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 حملات من حياة احملتفى به
 .نبذة موجزة من السرية الذاتية لألستاذ صاحل حممد مجال •
 .هـ يف أواخر عهد امللك احلسني بن علي١٣٣٨ولد مبكة املكرمة عام  •
 .ل رهن االعتقال عدة أيامهـ وظ١٣٤٣اعتقل وهو يف اخلامسة من عمره عام  •
ترك الدراسة قبل أن يكمل السنة الثانية من املعهد العلمي السعودي، والتحق موظفاً باحملكمة                 •

 .نفاق على والديه وإخوتهالشرعية مبكة ليتسنى له اِإل
 .تدرج يف وظائف احملكمة حىت وصل إىل وظيفة رئيس كتاب احملكمة املستعجلة الثانية •
 .هـ١٣٦٧هـ وظل يعمل به حىت استقال منه عام ١٣٦٥ىل األمن العام سنة انتقل بعد ذلك إ •
هـ حماسباً جلريدة البالد السعودية، مث عين مديراً ومشرفاً على التحرير هلا             ١٣٦٩عمل منذ عام     •

 .هـ لعدة أشهر١٣٧٥سنة 
٦/٥/١٣٧٦أصدر العدد األول من جريدة حراء بعد موافقة املقام السامي على إصدارها بتاريخ               •

هـ، وعندما جاءت فكرة الدمج أدجمت الندوة وحراء يف صحيفة واحدة أطلق عليها الندوة                 
 .فاشترى حصة األستاذ أمحد السباعي وانفرد مبلكيتها

عندما أصدرت اللوائح اخلاصة بتحويل الصحافة الفردية إىل مؤسسات ختلى عن اجلريدة وصفّى               •
 .غ ألعماله اخلاصةة الندوة وتفرحساباته فيها ومل يرشح نفسه عضواً يف مؤسس

 .أسس مع خنبة من زمالئه مكتبة الثقافة مبكة املكرمة •
هـ الذي حتول فيما بعد إىل مجعية الرب وكان أميناً عاماً           ١٣٧٣شارك يف تأسيس صندوق الرب سنة        •

 .هلا مث وكيالً مث رئيساً
 .هـ١٣٧٧انتخب عضواً بالس البلدي مبكة عام  •
 .هـ، مث انتخب أميناً عاماً مث رئيساً ومازال١٣٨٠رفة التجارية مبكة سنة انتخب عضواً بالغ •
 . عضواً يف اللجنة التأسيسية جلامعة امللك عبد العزيز١٣٨٤انتخب عام  •
هـ عضواً يف اهليئة العليا للطوافة بوزارة احلج مث عين نائباً للرئيس ا               ١٣٨٩اختري يف عام     •

 .ومازال
 .البن النجار" أخبار املدينة"، وحقق كتاب " أجل بلديمن"أصدر مؤلفاً عنوانه  •

* * *



 حفل التكريم
  ))االفتتاح كلمة (( 

 :افتتح األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التالية
 بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أفضل                -

 أخرى يلتئم على حمبة ومودة وصفاء، ومرحباً بضيف هذه           الصالة وأمت التسليم، مرحباً جبمعكم مرة     
األمسية الذي حنتفي به ونسر أن يكون بيننا حمدثاً عن مشوار حياته الذي هو مليء بالكثري من األعمال                  
اليت ال زال أثرها واضحاً، وإسهاماته يف جمال الكلمة، بدأت مبكراً يف زمن كانت احلاجة ماسة إىل أن                   

رتفع من خالل وسيلة ختاطب أكثر من فرد يف أكثر من مكان، فتصدى هلذه املهمة               يكون هناك صوت ي   
عالمي يف بالدنا،   الشاقة، وعمل ما استطاع من جهد يف أن يكون له لبنة تضاف إىل لبنات الصرح اإلِ                

 يكون من    أنه قد ظل ملتزماً يف إسهاماته وكتاباته مبا        مث هو وإن كان قد ترك موقعاً من مواقع البناء إالَّ          
. ورائها من فائدة هلذا اتمع الذي يعيش فيه، وحيلم أن يكون جمتمعاً مثالياً يتسم بالعفَِّة ويتسم باإلقدام                

ضيفنا األستاذ صاحل حممد مجال الكل يعرفه هنا ولكن تظل جوانب من حياته يف الظل، وهو ما نتوق                   
 . لنا أن نكون معاًإىل معرفته من خالل هذه األمسية الطيبة اليت أتيحت 

 

  ))كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :بعد ذلك حتدث احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه مرحباً بضيفه واحلضور قائالً هلم مجيعاً

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك            :   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
خوان الكرام،  ري خلقه وأنبيائه ورسله، األساتذة األجالء، اإلِ       ، والصالة والسالم على خ    ...األكرم

أحييكم حتية طيبة مباركة، وأرحب بكم أكرم ترحيب وأشكر لكم تشريفكم للمشاركة يف هذه                 
ثنينيات اليت حنتفي فيها باألديب الكاتب الكبري األستاذ صاحل حممد مجال فأهالً وسهالً              االاألمسية من   

 .ومرحباً بكم مجيعاً
 األستاذ صاحل حممد مجال من املخضرمني الذين أعطوا هلذه األمة، وهذا اتمع مثرة جهودهم،               -

 .وعصارة تفكريهم، فكانت خرياً وبركة
 



 عمل األستاذ صاحل حممد مجال يف بدء حياته ردحاً من الزمن يف الوظائف احلكومية، مث انتقل                  -
نشأ مع بعض رفاقه، مكتبة الثقافة، ومن مث أسس          بعدها إىل العمل احلر، فألف مع بعض رفاقه، أو أ          

وهو .  منفرداً مطبعة الثقافة، أما يف امليدان الصحفي فقد كان مديراً لتحرير جريدة البالد السعودية               
الذي أسس جريدة حراء، وكان رئيساً لتحريرها وبعد دمج الصحف املعروف لديكم مجيعاً دجمت                

لندوة، فكان أول رئيس لتحريرها، ويف ااالت االجتماعية        جريدتا حراء والندوة حتت اسم جريدة ا      
سعاف اخلريية مبكة املكرمة، وعضواً مؤسساً يف اهليئة التأسيسية جلامعة امللك عبد            كان عضواً جبمعية اإلِ   

العزيز جبدة، وهو اآلن رئيس الس البلدي ورئيس الغرفة التجارية الصناعية، ورئيس مجعية الرب مبكة                
انتخب ليكون عضواً يف اهليئة العليا للطوافة بوزارة احلج واألوقاف، وأخرياً هو عضو يف                .  املكرمة

 .الس األعلى جلامعة أم القرى مبكة املكرمة
 

ذاعة  تغلب على كتابات األستاذ صاحل حممد مجال الرتعة االجتماعية والدينية، حتدث يف اإلِ              -
. هلادفة البناءة، اليت عاجل ا كثرياً من مشاكلنا االجتماعية        والتلفاز كثرياً، وكتب مئات من املقاالت ا      

ومن أبرز ما نراه يف كتاباته ليس فقط التعرض للمشكل وإمنا التعرض للمشكل مع وضع حد له، وهو                  
غاية ما يستفيد منه القارئ ومن هنا يعترب أحد أبرز كتابنا الذين يشار إليهم بالبنان، ومما ال شك فيه أنه                    

" رفيق احلاج "جمموعة مقاالت، وله كتاب     "  من أجل بلدي  "له كتاب   .   له بالرتاهة فيما يكتب    مشهود
البن النجار وهو أول    "  كتاب أخبار مدينة الرسول   "املصور عبارة عن مناسك أحكام احلج، وقد حقق         

 .من قام بطبعه
ه، لنسعد مبا يكتب     نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ميد يف عمره وأن يزيد يف توفيقه ليكمل مسريت              -

وليساهم كما هو اآلن يف مسريته للحياة خادماً جمتمعه سواء يف             .  ذاعة وللتلفاز يف الصحافة، ولإلِ  
الناحية االجتماعية، أو اخلريية أو العلمية، فأهالً وسهالً ومرحباً به وبكم، يسعدين ذه املناسبة أن أشري                

ت مها األستاذان الكبريان، اجلليالن، السيدان علي       ثنينيااالإىل أن ضيفي شرف األمسية القادمة من         
 أن ظروفهما   ا من ضمن أوائل احملتفى م إالَّ      موعثمان حافظ، ويف الواقع كان بودي أن يكون تكرميه        

حالت دون ذلك، وها هي الفرصة تسنح اآلن فنتشرف باالحتفاء ما يف األسبوع القادم، فأهالً                  
 . الم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوسهالً ومرحباً بكم مجيعاً والس

 



  ))كلمة احملتفى به األستاذ صاحل حممد مجال(( 
 :مث يلقي األستاذ صاحل حممد مجال الكلمة التالية

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
صديق األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه على        أود أن أشكر بامسي وامسكم مجيعاً أخي ال       .  وااله

إتاحته يل هذا اللقاء األخوي وعلى سنه هذه السنة احلسنة اليت كرم فيها إخوة يل من قبل ومن بعد                     
. سيذكرها له التاريخ، ولن ميحوها الزمن ألا لفتة إنسانية، ال يرجو من ورائها نفعاً وال يتقي ا ضراً                  

  ة هذه الليايل على أن يتحدث فيها احملتفى به عن جتاربه وعن حياته، واحلديث عن                 ولقد جرت سن
التجارب واحلياة صيغة من احلديث عن النفس، واحلديث عن النفس ثقيل، وصعب، وقد يؤذي السمع               
ويوقع املتحدث بني نارين، فهو إما أن يتوسع فيؤذي ويدخل يف عداد مادح نفسه، وهي صفة بغيضة،                 

ويتجاوز فال يأيت بشيء من جتاربه اليت تستحق الرواية، ولكين بعد ألي حاولت يف حديثي                أو يوجز   
جياز فال أثقل عليكم وال أوجز كيال تقولوا ملاذا هذه الليلة؟ ومع ذلك             طناب واإلِ لكم أن أتوسط بني اإلَِ    

 .أعتذر سلفاً عن إضاعة وقتكم يف االستماع إيلَّ وأشكركم أيضاً إن صربمت
حديثي لكم بالكشف عن مولدي خمالفاً بذلك ج بعض الناس الذين حياولون إخفاء                أبدأ   -

هـ، لكين ال أعرف اليوم وال الشهر بالضبط، أي يف          ١٣٣٨املولد لقد ولدت يف مكة املكرمة يف سنة         
أواخر عهد امللك حسني بن علي وال أذكر شيئاً من عهد حكمه لصغر سين يومئٍذ باستثناء ما يسمى                   

الطائف، أي استيالء جيش امللك عبد العزيز رمحه اهللا على مدينة الطائف وإاء حكم امللك                 واقعة  
هـ أصطاف مع العائلة يف الطائف وأغلقنا       ١٣٤٣حسني، وكنت يف تلك السنة، أي يف مطلع سنة           

ربا باب مرتلنا علينا حىت أعلن األمان باسم امللك عبد العزيز فخرجنا من دارنا إىل االعتقال بقصر ش                 
بالطائف، وال أذكر عدد األيام اليت قضيناها يف املعتقل مث أطلق سراحنا مع املئات ممن كانوا معنا، حيث                  

 .واصلنا السري إىل مكة املكرمة عرب طريق اهلدى الذي كان من أوعر الطرق
 

 أذكر هذه احلادثة ألا علقت بذهين رغم طفوليت، فقد عشنا أياماً ال جند ما نأكله سوى                   -
لفواكه اليت كنا نقطفها من بستان قصر شربا، وحفنات الدقيق اليت كانت تصرف لنا لنعجنها ونشويها                ا

على صفائح من الزنك، أعرف بعد ذلك أن أيب كان صاحب متجر باملسعى وهو ما يطلق عليه اآلن                   
هـ ١٣٥٤ يف سنة     ترك الدراسة قبل إمتامها    بقالة، مث تضعضعت أحواله وأفلس املتجر ومل يبق أمامي إالَّ         

حيث وصلت إىل السنة الثانية من املعهد العلمي السعودي والتحقت موظفاً باحملكمة الشرعية مبكة                
 رياالً فقط ال غري يف الشهر ولكنها كانت نعمة،          ٢١بوظيفة كاتب أموات يف بيت املال براتب قدره         

       خلمسة وتفيض أحياناً، وقد كانت      وإخويت ا  ففيها الكفاية ملصروف البيت، ألسريت املكونة من والدي



ة السكر وليس الكيلو    قَّأحوال املعيشة رخيصة، وكان اخلروف ال تزيد قيمته على ثالثة رياالت، وأ            
املمسوخ بأربعة قروش، واألوقية من السمن البلدي احلر للتني فقط وقس على ذلك، مث تدرجت يف                 

كاتب ضبط، مث إىل مساعد رئيس كتاب، مث        وظائف احملكمة الكربى إىل معاون كاتب ضبط، مث إىل           
هـ مع  ١٣٦٦هـ إىل   ١٣٥٤  رئيساً لكتاب احملكمة املستعجلة الثانية، عملت خالل هذه الفترة من          

القضاة الشيخ أمحد القاري، الشيخ أمحد ناظرين، والشيخ أمني فودة، والشيخ حممد زكي الربزجني،                
د هرساين، والشيخ عمر جان، تغمدهم اهللا مجيعاً        والشيخ سامل شفي، والسيد حمضار عقيل، والشيخ أمح       

وتعلمت منهم وعلى يدهم كثرياً من األحكام الشرعية، ودرست الفرائض، والنحو باملسجد             .  برمحته
احلرام على يدي شيخي الشيخ سامل شفي، وكانت رواتب الكتاب يف الدوائر الشرعية كما هي اآلن                 

 .كومية األخرىمتدنية، بالنسبة لغريها من الدوائر احل
 

جناب ووجدت وظيفة باألمن العام      وارتفعت تكاليف املعيشة قليالً، وفكرت يف الزواج واإلِ         -
 رياالً وكان راتب وظيفة األمن      ٧٠راتبها ضعف راتيب باحملكمة، وقد بلغ راتيب بعد كل هذه السنني             

ت وأصدقائي األساتذة أمحد    هـ إىل األمن العام بعد أن أسس      ١٣٦٥ رياالً، فانتقلت يف سنة      ١٤٠العام  
١٣٦٤مالئكة، وعبد الرزاق بليلة، وحممد حسني أصفهاين، وعبد احلليم صحاف مكتبة الثقافة سنة               

 .هـ
 

 ولتأسيس مكتبة الثقافة قصة طريفة ال أرى بأساً من حكايتها، لقد كنت مغرماً بقراءة جملة                  -
شيخ مصطفى يغمور، أو مكتبة الشيخ      الرسالة، وأطرد خلفها حيث أجدها إما لدى مكتبة أستاذي ال          

وكثرياً ما تنفد قبل حصويل عليها لقلة النسخ، وصدرت يف تلك            .  قاسم ميمين بالقشاشية رمحهما اهللا    
يف طباعة أنيقة، وورق صقيل، وسعر      :  األيام جملة املختار مبساعدات أمريكية، وكانت تصل إىل اململكة        

حسني أصفهاين على وكالة توزيعها باململكة، فعرض       زهيد، ومواد دمسة، وحصل أخي األستاذ حممد         
علي أن يرسل يل منها كميات لتوزيعها وكان أيامها صاحب مكتبة يف التوزيع، لتوزيع الصحف،                  

إذ مل يكن عندي دكان أو حمل مقابل        "  اخلدم"واالت بسوق الندى جبدة، أرسلها إيلَّ لتوزيعها بواسطة         
يف التوزيع وتزايد الطلب، ومنا عندي روح القراءة، ويف أحد           قرش عن كل عدد، فوافقت وشرعت       

األيام كنت أجلس يف نافذة داري املطلة على املسعى وكان املسعى شارعاً حينئٍذ، فمر يب أخي األستاذ                 
أمحد مالئكة وأخي األستاذ عبد الرزاق بليلة، ودار احلديث عن االت، والصحف، والكتب األجنبية،              

 احلديثة، وافتقار مكة املكرمة إىل مكتبة تعىن بكل هذه جمتمعة، لقد كانت هناك                 والكتب األدبية 
 بكتب التراث اخلاصة باحلجاج كالصحاح يف احلديث، واملعاجم يف          مكتبات كثرية، ولكنها ال تعىن إالَّ     

اين اللغة، وتفاسري القرآن، واملناسك، والتاريخ، باستثناء مكتبة واحدة هي مكتبة الشيخ أمحد حلو              



كانت أحياناً تستورد بعض الكتب األدبية للعقاد، وطه حسني، والزيات، وأمحد أمني بكميات بسيطة،              
شراف على املكتبة   دار احلديث وتساءلنا ملاذا ال نؤسس حنن مكتبة حديثة شركة بيننا؟ فاستعددت باإلِ            

دارا ألنه مل يكن موظفاً يف      مكان ألين كنت موظفاً، واستعد أخي عبد الرزاق بليلة إلِ         والعمل بقدر اإلِ  
ذلك الوقت، واستعد أخي أمحد مالئكة بتوريد الكتب لنا من القاهرة باعتباره مقيماً ا، ورأينا أن                  
نشرك معنا األستاذ حممد حسني أصفهاين باعتباره خبرياً يف توريد الصحف واالت إذ كانت لديه                 

 .دة تعىن بتوريد الصحف واالت كما أسلفت يف سوق الندى جب- هي مكتبة األصفهاين -مكتبة 
 

 واتفقنا وبدأنا نبحث عن دكان يف باب السالم، ألن أكثرية املكتبات كانت يف باب السالم                 -
 دكاناً واحداً وصغرياً جداً كان مقفوالً وكنا نعرف أنه خيص صديقنا            وكانت كل الدكاكني مشغولة إالَّ    

 كل مجعة للصالة    ف تلك األيام وأصبح ال يفتح الدكان إالَّ        األستاذ عبد احلليم الصحاف الذي توظ     
جبواره حيث كان يف ساحة املسجد احلرام، ووافق أخونا عبد احلليم الصحاف على إعطائنا الدكان                 
بشرط أن يكون شريكاً، ومل يكن عندنا مانع وعقدنا الشركة وسافر الشريك األخ أمحد مالئكة بعد أن                 

لنحلي ا املكتبة لئال تبدو خاوية على عروشها يف أول األمر، وبادر            .  خلاصةأعطانا جمموعة من كتبه ا    
بإرسال جمموعة من الصحف املصرية كتجربة ويف مقدمتها جملة الرسالة والثقافة، وكان الربيد يصل من               

نا مصر إىل السعودية مرتني فقط، وعلى البواخر، وعلى هذا مل نفكر يف استرياد اجلرائد اليومية واكتفي                
باالت الشهرية واألسبوعية حيث كنا نتسلمها قرب منتصف الليل من مكتب الربيد، ونبدأ يف فرزها               
وتوضيبها لتكون جاهزة يف الصباح وكثرياً ما يعمل معنا بعض القراء يف الليل ليأخذوا بريدهم قبل                  

ر بطالب مدرسة حتضري    اآلخرين ويذهبوا به معهم حرصاً على القراءة، وكانت مكة املكرمة يومئٍذ تزخ           
 .البعثات، القادمني من خمتلف أحناء اململكة من جدة، واملدينة، والرياض، واألحساء، والقصيم

ما زالوا أوفياء حىت اآلن يذكروا دائماً باخلري، وحييوا         ..   وأصبح للمكتبة أصدقاء ال عمالء     -
هلا ردحاً من الزمن وارتبط امسها      يف شخصي كلما القوين فقد كنت ألصق الشركاء م حبكم إداريت             

بامسي مع أنين جمرد شريك فيها، طلب شريكان مها األخوان أمحد مالئكة وحممد حسني أصفهاين تصفية                
ثنان اآلخران حىت اآلن ومها األخ عبد الرزاق بليلة وعبد           حساما للتفرغ ألعماهلما، وبقي معي اإلِ     

ارا وتطويرها، ففتحت هلا فرعاً بالطائف ما زال مستمراً         احلليم الصحاف، بعد أن محالين مسؤولية إد      
شراف عليه فأقفل، وفرعاً بأجياد أدركته اهلدميات       وفرعاً يف جدة مل يستمر طويالً لعدم قدريت على اإلِ         

فأزيل وفرعاً يف احلجون ما زال قائماً، أما املركز الرئيسي يف باب السالم فقد طاردته اهلدميات يف أكثر                  
بسوق الليل الهتمامه بكتب التراث وضرورة وجوده يف        "  كشك"ن حىت ألقى عصاه أخرياً يف       من مكا 

 .مناطق احلجاج قرب املسجد احلرام
 



 أسلفت أنين مل أكمل دراسيت باملعهد، وخرجت للعمل دون احلصول على أية شهادة دراسية،               -
تدائية رمحهم اهللا انتقلوا إىل املعهد      حىت االبتدائية مل أحصل عليها، ألن بعض أساتذيت يف املدرسة االب           

 سنوات تسبقها   ٤فأخذوين إىل املعهد العلمي من السنة الثالثة االبتدائية وكانت املرحلة االبتدائية يومئٍذ             
فإن ثقافيت إن صح أن عندي ثقافة قامت على القراءة واملطالعة            .   سنوات وهكذا  ٣مرحلة حتضريية   

ة، مث مؤلفات املنفلوطي، وطه حسني، والعقاد، والرافعي، مث مكتبة الثقافة           بدأا مبجلة الرسالة، مث الثقاف    
 .اليت أتاحت يل سعة االطالع

 

 وقد درست كما أسلفت يف املسجد احلرام على يد فضيلة الشيخ سامل شفى رمحه اهللا قواعد                  -
 أما بعد أن دخلت     اللغة العربية، وعلم الفرائض فترة من الزمن عندما كنت موظفاً باحملكمة الشرعية،            

خوة من األدباء   ولعل اإلِ .  احلياة العملية والتجارة فلم أجد فرصة للدراسة، واكتفيت بالقراءة واملطالعة         
يذكرون أن مكتبة الثقافة أول من غامر بالدخول يف أعمال النشر، يوم كان نشر الكتب وطبعها                   

 األستاذ طاهر زخمشري املوسوم بـ      وتوزيعها داخل اململكة من املغامرات، فقد كان ديوان الشاعر         
، أول ديوان شعر تقوم املطبعة بطباعته، أما أول مؤلٍَّف قامت بطباعته فهو مؤلف لألستاذ                "املهرجان"

، البن النجار الذي حققته مث توقفت املكتبة عن         "أخبار املدينة "، مث   "تاريخ مكة "أمحد السباعي بعنوان    
ر برئاسة الشيخ عبد الوهاب الدينوي وعضوية األساتذة حممد          النشر ولكنها شاركت يف جلنة للنش      

 .سعيد العامودي وعبد العزيز الرفاعي، وعبد الرزاق بليلة، وأمحد حممد مجال، وبكر قزاز
 

للقرطيب وحتقيق األستاذين أمحد حممد مجال وعبد       "  تاريخ مكة " وقامت اللجنة بنشر كتاب      -
ذ أمحد السباعي ومل تستمر اللجنة أيضاً فجرى تصفيتها وتوازع          لألستا"  قصة فكرة "العزيز الرفاعي، مث    

الشركاء مقابل حصصهم نسخاً من الكتب، وما تزال مكتبة الثقافة تؤدي رسالتها يف نشر الثقافة حىت                
اآلن يف مكة والطائف رغم شدة املنافسة وانتشار املكتبات ودور النشر وأنتهزها فرصة ألحيي                  

ستاذين عبد العزيز الرفاعي، وحممد سعيد طيب اللذين جنحا فيما فشلنا فيه من             األخوين، الصديقني، األ  
 .أكثر من ربع قرن وأديا واجباً قصرنا حنن فيه، وهو نشر الكتاب السعودي والثقافة العربية

 

" املدينة املنورة "، و   "احلجاز"احتجبت صحيفتا   :   االشتغال بالصحافة إبان احلرب العاملية الثانية      -
 شح الورق ومل يكن باململكة سوى جريدة أم القرى الرمسية، وجملة املنهل الشهرية، فدارت يف                 بسبب

و لكنها وئدت يف الرحم قبل املهد، فقد كان         "  الرائد"رأسي فكرة إصدار جملة أدبية، واخترت هلا اسم         
شعبة السياسية  من عمالء مكتبة الثقافة يومئٍذ الشيخ رشدي ملحس رمحه اهللا، وكان نائباً لرئيس ال               

اُكتب طلباً وهاته ألقدمه    :  بالديوان امللكي يف عهد امللك عبد العزيز، فعرضت عليه الفكرة، فقال يل            



إىل جاللة امللك، وكتبت الطلب وأعطيته له، وبعد مدة بسيطة تلقيت خطاباً من الشعبة السياسية تقول                
 القدوس األنصاري رمحه اهللا كي أشاركه يف         على أزمة الورق حيسن أن أتفاهم مع األستاذ عبد         بناًء:  فيه

إصدار املنهل وطبعاً مل أستسغ هذا التوجيه، وطويت نفسي على الفكرة بعد أن تركت األمن العام يف                  
 . مستقيالً ومتفرغاً ملكتبة الثقافة٦٧أواخر عام 

ذاعة والصحافة معايل الصديق    هـ وكان على رأس املديرية العامة لإلِ       ١٣٧٦ وجاء عام    -
األستاذ عبد اهللا بلخري، وتقدم له أستاذي األستاذ أمحد السباعي وهو أستاذي فعالً وليس جماملة فقد                 

ذن له بإصدار جريدة    كان مدرساً يف املدرسة التحضريية الوحيدة يف الصفا وكنت طالباً فيها، وطلب اإلِ            
لسعودية يومها هذا النبأ    الندوة فاستصدر له أمر ساٍم بذلك، ونشرت جريدة العمل جبريدة البالد ا             

هـ يف  ١٣٦٩فتذكرت فكريت القدمية وقد ازددت خربة يف الكتابة والصحافة إذ كنت أعمل منذ عام               
هـ بعد غضبات مضرية    ١٣٧٥جريدة البالد السعودية حماسباً ومديراً، مث مشرفاً على التحرير سنة            

، مث األستاذ عبد العزيز ساب سكرتري       رقابية أطاحت باألستاذ عبد اهللا عريف رئيس التحرير رمحه اهللا         
شراف على التحرير ريثما جيري تعيني رئيس حترير         التحرير فكلفين الشيخ حممد سرور الصبان باإلِ       

جديد وأشرفت على ذلك فعالً من شهر رمضان حىت أول السنة اهلجرية حيث جرى تعيني األستاذ                  
ي مديراً فقط، وبدأت منذ تعييين باجلريدة حماسباً        فؤاد شاكر رمحه اهللا رئيساً للتحرير، فعدت إىل قواعد        

أكتب كلمات قصرية بتشجيع األستاذ العريف وشقيقي أمحد حممد مجال الذي كان سكرترياً للتحرير               
والذي سبقين إىل الكتابة، والشعر، واملشاركة يف إصدار الصحف اخلطية مع زمالئه من الشباب باملعهد               

 .مدة طويلة) ص( استحياء وأوقع مقااليت حبرف العلمي السعودي، كنت أكتب على
تذكرت فكريت  .   وعندما أحسست أن ما أكتبه مقبول معقول وقعت كلمايت بامسي الصريح            -

القدمية وقدمت طلباً ملعايل األستاذ عبد اهللا بلخري، أطلب الترخيص يل بإصدار جريدة أسبوعية باسم                
وافقة املقام السامي ومتنيات بالتوفيق وكان ذلك بالتحديد        ، ومل متِض أيام حىت تلقيت برقية منه مب        )حراء(

هـ، وقبل أن يصدر األستاذ السباعي جريدته الندوة رغم أنه كان ميلك مطابع             ٢٣/٣/١٣٧٦يف يوم   
صغرية كان محاس الشباب قد طغى على نفسي، وزاد محاس شقيقي أمحد الذي كان قد ترك العمل                   

ىل العمل بوزارة الداخلية، وأبدى أخي وصديقي األستاذ حممد حسني          جبريدة البالد السعودية، وانتقل إ    
أصفهاين استعداده التام لطبع اجلريدة يف مطابعه جبدة ووافق أخي األستاذ حسن عبد احلي قزاز أن                  
يشرف على الطبع والتصحيح حبكم إقامته وعمله جبدة ألن الطباعة كانت يومئٍذ متخلفة فاحلروف                

يضاً باليد فلم يعرف اجلمع اآليل وال الطباعة األتوماتيكية، لقد أقدمت على إصدار             جتمع باليد والطبع أ   
حراء األسبوعية وأنا ال أملك شيئاً غري راتيب الذي أعول منه أسريت وحصيت يف مكتبة الثقافة اليت                   

 .أحصل على رحبها الرمزي يف كل عام هجري لتكملة مصاريف البيت واألسرة



 

 حممد حسني أصفهاين ميهلين يف سداد أجرة الطبع وليس عندي موظفون             وكان أخي األستاذ   -
فأنا، وأخي أمحد، واألستاذ حسن قزاز، واألستاذ عبد اهللا الداري نعمل جماناً، والكتاب يكتبون بدون                

عالنات، واملبيعات اليت كانت    مكافأة، وأنا أدير اجلريدة من مكتبة الثقافة اليت تقبل االشتراكات، واإلِ          
 تفي بأجور الطبع حىت عندما نقلت الطباعة إىل مكة كنت مديناً ملطابع األصفهاين وسددا فيما بعد،                 ال

وبعد أن حتسنت األحوال بالتدريج صار مهي الوحيد هو توجيه كل الوارد من اجلريدة لشراء ورق                  
نات ومل  وختزينه وخاصة بعد أن أصبحت اجلريدة يومية، خشية من نفاد الورق وتأخر وصول الشح               

تكن يف تلك األيام حمالت وال مؤسسات لبيع الورق أو أي مواد مطبعية بل جيب استرياد كل شيء من                   
 .مصادره

 

لتوضيب الصفحتني الداخليتني يوم    .   واتفقنا على أن أنزل أنا وأخي األستاذ عبد اهللا الداري          -
الرابعة يوم اخلميس ونرجع بالعدد     الثالثاء، مث أنزل أنا وشقيقي أمحد لتوضيب وطبع الصفحتني األوىل و          

ليالً لنصدره صباح السبت وهو يوم عطلة جريدة البالد السعودية، وصدر العدد األول من حراء                 
هـ وساهم فيه، ويف األعداد التالية عدد من الرعيل األول والثاين من              ٦/٥/١٣٧٦السعودية يوم   

، حممد حسن عواد، أمحد عبيد، أمحد عمر        الكتاب، منهم األساتذة حممد حسني زيدان، حممد عمر توفيق        
عباس، حممود عارف، أنور زعلوك، حسني عرب، عبد السالم الساسي، حسني سرحان، وآخرون               
كثريون، وكانت قفزة يف الصحافة السعودية اليت كانت ال تعرف املانشيتات، وال األلوان، وال                 

يث أقبل للمسامهة فيها الكثري من الشباب       التحقيقات الصحفية، وال األركان، وال الزوايا املختلفة، ح       
املتعطش، وآزرها شيوخ األدب والعلم، وألول مرة تنشئ صحيفة سعودية قسماً خاصاً ا تلتقط                
بواسطته األخبار الطازجة من مصادرها، وكان قسم االستماع هذا يتكون من مذياع ومسجل من نوع               

وبفضل التشجيع واملؤازرة من الكتاب واألدباء       مالئية  خاص جيري كتابة األخبار منه بالسرعة اإلِ       
تطورت حراء من أسبوعية إىل يومية خالل سنة ونصف فقط، حيث صدر العدد األول من حراء                   
اليومية على مطابعها اخلاصة مبكة بعد أن جرى تأسيسها بسرعة قياسية مبساعدة صديق كرمي من                  

ي، ومسامهة من بعض األصدقاء مبكة سددت هلم        خوان املسلمني مبصر هو احلاج حممد حلمي املنياو       اِإل
 .بعد ثالث سنوات تقريباً

 

 وبدأت املتاعب يف مهنة املتاعب كما يطلقون عليها بكلمات افتتاحية للجريدة كتبها أخي                -
أمحد موجهة للوزراء الذين مل يسبق أن جترأ على مقامهم أحد، فكانت أول رسالة إىل مسو األمري عبد                   

، واتسع هلا صدر األمري ومل يغضب،       ٢٥هـ بالعدد   ١٨/١٠/١٣٧٦ر الداخلية يوم    اهللا الفيصل وزي  



 وجاء اخلطاب الثاين موجهاً إىل وزير       ..ورد عليها رداً متزناً أوضح فيه احلقائق دون جتريح أو تعالٍ           
  وكان خطاباً حاراً   ٢٥/١٠/٧٦ من حراء الصادر بتاريخ      ٢٦املالية الشيخ حممد سرور الصبان بالعدد       

لفت اهتمام جاللة امللك سعود رمحه اهللا، فأمر جاللته بعقد مؤمتر اقتصادي حتت رئاسة جاللته يف جدة                 
 .لبحث األوضاع االقتصادية باململكة

 

هـ وأثارت  ٢/١١/١٣٧٦ بتاريخ   ٢٧ ووجهت الرسالة الثالثة لوزير التجارة بالعدد          -
ف باجلريدة والقائمني عليها لوال     الرسائل الثالث عاصفة شديدة وأحدثت ضجة هائلة كادت تقص         

لطف اهللا، فلقد غضب الشيخ حممد سرور الصبان غضبة مضرية واستغضب معه جاللة امللك سعود                
     قد املؤمتر االقتصادي، الذي دعا إىل عقده امللك سعود رمحه اهللا،            فأوقفنا الرسائل عند هذا احلد، وع

ململكة واشتركت فيه كعضو عن مكة املكرمة،        وجاءته الوفود من مجيع أحناء ا      ٦/١١/٧٦فعالً يوم   
وحتدثت يف املؤمتر عن احلالة االقتصادية يف البالد وترديها وما يرجى هلا من عالج، ونشرت حراء خرب                 

، وورد يف اخلرب ما معناه أن األمر امللكي          "اهتمام ملكي "األمر بانعقاد املؤمتر االقتصادي حتت عنوان       
ريدة عن الوضع االقتصادي، فثارت ثائرة الشيخ حممد سرور الصبان رمحه            جاء استجابة ملا نشرته اجل    

اهللا رغم حلمه املعروف، فأصدر تصرحياً ليذاع وينشر يف الصحف، وأرسل يف حراء ونشر حتت عنوان                
جاء يف هذا التصريح أن ما نشرته حراء عن اهتمام جاللة امللك مبا كتبته عن الوضع                 "  تفنيد ادعاء "

 أساس له من الصحة، وأنه من السخافة مبكان أن تزعم اجلريدة أن اهتمام جاللة امللك                 االقتصادي ال 
كان من توجيهها أو إثر محلتها، وأن املصادفة وحدها هي اليت جعلت هذا املؤمتر يعقد يف األسبوع                   

ة بعد  ومرت العاصفة األوىل بسالم، وبعد أيام شنت حراء محلة على شركة كهرباء مك            .  التايل ملا نشرت  
أن كثرت الشكوى من تصرفاا، واستمرت احلملة عدة شهور وبدالً من أن تصلح الشركة أوضاعها               
وترد على الصحيفة رفعت دعوى ضدي بصفيت رئيس التحرير وأحيلت الدعوى إىل ديوان املظامل،                

ساهم وتعددت اجللسات، وأخرياً حكم علي بألف ريال غرامة كترضية لشركة الكهرباء اليت كان ي              
 .فيها كبار املسؤولني من رجاالت البلد

 

 وللحقيقة والتاريخ واعترافاً بالفضل ألصحابه فقد حتدث مسو األمري عبد اهللا الفيصل إىل حراء               -
هـ حديثاً مشجعاً جاء فيه أن النقد الرتيه الربيء الصادق على صفحات               ٢٦/٢/١٣٧٧بتاريخ  

ياء اليت ال تتوخى احلقيقة، ولكي أثبت لك مدى          الصحف خري ألف مرة من اهلمسات انونة العم        
 شخصياً خطاباً   ترحييب بالنقد، والكالم ال يزال لسمو األمري فإن جريدة حراء سبق أن وجهت إيلَّ               

مفتوحاً انتقدت فيه بعض أعمال وزاريت فلم أغضب ومل أتأمل ومل يترك نقدها يف نفسي أي أثر وقمت                   
للحقيقة يف نصاا، وجاءت العاصفة الشديدة الثانية إذ نشرت          بالرد على ما نشر تصحيحاً ووضعاً       



 حتت عناوين   ٥١، مث   ٥٠، مث   ٤٩حراء سلسلة من مقاالت ألخي أمحد حممد مجال عن فلسطني بالعدد            
. مىت نقذف اليهود يف البحر، كيف ننقذ الالجئني، سياسة األمر الواقع هي احلل العملي              :  على التوايل 

قاالت دعوة إىل توطني الالجئني، وأحيلت اجلريدة والكاتب ورئيس التحرير إىل           واعترب مضمون هذه امل   
مسو األمري مساعد بن عبد الرمحن شخصياً للتحقيق، وكان يومها يشغل منصب رئيس ديوان املظامل،                

               واستدعاين مسو األمري مساعد أنا وأخي أمحد، وتفهم وجهة نظر الكاتب، وتأكد من حسن النية وبئت ر
ة الصحيفة وأنا معها طبعاً، والذي يبدو أن جاللة امللك رمحه اهللا مل يقتنع بوجهة نظر الكاتب،                   ساح

وكانت املقاالت قد عرضت على الرقيب يومئٍذ األستاذ محزة حممد بوقري رمحه اهللا وأجازها، فصدر                
عادما د شهر إلِ  أمر جاللة امللك بفصلهما من وظائفهما أي الكاتب واملراقب كعقوبة، مث صدر أمره بع             

إىل وظائفهما، وكان أخي أمحد عضواً يف جملس الشورى، وكان األستاذ محزة بوقري مديراً للمطبوعات               
 .وتواىل صدور الصحف بعد حراء، فصدرت الندوة، مث عرفات، مث األضواء. عالمبوزارة اِإل

 

 األصح بالنقد،   عالم بكثرة الصحف أو على     واستمر النقد واملالحظات، فضاقت وزارة اإلِ      -
وكان أصحاب الصحف   .  ألن الصحف حينذاك مل تكلف الدولة شيئاً، فال إعانات، وال مساعدات           

عالم بفكرة  وحدهم هم الكادحون املسؤولون عن إصدار صحفهم واستمرارها، وطلعت وزارة اإلِ            
تاذ حسن  الدمج والتوحيد، وأدجمت حراء يف الندوة، وعرفات يف البالد السعودية وكان أخي األس              

القزاز وأنا مستهدفني بفكرة الدمج، ولكنهم أخرجونا من الباب فرجعنا هلم من النافذة، واشتريت أنا                
حصة األستاذ أمحد السباعي من الندوة وملكتها وحدي، وسيطر أخي حسن قزاز على البالد باعتباره                

دا القدمية كما يقولون،    شريكاً فيها مع شركة الطبع والنشر ورجعنا رؤساء حترير وعادت حليمة لعا            
وفجأة صدر أمر مبنع املوظفني من الكتابة يف الصحف وكل كتاب الصحف أيامها من املوظفني، وعانينا                
من أزمة الكتاب وجلأنا إىل الرموز بدل األمساء وللتحقيقات الصحفية بدل النقد، راحت القافلة تسري،               

 صبيحة يوم   ..هـ، إذ فوجئ املصلون   ١٣٧٩سنة  وهبت العاصفة األوىل على الندوة بعد عيد الفطر         
العيد مبنع التكبري والتحميد الذي كان ينطلق من أحد املكربين ليذكر الناس فيكربوا وراءه، والتكبري                
كما هو معروف من شعائر العيد الذي يعطيه روحانيته اخلاصة، فظل املسلمون وكأم يف حمزنة أو كأن                 

ن متأملني من هذا املنع، مث قام أحد رجال الدين قام يف املكربية               على رؤوسهم الطري وخرج املسلمو    
غ هذا املنع   إن هذا األسلوب يف التكبري اجلماعي بدعة، وأسكت املكربين، فغضبت هللا ومل أستسِ            :  وقال

وأنا أعرف أنه شعرية، قرأت فيما قرأت أن سيدنا عمر بن اخلطاب كان يكرب يوم عيد األضحى يف                    
 احلجاج ويسمع دوي أصوات املكربين يف مىن أو بالعكس ال أذكر بالضبط، فكتبت              مكة، ويكرب خلفه  

كلمة افتتاحية بالندوة حتت عنوان هذا شرك وهذا بدعة، أنكرت فيها هذا املنع، وغضب بعض املشايخ                



واستغضبت مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم املفيت األكرب يومئٍذ، ودفعته إىل الشكوى لسمو األمري                 
وكان يومئٍذ رئيساً للوزراء فاستدعاين إىل الرياض وأحالين لسماحة الشيخ للتحقيق معي، وحقق             فيصل  

   قالوا لفرعون ملاذا   :   أنين سخرت من املشايخ ألنين أوردت مثالً دارجاً يقول         معي وكانت حجتهم علي
كبري، وانتهت  مل أجد من مينعين، وكنت أقصد بذلك الشيخ الذي منع املكربين من الت             :  تفرعنت؟ قال 

القضية بكتابة اعتذار أقول فيه أنين مل أقصد السخرية من املشايخ وأم موضع احترامي وتقديري،                 
 .ففعلت وانتهى األمر عند هذا احلد

 

 وكما أسلفت عادت حليمة لعادا القدمية وعادت الندوة ملقاالا احلامية، وعناوينها                -
جلديدة؟ مطلوب الفصل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،       احلساسة، ماذا يريد الشعب من الوزارة ا      

حاجتنا إىل نظام أساسي للحكم وغريها من العناوين اليت تسري على هذا النمط، وظللنا مع وزارة                  
عالم يف لعبة القطة والفأر، حتاصرنا من جهة فنخرج هلا من جهة أخرى، حىت جاءت القشة اليت                   اِإل

 .قصمت ظهر البعري
 

 وزارة الدفاع والطريان واختارت خنبة ممتازة من األخصائيني السعوديني مبستشفيات             جاءت -
اململكة ومنها مكة، ووزعتهم على املناطق اليت يتواجد ا جمموعات كبرية من قواتنا الباسلة، فأخذت                

 ١٥أخصائي األطفال الوحيد، وأخصائي األنف واألذن الوحيد، فكتبت كلمة بالعدد الصادر بتاريخ              
جراء، وتساءلت كيف مسحت وزارة      من جريدة الندوة انتقدت فيها هذا اإلِ       ١٣٨٢ذي احلجة سنة    

الصحة بذلك، ومل تغضب وزارة الصحة ألا كانت مأمورة كما يبدو وغضبت وزارة الدفاع                  
والطريان، واستغِضب مسو رئيس جملس الوزراء األمري فيصل يومذاك، الذي أمر أن يكون عقايب هو                

وقد فوجئت وأنا أسهر    .  يلي إىل تبوك ألعيش التجربة وأحس مدى حاجة اجليش إىل هؤالء األطباء           ترح
حبديقة الصديق عبد الرمحن فقيه بالعزيزية مبدير الشرطة يومذاك، يطلبين خارج الس وكان يومها هو               

                وأن علي ،أن أذهب معه إىل    اللواء عبد اهلادي عبد الغين، فخرجت إليه فأبلغين أنين مقبوض علي
داري آلخذ شنطة مالبسي للسفر إىل تبوك فجراً بعد أن أمضي ليليت يف ضيافة وزارة الدفاع جبدة                   
وأمضيتها فعالً ليلة ليالء مل أذق فيها طعم النوم من لسع البعوض حيث ال توجد كلَّة حتول بيين وبني                    

 .البعوض
 

يومني يف املعسكر ويف اخليام، وأحد       وسافرت صباحاً وأمضيت ثالثة عشر يوماً يف تبوك،           -
عشر يوماً يف املستشفى بعد أن متارضت وساعدين األطباء، والضباط، واجلنود الذين رثوا حلايل وعطفوا               
علي، بعد أن أحسوا استحالة عيشي مع اجلنود تلك العيشة العسكرية اخلشنة يف تلك األيام اليت                   



غريها يف منتهى النظافة، واألناقة، واللطافة بفضل        ذهبت وأصبحت معسكرات اجلنود اآلن بتبوك و       
 .رعاية مسو وزير الدفاع والطريان، وتوفري سبل الراحة ألفرادها جنوداً وضباطاً

 

عالم تفكر يف وسيلة تتخلص ا من لسان الصحافة الذي طال، وفكر               وعادت وزارة اإلِ   -
 يف نظري على األقل، هي أن الصحف اليت         املسؤولون طويالً فلم جيدوا إال وسيلة واحدة غري مستساغة        

ميلكها أفراد حمدودون تتقاضى من احلكومة أجور إعالنات يف السنة بلغت أربعة ماليني ريال وكان هذا                
هـ يعترب مبلغاً ضخماً وهو كثري وخري جيب أن يعم عدداً كبرياً من املواطنني وال               ١٣٨٣املبلغ يف سنة    

ليل من أصحاب الصحف، ويف الوقت نفسه ال جيوز أن يكون هؤالء            جيوز أن يستأثر به هذا النفر الق      
 لصحفهم يكتبون فيها ما يشاؤون، وال يتأتى ذلك إال بتحويل الصحف إىل                نياألفراد هم املوجه  

 مواطناً يف كل صحيفة ليكون هلم رأي أيضاً يف توجيهها،            ٢٠مؤسسات يشترك فيها ما ال يقل عن        
عالم الرأي إىل املقام السامي     مجيل حجيالن طبعاً، ورفعت وزارة اإلِ     وكان هذا العهد هو عهد الشيخ       

الذي سرعان ما وافق عليه، وصدر األمر بتطبيقه، وأعطيت الصحف مهلة لتسوية أمورها واالستعداد              
 .للتحويل
عالم من أصحاب الصحف أن يتقدموا بلوائح باألمساء اليت خيتاروا لكل             وطلبت وزارة اإلِ   -

 أنا ممن صدق ذلك، ووضعت الئحة باألمساء اليت اعتقدت أا صاحلة للعمل يف جمال                صحيفة، وكنت 
 أمحد  -صاحل حممد مجال    :  عالمالصحافة وفيما يلي أمساء من رشحتهم لذلك وتقدمت ا إىل وزارة اإلِ           

د  أمح - حممد عبد القادر فقيه      -عبد اهللا احلصني    .  - فؤاد اخلطيب    - عبد اهللا عريف     -حممد مجال   
 عبد اهللا الداري    - عبد الرزاق بليلة     - حيىي املعلمي    - حممد سعيد اخلالدي     -حممد عيسى طاشكندي    

وكلهم من كتاب، وموظفي، وحمرري     ..   حممود حممد مجال   - حممد مكاوي    - حممد بن شاهني     -
اكزهم ضافة إىل مر  ومن الكتاب والصحفيني املعروفني يف ذلك الوقت باإلِ       .  جريدة الندوة بصورة خاصة   

يف اتمع لنتعاون على توجيه الصحيفة مجاعياً، ولنقتسم معهم الثروة اخليالية اليت تومهتها وزارة                 
مع أن الذين أحصوا على أصحاب الصحف مجيعاً واستكثروا عليهم املاليني األربعة             ..  عالم يومئذٍ اِإل

أجور طباعة، وقيمة ورق،    من الرياالت، قاموا حبساب الوارد ومل يضعوا يف حسام املصاريف من              
ورواتب موظفني ومراسلني، وأجور مكاتب يف مكة وجدة والرياض على األقل لكل صحيفة ومكافآت              

 .كتاب
 

عالنات غري احلكومية وال املبيعات وال االشتراكات،         ومل تكن هناك إيرادات تذكر من اإلِ        -
ال أدري  ..  لندوة ورمبا بالنسبة لغريها   عالم ضربت عرض احلائط ذا الترشيح بالنسبة ل       ولكن وزارة اإلِ  

 :وجاءين منهم بيان جديد مشكل من السادة مع حفظ األلقاب



 

 حممد  - أمحد السباعي    - عبد اهللا عريف     - حامد هرساين    - حسني عرب    - أمحد زكي مياين     -
 - بسام حممد البسام     - حامد مطاوع    - إبراهيم اجلفايل    - حممد سعيد العامودي     -حسني زيدان   

 حسن  - حممد السليمان الشبل     - عصام خوقري    - سليمان فقيه    - عبد اهللا بغدادي     -ليمان النافع   س
 .رحم اهللا من مات منهم..  عمر عبد اجلبار- عبد اهللا كعكي - حممد بوقري -أشعري 

 

حساسنا بصعوبة   بعد أن عرضوا علي وعلى أخي أمحد أن نكون من بني املؤسسني فاعتذرنا إلِ              -
مع أكثرية هذه اموعة، بعد صدور هذا القرار جتمعنا حنن أصحاب الصحف وسافرنا إىل                التعاون  

إما أن تصدر الصحف    :  الرياض وقابلنا األمري فيصل، وكان يومئذ رئيساً للوزراء، وطالبنا بأحد أمرين          
ب عن املؤسسات بأمساء جديدة وتبقى أمساؤنا لنا، وإما أن نعوض عن صحفنا وممتلكاتنا من مكات                 

جراء صورة من   إن الناس يقولون إن هذا اإلِ     :  وأجهزة، وقال األستاذ أمحد السباعي أمام األمري فيصل       
حنن أعطيناكم هذا االمتياز،    :  صور االشتراكية، فغضب األمري من هذا التعبري فكان رد مسوه الصارم           

ستقضي ديوننا،  وحنن نسحبه وال جمال للمراجعة، ورجعنا خبفي حنني وجلسنا نصفي حساباتنا، ون             
ونسرح موظفينا وأخذوا هم من أخذوا منهم، واستغنوا عمن استغنوا، وبعد االنتهاء من التصفية قفلنا               

 .مكاتبنا ووزعنا مكاتبنا على األصحاب واملعارف، وقذفنا بالبقية يف اخلالء، وسلمنا أمرنا إىل اهللا
 
 

وا يف مؤسسات وال أدري إذا كانوا قد        خوة الباقني اشترك   رمبا كان هذا خاصاً بالندوة ألن اإلِ       -
مل أشترك يف مؤسسة الندوة ولكين ظللت       .  استقبلت منهم املؤسسات مكاتبهم وعوضتهم عنها أم ال       

 شهور تقريباً ريثما أنشأت املؤسسة مطابع خاصة ا وبعت عليهم           ٨أطبعها على مطابعي باألجرة مدة      
مذاك وتطبع مثاين صفحات بلونني دفعة واحدة، كنت        أكرب وأحدث مطبعة مل يصل إىل اململكة مثلها يو        

قد استوردا ومل أبدأ باستعماهلا، وللحقيقة والتاريخ إنين قبل ترك الندوة مل أكن أمتلك نقوداً فكنت                 
أختزن كل شيء لشراء الورق وشراء املاكينات، ومل أعرف إيداع البنوك إال بعد أن بعت مكنة الطبع                  

عالنات املتبقية لدى احلكومة بعد أن تفرغت         عليها واستحصال أجور اإلِ    على الندوة والورق أيضاً   
للمطالبة ا، مل أشترك يف مؤسسة الندوة ألنين توقعت أن أصبح عضواً غري مؤسس فآثرت اخلروج                  
بنفسي وهذا ما حدث لإلخوان حسن قزاز والسادة علي وعثمان حافظ، وبعد أن استمروا قليالً يف                 

 .تبدلوا بغريهم ومل يبق هلم منها إال عضو مؤسسة كذا للصحافةرئاسة التحرير واس
 وهكذا طويت مرحلة من حيايت يف الصحافة كمسؤول وموجه وبقيت مرحلة ممارسة الكتابة               -

دارة أعمايل اخلاصة مبكتبة الثقافة،     يف الصحف اليت ما زلت أحياها حىت اآلن، واستطعت أن أتفرغ إلِ            
وقبل أن أختم حديثي يف رحليت عن        .  كة يف أعمال فيها خدمة لبلدي      ودار الثقافة للطباعة ومشار   



الصحافة أود أن أشري إىل مناقشات تدور بني احلني واآلخر، تتحدث عن املقارنة بني صحافة األفراد                 
اليت عشناها حنن، وصحافة املؤسسات اليت تعيشوا ونعيشها معكم اآلن وألين متهم يف الدفاع عن                 

نين أكتفي بسرد بعض عناوين صحافة األفراد اليت افتقدنا مثلها اآلن وأترككم              صحافة األفراد فإ  
 ..حتكمون

 

 مطلوب الفصل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية       - ماذا يريد الشعب من الوزارة اجلديدة        -
 جملس  - حكم الشعب للشعب      -للحكم  ..   حاجتنا إىل نظام أساسي للشعب      - مع الوزراء    -

 وكل هذه   - مشروعاتنا واملقاولون    - كم يف السجن من مظاليم       -من تنظيمه وتدعيمه    الشورى ال بد    
هذه الليلة  ..  الذي ستجدونه على طاولة اهلدايا    "  من أجل بلدي  "املقاالت، وعناوينها منشورة يف كتايب      

 .هدية لكل منكم مين
 

ألصح ما يسمى    هذه مناذج من عناوين املوضوعات اليت كانت تعاجلها الصحافة، أو على ا             -
عالمي صحافة األفراد، وأعترف أا كانت صحافة متأخرة من ناحية الشكل ألسباب مادية، فالوعي اإلِ             

 رياالً، ومل حتصل الصحف على أي إعانة ومل         ٢٠ إىل   ١٠يكاد يكون معدوماً فكانت قيمة اإلعالن من        
و أية جهة أن تدعي أا قدمت       تطالب ا، وظللنا نسري صحفنا جبهودنا الفردية، ولن يستطيع أحد أ           

ألحد منا معونة أو مساعدة، أو حىت هدية أو قرضاً، فقد كنا حريصني على اجتناب ذلك منعاً للتأثري                   
 .على حريتنا

 

 أشعر أنين قد أثقلت عليكم باحلديث عن نفسي وما حاولت أن أقوم به إزاء بلدي وإخويت                  -
 .حة واحدةوحكوميت، وسأمر بالباقي مروراً عاجالً يف صف

هـ شاركت يف تأسيس صندوق الرب الذي حتول اآلن إىل مجعية الرب فكنت              ١٣٧٣ يف سنة    -
سعاف اخلريي مبكة اليت حتولت فيما بعد إىل        أميناً عاماً، مث وكيالً، مث رئيساً، اخترت عضواً جبمعية اإلِ         

 البلدي مبكة يف عام     مجعية اهلالل األمحر السعودي وأصبحت مؤسسة حكومية، انتخبت عضواً بالس         
هـ، مث  ١٣٨٠هـ، مث رئيساً لعدة دورات وما زلت، انتخبت عضواً بالغرفة التجارية مبكة يف              ١٣٧٧

هـ عضواً يف اهليئة التأسيسية جلامعة امللك       ١٣٨٤انتخبت أميناً عاماً، مث رئيساً وما زلت، انتخبت عام          
هـ عضواً  ١٣٨٩مية، اخترت عام    عبد العزيز عندما كانت أهلية وحىت حتولت إىل مؤسسة حكو          

هـ عضواً بالس   ١٤٠٢للهيئة العليا للطوافة بوزارة احلج، فنائباً للرئيس وما زلت، اخترت عام              
األعلى جلامعة أم القرى مبكة املكرمة وما زلت، شاركت يف العديد من املؤمترات االقتصادية والتجارية               

 . وتونس، وسوريا، ولبنان، وتركيا، وقربص، ولندنيف اجلزائر، ومصر، واألردن، والعراق، وليبيا،
 



" من أجل بلدي  " مرات وجمموعة مقاالت حتت عنوان       ٩طبع  "  مناسك احلج " يل مؤلف عن     -
 .البن النجار وطبع للمرة الثانية" أخبار املدينة"صدر منها اجلزء األول وحتقيق كتاب 

 

المي مبكة والراديو والتلفاز وهي      شاركت يف ندوات وحماضرات بنادي الوحدة واملركز اإلع        -
 .جهد املقل

 

 ومعذرة إن صدعت رؤوسكم مبا ال يفيد ويعلم اهللا أنين مل أرد فخراً أو مدحاً لنفسي، ولكن                   -
أردت إطالعكم، جمرد إطالعكم على خفايا حقبة من تاريخ الصحافة يف بالدنا وأشكركم على هذا                 

 . التحمل والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 :وهو رفيق درب طويل يف هذا اال فقال.. مث تعطى الكلمة لألستاذ عبد الفتاح أيب مدين
 بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وأصحابه أمجعني وبعد،                -

ق كنا على درب واحد، وكان أخي وصديقي األستاذ صاحل مجال أسب          .  أشباه ليالينا :  أستطيع أن أقول  
مين يف هذا الدرب، فلقد عرفته من خالل مكتبة الثقافة يف مكة املكرمة يف باب السالم والطريق إىل                   

بال شك أن إمكاناته    ..  الثقافة هو الطريق إىل األدب، هو الطريق إىل الصحافة، هو الطريق إىل الفكر             
ثقافة وعالقاته، هذه   كانت أكثر يف تقديري من حيث مركزه يف مكة املكرمة ومن حيث شهرة مكتبة ال              

عوامل قد تساعد بعضنا ولكن الطموح يدفع بالكثريين إىل أن يتحدوا احلياة إن صح هذا التعبري، يف                  
خالل رحلة املؤسسات وقصتها حينما قدمت كما قدم غريي، األعضاء الذين اختريوا ليكونوا                 

ات أو بياناً بأعضاء آخرين،     أعطونا بيان :  عالم يومئذٍ مؤسسني باسم صحيفة الرائد قالت وزارة اإلِ       
إننا ال منلك مصانع تنتج رجاالً      :  وغضبت وكتبت برقية جلاللة امللك فيصل ويل العهد يومئٍذ وقلت          

عالم، فذاك من شأن اخلالق، وفضلت أن تقرب الرائد للتاريخ بدل أن تصدر               ترضى عنهم وزارة اإلِ   
ردية كان شائكاً، ومشوار الصحافة سيظل      املشوار يف الصحافة الف   .  وأكون أحد أعضائها أو ال أكون     

تكتب وتنتقد، ال يشك أحد أا كانت خملصة         ..  شائكاً إىل ما شاء اهللا، املواطنة اليت كانت تنطلق         
صالح، وترجو اخلري للمواطن والوطن، ال أحد يستطيع أن يقول إن            وكانت تنشد اخلري، وتنشد اإلِ    

سالمي هلذا البلد، وللمنهاج الذي اختري،      ط املرسوم اإلِ  صحافة األمس كانت ختتار سبالً لتخرج عن اخل       
ولكن محاسة الشباب، ولكن دور القلم كان طارئاً على احلياة، ومل تتعود احلياة عندنا الصراحة                   

عالم وزارة اإلِ ..  واملواجهة، لذلك كانت املعاناة قاسية، كنت أقول لصديقي أيب تراب إن هذه الوزارة            
يت ال تساوي رياالت يومئٍذ حني كان يكتب عن الغناء وأن الكتاب والسنة ال               مدينة هلذه األقالم ال   

حيرمانه، وكانت تأتينا ردود مطولة من املشايخ وعن طريق رئيس هيئة األمر باملعروف لنشرها، وكان                



هيء فراشك فقد يأتيك زائر الليل      :  يرد عليها الشيخ أبو تراب بطريقته واتساع علمه، وأقول له          
 .عاًونذهب م
إن صحافة اليوم رغم تطورها فقد فقدت القيادة، وال أقول إن صحافة األمس              :   لذلك أقول  -

كانت أفضل من صحافة اليوم، هذه شهادة جمروحة مين، ومن أخي األستاذ صاحل مجال، ولكن الشهادة                
ستاذ أمحد مجال   الواقع أن األستاذ صاحل مجال واأل     .  تترك للذين يقومون الدراسة الصحفية عرب املرحلتني      

كانا على الدرب وكنا حنن على الدرب أيضاً، وكانت الندوة حني بدأت تنشر كلمات األستاذ أمحد                 
كان القراء يتلقفوا ألن السيد أمحد عبيد كان جريئاً، وكان شجاعاً، وكان             "  رأي من الشعب  "عبيد  

ذلت يف تأسيس الصحافة املتطورة     الواقع أن اجلهود اليت ب    .  ينشد اخلري كمواطن لوطنه وألمته ولشعبه     
مكاناا اليت سردها األستاذ صاحل مجال، وحتدثت أنا عنها يف           يومئٍذ، كانت جهوداً كبرية بالقياس إلِ     

وقت سابق يوم تفضل صديقي عبد املقصود بتكرميي مع من كرم، ولعلنا نستمع يف األسبوع املقبل                  
: نورة السيدين علي وعثمان حافظ، وحنن كما قلت        التجربة الطويلة أيضاً ملؤسسي صحيفة املدينة امل      

أشباه ليالينا هذا جانب من التاريخ، وأمحد اهللا إليه أنه أتيح لنا أن نتحدث عنه بصدق وبأمانة ومبحافظة                  
أيضاً ال تؤدي إىل اجلرح وال تؤدي إىل املؤاخذة وإمنا هي ذكريات ينبغي أن تقال، وينبغي أن تكتب،                   

باب اجلديد الذين مل يعيشوا تلك التجربة لصعوبتها ولعنائها، هذه هي احلياة، هؤالء            وينبغي أن يعيها الش   
هم األحياء، وتلك سنة احلياة، شكراً لألستاذ صاحل مجال على ما مدنا به من هذه الذكريات اليت تعيد                  

  ...اتهإلينا التذكر لتلك األيام املاضية، وشكراً لكم مجيعاً والسالم عليكم ورمحة اهللا وبرك
 

  ))كلمة األستاذ عزيز ضياء(( 
 :مث حتدث األستاذ الكبري عزيز ضياء فقال

إين لست من   :  ال بد أن أقول   .   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته          -
أصحاب الصحف، مل أكن منهم، لكن عايشتهم، وعشت معهم، هذه الليايل اليت حفلت بالكثري مما                 

مرة يف ذلك الوقت، ولعل األستاذ صاحل مجال واألستاذ أمحد مجال يذكران فيما يذكران                يعترب مغا 
مشاركيت يف تلك الفترة اليت صدر فيها البيان التارخيي أو هو السياسة التارخيية، وال أدري ملَ مل يذكر                   

" والشورى عليهم الطاعة ألويل األمر    "األستاذ صاحل مجال سلسلة مقاالت كتبتها يف تلك الفترة بعنوان           
على أية حال ال بد أن أقول إن األستاذ صاحل مجال واألستاذ أمحد مجال كانا وما يزاالن على ما أعتقد                    
أصحاب موقف، هلم رأيهم املستقل الذي كثرياً ما أثار عليهم زوابع رمبا حتدث عنها األستاذ صاحل                  

 أن هذه الصحافة بعجرها وجبرها، ومبا       مجال قبل أن أشرف ذا اللقاء، الواقع الذي جيب أن ال ينكر            



القت من عنت وإرهاق أحياناً، ومن جتاهل أحياناً أخرى، الواقع أن هذه الصحافة هي اليت استطاعت                 
أن حتدث يف جمرى التطور، ويف جمرى التقدم، ويف جمرى احلياة الفكرية شيئاً كثرياً ال سبيل إىل إنكاره،                  

لة هذه السنني أو لو أن الصحافة ظلت تسري، أو تنطلق يف اخلط             فلنتصور أنه مل تكن هناك صحافة طي      
 املرسوم هلا، أو الذي يراد هلم أن خيتطّوه، ماذا كان ميكن أن تكون احلياة الفكرية يف هذا البلد؟

 

 ليس قليالً اليوم أن جند هذا العدد اهلائل من املثقفني، هذا العدد اهلائل من محلة شهادات                   -
ا من املؤهالت، ليس قليالً أن جند يف كل قرية مدرسة ويف كل مدينة عدداً كبرياً من                 الدكتوراه، وغريه 

املدارس، ليس قليالً أن تتمتع اململكة اليوم بأن فيها سبع جامعات، كل هذا ليس قليالً، ولكين قد                   
ذه أكون أنانياً وصحفياً معتزاً بالصحافة وبالفكر إذا قلت أن كل ذلك مدين بطريقة أو بأخرى هل                  

الصحافة يف تلك األيام وللصحافة رمبا إىل حد ما يف هذه األيام، واملسألة قبل وبعد كل شيء مسألة                    
كثرياً ما وجدنا أنفسنا مضطرين إىل      .  موقف وإصرار على هذا املوقف، وقدرة على عدم التراجع عنه         

ن مع هذا استطاعت    التراجع وكثرياً ما وجدنا أنفسنا مضطرين إىل أن نأكل أعوج كما يقولون، ولك             
الصحافة واستطاع رجال الفكر أن يقولوا مما ينبغي أن يقال يف هذه الفترة أو يف تلك األيام، وليس                    
ذلك قليالً بأية حال، يؤسفين أين مل أكن أستطيع أن أشارك األستاذ صاحل مجال واألستاذ أمحد مجال                   

يف تلك الفترة اليت كتبت فيها سلسلة       نشاطهما وجهودمها يف الندوة ويف غريها، ولكن لعل مشاركيت          
لعلها كانت نتيجة إلحساسي بأن الرجلني كان       "..  الطاعة ألويل األمر والشورى عليهم    "مقااليت بعنوان   

هلما موقف، وأن يكون لك موقف يف أي بلد ويف أي جمال ويف أية حركة من حركات الفكر، فذلك                    
ت ال تشعر بأن عليك أن تكون صاحب موقف،         الذي يطلب منك كرجل فكر وحامل قلم، أما إذا كن         

فتستطيع أن متأل الثالثني صفحة من صحفنا يف هذه األيام، وال حرج عليك فإن املسألة ال تزيد عن                    
 ..كوا كالماً يف كالم

 

 الواقع أننا نستقبل عهداً خيتلف كثرياً عما سبق من العهود، نستقبل هذا العدد اهلائل من                  -
ناث الالئي  د اهلائل من الذين حيملون املؤهالت الكبرية، وهذا العدد اهلائل من اإلِ            املثقفني وهذا العد  

أصبحن يف بيون رمبا كانت هلن مواقف معينة، تصلين أحياناً باهلاتف، كل هذا يدل على أن ما نستقبل                  
 باملواقف اليت   من حياتنا، وما نستقبل من أيامنا سوف يكون أكثر ازدهاراً، وأكثر إشراقاً، وأكثر حفوالً             

مل نقصد ا فيما مضى، ولن نقصد ا يف مقبل أيامنا أن نسيء إىل أحد، أو نضر بالكيان، أو نزعزعه                     
كما قد يبدو للبعض وإمنا كان الغرض هو أن يرتفع املستوى، وأن توجد احلياة الفكرية اليت نستطيع أن             

اً على أننا استطعنا أن حنقق الكثري دون أن         نشق ا طريقنا بني من شقوا هذا الطريق، وحنمد اهللا كثري          



نسمح للكثري من املوجات اليت كانت تتوافد علينا أن نسمح هلا أن جترفنا فيما جرفت، أو فيمن                    
 .جرفتهم يف كثري من األقطار العربية ااورة

 

 أظن أين لو طاوعت نفسي واسترسلت يف الكالم لن أقف، ألن الكالم كثري يف هذا اال،                  -
ولعلي سعيد جداً يف هذه الليلة بأن أكرم مع من يكرمون األستاذ صاحل مجال واألستاذ أمحد مجال،                   
ولعلي كنت تساءلت قبل بضعة أيام عندما مسعت أن األستاذ عبد املقصود سيكرم األخ صاحل مجال،                 

 كأنه هو األكرب    تساءلت من منهما األكرب سناً واألجدر بالتكرمي، فإين أرى أمحد قد كثر شيبه، وبدا              
فإذا يب أجد أن صاحل مجال هو الذي يكرم فمن هو األجدر بالتكرمي؟ مسألة، ومن هو األكرب سناً؟                    

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا. مسألة أخرى
 

  ))كلمة السيد علي فدعق(( 
 :وأعطيت الكلمة بعد ذلك لألستاذ علي فدعق فقال

 أن نعيد الشكر ونردده لألستاذ عبد املقصود حممد         خوان أعتقد أنه من مكرور القول      أيها اإلِ  -
سعيد خوجه، أنا يل كلمة حفزين إليها ما جاء يف خطاب األستاذ صاحل مجال، يف البدء مل أكن متحمساً                   

جراءات، وبعض  ملا مسعت إطالقاً، كان حديثاً شبه عادي حىت إذا وصل إىل بعض املواقف، وبعض اإلِ               
رأي، وبعض احلوار مما يسجل لألخ صاحل مجال ولألخ أمحد مجال يف             صرار على ال  الرأي، وبعض اإلِ  

سجل الوطنية، فكما قال األستاذ الكبري أستاذنا وحبيبنا األستاذ عزيز ضياء الرجال مواقف، واملواقف              
اليت ذكرها األخ صاحل مجال تسجل له دون شك يف ذلك، مل نر مثالً يف صحافتنا اليوم أي مقال حيمل                    

حنن شعب خملص لقادتنا ما يف ذلك شك، ولكن أيضاً أن           "  الشعب مثالً يريد كذا   :  " مثالً عنوان كهذا 
يقال أن الصحافة تطالب بكذا وكذا، فهذا شيء مجيل، وعلى أية حال إن ما ذكره األخ صاحل مجال                   
 ميثل موقفاً يسجل له ويسجل حلراء ويسجل للندوة، األخ صاحل مجال بصراحة ميكن أن كثرياً منكم ال                
يعلم أنه كان يثري الثقافة يف بلدنا أنا واحد من الذين أحسن إليهم األخ صاحل مجال عندما كنت يف                    

هـ أقوم بشراء بعض االت واجلرائد، فكان حفظه اهللا وأشكره على ذلك، حيفظ يل                ١٣٦٩عام  
تفاق االت ويساحمين فيما قصرت عن دفع بعض أمثانه، وكان يسلفين، وكنت أخشى أن ينقض اال               

، وكان عنده عامل    "علي فدعق "بيين وبينه ولكنه كان كرمياً، فكنت أجد امسي وظرفاً مكتوباً عليه             
: يدعى السيد، فكنت آتيه يف الوقت احملدد لباب السالم وأقف وأسأل السيد هل علي حساب؟ فيقول               

ه مواقف، كما أنه    عليك كذا ريال وقرش، وكنت أعتذر له عن عدم وجود املبلغ، فاألخ صاحل مجال ل              
عمل على إثراء ونشر الثقافة يف بلدنا سواء ثقافة الصحافة أو ثقافة التعليم، فكانت الكتب تباع يف                   



أقصد ليست غالية وليست رخيصة، فالشاهد أن الرجال مواقف وصاحل          ..  مكتبة الثقافة بأمثان معقولة   
 . ىل، مواقف حممدمجال بصراحة وأمحد مجال موقفان وموقفان يف بلد املواقف األو

 أنا أحسد األخ صاحل مجال وأحسد األخ أمحد مجال أما يف مكة، وأما استطاعا أن يثبتا هذه                  -
املواقف اليت ذكرها األخ صاحل مجال، كما قلت يف بدء كلميت مل أكن متحمساً له حىت إذا بدأ يتكلم                    

لكالم، وشدين كما شد بعضكم،     عن بعض العناوين وبعض مواقفه ارتفعت درجة حراريت فاضطرتين ل         
 . وشكراً.. وكما أعتقد هذه كلمة حق أريد أن أقوهلا وأسجلها لألستاذين احلبيبني صاحل وأمحد مجال

 

  ))كلمة األستاذ أمحد حممد مجال(( 
 :ويتحدث األستاذ أمحد مجال فيقول

رك على سيدنا حممد     بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني وصلَّى اهللا وسلَّم وبا              -
يف البداية أود أن أكرر شكري وتقديري لألستاذ عبد املقصود خوجه،           ..  وعلى آله وصحبه والتابعني له    

فقد أثنيت عليه ليلة تكرميه ألستاذي عبد اهللا خوجه، وأعيد اليوم هذا الثناء ال ألنه كرم أخي األستاذ                   
دباء والعلماء يف بالدي، وال شك أا ظاهرة ينبغي         صاحل ولكن ألنه بدأ هذه الظاهرة، ظاهرة تكرمي األ        

أن تقدر له ويدعى له من أجلها، فألف شكر ودعاء باخلري الكبري لألستاذ عبد املقصود، مث ال بد من                    
تعقيب على األساتذة األفاضل األستاذ عبد الفتاح أيب مدين، واألستاذ عزيز ضياء، واألستاذ علي                

، وأحباء، وشركاء يف الطريق فأنا أصالةً عن نفسي ونيابةً عن أخي              فدعق، وكلهم أصدقاء، أوداء   
األستاذ صاحل أقدر هلم مجيعاً هذا التعقيب وهذا الثناء، وأخص األستاذ عزيز ضياء، ال شك أنه كان                  
على الدرب، وكانت له مقاالته وكلماته يف غري الندوة وغري حراء طبعاً، لكن مقامه أو لكن مكانته                   

تب، وكناقد إىل اآلن ال يزال األستاذ عزيز ضياء يسري يف الدرب وهو صريح الكلمة،                كأديب، وككا 
ال يتردد عن إبداء رأيه يف الصحافة وحىت يف االس اخلاصة، أنا رافقته يف رحلة إىل حائل قبل فترة                     

 بداية  قصرية، وقد رأيت من أحاديثه اجلريئة ومن مالحظاته القوية الشيء الكثري وعرفته قبل ذلك يف               
 .وكنت أعارضه ويعارضين، قد ال نتفق على رأي كثرياً. حياتنا الصحفية وحياتنا األدبية

 

 وأنا أمتسك مببدأ اخلالف يف الرأي ال يفسد للود قضية، حىت األستاذ الفاضل العالَّمة أبو                  -
رض األستاذ أبا تراب مبناسبة ما ذكر األستاذ أبو مدين عن أنه كان يكتب يف الغناء، كنت أعارضه، أعا              

تراب يف هذا وأكتب أيضاً رداً عليه ويعقب هو ولكن ما زال األستاذ أبو تراب موضع تقديري وحيب                  
وإجاليل إىل اليوم وهو يعرف ذلك، واألستاذ علي فدعق أيضاً صديق عزيز، وكاتب كبري، وجريء،                

يزة على األساتذة الفضالء أيب     وله كلماته سابقاً والحقاً يف صحفنا فأحببت أن أعقب ذه الكلمة الوج           



مدين، واألستاذ عزيز، واألستاذ علي فدعق، وأشهد هلم مجيعاً بأم على الدرب والطريق، وهلم مجيعاً                
وأعود فأدعو لألستاذ عبد املقصود باجلزاء الكبري       .  فضل كبري يف جمال الصحافة، والكتابة، واألدب       

 وننتظر الليلة القادمة واألسبوع القادم الذي يكرم فيه         على ما يتفضل به من تكرمي األعالم يف بالدي،        
 . األستاذان ااهدان األستاذ علي حافظ وعثمان حافظ اللذان يعتربان شيخني جليلنا

 

  ))ختام األمسية(( 
 :ثنينية األستاذ حسني جنار األمسية بالكلمة التاليةاالمث خيتتم مقدم 

ستاذنا الكبري األستاذ صاحل حممد مجال الذي أشكر له أيضاً           وبامسكم مجيعاً نشكر احملتفى به أ      -
صالح، وهذا جهد يشكر عليه،      اإلِ إسهاماته األخرية يف كتاباته االجتماعية اليت ال يرجو من ورائها إالَّ          

وهي مدرسة تعطي النقاد االجتماعيني فرصة للتعرف على كيفية النقد االجتماعي، وكيفية إدالء الرأي              
 منه أصحاب الرأي يف اختاذ قرارام، أمد اهللا يف عمره وواصل مسريته يف هذا العمل اجلاد                 حىت يستفيد 

 .صغائكم، وإىل امللتقى يف مناسبة أخرى والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهاملخلص، ولكم منا التحية ِإل
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