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 حملات من حياة احملتفى هبما
بد الغفور عطار ذكرت بالد الثاين باألمسية احلادية والعشرين          السرية الذاتية لألستاذ أمحد ع     •

 .٢٢٥صفحة 
 .٤١السرية الذاتية لألستاذ طاهر زخمشري ذكرت بالد األول باألمسية الثانية صفحة  •

• • •



 حفل التكريم
  ))افتتاح  األمسية(( 

 :افتتح األستاذ حممد عبد الرمحن الشعالن األمسية بالكلمة التالية
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على من هدى البشرية،           ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم     -

يف مثل هذا اليوم من كل أسبوع تعاقبت يف هذا          ..  أيها اجلمع الكرمي  .  وقادها إىل طريق اخلري والدين    
بتكرميهم سعياً  املكان مجوعكم ومجوع من املفكرين واألدباء والصفوة، الذين شرف صاحب هذا املكان             

منه إىل القيمة األدبية واملعنوية لكل من استحق أن يكون يف املقدمة من محلة القلم، ومن خدمة الدين،                   
             ومن رافعي راية احلق، يف هذا االجتماع، يف هذه الليلة اليت تتميز بتكرمي رو  اد الفكر واألدب   اد من رو

 اهللا الفيصل األمري الشاعر، والشيخ أمحد عبد        يف هذه البالد، وهم صاحب السمو امللكي األمري عبد         
.. سالمي، والشاعر املوهوب األستاذ طاهر عبد الرمحن زخمشري        الغفور عطار الكاتب واملؤلف اإلِ     

يهم يف بداية هذا اللقاء ونترك الكلمة للداعي لكي يتحدث إليكمحني . 
 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
وجزة اليت ألقاها األستاذ حممد عبد الرمحن الشعالن، حتدث احملتفي األستاذ            بعد الكلمة امل  

 :عبد املقصود خوجه فقال
مة أمحد عبد    هذا احلفل األستاذين الكبريين الفاضلني العالّ      يديس..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

باسم ..   له ولنا أن ندعوه    كما حيلو "  بابا طاهر "الغفور عطار، واملبدع طاهر عبد الرمحن الزخمشري أو         
 طيبة مباركة، وأرحب بكما أمجل ترحيب      يكما حتيةً اجلميع أحي   ..     ةًلَِذقلوبنا مجيعاً حتف بكما فرحة ج 

 .فأهالً وسهالً ومرحباً.. مسرورة ذا اللقاء الذي أتشرف فيه باالحتفاء بكما
كثري .  فهنيئاً لكما وهنيئاً لنا بكما     التهنئة لكما من األعماق مقرونة بالتقدير واالحترام واحملبة،          -

وقد جتاوز قدركما كثرياً من     ..  أنتما أهل ألكثر منها   ..  عجاب قيلت من كلمات املديح وعبارات اإلِ    
 أن أقول ما قال ذلك األعرايب يف القصة املعروفة          هذه العبارات والكلمات ليس يل يف موقف كهذا إالَّ        



نتاج الطيب املثمر لتكملة املسرية     الدعاء بالتوفيق ملزيد من اإلِ    لكما مين   .  يا ريب وزيادة  :  كما يقولون 
رة اليت بدأمتاهااخلي. 

كما ..   يف هذه األمسية اجلميلة كثري من األساتذة األفاضل يودون احلديث، وأترك هلم اال              -
  له ذكريات   وأنا أعلم أن  ..  اد األستاذ الكبري حممد حسني زيدان سيتكلم يف هذه األمسية         أعلم من الرو 

كما أن  .  مع بابا طاهر بالذات شيقة، كم أكون سعيداً لو حدثنا األستاذ زيدان عن هذه الذكريات                
الشيخ عبد اهللا بلخري، وكلمة عن النادي األديب يف جدة للدكتور عبد اهللا              ..  هناك كلمة ملعايل الوالد   

. حلديث لغريي مع أطيب التمنيات    أترك ا ..  ولنا وقفة مع الشعر لألستاذ حسن عبد اهللا قرشي        .  الغذامي
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة األستاذ حممد حسني زيدان(( 
 :مث حتدث املؤرخ الكاتب األستاذ حممد حسني زيدان فقال

 أحتدث عن   ليس إحراجاً يل أنْ   ..   بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا          -
. بكاءضحاك كما هو قد يكون دافع اإلِ       بابا طاهر ظريف له من الظرف واإلِ       أنَّالذكريات فأنا أعرف    

ولكن قبل أن أحتدث عن الذكريات ال أريد أن أجنو من كلمة أثين ا قبل كل شيء تقديراً ألستاذنا                    
كما ال أنسى األمري الشاعر والشاعر األمري الذي كان يوم احتفال اجلائزة             .  أمحد عبد الغفور عطار   

وراً بينما العطار وهو أستاذنا مجيعاً، كان وله احلق فيما اجتهد وما تكلف وما تعب أن يكون                    وق
هو فخور بنعمة اهللا عليه وحنن أيضاً نفخر به ألنه من نعم اهللا علينا أن يكون فينا عامل يعرف يف                    ..  فخوراً

نتشر يف احلديث عن    أثين عليهما غري معتذر، وأريد أن أ       .  مشرق األرض عربياً وعند غري العرب      
ذكريات الفحمة السوداء املاسة البيضاء طاهر الزخمشري عندما تقدم يف احلفلة وهو يشكر جائزة                

فأنا عرفت طاهر   .  قال إنه فحمة سوداء يلبس ثياباً بيضاً       .  اجلائزة امللك فهد أيده اهللا وأطال بقاءه       
إنه حيب اجلمال ويعشق    .  األبيضزخمشري ليس بثيابه البيض وال ببشرته السوداء، ولكن بوجدانه           

فحمة سوداء ماسة بيضاء من سنن الكون أن الشجرة          .  اجلمال، ولكين أعرف أنه ال يعبث باجلميل       
اخلضراء تطمرها األرض، تستحيل إىل فحم حجري أسود يتبخر هذا الفحم غازاً، يتجمد ويصبح                

وشروه أصبح تاجاً على رؤوس     تعرفه وهو خام كأنه قطعة من الكلس حىت إذا بلوروه أو م             .  ماساً
فطاهر زخمشري فحمة سوداء بالبشرة، ولكنه قلب أبيض ماسة         .  امللوك، وزينة وحلية يف جيد الغانيات     

 .صرب على الكثري، صرب على العقوق. ال يعرف احلقد وال يعرف الكره. بيضاء
 . وكان الويف كل الوفاء، وكان الصادق كل الصدق-



كيف تزدوج هاتان   ..  ضحاك مع الضعف، وازدوج البكاء مع اإلِ       يف طاهر ازدوجت القوة    -
من هنا أبكى   .  كان قوياً يف شعره، وكان ضعيفاً يف بدنه        .  املتناقضتان يف هذا الشخص الذي أمامكم     

أعجبوا للزخمشري أن جيمع بني قوة      .  وكان مسراً يف إلقائه ويف شعره، وكان مبكياً حينما ألقى شعراً           
عرفته قدمياً، كان أستاذاً معي يف دار        .  وبني املسرة واحلزن يف وقت واحد      الضعف وضعف القوة،    

كان معي صديقاً، جلست أنا     .  األيتام يوم كنا يف اجلهالة كاأليتام، ويوم أصبحنا يف املعرفة رعاة أيتام            
حتتها بستان يف املدينة، وإذا أمطرت املاء يلمع         "  مشج"وهو وحممد عمر توفيق يذكره اهللا باخلري يف          

ومعىن ذلك أن املكان اجلميل     .  صههذا مكان ينقصه الذي ينغ    :  احلصى، فقلت كلمة ال يزال حيفظها     
        ص عليك مجال املكان ألن مجاله يطغى على مجال          يذكرك باجلميل، فإذا جاء اجلميل الذي تذكرته نغ

 .وكان طاهر الزخمشري كما أعرف حبيب الغربة.. املكان
 هناك مدنياً مل    تربة الغزلة املدينة املنورة، وأحتدى أي مدين أن يقول يل إنَّ           وأنا أيضاً كنت ابن ال     -

حيب، ولكن الزخمشري أيضاً أدركه احلب، ال تغتروا بالبشرة السوداء إنه املكي مرتني، مكي النشأة                
التة،  اليت تسموم الف   نْالّفهو قرشي أتعرفون من أين جاءته القرشية؟ إنه من قبائل الفُ          .  ومكي العرق 

يا رب لوال هذا البحر     :  ولد عقبة بن نافع الفهري فاتح املغرب الذي وضع رجله على األطلسي وقال            
كل قبائل الفالتة يستدل على ذلك ليس من        .  ملضيت يف سبيلك جماهداً، عقبة بن نافع الفهري جده         

يوم، إىل جباههم،   قراءة صبح األعشى وال عبد الوهاب عزام، ولكن انظروا إىل أنوف الفالتة، إىل ع             
 .إىل عجائزهم ال جتدوها زجنية

 ذكريايت مع الزخمشري طويلة كبرية، وله ذكريات مع األستاذ العطار، والسيد ياسني طه،                -
 .واألستاذ الشهيد سيد قطب فقد كانوا الثالثة أو األربعة زمالء

أتعرفون أنه  .  كثرياًاألستاذ السيد ياسني طه رجل قد الزم الصمت         ..   ال يسع الوقت أن يذكر     -
كاتب، ولكن أراد أن يكتب والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهكتب قبل أن ي . 

 

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

ا يف املهرجان    إنين أتذكر قصيدة شوقي اليت جاءتنا وحنن طالب يف مدرسة الفالح، واليت ألقاه             -
 :األديب العظيم الذي أقرته األمة العربية تكرمياً له وقال فيها

ــه ــطينه إىل بغدانـ ــن فلسـ مـ
. 

يــا عكاظــاً جتمــع الشــرق فــيه 
. 

ــحبانه      ــه وال س ــى قس ــر عل ــم نعث ــاز فل ــيك احلج ــتقدنا ف اف
. 



ــدين   ــيكل ال ــه ه ــر دون ــت مص ــيا محل ــي الب ــرقانهووح ــن ف )١(ن م
. 

 ولقد وقف األدباء يف احلجاز عند هذه األبيات، وعند هذه اللفتة العظيمة اليت يفتقد فيها                  -
 .من عزيز غال.. العزيز الغايل احملبوب

إن هذه احملافل األدبية اليت استنت لتكرمي النوابغ من أدبائنا ومن روادنا، هي             :   أريد أن أقول   -
فإذا اجتمعنا يف   .  يلة قد أبردت أكبادنا، وقد جعلت هلذه البالد ما ميكن أن نعتز به وأن نفخر به               سنة مج 

العام املاضي على تكرمي جمموعة من األدباء، مث جتدد ذلك يف هذا العام فإا ظاهرة جديرة بالشكر                   
ال ..  مة حبكومتها وبشعبها  إا استفتاء عام جتمع عليه األ     :  وباحلمد وباالغتباط منا مجيعاً، وأكاد أقول     

خيتلف أحد يف أحقية األستاذ العطار أو األستاذ طاهر زخمشري إمجاع كامل، وال شك أن األمري عبد                  
األستاذ ..  فقد ذهب إىل باريس، وقد كرمته أم الدنيا وهو جدير بكل هذا           .  اهللا الفيصل قد سبق ذلك    

         ا     العطار واألستاذ طاهر زخمشري فرح الناس من صميم قلوذه املكرمة العظيمة اليت يستحقا م .
معرفيت باألستاذ طاهر زخمشري تعود إىل مدرسة الفالح مبكة، فقد كان يف السنة التاسعة يف مدرسة                  

أما األستاذ العطار فقد    .  فهو يكربين بأربع أو مخس سنوات أو أكثر       .  الفالح بينما كنت يف السنة الرابعة     
 بالزمالة يف املسجد احلرام، كان يدرس يف املعهد العلمي، وكنا ندرس يف             نشأنا معاً، مث التقينا بعد ذلك     

مدرسة الفالح، وكنا نلتقي دائماً يف البحث والتنقيب عن الكتب يف باب السالم، وكان هناك تنافس                 
فقد كنا نتتبع أخبار احلجاج     .  بني طالب مدرسة الفالح وطالب املعهد العلمي يف اال األديب والثقايف          

ذين يأتون يف مواسم احلج ملعرفة األدباء واملفكرين والعلماء، ونتسابق على حضور جلسام والتعرف              ال
ولقد أنشأ األستاذ العطار أول جملة أدبية       .  على مطوفيهم، لنستمع إليهم، ولنقتبس منهم، ولنأخذ عنهم       

وقد كنت أحد   .  خبطه اجلميل، وأخذ ينسخ منها بضع نسخ، ويشيعها بني أصحابه وبني أصدقائه             
: أصدقائه وأصحابه، وقد قلدته، فأنشأت أيضاً جملة خطية أخرى مع فريق من الزمالء الذين كانوا معي               

وأنشأ ندوة أدبية لعلها كانت من أوائل       .  السيد هاشم عباس زواوي واألخ عبد اللطيف اجلزار وغريهم        
ونستمع إليه، ونلتقي به وكان      الندوات يف أجياد أو يف بري بليلة، فكنا خنتلف إىل هذه الندوة،                

 .عجاب واحملبة بيننا مشتركةاِإل

                                           
 إن صحة البيت كما حيفظه، هو: قال األستاذ حممد حسني زيدان عند مساعه هذا البيت من معايل الشيخ عبد اهللا بلخري )١(

ووحـــــي البـــــيان يف فـــــرقانه
. 

ــحى  ــيكل الفص ــه ه ــر دون ــت مص محل
. 

 :، ومطلعها١٩٠غري أن نص البيت باجلزء الثاين من الشوقيات كما ورد يف قصيدة ألقيت يف مؤمتر تكرميه صفحة 
ــه وبأنـــــواره وطـــــيب زمانـــ

. 

مــــرحباً بالــــربيع يف ريعانــــه 
. 

 .قد جاء مطابقاً ملا قاله معايل الشيخ عبد اهللا بلخري
 



ذاعة وجئت من    أما احلديث عن األستاذ طاهر زخمشري، فعندما عينت مسؤوالً عن اإلِ              -
الطائف واستلمت املكتب سألت أول ما سألت أين األستاذ طاهر زخمشري، ألنين أعلم أنه هو دينامو                 

ل أمرها بعد ذلك إىل األخ      ها الشيخ حممد سرور الصبان مث أوكِ       ذاعة، منذ أنشئت، وكان يترأس    اِإل
إنه غري موجود وهو يف مصر، فسألنا ملاذا؟ أو ما هي األسباب اليت جعلته منذ               :  إبراهيم فودة فقالوا يل   
فوجهت برقية  .  ذاعة مل تنصفه  دارية باإلِ إنه يشعر يف نفسه أن اهليئة اإلِ       :  قالوا!  سنة كاملة يف مصر؟   

 بالقاهرة طلبت فيها حماولة البحث عن األستاذ طاهر زخمشري وإعالمه بضرورة العودة إىل                للسفارة
اململكة، وأن يعدوه بأنه سيعود إىل ما كان عليه، بل سيحصل على أضعاف ما كان حيصل عليه يف                    

ستاذ فعاد فرحاً مسروراً، فسلمناه مسؤولية استديوهات التسجيالت واألشياء الفنية، فكان األ          .  املاضي
يدخل الغرف كلها، وجيتمع باملوظفني كلهم، ويدير االستديوهات        ..  طاهر زخمشري هو الكل يف الكل     

ويف أحد مواسم   .  وسارت األمور على خري ما يرام، وتوثقت عرى الصحبة بيننا سنوات           .  واملوسيقى
عن أسباب  إنه متغيب عن العمل منذ شهر، فبحثت عنه وأحضرته وسألت            :  احلج تفقدته مرة فقالوا   

ذاعة خالل العام حىت يأيت أول فوج من احلجاج املصريني          أنا موظف مثابر مواظب باإلِ    :  تغيبه، فقال يل  
عند ذاك سأنقطع عن العمل ألنين سأكون مطوفهم، وأرافقهم يف جتواهلم ومسامرام، وسأظل كذلك               

وال يقتصر األستاذ طاهر    .   سأعود إليك موظفاً يف مكتيب     حىت يغادر اململكة آخر فوج منهم، وعندئذٍ      
زخمشري على خدمة الرجال من احلجاج املصريني، بل امتدت إىل خدمة السيدات املسلمات                 

 . سيدة، يتوىل بابا طاهر خدمتهن٦٠الصاحلات، كالسيدة زينب الغزايل اليت تأيت ومعها حنو 
-    ذا الصراع   وتعب واجتهد وجاع وشبع وصارع احلياة، ويف ه          واألستاذ طاهر زخمشري كد

 ألي شيء خيل ال باملروءة وال        الكامل الذي وصفه األستاذ الزيدان كانت هامته مرفوعة، مل يتدنَّ           
. فكان متكرباً يف نفس الوقت الذي كان متواضعاً إىل أعلى درجات التواضع كما تعلمون              .  بالكربياء

 .ويعرفون مرتلته وقلبه األبيضلذلك أمجع الكل على أحقيته باجلائزة، ألن الناس كلهم يعرفون ما عاىن 
 واألستاذ العطار ال أجامله فإننا نفخر به عاملاً، متتبعاً، متحدثاً كان يقول الشعر يف أول شبابه،                 -

فلذلك انصرف إىل   .  )١(ولوال الشعر بالعلماء يزري   :  مث تركه بعد ذلك لعله امتثاالً لقول الشاعر        
مث عكف بعد ذلك على     .  سالميحنرافات يف العامل اإلِ   الدعوة، وإىل حماربة الشيوعية، وإىل كشف اال       

                                           
 .           :هذا صدر بيت من الشعر، عجزه )١(

ــيد ــن لبـ ــعر مـ ــيوم أشـ ــنت الـ لكـ
. 

          . 

 :والبيت ينسب لِإلمام الشافعي، ونصه
لكـــنت الـــيوم أشـــعر مـــن لبـــيد

. 

ــوال   ــزريلـ ــاء يـ ــعر بالعلمـ الشـ
.              

 



ولقد قلت هذا الكالم يف عدة مناسبات، ونكرره محداً هللا واعترافاً لصاحب            .  املوسوعات اليت تعرفوا  
 .الفضل بفضله

 ــس ــزمان األخ ــنـت يف ال أحس
. 

 ــوكــثري أن ال يقــال ملــن أح نس
. 

سبيل احلصول على العلم وخدمته، جيب أن ينالوا هذا التكرمي الذي            وهؤالء الذين تعبوا يف      -
يقال إن بدوياً من    .  وعبد املقصود أشار إىل قصة كنت ذكرا وال أريد أن أنتزعها منه             .  حنن فيه 

األعراب قد وصل إىل مكة حاجاً يف اليوم الثامن أو السابع من شهر ذي احلجة، فسأل عن احلرم ألنه                    
وه، فدخل من باب السالم، فإذا حبر       رم وال بطقوس الطواف وال بأداء املناسك، فدلّ       ال معرفة له باحل   

جلي متالطم من الناس، وإذا بالكهرباء اليت ال يعرفها يف بالده مشرقة يف املسجد احلرام، وإذا هو ضائع                  
فني بني هذه األمواج املتالطمة، ال يعرف من أين يبدأ وماذا يقول ألنه كان يسمع ضجيج الطائ                   

فوقف حائراً مضطرباً ال يعرف ما الذي يقول، وطال وقوفه، وأراد أن يدخل يف              .  واملطوفني املوجودين 
يا رب  :   أن يرفع بصره إىل السماء ويقول      هذا النهر املتدفق املتالطم ويعمل ما يعمله الناس، فلم جيد إالَّ          

ظيم أمحد عبد الغفور عطار ولألستاذ      وأنا أقول هذه الليلة ألستاذنا الع     .  كما يقول هؤالء كلهم وأزود    
طاهر زخمشري مثل ما قال هؤالء كلهم، ومن قال يف الرياض ومن كتب يف الصحف، وما قال الشعراء                  

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. وما قال اخلطباء وأزود

  ))كلمة الدكتور عبد ا الغذامي(( 
 :فقالمث أعطيت الكلمة للدكتور عبد اهللا الغذامي 

يف بدء الكلمة اليت افتتح ا األستاذ حممد الشعالن هذه اجللسة،            ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
أشار بأننا جنلس الليلة جملس تعبري عن وجدان األمة، والتزاماً مين ذه املقولة ال بد أن أقول بأنين ال                    

 .أعرب عن وجدان النقد وإمنا أعرب عن وجدان األمة
رض علي هذا املوقف، وهو أنين يف جتربيت مع األستاذ الشاعر طاهر                قضية أخرى تف    -
وجدتين دائماً أخرج عن كل معايري املوضوعية، وأصبح غري موضوعي، إنه رجل يستطيع              ..  زخمشري

والذين حضروا  .  أن حيول العاقل إىل عاطفي، وحيول اجلاد إىل رجل وجداين يتفاعل معه متام التفاعل              
رياض وشاهدوا أو استمعوا إىل الكلمة اليت حتدث ا بابا طاهر قبل أن يلقي                 ليلة االحتفال يف ال   

القصيدة، أحسوا إحساساً متفاعالً بأن بابا طاهر كان يعرب حبق وحقيقة عن وجدان الكلمة الصادقة،                
حبيث أنين أحسست لو أن بابا طاهر استمر يف الكالم لتحولت الصالة مجيعها إىل دمعة واحدة تشترك                  

 .لكلمات اليت كان يلقيها بابا طاهرمع ا



 عندما كنت أكتب عن محزة شحاتة رمحه اهللا، ووصلت للفصل اخلامس من كتايب، وبدأت                -
بالكتابة عن قصيدته رمحه اهللا عن جدة، أحسست إحساساً عنيفاً أنين يف حالة ينتفي فيها العقل مع كل                  

 عنوانه املوال احلجازي، مث العنوان اآلخر       معطياته، ولذلك وضعت عنواناً ثانوياً لذلك الفصل، كان        
فمع طاهر  .  كان مقولة فرضها علي محزة شحاتة وهي أن الكلمات دموع اللغة والشعر بكاء فصيح              

 .زخمشري أعتقد أن الكلمة تتحول فعالً لتكون دمعاً ويكون الشعر بكاًء فصيحاً
الكلمة .   وليس الكلمة الناقدة    عندما نقف أمام هذه املواقف يكون الصدق هو املعيار املطلوب          -

لتبيان اخلطأ، لرسم اخلط    ..   أخرى الناقدة دائماً تسعى لتبيان اخلطيئة أو اخلطأ كيال أقع يف اخلطيئة مرةً           
. التجديدي يف االجتاه لكن يف مواضع التكرمي حنن نقف لنعرب حبق وحقيقة عن وجداننا وأحاسيسنا                

حالة اجلغرافية السياسية عندما نسمع بأن دولة من         كنت مع األدب السعودي أعيش يف حالة تشبه          
لو تأملنا يف كلمة اعترف واألثر الوجداين هلا كأن         ..  الدول مت استقالهلا، فاعترفت ا الدول األخرى      

هذه الدولة كانت عدماً فأصبحت وجوداً، مع أا كانت وجوداً قائماً يف الكينونة البشرية يف اجلنس                 
هم أنه أعطي هلا راحت الدول      مة، أي أن هذا االستقالل حق حرم منها، مث ملا تو          النامي يف األرض القائ   

ا اد الذين مرو  ولعل الرو .  األخرى تعترف ا، حالة األدب السعودي كانت متر حبالة شبيهة ذه احلالة           
ري الذي  باخلطوات الصعبة اليت ساروها بقلوم قبل أن يسريوها بأقدامهم، كانوا يشعرون باجلحود الكب            

ميارسه العامل العريب ضد أدب هذه األرض، فما أن يكتب كاتب من كتابنا أو شاعر من شعرائنا مقولة                   
فاألمري عبد اهللا   ..  شعرية أو نثرية حىت يهرع أحدهم ليقارن بينه وبني كاتب قدمي أو كاتب حديث               

هلوى والشباب أيضاً صورة    األستاذ العطار يف ا   ..  الفيصل صورة لعمر بن أيب ربيعة كما يقول طه حسني         
األستاذ طاهر زخمشري ما هو     ..   أخرى للشعراء العذريني احلجازيني يف القدمي كما قاهلا طه حسني مرةً         

وتسري هذه  .   مقلد للرافعي  األستاذ حممد حسني زيدان ما هو إالَّ       ..   انعكاس للرومانسية العربية   إالَّ
 كاتب عريب   طالق، ومل يسع  قيمة علمية أو أدبية على اإلِ     الطريقة التصنيفية ألدبنا وكأن ليس ألدبنا أية        

ون على هذه األرض أن     نأبداً حملاولة إبراز املزايا التعبريية أو اجلمالية يف أدب هذه األرض وكأم يض             
وظل االام لنا بأننا دولة نفط، أو دولة خيمة، أو أرض مجل فقط،               ..  تكون متميزة يف هذا العصر    

حىت إذا ما جاءت هذه السنة      .   أيضاً بأننا أرض إنسان يشعر وحبس ويكتب وينتج        ولكنهم مل يشعروا  
 وجدنا العامل عموماً يتجه ليعترف بأدبنا، فرأينا عاصمة ثقافية           ١٤٠٥سنة  /  ١٤٠٤اليت نعيشها سنة    

على عاملية هي حمط ملنظمة ثقافية عاملية، هي اليونسكو تعترف باألمري عبد اهللا الفيصل وتقدم جائزة له                  
شعره، ورأينا تونس تعترف ثالث مرات مرة بإعطاء وسامني لبابا طاهر، وتقدره وتصفه بأنه تونسي ال                

 أخرى تعترف بأدب عبد اهللا اجلفري، فتقدم له جائزة على إبداعه وهكذا يبدأ                  ومرةً.  سعودي
 .االعتراف فكأننا أشبه بالدولة اليت منحت استقالهلا فبدأ اتمع الدويل يعترف ا



 هذه ميزة نرحب ا ولكننا نقول إن اتمع النقدي العريب كان غافالً عن أدبنا ألن هذا                   -
األدب الذي مت االعتراف به مل ينشأ هذا العام وإمنا هو نشأ على مرور ستني أو سبعني عاماً مضت فأين                    

كنه يعطي يف نفس    هذا العامل الذي بدأ يعترف بنا يف تلك األعوام املاضية؟ هذا سؤال أكادميي، ول               
الوقت دليالً على أن أدبنا كان له قيمة، إمنا هذه القيمة كانت خافية على النفوس فبدأت اآلن تتكشف                  

 .للعيون، وبدأ اتمع الدويل يعترف ا
 ولقد سعدت سعادة كبرية أن جوائز الدولة التقديرية سواء العام املاضي أو هذا العام بالذات                -

قة لالعتراف الدويل، فنحن هنا ال نكرم من باب املكابرة أو من باب ااملة،               جاءت متزامنة أو الح   
 .ولكن االعتراف الدويل يدعم صورة هذا التكرمي عندنا وإن التكرمي قائم على تقييم وليس على جماملة

 هذه الصورة جتعلين أتساءل عن القيمة األدبية اليت من املمكن أن يؤسسها اتمع العريب يف                 -
لو نظرنا إىل تاريخ    .  ل الطارئني عليه إىل عرب    ا البلد الطاهر، هذا اتمع الذي عود احلياة أن حيو         هذ

    ا تعرجاءها إمساعيل ليستعرب ويتحول عربياً، ومن تلك       ..  ب كل من دخلها   مكة املكرمة لوجدنا أ
 وأصبح عربياً ألا تعربه،     السنة اليت قامت ومكة املكرمة تتصف ذه امليزة، فما دخلها من جنس إالَّ             

 .ألا أقوى من كل األعراق ومن كل التاريخ ومن كل األجناس
 إن البعض ال يعلمون القيمة العظمى ملكة املكرمة اليت هي مهوى األفئدة، فكما أن األفئدة                  -

القلوب  فالفكرة اجلميلة هي فكرة تتجه مثل ما تتجه           ...وي إليها، فإن األفكار أيضاً وي إليها       
واملشاعر تتجه إىل مكة املكرمة، وإنسان هذه البلد قادر على أن مييز بني احلق وبني الباطل، فالقدرة                   
واألصالة اليت يتميز ا جمتمعنا قادرة على أن حتمي كل فرد من أفراد هذا اتمع لكي حيول الفكرة                   

 .نفسها إىل فكرة صاحلة وتكون غرسة صاحلة
 الشاعر الرومانسي الكبري األستاذ طاهر زخمشري، ومنوذج العامل احملقق            وأمامنا اليوم منوذج   -

الثقافة الرومانسية، ونعرف   :  الكبري األستاذ أمحد عبد الغفور عطار، منوذجان لثقافتني معاصرتني، األوىل         
 الذي  أن وجودها احلديث نشأ يف بريطانيا، مث يف فرنسا وأملانيا، مث جاء إىل العامل العريب ولكن الشيء                 

يستوقف الدارس هو الطريقة اليت استطاع طاهر زخمشري أن يتعامل مع الرومانسية تعامالً يأخذ من                
 .الرومانسية أمجل ما فيها وينفي أشرس ما فيها

 إن طاهر زخمشري عندما يتأثر بإيليا أبو ماضي فإنه يتأثر يف عروبة إيليا أبو ماضي، لكنه ال                   -
عندما يتأثر بأيب نواس فإنه يتأثر جبمال       .  ي، هذا فارق كبري بني شيء وآخر      يتأثر بنصرانية إيليا أبو ماض    

عندما يتأثر بابن الرومي فإنه يتأثر بالصورة اجلميلة        .  اللغة عند أيب نواس، وال يتأثر خبمريات أيب نواس        
ني نسان هذه األرض على التمييز ب      هذه القدرة إلِ  .  عند ابن الرومي، وال يتأثر بتشاؤم ابن الرومي        

 .الصاحل والطاحل



األستاذ أمحد عبد الغفور عطار له ريادة يف التوجه الثقايف عندنا، يف أنه واحد من احملققني البارزين                 
الذين أخلصوا يف التحقيق وتفانوا فيه تفانياً سيجعل للخط الثقايف عندنا صورة متميزة، ألنه سلك هذا                

 .لم اللغة وفقه اللغة، والدور الذي كان يقوم بهأيضاً ال ننكر الدور الريادي يف دراسة ع. املسلك
 ومل يسعدين شيء فيما كتب يف األسبوع املاضي مبثلما سعدت مبقالة كتبت يف جريدة اليوم                 -

عن األستاذ العطار وعلم اللغة والتوجهات اللغوية عند األستاذ العطار، وهذه تقودين إىل تساؤل أوجهه               
 التكرمي؟ ما هو هذا الدور الذي جنعل هذا التكرمي موقفاً تارخيياً وليس             إىل جمتمعنا عموماً، وهو ماذا بعد     

مناسبة حياتية اجتماعية عادية؟ ما هي الوظيفة اليت جيب أن منارسها أمام هؤالء الرجال الذين اعترفنا                 
 .بأم رموز ثقافية يف جمتمعنا

لة سواء للتوجه    إن الدور الذي جيب أن نضطلع به كمجتمع هو أن نقوم بدراسات شام               -
بداعي أو التوجه الدراسي عند كل واحد من املكرمني الثالثة، أو املكرمني الستة على أساس العام                 اِإل

 مسرية أدبنا وقد انطلقت فإمنا هي تنطلق ال لتتوقف وال           املنصرم وهذا العام، مث نتطلع باستمرار إىل أنَّ       
      ال يوقفها إن شاء اهللا أي عامل من عوامل            ما لتنطلق انطالقة  ألن نضع احلجرات يف طريقها وإن 

 .حباطاِإل
 أريد أن أشيد يف هذه السنة بالدور الكبري الذي ميارسه األدب يف بالدنا سواء على أيدي                   -

 أو القصاصني الذين ظهروا يف ااالت القصصية يف         ،الشباب الشعراء الذين ظهروا على منابر األندية      
بية، واحلركة النقدية اليت بدأت تنتعش أو يف املناسبات العظيمة اليت            الصحف أويف منابر األندية األد    

حتفي ا عاملياً بأدبنا سواء يف تونس أويف باريس وأقول لنفسي ولغريي بأننا نشهد عاماً سيسجله                  أُ
ه عام االنطالقة اجلديدة لألدب العريب يف اململكة العربية السعوديةالتاريخ بأن. 
يوخ هم أساتذيت وهم الذين على أيديهم تدربت على صناعة الكلمة، على             عندما أقف أمام ش    -

ين لست سوى تلميذ بني أساتذة، أشكر حقاً        أشعر باحلياء العظيم أن   ..  قراءة الكلمة، وعلى قول الكلمة    
وشكراً جزيالً لكم   .   أساتذيت الذين مسحوا يل أن أقف بينهم، وأن أحتدث مثل ما يتحدثون              وحقيقةً
 . مجيعاً

  ))قصيدة األستاذ حسن عبد ا القرشي(( 
مث أنشد األستاذ الشاعر حسن عبد اهللا القرشي قصيدة عصماء، مشاركة منه يف االحتفاء              

 :بفرسان اجلائزة فقال
حتية تقدير إىل فرسان الكلمة عبد اهللا الفيصل، أمحد عبد الغفور            ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 .شريعطار، طاهر عبد الرمحن الزخم



كانــت العلـــياء للحــر الطلـــب  
. 

بــى احلق ـن أقص ـمن رؤى األجيال م    
. 

ــتب   ــازوا بالك ــب ف ــام العض باحلس
. 

ــرياث األوىل   ــر مـ ــيد الذكـ ومحـ
. 

واملثالــــيون يف علــــيا الــــرتب
. 

ــاهلم  ــون يف أفعــــ احلواريــــ
. 

ــب  ــىت نص ــرى أع ــتطابوا يف الس واس
. 

ركـــزوا فـــوق الـــذرى رايـــام 
. 

ــنهم يف الــذنب    ــباغون م ــإذا ال ف
. 

عمـــروا بالفـــتح أقطـــار الـــدنا 
. 

ومــن الشــعر نضــاراً ينســكب   
                                                            . 

ــراً   ــاغوا جوه ــة ص ــىن احلكم ــن س م
. 

ــنب   ــن ع ــاف م ــالل قط ــت أظ حت
. 

ومشــى أحفــادهم مــن بعــدهم    
. 

فــإذا بــاألرض مــألى بالــرطب   
. 

ــدادهم    ــن أج ــنخل ع ــرون ال حيص
. 

ــتعب  ــز الـ ــىن العـ ــبايل جلـ أو يـ
. 

ــىن    ــكو الض ــاد ال يش ــانع األجم ص
. 

ــب     ــط نس ــده ق ــا بع ــب م نس
                                                            . 

حــــي بــــاهللا أســــاطني األدب 
. 

وســـواهم قـــد تلهـــى باحلـــبب
. 

ــيالً وحــدهم     ــقوا اللــب أص عش
. 

ــب ــوا للعــ ــون تدانــ واملخفــ
. 

ــنا   ــد العـ ــد واجلـ ــوا باجلـ ومسـ
. 

بنم أعلـــى الطُـــمتـــنحوا أمـــتك
. 

ــرموا أنفســـكم    ــرموهم تكـ كـ
. 

بؤبـــؤ العـــني ففـــازوا بـــاألرب
                                                            . 

ــد أ   ــن ق ــروا م ــالواذك ــوا للع راق
. 

ــنخب    ــل ال ــا ك  ــزهو ــبة ت خن
. 

لــوا مــن كــل فــن فغــدوا     
. 

جيــتيب األوطــار مــن مســرى الشــهب
. 

ــى    ــل النه ــن أه ــاعد م ــذا الص هك
. 

ــب    ــادات جن ــني س ــا ب ــنوة م ع
. 

ــدروا    ــد ق ــن ق ــفوة م ــئوا الص هن
. 

ــدب   ــل ح ــن ك ــالم م ــع األع مج
                                                            . 

 ت الدنـــيا بـــهيف عكـــاظ ســـح
. 

كلـــهم جـــال جمـــداً واغتصـــب
. 

ــتكف   ــع معـ ــيهم قابـ ــيس فـ لـ
. 

ــرتقب  ــام مـ ــر وسـ ــو للفخـ هـ
. 

األمـــري الـــندب عـــبد اهللا مـــن 
. 

ــب   ــا خط ــدا أو م ــا ش ــرياً م عبق
. 

ــواقه    ــن أطـ ــز مـ ــاً للعـ مالكـ
. 

ــرب   ــى الك ــا جتل  ــفار ــيض أس ف
                                                            . 

ــنا    ــدى ل ــن أه ــار م ــىت العط والف
. 

كـــل لُـــب يف كفـــاح ودأب  
. 

ــال    ــثري أذهـ ــيم ونـ ــن نظـ مـ
. 

ــب   ــاً ولق ــه امس ــبب ب ــراً أح طاه
. 

ــاً   ــواناً معـ ــرين ديـ ــا العشـ وأبـ
. 

ــرب   ــزمار الط ــنفس م ــع ال والودي
. 

ــربته   ــر يف كــ ــىت املؤثــ الفــ
. 

هــل ســوى الذكــر خلــود أو حســب
                                                            . 

ــر  ــر عاطـ ــادوا بذكـ ــهم عـ كلـ
. 



ــتخب ــايل ان ــوطن الغ ــن يف ال خــري م
. 

   ــوا ذرى ــازوا وإن كان ــن ف ــيس م ل
. 

ــتجب    ــوء اح ــيا إذا الض ــثُلٌ عل م
. 

فهـــنا األفـــذاذ آت دورهـــم    
. 

ــب   ــاهيها ذهـ ــابقات ال يضـ سـ
. 

ــم    ــى هل ــم حتص ــوا وك ــم أعط فلك
. 

ــب   ــيجزون العجـ ــن اهللا سـ ومـ
   .                                                          

ــرداً    ــتحايا شـ ــنا الـ ــهم مـ فلـ
. 

ــدى الســحب  ــا أن ــرمحن م ــا ال ورض
. 

ــىن    ــى اجل ــا أغل ــوان م ــنة الرض ج
. 

واملــىن ليســت حطامــاً ونشــب   
. 

أمـــيت والعـــز ال يرضـــى الـــوىن 
. 

 كـــل احلقـــبرعصـــرنا خمتِصـــ
. 

ومهـــوم العصـــر ليســـت تـــرفاً 
. 

أفترضـــني هلـــم أمضـــى الغلـــب
                                                            . 

صــعد القــوم إىل أقصــى املــدى    
. 

ــدىن مهمــا صــعب كــل خطــب يف ال
. 

ــهل   ــاهر مستســ ــى ســ الــ
. 

هــو حصــن الشــمس وهــاج اللــهب
. 

لـــك يف الكـــون مكـــان ســـامق 
. 

ــاد العـــربتتســـامى ِبـــ ِك أجمـ
. 

فامهــري العلــياء عــزماً ونــدى    
. 

 . والسالم عليكم
 

  )) ميا�ي كلمة معايل الدكتور حممد عبده(( 
 :مث أعطيت الكلمة ملعايل الدكتور حممد عبده مياين فقال

، والصالة والسالم على أشرف األنبياء        بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني          -
 هذا خروج على الربنامج، ولكن      على الرغم من أنَّ   .  واملرسلني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني      

     ذه الفرصة،             كما يقولون الضيف على رأي املضي ف، وله أن يفعل ما يشاء، لكين يف الوقت نفسه أعتز
نكرم أستاذنا اجلليل العامل احملقق األستاذ أمحد عبد الغفور عطار          أشارك فيها مع هذه الصفوة الكرمية، ل      
ه رجل يسري ويف يده قلم على شكل سيف،         وأقل ما يقال أن   .  وقد عرفنا مجيعاً كفاحه وجهاده وصربه     

صارع كثرياً احلركات املختلفة والدعوات اهلدامة، وكان له جهد كبري يف هذا اال، وللحق إن مل                  
.  املقدمة لكفت   الصحاح لكفاه، وإن مل يكن يف الصحاح إالَّ        أمحد عبد الغفور عطار إالَّ    يكن لألستاذ   

. فاملقدمة تستحق من شبابنا الذين مل يقرؤوها بعد أن يطلعوا عليها فهي جهد وعمل صاحل دون شك                 
م وأستاذنا اجلليل بابا طاهر أقل ما يقال عنه أنه رجل له قلب اتسع لكل أبنائه بآالمهم ورغبا                    

وطموحام، وظل خلف الكثري من الشباب يشجعهم ويقف خلفهم يف صدق وصرب وإميان جبهود                
الشباب وبطاقات الشباب، وأنا دون شك أعتز بكل جهد وبكل الدعم الذي لقيته شخصياً من بابا                 

 .ذاعةطاهر عندما كنت أكتب، وعندما كنت أتطفل أيضاً على اِإل



عم وكل ترحيب، وكان هلؤالء الرجال دور كبري يف دعمنا           لقد كنت ألقى مثل زمالئي كل د       -
يف دعم احلركة األدبية لدى الشباب مما جعلهم يتربعون فعالً على عرش من قلوب الناس الذين قدروا                 
هلم كل هذه األعمال واعتزوا ا، وهلذا نالحظ مجيعاً كما ذكر أستاذنا معايل الشيخ عبد اهللا بلخري أن                  

وهذه دون شك ظاهرة    .  منا مجيعاً بالفعل  رسعادة غامرة ذا التكرمي، وكأننا كُ      هناك إمجاعاً على    
ودون شك  .  تسعدمها بشكل خاص وتلفت النظر إىل االعتزاز الكبري لدى الناس مبنحهما هذه اجلائزة             

ثر إن مسو األمري عبد اهللا الفيصل قد لقي من التكرمي قبل ذلك، ولكن تكرميه يف هذه املناسبة كان له أ                    
 .كبري يف النفوس بال شك

ين أتوجه إىل اهللا سبحانه وتعاىل أن مينحهما الصحة          إن:   يف ختام كلميت هذه أود أن أقول        -
والعافية، وأن يطيل يف عمرمها ليواصال العطاء، وقد كانا وهللا احلمد قدوة حسنة واهللا من وراء                    

 . وشكراً.. القصد

 )) كلمة األستاذ أمحد عبد الغفور عطار (( 
مث قرأ األستاذ حممد عبد الرمحن الشعالن كلمة أحد احملتفى ما وهو األستاذ أمحد عبد                

 :الغفور عطار فقال
األخ الشاعر  ..  األخ الشاعر الكبري أمري الشعر عبد اهللا الفيصل        ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

ستاذ الشيخ عبد املقصود    أىب فضل سعادة األ   ..  خوة الكرام اِإل..  الكبري أمري الشعر طاهر زخمشري    
 بعدما سبق منه    ١٤٠٤ أن جيدد تكرميه للفائزين جبائزة الدولة التقديرية يف األدب لعام              خوجه إالَّ 

التكرمي، مؤكداً بتكرميه الليلة اشتراك األمة واحلكومة مع قادة مسريا مليكنا املفدى فهد بن عبد                 
ري العظيم عبد اهللا بن عبد العزيز، ونائبه الثاين وزير          العزيز، وويل عهده ونائبه رئيس احلرس الوطين األم       

 .الدفاع والطريان واملفتش العام األمري املقدام سلطان بن عبد العزيز، وإخوم وأبنائهم وآل سعود
 أن يشرك صفوة أهل األدب يف هذا التكرمي لشاعرين صدوقني يف شعورمها               وأىب فضله إالَّ   -

ي أشارككم  ل كل منهما يف ضمري األمة رمزاً يتجدد تكرميه وذكره، وإن           حتو..  األديب وتعبريمها الفين  
خوة ممن يضاف إىل    تكرميهما وأرجو هلما املزيد من اد األديب اخلالد وطول العمر، ولستم أيها اإلِ              

 .علمهم مزيد من العلم ما، فما عندي هو نفسه عندكم
فل لتكرمي الرائدين العظيمني، ويعلم اهللا       وهلذا حضرت ألشترك معكم ومع الداعي إىل هذا احل         -

الشيخ عبد القدوس األنصاري، أو     :  أنين كنت أود لو أن أحد هؤالء األعالم الكبار حلّ يف مكاين وهم            
 .السيد عبيد مدين، أو السيد أمني مدين، أو األستاذ عبد الوهاب آشي رمحهم اهللا رمحة واسعة



وأبتهل إىل اهللا أن ميد يف أعمار أساتذة يل وزمالء           .  . إم أساتذيت، وهم بالتكرمي أحق مين       -
فمن أساتذيت الشاعر العريب األكرب السيد حممد       .  كرام، وميد يف عمري حىت أشهد تكرميهم، وأشارك فيه        

حسن فقي، والكاتبان الكبريان السيدان علي حافظ وعثمان حافظ، مؤسسا جريدة املدينة املنورة،               
فا، كما أرجو أن     األدبية يف بالدنا اللذان أثريا املكتبة السعودية مبا كتبا وألّ          واملشاركان يف بناء النهضة   

 .ينال التكرمي أستاذي السيد حسن حممد كتيب، وأستاذي الشيخ حممد سعيد العمودي
 ويعلم اهللا أين ألرجو أن ينال جائزة الدولة يف األدب زمالء وأصدقاء يستحقوا ومنهم                  -

 عمر توفيق، وحسني عرب، وعبد اهللا بلخري، وحممد حسني زيدان، وحسن عبد             حممد:  األساتذة الكرام 
وأخص بالذكر يف هذا املقام املفكر      .  اهللا القرشي، وحممود عارف، وإبراهيم فودة، وعبد اهللا بن إدريس         

هم سالمي الكبري، ااهد بعلمه ولسانه وقلمه أمحد حممد مجال، وهناك من أستطيع أن أضيف أمساءَ               اِإل
 .ىل من ذكرت، ومعذرة هلم إذا مل أمسهمإ

 ١٤٠٤ وإين ألشكر كل من رشحوين جلائزة الدولة التقديرية يف األدب للعام املاضي ولعام                -
هجرية من مديري اجلامعات والوزارات، وعمداء الكليات، واملؤسسات العلمية والصحفية، واألندية            

 .لفيصل، واألستاذ عبد اهللا بن مخيساألدبية، وجملة املنهل الغراء، واألمري عبد اهللا ا
 وأجدد الشكر وأجزله للشيخ عبد املقصود الذي أجزل يل التكرمي، كما أجزل الشكر لكم                -

وخباصة ملن سبق إيل منهم الدعاء والتكرمي والتهنئة حفظكم اهللا مجيعاً والسالم عليكم ورمحة اهللا                  
 . وبركاته

 

  ))كلمة األستاذ طاهر زخمشري(( 
 : الكلمة للمحتفى به الثاين، الشاعر املبدع طاهر زخمشري فقالمث أعطيت

أعود فأقول طاهر زخمشري كومة من      ..  السالم عليكم ورمحة اهللا   ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
 .الفحم سوداء تلبس ثياباً بيضا، تقول شعراً قصائده محراء وخضراء وصفراء

ة أحب أن أذكرها اآلن لتعرفوا مدى استعدادي         هذه العبارة زاملتين يف أول املشوار وهلا قص        -
مجاعة املسامرات يف عهد أستاذنا الشيخ أمحد العريب وأستاذنا األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار               .  هلذه اجلملة 

يف مدرسة حتضري البعثات اليت تعترب املدرسة الثانوية الوحيدة يف بداية العهد السعودي، وكان الطلبة                
دبية أسبوعية تعقد كل يوم مخيس تشتمل على مسرحيات وروايات وخطب            حييون فيها مسامرات أ   

كان السكرتري هلذه اجلماعة هو معايل الشيخ إبراهيم العنقري، ومن ضمن هذه اجلماعة               ..  وقصائد
 .معايل الشيخ أمحد زكي مياين، حسن مشاري، عبد اهللا حبايب وجمموعة من الوزراء



" أحالم الربيع " حامالً يف يدي أول ديوان يل وهو           وعندما قدمت من مصر يف تلك الفترة        -
عالنات عالمة استفهام،   أحب األخوة أن يكرموين يف إحدى مسامرام، فوضع أحدهم على لوحة اإلِ            

وحتت عالمة االستفهام كتب طاهر زخمشري، لكنه حجب االسم بوضع ستارة عليه وترك عالمة                 
وة اجلميع للحضور الكتشاف املفاجأة اليت ختتفي وراء        االستفهام ظاهرة للعيان كنوع من الدعاية ودع      

طاهر زخمشري عنوان حماضرة كتبها     :  وعندما بدأت األمسية ورفعت الستارة تبني ما يلي        .  الستارة
لقد كانت حماضرة مجيلة جداً ومثرية جداً يف نفس الوقت،           .  حسن مشاري ويقرؤها إبراهيم العنقري    

 فيها الكاتب صورة تعرب عما كان يشغلين يف تلك األيام تعبرياً             وكانت حماضرة كاريكاتورية، صورين   
 .صادقاً

 وممن أطلق علي هذه املقولة طاهر زخمشري كومة من الفحم سوداء، جمموعة من رجاالت                 -
 .الدولة، ممن يتقلدون مناصب عليا يف احلكومة وهللا احلمد

 : أما أنا فعندي ثالثة أبيات أرددها دائماً-
ــاء ذ  ــي بالـم ــود هـ ــة ال جت لـ

. 

ــفحة وجـــ    ــواد ص ــيب الس هال يع
. 

ـــيد  ــىن أو يش ــا ب ــرء مـ ــا املـ إمن
                                                            . 

ــرف  ـع البـــيـاض ذلـــيالًال وال يـ
. 

يف صـــميـم الفـــؤاد بـــيض ورود
. 

ــيويب    ـــواد ع ــان يف الس ــإذا كـ ف
. 

 

فقد .   اجلائزة ولقد عشت املشوار الطويل وأنا أغين للحب، وأحبث عنه حىت جاءين احلب مع             
 من خادم احلرمني الشريفني الذي غمر أبناء شعبه بفضله، وال أنسى له ما                وجدته من اجلميع ابتداءً   

حييت مكارمه اجلمة اليت أسبغها علي، كما أنين لن أنسى هذا احلب الفياض الذي أحاطين به هذا                   
 الطائرة اليت أقلتين من     الشعب املفضال، فقد كنت أقابل بالترحيب والتكرمي يف كل مكان حىت يف             

تونس، أقام قائد الطائرة وطاقمه حفلة تكرميية يل أمام مجيع ركاب تلك الرحلة، وألقيت فيها بعض                  
 .شارة األوىل اليت أشعرتين باحلباخلطب والفكاهات، وتعترب تلك احلفلة اخلطوة األوىل بل اِإل

ريق بالتحية، ويغدق علي من الثناء       وكنت وأنا أجتول يف األسواق يبادرين من أصادفهم يف الط          -
فاجلائزة اليت حصلت عليها أعطتين     .  واالحترام بعبارات فيها كثري من الود واحلب الذي كنت أنشده         

 .احلب، وهذا االحتفاء الذي أقامه عبد املقصود هو مثرة احلب
جه إن حممد سعيد عبد املقصود خو     :   واالعتراف بالفضل ألهله حسنة، لذلك أحب أن أقول        -

والد احملتفي بنا رجل حمسن يف عمله ويف أخالقه وهو حمسن إىل غريه، وأنين أحد الذين مشلهم إحسانه،                  
فقد كان له الفضل يف الوقوف من خلفي يدفعين لكي أشق           .  فكان يربين ويعطف علي ويساعدين باملال     



 بأعماله اخلرية صفحات    طريقي بثبات، وابنه اليوم عبد املقصود ينهج ج أبيه يكرم ويعني ويكتب            
 .مشرقة له يف سجالت الذكرى احلسنة والعمل الطيب، جزاه اهللا كل خري

 ومن زمالئي يف مرحلة الدراسة األخ عبد اهللا بلخري الذي أطلق عليه شاعر الشباب ألنه                  -
عبد اللطيف جزار، سراج    :  استطاع أن يتفوق على أقرانه من شعراء الشباب يف ذلك الوقت وهم            

 األخ عبد اهللا بلخري ال تقتصر على ذكريات           مع لكن ذكريايت .   علي غسال، إبراهيم عالف    خراز،
الدراسة بل تتعداها ومن ذلك أن امللك عبد العزيز يرمحه اهللا كلف الشيخ عباس قطان رمحه اهللا                    

أن بتأسيس بلدية الرياض، فقام بتشكيلها وعني رئيسها ونائبه وموظفيها وكافة العاملني، واختارين               
أكون سكرترياً حملمود صاحل قطان الذي عينه رئيساً للبلدية حبجة سابق معرفيت بشؤون البلدية،                 
وأنظمتها بناء على خربيت اليت اكتسبتها من عملي سكرترياً له يف بلدية مكة املكرمة، فوافقت                   

 .وسافرت
 االستماع   ويف الرياض وجدت يف عبد اهللا بلخري الذي كان يعمل يف القصر امللكي بقسم                -

األخ الويف والصديق املخلص الذي آنس وحشيت، ووجدت يف بيته الروضة اليت أيفء إليها كلما                  
ومع كل ذلك فلم تنقض غري ثالثة شهور حىت اشتد           .  لفحتين مسوم الغربة واشتد يب احلنني إىل مكة        
       أواره فلم أهدأ ومل أمن، فعقدت ا        غليان أمل البعد بني أضالعي واحتدم، واحتد  لنية وبيتها واتصلت  ن

وعندما أصبح الصباح افتقدين    .  بسائق يدعى بافرج، ودفعت له مبلغاً من املال لكي يوصلين إىل جدة            
 .خوان، مث أيقنوا أنين حزمت متاعي وعدت أدراجي إىل جدةاِإل

 إن احلديث عن األخ عبد اهللا بلخري طويل، ولكن الذي جيب أال ينسى هو ما قام به من جهد                    -
عالمية وتقدمها خطوة خطوة حىت وصلت يف عهده مرتلة          شكور يف سبيل رفع مستوى اخلدمة اإلِ       م

 .عالم يف الدول األخرىمرموقة بني وسائل اِإل
 ومن احلب الذي أنبت يف قليب الشعور بالراحة النفسية وأزهر مبا جعلين أحيا يف عامل يعبق                   -
 ناً ورفقاً واطمئناناً، من ذلك احلب املفاجأة اليت أعلن         ظلله الوفاء، وجداوله تنساب رمحة وحنا     باحلب وي

عنها مذيع احلفلة اليت أقامتها اجلمعية تكرمياً يل وهي مبلغ مائيت ألف ريال مقدمة من مسو األمري سلطان                  
 .بن عبد العزيز

باء  أخوة وآ   لقد كانت مفاجأة حقيقة بالنسبة يل، وأشعرين يف الوقت ذاته بأن قادتنا ليسوا إالَّ              -
 أن نرفع األكف بالدعاء     فليس هلم جزاء إالَّ   .  وأبناء ينصرون ويواسون، وحيسنون ويسألون ويتفقدون     

ويف .  بأن حيفظهم اهللا وأن يسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يصلح بطانتهم وجينبهم شرور األعداء              
حممد سعيد  :   أملح منهم  اخلتام فليس لدي أكثر مما قيل وحويل من أصدقاء الطفولة عدد ليس قليالً،             



والسالم عليكم ورمحة اهللا    .  طيب، وعبد اهللا جفري، والدكتور حممد عبده مياين، والدكتور عصام           
 . وبركاته

 

  ))ختام األمسية(( 
 :مث اختتم األستاذ حممد عبد الرمحن الشعالن األمسية بالكلمة التالية

يعاً شكراً لكم على حضوركم وشكراً       أن نقول لكم مج     يف ختام هذه األمسية ال يسعنا إالَّ        -
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. لروادنا املكرمني مع أمانينا هلم بأن ميد اهللا يف أعمارهم
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