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

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

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

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

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

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

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

 ."روائع من الشعر"أقدم برنامج 

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. مجيعاً
 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                           
 : هذا عجز بيت من الشعر صدره)١(

ــاٍد ختطــــب ــل نــ ــرثارة يف كــ ثــ
. 

وزن الكـــــالم إذا نطقـــــت وال تكـــــن 
. 

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

. 

 ــنب ــبالك بعـــد وصـــلك زيـ صـــرمت حـ
. 

 



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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

ــول  ــرون فض ــه واآلخ أو روح
. 

ــن  ــه وال ــه أو مال ــاذل علم اس ب
. 

 

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



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

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

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

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

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

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

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

. 

ٍهــن ول ــك م ـيا حائل اد كم يل في      
. 

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

ــيب جـــاً     ــت شـــباباً ملعـ ــا رأيـ فمـ
                                                            . 

 
ــبجا ــواه والث ــرى األم حــىت أرى يف الث

. 

ــثُمها    ــبان أل ــى الكث ــيت عل وال انثن
. 

ــاذا أقــول فقــدت العطــر و األرجــام
                                                            . 

يــا حائلــي يــا صــدى حلــين وأغنــييت 
. 

إذ كــل مــا فــيك زيــن باهــر وحجــا
. 

ــو   ــييت وه ــا من ــهاىي ــي ومأمل  نفس
. 

ــوعة وشــجى وســال غــرب عــيوين ل
. 

رـن عب ـراك م ـى ذك ـوكم سكبت عل   
. 

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

ــا    ــا نفجـ ــياح مـ ــرك الفـ ــته عطـ وهبـ
                                                            . 

 
كمــا كــرهت بــيان العجــم والعــرجا

. 

ــيان العــرب نغمــتهم  أحبــبت فــيك ب
. 

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

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



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

 

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

 :عليه الصالة والسالم
يف يـــوم مـــولده األغـــر ووالـــه

. 

ــوالهٍ    ــنيب ك ــاك إىل ال ــثحث خط ح
. 

ــه   ــيب بالل ــا عق  ــؤاد ــعد الف س
                                 .                            

ــرة    ــتها نظ ــوعك أرخص ــر دم وانث
. 

ــقاله    ــند س ــم ع ــناها اهل ــو س جيل
. 

حــيث النــبوة طنــبت بســرادق    
. 

حنــو احلبــيب وذا مــدى آمالــه   
. 

ــب   ــالع واث ــن األض ــب ع ــب احمل قل
. 

ــباله    ــيج يف بل  ــفيع ــرى الش ذك
. 

ال يســـتقر إذا استجاشـــت نفســـه 
. 

ــاله  ــن أرسـ ــه ملـ ــتدون بـ واملقـ
                                                            . 

قــد شــرف اهللا الوجــود بأمحــد    
. 

ــباله جعـــل الـــنجاة متســـكاً حبـ
. 

ــذي    ــواله ال ــباه م ــام ح ــذا املق ه
. 

ــؤاله    ــا بس ــا رج ــيدك م ــغ عب بل
. 

ورىـر ال ـا خي ـك ي ـل السالم علي  ـوق 
. 

ــباله  ــربيع بـ ــهر الـ ــتاده شـ يعـ
. 

ــتاقة و   ــي زورة مشـ حنيـــنهاهـ
. 

للعاشـــقني أتـــوا لفـــيض نـــواله
                                                            . 

ــا   ــيد زه ــدنا ع ــورك لل ــرى ظه ذك
. 

ــدى   ــه لـ ــبه دعـ ــهوحمـ أطاللـ
. 

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

ــه  ــن أوجال ــب م ــريح القل شــكوى ت
. 

ــثه    ــيه يبـ ــرغ وجنتـ ــه ميـ دعـ
. 

ــض  ــد بع ــؤاد تع ــلوى الف ــالهس  وص
. 

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

ــه ــذي كشــف الدجــى جبمال وهــو ال
                                                            . 

 لكـــروبهمـــن للمتـــيم كاشـــف 
. 

ــى إجاللــه    ــب معــتكف عل فالقل
. 

ــد    ــبة أمح ــناي ق ــاهدت عي ــذ ش م
. 

ــه   ــيل زوالـ ــته قبـ ــبلُّ غُلَّـ فَيـ
. 

ــرب ذي  ــراً ولَ ــوق رأى أث ــه  ش ل
. 

ــه  ــه اللـ ــوارت مشسـ ــىت تـ حـ
. 

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

ــناله   ــو دون م ــوي وه ــنجم يه فال
       .                                                      

ــروجه    ــاء ع ــني ج ــرة ح ــاز ا ج
. 

الــتوراة واِإلجنــيل مــن أحــواله   
. 

ــا     ــزلت ــفاته ن ــداه ص ــي ف نفس
. 

ــباه ــه  فح ــر كمال ــن س ــذا امل  ه
. 

كــل مالئ ــه قب ـه علي ـى اِإلل ـصلّ 
. 



صـــلوام وســـالمهم جلاللـــه  
. 

ــرفعهم    ــون بـ ــنون مكلفـ واملؤمـ
. 

ــه  ــيه وآلـ ــلوا علـ ــوعٍة صـ يف لـ
                                                            . 

ــيت     ــة مهج ــيه راح ــالة عل إن الص
. 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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



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

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

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

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

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

 

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

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

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

 .وشكراً. ويسعدنا أن نكون سوياً يف االحتفاء به

* * * 
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