلجاز واملدينة س          
أما اآلن فهناك وكاالت األنباء وهناك احملرر، وهناك التحقيقات         .   أخبار ٤،  ٣وتلتقط اخلرب من املذياع     

صحافتنا اآلن أحسن من الصحف املصرية وتبز صحفاً        .  وأشياء كثرية جداً خلدمة الصحافة    .  الصحفية
 .أخرى يف بالد كثرية

 

 : التايلمث يتقدم سائل أخر بالسؤال
  هل هذا التحسن حدث يف املوضوع، أو يف الشكل؟-

 :فريد سعادة األستاذ عبد ايد قائالً
 أعتقد يف االثنني معاً، فإذا أردنا مقارنتها بصحف الكويت، لوجدنا أا موازية هلا، إن مل تكن                  -

 .أحسن منها
 :ويسأل األستاذ حسني جنار السؤال التايل

 حفنا أن ختلق جيالً يقوم بأعباء الصحافة؟ إىل أي مدى استطاعت ص-
 :رد األستاذ عبد ايد قائالً

إن صحفنا صنعت بعد مشيئة اهللا عز وجل أجياالً، فالقائمون على شؤون الصحف             :   أنا أقول  -
، و  "البالد"، و   "عكاظ"والذين يتولون رئاسة حتريرها هم شباب يسريون ا قدماً إىل األمام، فـ               

كلها صحف، القائمون عليها شباب من تراب هذا الوطن، تأهلوا من            "  املدينة املنورة " و   ،"اجلزيرة"
األستاذ حيىي باجنيد املدير    :  ولنضرب مثاالً ..  خالل عملهم بالصحافة فضالً عن مؤهالم العلمية       

" املدينة"وتعترب صحيفة   ..  ، يقوم بعملية اِإلخراج، وهي عملية صعبة جداً        "املدينة"التنفيذي جبريدة   
بينما مل تزل بقية الصحف تعتمد على الكفاءات غري           .  سباقة يف ملء هذه الوظيفة بشاب وطين       

 . السعودية يف إخراجها



  ))كلمة األستاذ طاهر زخمشري(( 
مث تعطى الكلمة لألستاذ طاهر زخمشري الذي قال بعد البسملة والصالة والسالم على               

 : النيب حممد
إنه صاحب  :  دث عن األستاذ عبد ايد الشبكشي فامسحوا يل أن أقول           إذا أردنا أن نتح    -

 .العصا السحرية يف الصحافة
فكثري من الشباب الذين عملوا مع األستاذ عبد         .   وهذه العبارة حتتاج إىل تفسري وإيضاح       -
عليهم، حياسبهم  ما كانوا ليصلوا إىل هذا املستوى الذي وصلوا إليه لواله، فقد كان مراقباً عنيفاً               .  ايد

على الكلمة، وحياسبهم على اجلملة، حياسبهم على كل تصرفام إىل درجة أن كثرياً من الذين عملوا                 
 :معه شعروا باملرارة واِإلحباط، غري أن الواقع كما يقول الشاعر

وال الصـــبابة إالَّ مـــن يعـانـــيهـا
. 

ــوق إالَّ مــ   ــرف الش ــدهال يع ن يكاب
. 

 فشتان بني رئيس حترير ذي مسؤولية، وعليه أن يتحمل مسؤولية كاملة، وبني حمرر منطلق ال                -
ومن دقة مراقبة األستاذ عبد ايد ملا يقدم للنشر، فقد شكا الكثري من املتعاونني              .  يتحمل أية مسؤولية  

ن تولِّيه رئاسة حتريرها، وأنا واحد منهم كنت أعاين من رقابته اليت تتمثَّل يف                إبا"  البالد"مع جريدة   
 .وقد يكون نظره للمسؤولية يفرض عليه ذلك.. احلذف واختزال املقاالت

 قد يكون من املستحسن أن أطلب احلديث عن األستاذ عبد ايد من أقرب الناس إليه يف                   -
ري، ليسرد للناس بأسلوبه الذي عِرف به والذي ال خيلو من            عهد الصحافة، أال وهو السيد علي العم      

 .الصراحة
 . فليحدثنا من هو عبد ايد شبكشي-

 

 :وهنا يتقدم األستاذ علي العمري فيلقي كلمة فضفاضة تعرض فيها لكثري من اجلوانب فقال
ن هنا يف مقام     أشكر اجلميع، وأشكر األستاذ طاهر زخمشري لتقدميه يل ذه الصورة، الواقع حن            -

ولكل مقام مقال،   .  تكرمي األستاذ عبد ايد شبكشي، واملقام ال يسمح بذكر أشياء ال تتناسب معه             
ما رأيك يف   :  لعمرو بن األهتم    أذكر قصة وحديث عمر بن األهتم والزبرقان بن بدر، قال الرسول            

 على الوجه الصحيح، وإمنا     ومدحه، ال أدري نص احلديث    ..  واهللا إنه كذا وكذا   :  الزبرقان؟ قال له  
أما واهللا إنه يعلم عين ما هو       :  فحواه أن عمراً مدح الزبرقان بن بدر، بعد أن انتهى قال الزبرقان بن بدر             

أما واهللا إين أعلم عنك أيضاً كذا وكذا وشتمه وذمه إىل أقصى            :  أكثر من ذلك، فقال عمر بن األهتم      
: ما هذا يا أبا فالن، مدح وقدح يف آن واحد؟ قال          :  -م   عليه الصالة والسال   –احلدود، فقال الرسول    



 عليه السالم   –نعم يا رسول اهللا رضينا فقلنا أحسن ما عندنا، وغضبنا فقلنا أسوأ ما لدينا، قال الرسول                 
عبد ايد شبكشي، أي قبل     /  أنا بكل تواضع عاصرت البالد قبل األستاذ      .  إن من البيان لسحراً   :  -

 على طلب   اً مديراً لفرع الرياض حتريراً وإدارة، وعملت جبدة مرتني، وذلك بناء          عهد املؤسسة إذ كنت   
عبد ايد شبكشي، الذي أحلَّ على حضوري إىل جدة، مث عدت إىل الرياض مرة أخرى،                 /  األستاذ

، وسأحتدث عن   ٩٥  –  ٨٣عبد ايد شبكشي خالل الفترة من       /  إنين عاصرت األستاذ  :  خالصة القول 
عبد ايد شبكشي   /  األستاذ.  عبد ايد شبكشي اِإلنسان الصحفي أوالً مث اِإلنسان ثانياً         /  األستاذ

الصحفي يف الواقع ليس صحفياً على اِإلطالق، لكنه يصلح أن يكون رئيس حترير طبقاً للنظام امللكي                 
ين أنين أقصد   فهو يصلح للتوجيه واِإلشراف، وهذا ال يع      .  يف بريطانيا حيث أن امللك ميلك وال حيكم       

مقولة األستاذ طاهر من ناحية الشطب أو عدمه، فلقد عاصرته وأشهد هللا أن األستاذ عبد ايد                   
شبكشي مل يشطب رغبة منه يف الشطب، أو رد ما يذاع ويشاع عنه باجلنب، وإمنا طبيعته الشخصية،                  

فلرمبا قام بشطب بعض ما يرد      وتركيبته الثقافية الذهنية هي اليت تفرض عليه هذا النوع من الدقة،             
هناك شيء أحب أن أذكره وهو أين كتبت أشياء كثرية جداً           .  للنشر وليس به ما ميس الدولة أو الوزارة       

عبد ايد شبكشي فيجيزها، وهناك أشياء أفاجأ بعدم إجازته هلا، أجد           /  كنت أتوقع أال جييزها األستاذ    
قاله األستاذ حسني النجار فيما يتعلق بقيادات املواهب        تعليقاً على ما    .  عنده وجهة نظر، أو سبٍب ما     

الشابة، واألستاذ مقبل العيسى الذي قال إن السيد عبد ايد شبكشي، يستكتب األدباء الكبار، ومل                
يستكتب األدباء الناشئني، يف الواقع أشهد هللا أنه من خالل معايشيت استكتب الكثري من الناشئني،                 

 للكتابة فعالً، وأشهد أنه دعمهم، وأشهد أنه كان حيثين شخصياً على االهتمام             الذين يرى أم صاحلون   
فاألستاذ عبد ايد أديب ذواقة من      .  بفالن أو عالَّن، أعدل وأصلِّح له ما أمكن، هذه شهادة للحق           

وبالطبع ففي السنوات العشر األخرية من فترة       .  طراز خاص، ومن تراث الزيات كما ذكر ذلك بنفسه        
ئاسته حترير جريدة البالد مل يستطع الشباب هضم فكر الزيات، بل جمرد ذكر الزيات، أو ذكر أمثاله،                 ر

إن األستاذ عبد   :  أن يقولوا .  يعترب شتيمة أو شيء من هذا القبيل، ولذلك فمن حقهم من هذه الناحية             
الواقع أنه كان ينشر يف     .  ايد انضباطي، أو إنه يستكتب األدباء الكبار، ألم من أصدقائه أو حنو هذا            

لقد .  بالذات ما ال ينشر اآلن يف أكثر الصحف خالعة، مع أن البالد صحيفة رمسية، ووقورة               "  البالد"
ولفترة ليست  .  عبد ايد شبكشي بنشر وجدانيات مثرية     /  فوجئت مفاجأة مذهلة أن يقوم األستاذ      

 :كما يقول الشاعر. ليس من طبيعتهقصرية، مما يدل على أنه كان يفعل ذلك رغماً عنه ألن ذلك 
مـــتطلب يف املـــاء جـــذوة نـــار

. 

ــباعها     ــد ط ــياء ض ــف األش ومكل
. 

 وكأين به يريد أن يثبت لكل الذين يهامجونه بعدم نشره مقاالم لشدة رقابته، أنه يقوم                   -
 .فيها صالحية للنشربنشرها إن وجد 



عبد ايد كصحفي، ألشك أنه وفِّق كثرياً رغم عدم كونه صحفياً من األساس              /   إن األستاذ  -
وعدم تناسب شخصيته مع العمل الصحفي، ومع ذلك فقد جنح صحفياً دون شك بقدر معني، وعندما                

 أنه ال يصلح إطالقاً     واجهته ظروف نظام املؤسسات وهو نظام يف حد ذاته ال يصلح، وأقوهلا بصراحة            
 سنة، وأقول ذه املناسبة حيسن أن أقول نكتة         ٣٠ِإلجياد صحافة متطورة يف اململكة، وخاصة بعد مضي         

 :خطرت يل
 ذهب وفد من اليمن إىل اخلليفة يف دمشق يشتكي الوايل عندهم، فغضب الوايل من شكوى                 -
وقال .  دم أحد أعضاء الوفد وكان ذكياً      هذا الوايل من أعدل الوالة فتق      :  وقال هلم اخلليفة  .  الوفد
حنن آسفون يا موالنا ما دام هذا الوايل أعدل والتك فما ينبغي لنا أن نستأثر به طول هذه                   :  خليفةلل

 .املدة، وإن من العدل أن يوزع فضله على اآلخرين
ل جيب   أما موضوع استقطاب الشباب الذي أثري، فأنا ال أريد أن أجامل األستاذ عبد ايد، ب               -

مدرسة يف حد ذاا، ليس     "  البالد"علي أن أذكر حماسنه بصدق فال أضيف له ما ال يستحق فـ               
وبالعودة إىل احلديث عن نظام املؤسسات،      .  بالضرورة أن يكون رئيسها األستاذ عبد ايد شبكشي        

عشرين سنة، أما اآلن    هذا النظام مهما كان جيداً ومهما كان صاحلاً فإنه قد يكون صاحلاً ملا قبل               :  أقول
الواقع أن الذين أرادوا أن تكون هناك مؤسسات صحفية مل يدر خبلدهم على               .  فلريمحنا من عدله  

ملَّا توالَّها  "  عكاظ"فـ  :  اِإلطالق، إمنا هي يف واقع األمر صحافة فردية تنطبع بطابع رئيس حتريرها             
من "  عكاظ"الري غري   "  عكاظ"و  ..  يف عهد رضا الري   "  عكاظ"هاشم عبده هاشم صارت غري       

يف عهد خالد   "  اجلزيرة"و  ..  خالل رئاسة العمران  "  الرياض"يف عهد السديري غري     "  الرياض"و  ..  سبقه
 .عبد الرمحن املعمر" جزيرة"املالك غري 

 احلقيقة أن الصحافة عندنا فردية يف حقيقتها تتقيد بتعليمات رئاسة حتريرها، والنظام نفسه                -
حرية التصرف املطلقة، رغم أنه ينص على وجود جلنة لِإلشراف على التحرير اليت             أتاح لرئيس التحرير    

ألن العمل  .  وهي يف حد ذاا غري عملية وال ميكن تنفيذها صحفياً         .  مل تنفذ على اِإلطالق إالَّ يف البداية      
ن تكون  الصحفي عمل يومي سريع ال حيتمل جلاناً يف كل شيء، فالذين عملوا نظام املؤسسات أرادوا أ               

 ..مؤسسات من الناحية اِإلدارية واملالية فقط، ولكنها من ناحية التحرير فهي فردية يف الواقع
أذكر من حماسنه أن عدداً من الزمالء الذين         :  عبد ايد شبكشي  /   واآلن نعود إىل األستاذ    -

أثبتوا وجودهم أثناء   كانوا شباباً يعملون حتت رئاسته أصبحوا بتوجيهه وإرشاده كتاباً كباراً بارزين،             
، وأصبحوا اآلن من قادة العمل الصحفي وتولَّوا        "البالد"وجود األستاذ عبد ايد شبكشي يف جريدة        

 سنوات على األقل كانت وسيلة النشر الوحيدة لألدب والفكر           ١٠قبل  .  مراكز قيادية يف الصحف   



 جملة متخصصة، يلجأ إىل     فأي أديب شاب ال يستطيع أن ينشر إنتاجه يف كتاب وال           .  هي الصحافة 
 .الصحف
فاألديب الشاب الذي يريد أن يكون صحفياً أو يريد أن ينشر           .   فالصحف هي القناة الوحيدة    -

األدباء الشباب أو الصحفيون    .  إنتاجه، جتده منهمكاً يف الصحافة حىت يصبح صحفياً حمترفاً مثلي أنا           
، أثناء  "البالد"ا مدرسة، أو عملوا يف جريدة        إذا أمسيناه "  البالد"الشباب الذين خترجوا من مدرسة       

واستطاعوا تكوين  .  وجود األستاذ عبد ايد شبكشي، استطاعوا نشر الكثري من إنتاجهم عربها            
شهرم وذيوع أمسائهم بني مجهرة القارئني، إنين سعيد أن أوضحت يف هذه املناسبة، ما أمحله من حب                  

لدنا الصحفي، واآلن جيدر يب أن أحتدث عن األستاذ عبد ايد           لألستاذ عبد ايد شبكشي أستاذنا ووا     
 :اِإلنسان
عبد /  عبد ايد الشبكشي اِإلنسان خيتلف كل االختالف عن األستاذ         /   الواقع أن األستاذ   -

 ...عبد ايد يف عالقاته اِإلنسانية رجل رائع ميتاز بصفات نادرة يف الواقع. ايد شبكشي الصحفي
 

 : األستاذ طاهر زخمشري قائالًوهنا يقاطع
  هل يعين أنه صحفي غري رائع؟-

 :األستاذ علي العمري يرد قائالً
 ... أنا ال أقصد ذلك، فأرجوك يا بابا طاهر عدم االستفزاز-

 

 :فيسأل األستاذ العمري قائالً. فتح باب احلوار. وهنا يغتنم األستاذ حممد سعيد طيب
إن عبد ايد كان يف عالقته       :   بابا طاهر، أنت تقول     أنا أسأل نفس السؤال الذي قدمه       -

 اِإلنسانية رائعاً، فكيف كانت عالقته الصحفية؟
 :األستاذ علي العمري جييب

 عالقاته اِإلنسانية رائعة بال شك وعالقاته الصحفية ممتازة، أيضاً عالقته بالعاملني معه ممتازة،               -
ة، وأنا أحد الذين كانوا يغضبون، لكن ليس إىل هذا          لكن الشباب واألدباء يغضبون إذا حذف هلم كلم       

 -:احلد، فقد أجلأ بعض األحيان إىل النشر على مسؤولييت، وعلى سبيل املثال أسرد لكم هذه الواقعة                
وكنت أغتنم فرصة غيابه فأقوم بنشرها على مسؤولييت،        "  على املاشي "كانت هناك زاوية يومية عنواا      

، ولقد كان األستاذ عبد ايد يهتم باملنشيت خاصة، ويطلع عليه شخصياً قبل             ويفاجأ ا يف اليوم الثاين    
نشره، كما أنه يهتم باخلط، ألنه خطاط، ويطلب االطالع عليه قبل الطباعة، وذلك من قبيل الرقابة                 

وهو !  من ذكريايت معه يف هذا اال أنين قمت بعمل مانشيت خطري           .  ومن ناحية مجال اخلط وعنايته    
وذلك ألنين مسعت اخلرب يف الليل وأسرعت إىل        .   خروتشوف دون أن يكون على علم بذلك        سقوط



. باملانشيت هذا "  البالد"املطبعة وعملت التغيريات الالزمة، واألستاذ عبد ايد نائم يف بيته، وانفردت            
خرى ال  عبد ايد شبكشي لذلك، لكنه عندما علم أن الصحف األ          /  ويف اليوم الثاين غضب األستاذ    

إذا أردنا احلديث عن األستاذ عبد ايد شبكشي        .  حتمل هذا اخلرب سر كثرياً، هذه احلقيقة جيب أن تقال         
اِإلنسان، فاحلديث عنه طويل، فمن معاملته اِإلنسانية مثالً، أنه عندما كان يأتيين يف الرياض، ال يعاملين                

ا أصدقاء لسنوات طويلة جداً وكان      كأب البن، أو كرئيس ملرؤوس بل يعاملين كأخ وصديق، ودمن          
إن األستاذ األديب الصحفي    .  يتكرم علي ويزورين يف مرتيل املتواضع، ويعامل أبنائي كأبنائه دون تكلف          

عبد ايد الشبكشي هو نعم اِإلنسان الذي يستحق هذا التكرمي، بل ويستحق ما هو أكثر منه ونرجو                  
ق التكرمي أن تتجدد ومتتد ملا هو أبعد من هذا وشكراً            أن تكون هذه السنة اليت كرم فيها من يستح         

 . جزيالً
 

 :مث ألقى حممد بن أيب تراب الظاهري قصيدة نيابة عن أبيه، قال فيها
ــوه   ــفى دون رغ ــل املص ــا العس كم

. 

شبكشـــي مـــن األدبـــاء ثـــروه 
. 

ــيس  ــبوه ولـ ــل ونـ ــده فـ حلـ
                                                            . 

ــيماً  ــاً عمــ ــده غرســ وإن جلــ
. 

أي كـــبوه محـــى اللفـــظ حيـــذر
. 

ــم     ــيع العل ــم رض ــه قل ــذقاًل  م
. 

وآخــرها الــبالد وتلــك حلــوه   
. 

ــيج  ــتاج نضـ ــحفاً بإنـ غـــدا صـ
. 

ــروه  ــل عـ ــيقة كـ ــعاه وثـ مبسـ
. 

وكـــان بشـــرطة زمـــناً فكانـــت 
. 

ــوري الصــب ركــوه ــوجد ت كــنار ال
                                                            . 

ــحى     ــيه فأض ــا ف ــد احلج ــد اتق ق
. 

ــوه  ــري جف ــن غ ــل م ــيف واص حص
. 

ــيب   ــن لبـ ــل فطـ ــور عاقـ ذكـ
. 

ــوه  ــربق جلـ ــر الـ ــار كثغـ وآثـ
. 

لـــه يف كـــل صـــقع صهصـــليق 
. 

ــوه    ــحاب عط ــدى األص ــته ل وهلي
. 

وحكمـــته حتلـــل مشـــكالت    
. 

ــوالده ــوه   فـ ــيه ألسـ ــه فـ لـ
                                                            . 

ــرف    ــل ع ــوجه فض ــإن أوالك خ ف
. 

شـــريف مشائـــل جـــاف لـــرتوه
. 

ــاء   ــيمته وفـ ــبع شـ ــيد الطـ محـ
. 

ــوه   ــني خن ــهامة ح ــدأب ذوي الش ك
. 

ــرزايا     ــم ال ــه كل ــن ب ــي م يواس
. 

حــذا كأبــيه ذاك بكــل خطــوه   
. 

ــبد  ــذا عـ ــرمي وهـ ــوٍد كـ مقصـ
. 

ــوه  ــر حلظــ ــرمي وتنويــ لتكــ
                                                            . 

وأنــت أيــا أبــا جمــٍد ألهــلٌ      
. 

ــفوه  ــان ص ــد ك ــذي ق ــع ال و للجم
. 

ــواغ    ــيني فــ ــايت خللــ حتايــ
. 

 :ويعود الالقط إىل األستاذ حسني جنار للحديث، فيقول



ر مقبل العيسى الذي أراد أن ال تفوته املناسبة إالَّ وقرحيته تشارك مبا يف                 أما األستاذ الشاع   -
وجدانه من زخم املشاعر الطيبة جتاه أديبنا وصحفينا يف هذه األمسية، فقد قال قولة عفوية ولكنها                  

 :صادقة، يقول
ــد  ــالق األجاوي ــال وأخ ــوى اجلم يه

. 

 مـن هـدى الصيد     ـيد هـواه   اعـبد    
. 

ــيد   ــل متج ــدى ك ــد ويه ــليل جم س
                                                            . 

ــاً  ــه كالشــذى خلق الطــيب مــلء يدي
. 

ــب ــا ش ــريد م ــدو وتغ ــى ش  إالَّ عل
. 

ــته    ــىت يف كهول ــر ح ــب أخض القل
. 

 .والسالم عليكم 
 

األستاذ حممد سعيد طيب يعلق على األبيات الشعرية اليت ألقاها األستاذ حسني جنار نيابة               
 :عن الشاعر مقبل العيسى، قائالً

 إن هذه القصيدة أمجل ما قيل يف هذه األمسية، ألن الشاعر تطرق فيها ملا مل يتطرق إليه                     -
 .اآلخرون

 

 :بعد ذلك حتدث احملتفى به األستاذ عبد ايد شبكشي قائالً
 كلمات الشكر مهما بذلت من جهد يف اختيارها واختيار أسلوب إلقائها وتقدميها ال تكفي                -

 املقصود، أو األستاذ العمري، أو لألستاذ أيب الشيماء حممد سعيد طيب، أو              سواء بالنسبة لألستاذ عبد   
بابا (لألستاذ اجلليل الشيخ أيب تراب الظاهري، أو لألستاذ شاعرنا مقبل العيسى، أو لألستاذ اجلليل                

 ، أو لكم مجيعاً، إمنا يكفي عرفاين بفضلكم ومجيلكم وتقديري هلذا اجلميل وهذا الفضل تقديراً               )طاهر
 .لن ينتهي بانتهاء املناسبة، وإمنا سيظل قائماً يف نفسي وبني جواحني إىل ما شاء اهللا

 وقبل أن أترك الالقط أود أن أجيب على السؤال املطروح من األستاذ محد الزيد، الذي                  -
 :يسألين فيه عن ماضي قبل الصحافة، فأقول

ضاً وتدرجت يف وظائفها حىت      أظن أنين قد أشرت إىل أين التحقت بالشرطة كاتباً، فمفو            -
وقبل ذلك كنت مديراً للجوازات واجلنسية، كما كنت مديراً مساعداً          .  أصبحت مديراً لشرطة جدة   

ليس جديداً، بل قد استعمل منذ      "  مدير عام مساعد  "لشؤون احلج وهذا يعطينا داللة على أن مسمى         
ويكفيين فخراً أنين خدمت هذا      سنة، وقبل كل ذلك كنت مديراً ملراقبة األجانب           ٣٠ سنة أو    ٤٠

 .الوطن خدمة يشهد هللا أا كانت خملصة



 :ومل يدعه أحد احلاضرين أن يترك الالقط بل طرح عليه السؤال التايل
  كيف استطعت أن توفق بني عمل الشرطة والصحافة؟-

 

 :جييب األستاذ عبد ايد شبكشي على السائل قائالً
صحافة هو عمل واحد، وهو خدمة للمصلحة العامة، بل           أعتقد أن العمل يف الشرطة وال       -

الصحافة والشرطة قد يتالقيان من ناحية واحدة هي احلرص على القيم           .  خدمة للوطن يف نفس الوقت    
ممثلة ال يف التقليد وال يف الضبط فقط، وإمنا فيما هو أبعد من ذلك يف القيم مبعانيها السامية الشاملة،                    

 .كراً جزيالً لكموش.. وبث املعرفة للجميع
 

عبد /  بعد أن انتهى احملتفى به من الرد على السؤال األخري الذي وجه إليه حتدث األستاذ               
 :املقصود خوجه خمتتماً األمسية قائالً

 شكراً لألستاذ عبد ايد وشكراً للجميع، ويسعدين أن أذكركم بأن ضيف يوم االثنني القادم               -
 .الدعوة موجهة للجميعهو معايل الشيخ عبد اهللا بلخري، و

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 
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