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 حفل التكريم
تقل  واليت افتتح ا احملتفي قصره العظيم الذي ان        ١٤١٠هذه هي األمسية األوىل من عام       

إليه بعد أن اكتمل بناؤه وخص بذلك احملتفى به ملا حيمله له من حب وتقدير وإكبار، وقد عبر                   
اجلميع للمحتفي عن مباركتهم له مبرتله اجلديد، داعني اهللا أن جيعله فاحتة خري وبركة وأن يسعده                

 .بسكناه

 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 : فيهاافتتح السيد حسني جنار األمسية بكلمة رقيقة قال
أيها األخوة احلضور، جبمعكم تأتلف احملبة، ويف هذه الدار الكرمية          ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 بامسكم مجيعاً نبارك لصاحب هذه الدار، وإن كان صدره أرحب           ..املضيافة حيلو األنس ويطيب اللقاء    
 .. هذا التواصل خرياًنسأل اهللا له حسن التمتع فيها، وأن يطيل يف عمره لكي يكون.. منها كثرياً
-     يكون فاحتة خري يف هذا العام إن شاء اهللا، ونرحب جبمعكم الذي               حنييكم يف أول لقاء إثنيين 

لقاؤنا يف أمسيتنا هذه الليلة     ..   اجلسر الذي يربط بني الفكر والثقافة، والكلمة الطيبة         هو نأنس به، ألنه  
وقبل أن أقدم نبذة عنه وعن حياته يطيب يل         ..  اعمن بسعادة الدكتور عبد اهللا      اًاملباركة سيكون احتفاء  

 . إىل صاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه" املذياع"أن أحيل 
 

  ))كلمة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :ويتحدث األستاذ عبد املقصود خوجه قائالً

فالسالم عليكم  :   بعد أمحدك ريب وأصلي على خري خلقك اهلادي األمني، أما        ..   بامسك اللهم  -
أسال اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل لقاءاتنا موصولة باخلري، ويف اخلري، خدمة للحرف             ..  ورمحة اهللا وبركاته  

 .والكلمة، وأن نلتقي دائماً
، وفيها حنتفي   ١٤١٠ هذه األمسية األوىل أو باألحرى االثنينية األوىل اليت جنتمع فيها عام              -

 .اععبد اهللا منبأخينا وصديقنا الدكتور 



 الدكتور عبد اهللا مناع عرفناه متميزاً، وقد وهبه اهللا سبحانه وتعاىل بسطة يف الطول، كما أننا                 -
نراه متميزاً حىت يف ِلبسه، هذا من حيث املظهر وأما اجلوهر فقد عرفتم مجيعاً الدكتور املناع مببادئه                   

ب مبا ينوء به    متع..  املُتِعب..  إنه املُتعب :   نقول عنه  وأخالقياته وسلوكياته املتميزة امللتزمة؛ ونستطيع أن     
كاهله من متسكه مببادئه وأخالقياته لدرجة أنين أحس بالتعب عنه، ومتِعب ألننا حنن زمالئه حنس                  

 ..بااللتزام أمام ما نراه من سلوكياته
 ،جل صلب عنيد  اع حديث يسعدين، ويطول، كلكم تعرفونه، إنه ر       نامل احلديث عن الدكتور     -
حبه للكلمة وللحرف، دفعه هلجر مهنته يف وقت كان خرجيو           ..   إذا أحب أفرط   - يف احلق    -ولكن  

 ومل يكن   - أي مهنة الطب     -هجر تلك املهنة    ..  كلية الطب قليلي العدد، وهو أحد ذلك القليل        
ء ظهره، ويكرس   الفاشل فيها بل كان متميزاً، ولكن حبه للكلمة وللحرف جعله يترك هذه املهنة ورا              

 ليس باهلني   وقفة كهذه يف مفترق طريق أمر     ..  حياته يف حمراب الكلمة واحلرف، وأن يعيش مع القلم        
.. على رجل سنده مهنته، وسنده علمه، وهو يعرف أنه عندما يتعاطى الكلمة ستدركه حرفة األدب                

تصميم عند هذا الرجل     طويالً، ولكن ال    يف ذلك  لقد حتدثنا ..  ويعرف مسبقاً ماذا ستكون احلصيلة    
اع أحببناه  فالدكتور عبد اهللا من   ..  يأسرك عندما يتحدث وجيعلك حتس أنك اإلنسان املتعب أمامه          

عرفون يف سفرهم فقد رأيته الرجل      ال وترحاالً، والرجال ي   مبثالياته، وأحببناه بسلوكه وقد زاملناه حِ     
. قف الصعبة واليت تعترب امتحاناً لرجولة الرجال      امللتزم، وهو الرجل يف كل املواقف، حىت يف بعض املوا         

هذا هو املناع الذي ليس     ..  أكربناه وأحببناه ..  لقد وجدته كما وجده زمالؤه ذلك الرجل الذي مل يتغري         
 .بناها وأسسها جبدارة.. له إال احملبة يف قلوبنا مجيعاً

 مبادئ خدمة هذا التراب،      وأما وطنية الدكتور مناع فهو الرجل الذي عاش مكافحاً يف سبيل           -
.. إنه يعيش ألجل ذلك ومتأكد أنه سيموت يف سبيل ذلك         ..  يل األمر، ولكل ما يفيد هذه األرض      ووُأل

        اع، ولقد محلين بعض األساتذة الكرام كالدكتور عبد العزيز خوجه من         وهذا خري ما يتمىن أن يفعله من
 ومعايل  يز الرفاعي املوجود حالياً يف تركيا،      ، وكذلك معايل األخ الكرمي األستاذ عبد العز        ..تركيا

 لوال سفر طارئ اضطره     الدكتور حممد عبده مياين الذي كان يود أن يكون بيننا يف هذه األمسية              
    لوين أن أنقل أطيب متنيايت ألخي وصديقي وصديقكم األستاذ الدكتور          للذهاب إىل الرياض، كلهم مح

 .عبد اهللا مناع
ن هم  هل يل أن أستميح مجعكم الكرمي فأخربكم بأن بعض األساتذة مم           بقيت يل كلمة صغرية،      -
 الشباب طلبوا أن نبدأ مبكراً قليالً، حبيث جنعل بدء اللقاء الساعة الثامنة والنصف بدالً من                  يف سن 

التاسعة، أكون شاكراً لو تكرمتم باحلضور مبكراً حىت نستطيع أن نبدأ يف الساعة الثامنة والنصف                 
 ..كم أمسية مجيلة والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهمتمنياً ل



  ))كلمة األستاذ حممد سعيد طيب(( 
 :مث أعطيت الكلمة للسيد حممد سعيد طيب حيث قال

ال بد أن نتقدم للصديق العزيز األخ عبد املقصود خوجه بوافر الشكر             .   أسعد اهللا مساءكم   -
نا مرة أخرى وأن نلتقي ذه النخبة الكرمية من           والتقدير على إتاحة الفرصة لنا لنستأنف لقاءات       

 .خوان وأن نسعد ذه الوجوه اخلريةاألصدقاء واِإل
خوان طلب مين أن أنقل إليكم      غري أن بعض اإل   ..  بأن أبوح مبا يف نفسي    ..   يف الواقع أنا حمرج    -

 .بأمانة ما مسعته منهم وما يرجون أن تعلموه
قد توجهنا برجاء إىل األخ عبد املقصود أن يقينا شر بعض            يف إحدى أمسيات العام املاضي كنا        -

ويف ذلك إضاعة للوقت    ..  خوان الذين ينقضون على الالقط بدون رمحة، ويوِسعونه هرجاً وكالماً          اإل
 املستمعني، وكأين م يعتربون اجلالسني أمامهم تالمذة يف مدارس حمو األمية             وإدخال للملل إىل قلوبِ   

وما زلت أعترب اللجوء إىل هذا األسلوب افتراساً         ..  فواههم الكلمات دون مربر   يلتون ويعجنون بأ  
بون ينتمون إىل طائفة ممتازة من طوائف        واغتصاباً حلقوق احلاضرين، ال سيما إذا كان أولئك املغتصِ         

اتمع؛ فيهم األديب، وفيهم الشاعر، وفيهم الكاتب، وفيهم الصحفي، وفيهم املهندس، وفيهم               
 . خنبة ممتازة ال حيسن ا أن تقع حتت طائلة التقريع..، وفيهم املديرالطبيب

 غري أننا اآلن    ً، هذا املوضوع يسبب حرجاً كثريا      مناقشة  يبدو أن األخ عبد املقصود قد اعترب       -
سنحيل الرجاء إىل مطلب ونطالبه بأن يتدخل ويضع حداً هلذا املوضوع، وخاصة وحنن يف بداية عام                 

 .االثنينية للجميع :   شاء اهللا ألول الصيف، وال نرغب أن نسمع منه مقولته الدائمة             مبارك ميتد إن  
 وحبيث نعطي   ،والبيت بيت اجلميع، بل ال بد أن نضع نقاطاً حمددة تسري على ضوئها فقرات األمسية               

ة للمحتفي حق الكالم والترحيب باحملتفى به، مث تعطى الكلمة ملتحدث أو اثنني أو ثالثة ممن هلم صل                  
وثيقة باحملتفى به ويستطيع أن يعطي السامعني معلومات إضافية تغيب عن مداركهم، مث يفسح للمحتفى               
به بأن يلقي كثرياً من جوانب حياته، ويضيء القناديل يف دروب سريته، مث يفسح اال أمام اجلميع                  

بدقيقتني إىل مخس   للمناقشة واحلوار على أن حيدد الزمن لكل معلِّق أو مناقش أو مصحح ملعلومة                
 .دقائق

حبكم صليت بالدكتور مناع أن أكون أحد املتحدثني هذه الليلة، فسوف            .   وحيث طُلب مين   -
ن آخر املتحدثني الليلة عن الدكتور مناع وسوف         كأحتفظ حبقي يف احلديث عندما حيني الوقت، وألَ        

خوان الذين سوف تتاح هلم الفرصة      إلأتقيد بالوقت الذي يتم االتفاق عليه، وأتعهد أنين إذا مسعت من ا           
للحديث عن الدكتور مناع إشارة إىل النقطتني، أو الثالث اليت أعتزم أن أوضحهما لكم عن الدكتور                 

.. مناع، فسوف أمتنع عن التعليق، واملطلوب من األخ عبد املقصود أن جيعل هذا العام عام احلسم                 
.. وشكراً



  ))كلمة األستاذ حممد زيدان(( 
 : يتحدث سعادة األستاذ حممد حسني زيدان قائالًمث
ثرثارة "  . بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني سيدنا حممد             -

تعودت أن أحتفل   ..   وهذا ما يعيبه أبو الشيماء، أو ما ميدحين به أبو الشيماء            )١("يف كل ناٍد خيطب   
واليوم يضاف إىل   ..   وإمنا مسخر منكم أنتم أيها احملتِفلون       ،بد املقصود باحملتفل به، ال مسخراً من ع     

الصديق الدكتور عبد اهللا من اعتسخريكم التسخري الذي فرضه علي. 
عبد اهللا مناع متِعب    ..   يل كلمات ثالث عن عبد اهللا مناع كما تفضل األخ عبد املقصود              -
لذين يعرفونه فريتاحون إليه، ومتعب من الذين ال يعرفونه وال          متِعب للذين ال يعرفونه، أما ا     ..  ومتعب

هو مثلث العالقة، صديق لصديقه، خليل خلليله، قليل األصحاب، ألن املناع عقل             ..  يريد أن يعرفهم  
، بل هو مرحلة واحدة، التزام واحد، ألن العقل         ..هلذا فهو ليس متعدد املراحل    ..  قبل أن يكون عاطفة   

 .أما العاطفة فيحكمها التغيري.. غريقد يتطور وال يت
جاءت كلمة متري   ..   املناع كما يقول أهلنا، آباؤنا يف املدينة املنورة يده متري، فما معىن متري؟             -

على ألسنة آبائنا وأجدادنا عندما كان الواحد منهم ميتلك عرتا، أو بقرة يضع علفها وحشيشها أمامها،                
قدون أن هذا احليوان إذا سِمن أو كثر ضرعه مل يتم له ذلك              ويقف جبوارها حىت تأكل، وكانوا يعت     

بالعلف الذي أكل وإمنا بالربكة اليت حصل عليها من اليد اليت قدمت له ذلك العلف أو باملرية اليت                    
فكم من يد وضعها على بعضنا      ..  واملناع يد ممرية  ..  أمرت ا يد املعلف، فيقول واهللا فالن يده متري        

وان فأمثروا، ملعوا فيه، ملعوا وتالمعوا منه ولكنهم ومع األسف تلمعوا عليه، طبيعة               خوعلى بعض اإلِ  
 .البشر

 هذه املقدمة كتعريف موجز للمناع، هو صديقي ولكنه صاحيب، صديقي ألنه يطيق ما أفكر به                -
 . مائة يف املائةه لتفكريمبقدار مخسني يف املائة وقد ال يطيق اخلمسني الثانية فيما أفكر به، أما أنا فمطيق

 ال أريد أن أعدد من هم أصدقاؤه، وال من هو خليله، فأمر حليمة ليس بسر، ولكن أفرض                   -
أفرض نفسي أستاذاً يف جامعة، مشرفاً      ..  نفسي اآلن وأرجو من أيب الشيماء أن يسمح يل ببعض الطول          

 ولكن يف األدب، وال خيفى       يعدها الدكتور املناع ال يف الطب فلست من األطباء،         ةعلى رسالة دكتورا  
رسالة الدكتوراة اليت أكون ا دكتوراً ممتازاً يف األدب والفكر هي حماضرته            ..  أين أيضاً متعلق باألدب   

أعطى للعواد حقه بل وسلب من ابن       ..  وحديثه عن األستاذ حممد حسن عواد، فقد برع ا كل الرباعة          
                                           

 :هذا عجز بيت من الشعر صدره )١(
ثـــرثارة يف كـــل نـــاد خيطـــب

. 

ــال  ــنوزن الكـ ــت وال تكـ م إذا نطقـ
. 

 



فلو مسحنا  ..  ن يعبر عن نفسه بقدر ما كان يعبر عن العواد         املناع كا ..  العواد بعض احلق فأعطاه لنفسه    
اسم احملاضر عبد اهللا مناع أو احملاضر عنه حممد حسن عواد، ووضعنا أن احملاضرة عن عبد اهللا مناع                    
لكانت احملاضرة منطبقة على عبد اهللا مناع، فكل ما قاله وأثىن به على العواد يستأهله العواد رمحة اهللا                   

هلذا أستطيع أن أستبد، وأنتم يف مدرج اجلامعة بعضكم         ..  يه، بينما املناع أهل له وهو صاحبه احلقيقي       عل
أساتذة يشاركوين الرأي، وبعضكم من طلبة اجلامعة يسمعون، وهذا شرف كبري لنا مجيعاً، أستطيع أن                

 الدكتور عبد اهللا مناع     أكون املقدم واألستاذ املشِرف على رسالة الدكتوراة هذه، فأطلب منكم منح           
فهل تسمحون بإعطائه شهادة     ..  شهادة الدكتوراة يف األدب فهو صاحب فكر وصاحب رأي           

 يطلع على حبثي عن العواد أن يطلع عليه فنحن قتلة النجاح، ومن أولئك                 مل  أرجو ممن  .الدكتوراة؟
إننا ننسى من تقدم فال     :  بوهلذا قال األستاذ عزيز ضياء مرة فيما كت       ..  الذين ال يرون إال من يرقص     

نكتب عنهم، ولقد فتح املناع الطريق فكتب عن العواد فليتقدم شبابنا للكتابة عن أشياخنا الذين                  
سالمي عليكم، وشكراً لكم، والسالم عليكم      ..  ليكون لدينا أدب مؤرخ ورجال مؤرخ هلم      ..  ذهبوا

 . ورمحة اهللا

  ))تاذ حممد سعيد طيبكلمة تعقيبية للمحتفي على كلمة األس (( 
ب األستاذ عبد املقصود خوجه على الكلمة اليت قاهلا األستاذ حممد سعيد طيب واليت               عقّ

طلب فيها حتديد زمن معني للمتحدثني عن احملتفى به وحتديد دقائق ألرباب احلوار، وأن يفسح                
فوه إىل معلومام   اال للمحتفى به أن يسرد على احلضور ما يتطلعون إليه وما يريدون أن يضي             

 :السابقة عن جهود احملتفى به فقال
 عندما أشرت العام ويف أكثر من موقع أن هذه االثنينية ليس يل فيها إال كرسي من ضمن                    -

واهللا على ما أقول شهيد، وإذا كان أبو الشيماء يعتقد أن           ..  ، فأنا أعين ذلك صادقاً    ..كراسي اموعة 
ين أرى أن املوضوع حيتاج إىل قرار مجاعي، فإذا كانت هذه رغبة اجلميع            املوضوع حيتاج إىل كلمة مين فإ     

قبل أيام قليلة الدكتور عبد اهللا      ..  فأنا واحد من اموع وأوافق على ما يتخذونه من قرار، ولقد سألين           
 مناع عندما استضافين يف برنامج شخصية وحوار عن سلبيات االثنينية، فكانت إجابيت ما أشار إليه أبو               
الشيماء وهو أن البعض فعالً يفترس امليكرفون وبالتايل يفترسنا بكلمات منمقة، ال تعين أكثر من                  

فأنا أضم صويت لصوت أيب     ..  بينما حنن حباجة هنا إىل توثيق معلومة إضافية تفيدنا مجيعاً         ..  كراسة مطالعة 
 .الشيماء يف كل ما ذهب إليه، ولكن الرأي النهائي للمجموع

ستاذ حسني جنار الذي قطعت عليه رغبته يف التعريف بأديبنا الكبري احملتفى به                ومعذرة لأل  -
 . األستاذ عبد اهللا مناع فليتفضل



  ))التعريف باحملتفى به(( 
مث يلقي عريف احلفل األستاذ حسني جنار الضوء على جوانب متعددة من حياة احملتفى به                

 :الدكتور عبد اهللا مناع فيقول
 ميالدية  ١٩٣٩ املوافق لسنة    ، هجرية ١٣٥٩بد اهللا مناع حبارة البحر عام        ولد الدكتور ع   -

وحصل على اِإلبتدائية وعلى شهادة الكفاءة املتوسطة يف املدرسة السعودية حبارة الشام، وحصل على               
             عث إىل الثانوية العامة القسم العلمي يف املدرسة الثانوية السعودية بالقصور السبعة يف البغدادية، وابت 

 ميالدية للدراسة اجلامعية، والتحق بكلية طب األسنان جبامعة اإلسكندرية            ١٩٥٧مصر أول عام    
 ميالدية جمموعةً من اخلواطر      ١٩٦٠ ميالدية، أصدر يف عام       ١٩٦٢وخترج فيها يف أواخر عام       

له األسبوعية من اإلسكندرية، وكان     )  الرائد(، وكان يراسل جملة     )ملسات(والقصص القصرية عنواا    
، وقد واصل مراسالته للرائد بعد حتوهلا إىل جريدة أسبوعية، حيث            )من أيامي (باب أسبوعي بعنوان    

 ..ملّا تطبع بعد) على قمم الشقاء(نشرت له قصة مسلسلة يف تسع حلقات بعنوان 
 ميالدية عاد إىل    ١٩٦٢ بعد حصوله على بكالوريوس الطب وجراحة الفم واألسنان عام            -

عيينه طبيباً لألسنان باملستشفى العام يف جدة، واستمر كاتباً وحمرراً يف صحيفة              أرض الوطن ومت ت   
مع بقاء التزاماته يف    )  املدينة(األسبوعية، وواصل مشواره األديب والصحفي بالكتابة يف جريدة         )  الرائد(

 بتوقيع  إىل جانب ردوده على بريد القراء     )  مضيء ومعتم (، وكتاباته لبابه األسبوعي     )الرائد(جريدة  
 ).ابن الشاطئ(

فيها كان حيرر صفحة يرد     )  شيء ما (وبابه األسبوعي   )  املدينة( وإىل جانب أمنياته يف جريدة       -
، وعند قيام املؤسسات احمللية مت اختياره عضواً        )الطريق املفتوح (على مشاكل القراء والقارئات بعنوان      

 ).البالد(رير اجلريدة، جريدة للصحافة والنشر، حيث رشح لرئاسة حت) البالد(مبؤسسة 
 مت تعيينه سكرترياً للجنة اإلشراف على التحرير ملدة مخس سنوات متتاليات، أصدرت له                -

 ).أنني احليارى( ميالدية جمموعة أقاصيص عنواا ١٩٦٨الشركة التونسية للتوزيع سنة 
 اإلنسان  حيث كتب فيها سلسلة مقاالت عن     )  عكاظ( بعد ذلك انتقل بقلمه إىل صحيفة         -

، توىل طباعته ونشره املكتب املصري بالقاهرة عام        )ملف أحوال (واحلياة صدرت له يف كتاب بعنوان       
) صوت البالد (بعنوان  )  البالد( ميالدية، وكان له عامود يومي على الصفحة األوىل جلريدة            ١٩٧٢

 يهجرية١٣٨٦، ١٣٨٥خالل عام . 
غ لعيادته وقلمه مث ترك طب األسنان مع         هجرية ترك وزارة الصحة وتفر     ١٣٩٢ ويف عام    -

 . هجرية١٣٩٤بداية عام 



 ميالدية كلفته مؤسسة البالد بتأسيس       ١٩٧٤ هجرية املوافق لـ     ١٣٩٤ ويف أوائل عام     -
بعد أن مت اختياره رئيساً لتحريرها، فشكل جهازها ومت صدور العدد األول منها              )  اقرأ(وإصدار جملة   

 ١٣٩٧عام  )  اقرأ( هجرية، مث ترك رئاسة حترير جملة        ١٣٩٤عدة عام   يف الرابع والعشرين من ذي الق     
 ١٤٠٧ هجرية، وظل يف منصبه حىت تركه يف رمضان عام           ١٣٩٩هجرية مث عاد إليها يف شوال عام        

 .هجرية
بوساطة مجعية الثقافة والفنون ومت تعيينه عضواً منتدباً لدار         )  الطرف اآلخر ( أصدر كتابه الرابع     -
 . هجرية وما زال يف هذا املوقع١٤٠٧ ذي القعدة عام ٢٧اعة والنشر يف البالد للطب
وقد ألقاها بنادي االحتاد، مث     )  املستقبل(كان أوهلا بعنوان    :   أسهم بعدد من احملاضرات العامة     -
ألقاها جبامعة امللك عبد العزيز،     )  الصحافة واحلقيقة (بنادي النصر بالرياض، مث     )  اجلهل كارثتنا :  (حماضرة

ألقاها مبدينة  )  األدب واتمع (جبمعية الثقافة والفنون جبدة، مث      )  املوسيقى وأثرها يف حياة الشعوب      (مث
وأصدر أخرياً رحالته يف كتاب بعنوان      .  بنادي جدة األديب  )  العواد بني اخلفقان واِإلخفاق   (اجلوف، مث   

 ).العامل رحلة(
ا معه يف رحلته هذا املساء على بساط مليء          هذا هو الدكتور عبد اهللا مناع وإين أدعوه ليأخذن         -

بالعطاءات الفكرية والعلمية واإلنسانية، ويضيء لشبابنا أفضل السبل اليت جيب أن يسلكوها ليحققوا              
 . أحالمهم يف احلياة، فليتفضل

  ))كلمة احملتفى به األستاذ عبد ا مناع(( 
 :بدأ احملتفى به كلمته قائالً

جاهدت بكل حظي     .اضل، أصدقائي وإخواين، أسعد اهللا مساءكم مجيعاً       أساتذيت ساديت األف   -
 ألكون ضيفها ذات    - ديوان االثنينية    -من اللباقة يف أن أفلت من حماولة شدي إلدخايل ديوان الكبار            

مساء، ولكن يبدو أن حظوظي من اللباقة مل تكن كبرية بالقدر الذي جيعلين أتغلب ا على براعة                    
 يف إسقاطها، ومن ثَم تطويقي واقتيادي ألقتعد هذا املقعد الذي جلس إليه أو عليه                 صاحب االثنينية 

 .أشياخ كبار وأساتذة فضالء، كان بعضهم رواداً دون شك يف حياتنا الثقافية والفكرية والصحفية
 ومن املؤكد أنه ليس صحيحاً األخذ بقياس اخلطأ، فأحاسب أولئك الذين قبلوا وأقبلوا على                -

قعد وهم يعلمون أو ال يعلمون أم ليسوا جديرين به، فاخلطأ ال يربر نفسه وهو بالتايل غري قادر                  هذا امل 
لقد كان يقيين بأن هذا املقعد والذي أخذ منذ بدئه ملمحاً احتفالياً            .  على تربير خطيئة العقالء فيما بعد     

، ممن اكتملت   اًوأدباً وعطاء واحتفائياً بشخصية من يقتعده قد أصبح وقفاً على أولئك الكبار فكراً              
لتحني حلظة تلقيهم لكلمات التقدير     ..  أمد اهللا يف أعمارهم   ..  جتربتهم، أوشك عطاؤهم أن يبلغ ايته     



وألن يقيناً موازياً كان ميلؤين بأن جتربيت مل تكتمل بعد، وألن             ..  والشكر والعرفان م والوفاء هلم    
 الزمن بقية، فقد كنت أرفض حماولة اإلغواء اليت كان حييكها           إحساساً عميقاً فواراً يغمرين أنه مازال يف      

حويل صاحب االثنينية الصديق العزيز الكرمي األستاذ عبد املقصود خوجه، فكنت أقفز فوق تلك                 
 . ينصبها الواحد بعد األخر الصطيادي هلذا املقعد يف ديوان الكبار كانالفخاخ اليت

ص من األصدقاء تغيري الطبيعة االحتفالية واالحتفائية        ولقد حاولت يف مرحلة مع بعض اخلُلَّ        -
ثنينية واليت أخذت تترسخ منذ بدئها يف حماولة لتوسعة قمتها لتشمل غري جيل الرواد من املبدعني                  لال

وبدأنا حماولتنا أوالً   .  والبارزين حقاً يف شىت حقول املعارف اإلنسانية وليس األدب والفكر وحدمها           
ي درج يف اإلعالم عن االثنينية من أا تكرم فالناً هذا األسبوع واستبداله بالقول بأن               بتغيري التعبري الذ  

وال أستطيع أن أجزم وجيزم اآلخرون معي بأننا جنحنا يف ذلك           ..  ضيف االثنينية هذا األسبوع هو فالن     
ملقصود  وعلى عادة األستاذ عبد ا     -  كما ال أستطيع أن أعلن ويعلنوا معي عن فشلهم يف ذلك، ولكن           

 فقد اتسع مقعد االثنينية األول على كل حال لغري           -  خوجه يف عدم األخذ بالكل أو ترك الكل        
األشياخ من جيل الرواد، فاستضاف الكهول من أمثايل وبعض الشباب ممن هم دوين سناً، فأالن ذلك                 

نينية يعقدها يف   ثاقبضة رفضي ليعاجل األستاذ عبد املقصود حلظة اللني تلك فيعلن عن استضافيت ألول              
 .مرتله اجلديد العامر بإذن اهللا

 ومع هذا املربر لوجودي يف هذا املقعد فإنين ما أزال أتأمل نفسي، وقد أحسست أن هذه                   -
فاملكان أرحب واألضواء أكثر    ..   تلك الليايل اليت سبقت     كل الليلة أو هذه االثنينية كأا ختتلف عن      

قلت مع هذا املربر لوجودي يف هذا املقعد فإنين ما أزال أتأمل            ..  هواجلو يزيد من قلق اإلنسان وال يرحي      
مث ماذا علي أن أفعل، أو ماذا علي أن أقول، وكل            !  كيف حدث هذا؟  :  نفسي ومن حويل وأتساءل   

عيون رواد االثنينية األفاضل حتاصرين وتضرب حرييت، وكل آذاا ترهف يل السمع وتصيخ مع كل ما                
 فليس تواضعاً إذا قلت بأين من أشد الالئمني جليلي وأول الرافعني يف وجهه               يسببه يل ذلك من قلق،    

عالمات االستنكار ملا فعل، واالستخفاف مبا قدم، وهو يف نظري جيل خذَل منتظريه فلم يقدم ما كان                 
 .مرجواً منه، أو متوقَّعاً منه

ب لذلك أشياخنا    على أين ال بد وأن أعترف يف هذا السياق الصريح وأرجو أن ال يغض                -
وأساتذتنا األفاضل بأن جيلي عندما فتح عينيه على دنيا األدب والفكر والصحافة فتحها على أمساء                 
كبرية، ولكن بدون أعمال كبرية يف حجمهم أو حىت صغرية ذات قيمة، إذا استثنينا العدد احملدود جداً                 

 نفسه أمام فراغ كبري، أمساء كبرية،       نعم وجد جيلنا  ..  واملعروف من األعمال ذات القيمة جليل الرواد      
.. أكان يعقل أن يفتح جيلنا عينيه فال جيد ديواناً ألهم وأكرب الشعراء           :  وأعمال غائبة؛ وعلى سبيل املثال    

ومع ذلك مل نكن نبتاً شيطانياً مقطوع        !  أو للشاعر حسني سرحان؟   !  األستاذ املرحوم محزة شحاته؟   



:  اجتهنا ثقافياً ملراكز الثقافة ونقاطها املضيئة يف ذلك الوقت          الصلة باملاضي، ولكن كل ما حدث أننا      
با أيضاً ولألعمال الكالسيكية    وملصر وأدبائها وأعالمها، مث لبريوت ومواهبها وأدباء مهجرها، وألور         

.. الكربى املتفق عليها لـ ديكرت، تولستوي، دوستوفسكي، مث تشارلز، مث لسارتر ومورافيا وغريهم             
بنية جيلنا الثقافية معتمدة على ينابيع الثقافة العربية ومراكزها يف القاهرة وبريوت              وهكذا تشكلت   

إنين ال ألقي مسئوليتنا على     .  وعلى الترمجات اليت كانت بريوت نِشطة فيها      ..  وبغداد إىل حٍد ما أساساً    
جد جيلنا  فإذا و ..  جيل الرواد، ولكن نسترجع بعض احلقائق اليت واجهت جيلنا الذي خذل منتظريه            

بعد هذا قضاة ملحميني ممن يؤمنون بأن تقومي النتيجة ليس مرتبطاً باإلجنازات ذاا ولكن يف القدرة                  
 .على جتسيد احللم فقد جند من يرمحنا أمام اآلخرين ومن يقف جبانبنا أمام أنفسنا

ماذا قدمت طوال رحلة املتعة      :   ولذلك فإنين أتساءل أمامكم وعلى املستوى الشخصي         -
واجلفاف، واخلوف والبهجة مع الكلمة، واليت أوشكت أن تتم ثالثني عاماً، وطوال رحلة ااهدة                

 .واملغامرة والتحفز والكآبة مع الصحافة
 يف الرحلة األوىل مل أكن راضياً ألن ما كنت أرجوه كان دائماً مما كان يتحقق، نعم كتبت                    -

ة واألغنية أيضاً، إىل جانب مئات املقاالت واليوميات        كثرياً، كتبت القصة القصرية والرواية والتمثيلي     
والتعليقات، إىل جانب عدد من احملاضرات العامة يف الفن واألدب والفكر والصحافة، ولكنين كنت               

ويف الرحلة الثانية مل أكن سعيداً، ألن السعادة يف          .  على الدوام يف سباق مع نفسي وسخط عليها        
 يطارد ومهاً وجمداً ال يبلغه ألنه جمد آين سريع العطب ال يبقى ألكثر               الصحافة آنية وزئبقية، فالصحفي   

من دقائق يف عقل وقلب القارئ، وعلى الصحفي أن يفتش عن هذه الدقائق الزئبقية الغاربة يف عقل                  
لقد أسهمت يف حترير العديد من الصحف وحاولت مع اآلخرين يف دفعها للتطور               .  وقلب القارئ 

من خالل مؤسسة البالد للصحافة وبتكليف منها، وعملت فيها جنباً           )  اقرأ(لة  احلقيقي، مث أسست جم   
.. إىل جنب مع جمموعة من الشباب وجمموعة من اإلخوة املصريني األشقاء والسودانني واليمنيني أيضاً              

 طريقها الصعودي إىل أعلى) اقرأ(وبعد سنوات طويلة من كفاح مستمر أخذت.. 
ع، وسبع حماضرات عامة وثالث مقدمات، ومئات املقاالت           كتب ورواية مل تطب     ة مخس -

داد مخسة وعشرين   ـالسياسية واالجتماعية هي حصاد الرحلتني مع الكلمة ومع الصحافة على امت           
ع ذلك فإن شعوراً ينتابين وينتاب جيلي بأننا كنا مقصرين وأننا خذلنا منتظرينا،             ـ وم - أو يزيد    -عاماً  

 مل نوف لوطننا الذي أحببناه ومل نكن على قدر اآلمال املنوطة بنا، ومع أنه                وأن علينا أن نعتذر، ألننا    
مازال يف الزمن بقية فإين سوف ال أفاجأ إذا جاء جيل شاب بعد عشر سنوات أو مخس عشرة سنة                     

 .وقال مثل ما قلت يف مقدمة هذه الكلمة بأنه وجد أمساء ومل جيد أعماالً



ي، لكأين حتدثت بإسهاب عن اجلوانب املعتمة من رحليت مع           أساتذيت، ساديت، إخواين وزمالئ    -
الكلمة، ورحليت مع الصحافة واإلنصاف يستوجبين احلديث عن اجلانب اآلخر من الرحلتني، وال بد يف               
بداية هذا اجلزء من احلديث أن أنصف جيل الرواد والشيوخ الذي قلت عنه إنه كان أمساء باهرة                   

لت معه وتالقيت معه، أو تواصلنا وتالقينا وتقاربنا رأيت أنه ظلم نفسه،             وأعماالً غائبة، فعندما تواص   
 .وأن الظروف مل تواته ليبدع الفكر واألدب الذي يرضى عنه ونرضى عنه

 أما الرحلة مع الكلمة فلم تكن شقاء كلها، بل كانت عذوبة ومتعة ال تنقطع إال لتتصل،                   -
بر عما يف أنفسنا وا نتعبد، وا حنب وحنزن وا نغين           فالكلمة هي من أمجل ما عرف اإلنسان، ا نع        

ونتغىن، ولذلك فالرحلة مع الكلمة قراءة وكتابة واستماعاً هي متعة واستمتاع رغم كل املعاناة فيها                
 :تقول رابعة العدوية.. حيضرين مثال على مجال الكلمة يف صورة شعرية.. ومعها

ــذاك    ــل ل ــك أه ــباً ألن وح
. 

ــوى   ــب اهل ــبني، ح ــبك ح أح
. 

ــواك ــن س ــرك عم ــغلي بذك فش
. 

فأمــا الــذي هــو حــب اهلــوى 
. 

فكشــفك يل احلجــب حــىت أراك
. 

ــل   ــت أه ــذي أن ــا ال ــه وأم ل
. 

 

 لكن لفت نظري من     ،يقول العقاد، وهو رمبا كان متداوالً كمفكر وككاتب أكثر منه شاعراً           و -
 : هذه املقطوعة القصرية، فيقول فيها-الشعر الذي قرأته له 

ــرقي      ــو مل تشــ ــس لــ ــا مشــ ــرِك يــ ــا ضــ مــ
. 

ــبـقِ   ــو مل تعـــ ــا روض لـــ ــرك يـــ ــا ضـــ مـــ
. 

مـــــا ضـــــرك يـــــا قلـــــب لـــــو مل ختفـــــق
. 

ــق  ــود األمحــــ الوجـــ
. 

ــذا   ــيان يف هــــ ســــ
. 

ــوجد  ــن مل يــــ ومــــ
. 

مــــن كــــان موجــــوداً 
. 

 

:  وال يضري الكلمة، أو ال يضري األدب اختالف وجهات النظر حوهلا، فأديب كالرافعي يقول              -
ويف قصة راس يقولون وهم يسردون تاريخ حياة رجل كان متوازناً           ..  إن هناك تالزماً بني الفكر والفقر     

وسألت فتاة أحد   .  ومتزناً وعاش طوال حياته سعيداً راضياً إىل أن أدركته حرفة األدب فمات فقرياً             
األدباء وكانت مقبلة على الزواج من شاب أديب أن ينصحها هل تِقدم على هذا الزواج وترتبط ذا                 

إن عصر  :  الشاب، أم ال؟ فأجاب األديب وقد علم أن هذا الشاب يريد أن يعيش بقلمه ومن قلمه قائالً                
هي عادة بأن يغمد قلمه يف قلبه وميوت        األديب الذي يأكل من قلمه قد انتهى، وإن مثل هذا األديب ينت           

 .إن هذا ال يضري حقيقة القلم واألدب، تظل الكلمة ويظل األدب. القلم وصاحبه: اِإلثنان



 يف اعتقادي أن احلياة بال أدب وبال كلمة تفقد جزءاً حيوياً منها وجتعل احلياة على صعوبتها                  -
شعر واملوسيقى، كل هذه عوامل مساعدة       هي أكثر جفافاً وأكثر تعاسة، لكن الكلمة واألدب وال         

حياة بال كلمة، حياة جافة، وحياة بال فكر حياة قاحلة، وحياة           ..  مكّنت ومتكن اإلنسان من أن يتقدم     
وكما قلت ال يضري األدب أن تكون هناك دائماً أفكار حوله            .  بال أدب حياة تفتقد إىل أهم ركائزها      

 .سلبية، أو ليست إجيابية
 

 احلقيقة أن الصحافة كانت اآلراء حوهلا متضاربة ولكن الصحافة تبقى             ،افة بالنسبة للصح  -
هناك اتفاق يقولون إن الصحافة هي مرآة األمة، أو املرآة اليت تعكس واقع األمة وهذا كالم                 ..  دائماً

إىل حد ما صحيح، ولكن على صحته هناك من يرى آراء يف الصحافة ال تتفق مع هذا، فمثالً رجل                     
حممد حسني زيدان، كان يقول إن الصحافة ما هي إال جمموعة من األكاذيب واألباطيل                كاألستاذ  

لكانت هذه الكلمة هي أصدق كلمة فيها،       )  أكاذيب(واألضاليل، وإن صحيفة ما لو مست نفسها باسم         
 قد قال هذا الرأي لسبب أو آلخر فهو ال ميثل           الزيدانلكن هذا القول ليس صحيحاً وإذا كان األستاذ         

 .حقيقة
 

 تقول بعض القصص إن نائب الرئيس األمريكي أجنيو كان نائباً لنيكسون قبل أن يدخل                 -
البيت األبيض ذهب يف زيارة للرئيس جونسون يسأله النصيحة باعتباره مغادراً البيت األبيض،                 

مسها إن يف الواليات املتحدة صحيفة ا      :   مبا معناه  جونسونونيكسون وأجينو مقبلَني عليه، فقال له        
) التامي(، وجملة امسها    )نيوزويك(، وجملة امسها    )نيويورك تاميز (، وصحيفة امسها    )واشنطون بوست (

، وأصحاب هذه الصحف يعتقدون أم يشكلون سياسات الواليات          )ABC(وشبكة تليفزيون امسها    
 .أنا من رأيي أالّ تعارضهم.. املتحدة األمريكية

 

كثرية حقيقةً، لكن الصحافة هي اجلزء الرئيس من          وجهات النظر حول الصحافة عديدة و       -
احلياة، وركيزة أساسية فيها، والتعريفات اليت حتدثت عن الصحافة كثرية، لكن من وجهة نظري أن                 

إن الصحافة  :  أفضل تعريف هلا هو الذي قاله أحد عمداء الصحافة اإلجنليزية، وجهام ستيد حيث يقول             
من مهنة، وهي ليست صناعة بل طبيعة من طبائع املوهبة،           ليست حرفة كسائر احلرف بل هي أكثر         

وهي شيء بني الفن والعبادة، والصحفيون خدم عموميون غري رمسيني هدفهم األول العمل على رقي                
 .اتمع

 

. ثنينيةا مقدمة أول     يف  احلقيقة أنا ال أريد أن أطيل وخاصة بعد ما وضعت هذه احملاذير كلها              -
 بطلب إىل األستاذ عبد املقصود خوجه بأن يعفي املتحدث الرئيس من احلديث             لقد كنت أنوي أن أتقدم    



ختفيفاً للوقت وحفاظاً عليه، فقد الحظت يف األعوام املاضية أن الشخص اجلالس يف هذا املكان يلقى                 
من املدائح ومن اإلكبار ومن التبجيل ما تتوه معه شخصيته لدرجة أنه يعتقد أن املتحدثني يتحدثون عن                 

لذلك رجوت األستاذ عبد املقصود أن خيفف عين هذا، وأن يكون املتحدثون واقعيني              .  شخص غريه 
حاولت ..  فكل الذي فعلته، أنين حاولت    ..  فيما يقولون، وأنا ال أستحق كثرياً من املدح وال قليالً منه          

 يف ايتها، حىت    كاتباً وحاولت صحفياً على مدى اخلمس والعشرين سنة أو الثالثني سنة ومل اكن راضياً             
تلك الكتب اليت نشرا وعددها مخسة كتب ليست كثرية ولكنها كانت فعالً متثل حلظة املصاحلة مع                 
نفسي، واحلقيقة أنين رجل أعيش يف خصام مستمر مع نفسي، فلست راضياً عنها، وأنا أشعر دائماً أن                 

بني هؤالء، ولست منبوذاً منهم،     يف داخلي مجهرة من الناس وكلها تف ضدي غري أنين لست مطاعاً             
أنين :  فالعالقة بيين وبني نفسي عالقة شائكة ومتِعبة، ولقد صدق من قال يف بداية هذه األمسية عين                 

متِعب ومتعب، فلقد أتعبت نفسي، وأتعبت داخلي ولكين أعترف هلذا اجلمع الكرمي بأن اللحظة اليت                
أنتهي منها من كتابة شيٍء يعجبين فهي الومضة الصغرية        كنت أشعر فيها بالسعادة هي تلك اللحظة اليت         

بعد كل التعب، غري أن هذه الومضة الصغرية أو اللحظة الصغرية سرعان ما تذوب، ويعود اللوم                   
 .ويعود التقريع وتعود احلرب النفسية املستمرة بيين وبني نفسي

 

 موجود بيننا شهيد على      وأستاذنا عبد الفتاح أبو مدين     -)  الرائد( لقد حاولت مع صحيفة      -
كان هلا  )  الرائد( أن أقدم صحيفة مجيلة ومقروءة، وختدم الناس ويقبل عليها القراء وأعتقد أن              -ذلك  

 عندما بدأ   -)  املدينة(شيء من املكانة، لكنها مل تكن تلك املكانة الكبرية، وحاولت أيضاً يف جريدة               
 أن تكون صحيفة يومية مقروءة، وكذلك       -ضاً  األستاذ حممد علي حافظ إصدارها يف جريدة يومية أي        

أن جنعل منها جملة يقبل القراء      )  اليمامة(ستاذ حممد الشدي يف جملة      األحاولت أيضاً مع صديقي احلميم      
.. عندما كان مديراً للتحرير يف فترة ماضية      )  عكاظ(عليها، كما حاولت مع األستاذ عبد اهللا جفري يف          

استمرت احملاولة  )  اقرأ(وعندما بدأنا يف    ..  افعل شيئاً أو أن أقدم شيئاً     أن أسهم بقدر املستطاع يف أن       
لكن على أي األحوال فقد كانت      ..  ولكين ال أستطيع أن أقول إن تلك احملاوالت كانت ناجحة وموفقة          
 .حماوالت رائدها الصدق واألمانة واحلرص على خدمة هذا الوطن

 

 هي مهنة املتاعب وقبل أن استمع إىل كلمة          :-كما قالوا بال جدال   - الصحافة يف احلقيقة     -
 وأتعب اآلخرين كان يعجبين تعليق لألستاذ سليم على         هاألستاذ عبد املقصود يف أنين رجل أتعب نفس       

حيمل صورة للموسيقار األستاذ عبد الوهاب، وكان التعليق حيمل ثالث           )  احلوادث(غالف يف جملة    
متعبون أو  " الكلمة األخرية حبيث ميكن للقارئ أن يقرأها         لكنه مل يشكل  "  أهل قمة متعبون  "كلمات هي   

وأنا لست من أهل    .  أهل قمة متعبون، وأهل قمة متِعبون     ..  نعم..  ولكنه كان منصفاً يف ذلك    "  متِعبون



وأنا لست من أهل    ..  لكن أعجبين ذلك التعبري واليوم ألبسين األستاذ عبد املقصود هذا الثوب          ..  القمة
 . من أهل التعب، أتعبت نفسي، وأتعبت من حويلالقمة، لكين

 

: ماذا سأفعل الليلة؟ قلت له    :   وكنت صباح هذا اليوم مع الزميل األستاذ عمر حيىي فسألين           -
واهللا احلقيقة إين قلق وخائف وال أدري ماذا علي أن أقول؟ وماذا علي أن أفعل؟ لكن لندع األمور                    

يكون فاحتة حىت ينطلق لساين يف القول، وخالل حديثي معه ذكّرين           أنا كتبت شيئاً متواضعاً ل    ..  لظروفها
بالتعب وقال يل أنت كنت متِعبنا بسلسلة االجتماعات، فال خنلص من اجتماع إال لندخل اجتماعاً                 

ولقد اكتشفت مؤخراً أن الزمالء     ..  آخر، وال خنرج من اجتماع إال لنلتقي على اجتماٍع ثالث وهكذا          
فإذا جئت امسوا ..  ا نعمل معاً كانوا يسعدون كثرياً جداً إذا مل أباشر عملي يوماً ما            عندما كن )  اقرأ(يف  

اآلن سيدعونا لالجتماع، وبالفعل أهاتفهم وأطلب منهم االجتماع، وأوضحت لألخ عمر أن             :  وقالوا
). اقرأ(هذه االجتماعات الكثرية اليت كانت ال تسعدكم أو اليت كانت تتعبكم هي اليت كانت تشكل                 

مرة يف الصباح ومرة بعد الظهر      ..  أياً كانت ال بد أن تلتقي أسرة التحرير ا مرتني يف اليوم           ..  فةيالصح
لتقرير موضوع املانشيت، ويف الة األسبوعية يف العادة يكون هناك اجتماع أسبوعي أو اجتماعان                

كانت .  تة أو سبعة اجتماعات   يف أيامي كانت تعقد يف األسبوع س      )  اقرأ(لكن احلقيقة أن    ..  أسبوعياً
 ).اقرأ(تشكل روح 

 

 احلديث عن الصحافة حديث طويل، وسأتوقف عند هذه اللحظة واترك الكلمة للذين يريدون              -
بوا أو يضيقوا أو يتحدثوا شاكراً لألستاذ الزيدان هذه اللفتة الكرمية والعظيمة، واليت أشعر أا                أن يعقّ 

األستاذ الزيدان، أنتم تقرؤون ..  يكون كما عرفته دائماً كبرياً وعظيماً      أكرب مين بكثري، ولكنه أىب إال أن      
 منه كاتباً، وهو يعرف عين       إمتاعاً األستاذ الزيدان متحدث أكثر   ..  له ولكنكم مل جتالسوه كما أجالسه     

ولكنه يف  واألستاذ الزيدان يف أحاديثه العامة طليق دائماً ومعبر وجمنح،          ..  هذه احلقيقة وقد أخربته ا    
أحاديثه اخلاصة عميق دائماً، ولقد كان حظي مع عمق األستاذ الزيدان يف أحاديثه اخلاصة كبرياً،                  

ة تولست مأذوناً بأن أقول ال بعض وال كل الذي مسعته منه، لكنين أريد أن أحييه وأشكر له هذه اللف                   
.. مل خييب أساتذته على األقل    أرجو أن أكون ذلك التلميذ الذي       والكرمية، وهذا التقدير الكبري منه،      

شاكراً لألستاذ عبد املقصود هذا االحتفاء وهذا االحتفال بشخصي ومقدراً لكم مجيعاً حضوركم ألن               
حضوركم يف احلقيقة تكرمي أعتز به وأقدره شخصياً، وال أجد من الكلمات ما أقيم به هذا احلضور                   

عتموها من أجل أن تشاركوا يف أمسية ضيفها        وال أجد ما أرد به على هذه اخلطوات اليت قط         ..  الكرمي
حقيقة أنا عاجز عن إيفائكم حقكم من الشكر والتقدير، ولكنها ملسة             ..  هو الذي يتحدث إليكم   



شكراً لكم مجيعاً والسالم    ..  عميقة، وهي ملسة صدق منكم وهي ملسة وفاء هلا يف نفسي أكرب تقدير             
 . عليكم

  ))حوار مع احملتفى به(( 
 احلوار بني احملتفى به واحلاضرين وكان أول السائلني األستاذ حسني جنار الذي             مث فتح باب  

 :قال
 يف الواقع أن الدكتور مناع رغم أنه عرج على جزئيات حياته إال أنه أعطى مهنة املتاعب كل                  -

نة  مه - أو طلق باألحرى     -ولقد عرفت من خالل ما قلته يف سريته الذاتية أنه ترك            ..  حديثه ووجدانه، 
 .الطب اليت مل يكن مشواره إليها سهالً، وقد أعطاها من عمره زهرة شبابه

 ملاذا طلق الدكتور عبد اهللا مناع هذه املهنة؟:  وسؤايل-
 

 :يرد الدكتور عبد اهللا مناع على السؤال بقوله
  احلقيقة أن السؤال متوقَّع وقبل البدء يف اإلجابة على سؤال األستاذ حسني جنار اإلذاعي                -

املخضرم أود أن أقول إن ارتباطي بالكلمة سبق ارتباطي بدراسة الطب واحلقيقة ال يستطيع اإلنسان أن                
ملاذا كنت أقرأ؟ ملاذا كنت أطرب للكلمة؟ ملاذا أخذت         :  جيد جواباً حمدداً لكلمة ملاذا؟ فأنا اآلن أتساءل       

أنا حىت اآلن ال أدري ملاذا؟      ..  ري؟السعودية يف مكة وأنا ناشئ صغ     )  البالد(القلم وكتبت مقاالً جلريدة     
فقد كان عمري بني اخلامسة عشرة سنة والسادسة عشرة سنة عندما أرسلت مقاالً أو ما يسمى مبقال                  

السعودية، وقد كانت يف مكة، وكان األستاذ عبد الغين قسيت علَماً من أعالمها،              )  البالد(إىل جريدة   
  وكان األستاذ عبد العزيز ساب سكرتري حتريرها،         وكان األستاذ عبد اهللا عريف رئيس حتريرها،       

السعودية يف مكة ولشدة دهشيت فقد نشر هذا الكالم، ونشر          )  البالد(وأرسلت هذا الكالم إىل جريدة      
وقد دفعين هذا إىل حماولة أخرى، لكن احلقيقة عندما تفتح الوعي شعرت بأن جمال                ..  بصورة بارزة 

 .ري ويف نفسيالطب أضيق بكثري مما كان يضج يف صد
 وألضرب لكم مثالً عندما ابتعثت إىل اإلسكندرية مع بعض زمالئي، وكانت اإلسكندرية يف               -

 مدينة ساحرة ومجيلة وهلا مكونات كثرية جذابة كاملسرح القومي، والسينما، وفرق              ٦٠،  ٥٩عام  
ذه الوسائل رغم   الفنون الشعبية، واملالهي اجلميلة، والبحر، مل أنصرف كما انصرف غريي يف التمتع             

أين كنت شاباً دون العشرين، فما الذي جعلين أترك هذا وأعكف على الورق وعلى القلم ألكتب                  
 يف جدة؟ إنين أتتساءل اآلن ملاذا فعلت ذلك؟ وما القيمة؟) الرائد(رسائل جلريدة 



دتين  الواقع أن بداييت مع الكلمة سبقت اتصايل بالطب، فالطب كانت الظروف هي اليت قد قا               -
إليه ووالديت قدمت يل حالً معقوالً أخذت ذا احلل، وذلك عندما وصلنا ملرحلة الثانوية العلمية                  

 طالب أن خيتار القسم العلمي أو القسم األديب فاخترت القسم األديب، فقال              كل كان على "  التوجيهي"
 إىل مكة حيث ال يوجد      يل األستاذ مدير املدرسة إذا كنت تود أن تدخل القسم األديب فعليك التوجه             

هـ بعيدة، وقد يترتب على انتقايل إىل مكة        ١٣٧٦جبدة قسم أديب، وكانت مكة بالنسبة يل يف سنة           
. البحث عن مسكن ورفقاء يف السكن وما شابه ذلك ففضلت البقاء يف جدة، ودخلت القسم العلمي                

بينما معظم زمالئي الذين    دخلت القسم العلمي لست راغباً ولكن كان علي أن اجنح ولقد جنحت فيه              
 .كانوا يصرون على دخوله رسبوا

 بعد أن جنحنا يف اختبار الثانوية العامة كانت إدارة البعثات بوزارة املعارف توجه الطلبة إىل                 -
وفوجئت بترشيحي  .  اخل..  بعثات؛ هذا لدراسة الطب، وهذا لدراسة احلقوق، وهذا لدراسة الصيدلة          

ومل أكن يف ذلك الوقت أكثر من طالب جنح يف          ..  طب األسنان باإلسكندرية  مبتعثاً إىل مصر يف كلية      
فتململت ..  االمتحان وإدارة البعثات وجهته إىل جهة معينة، ال أملك الوسيلة وال القدرة على التغيري              

غري أن مستشاري يف األسرة، وكان أهم من يف األسرة هي والديت وعمي، فعمي حبذ               .  من هذا التوجيه  
 إا مهنة تشتغل ا وتكسب من ورائها        ،واهللا هذا شيء طيب تصري طبيباً ماهراً      :  الجتاه وقال يل  هذا ا 

هذا ألنك مل تتعرف    :  قال يل ..  واهللا يا عمي ليس يل رغبة يف أن أذهب إىل كلية طب األسنان            :  فقلت له 
 .بعد إىل الكلية، ولكنك ستحبها كثرياً إذا عرفتها

ي دور يف إقناعي، حيث قالت يل كالماً ال أدري من أوحى به               من جهة أخرى فقد كان ألم      -
إليها، وهي امرأة ليست متعلمة وال حتمل أي مؤهل علمي كل نصيبها من العلم أا حتفظ شيئاً من                    

 .كتاب اهللا، وتعرف بعض األمور الدينية، وقد تولت جديت تثقيفها دينياً
ورة أن يتعلمها اإلنسان يف اجلامعة، لكن        يا بين إن الكتابة واألدب ليس بالضر       :   قالت يل  -

أنا ال أدري من أين جاءت      ..  الطب ال ميكن إلنسان إال أن يتعلمه يف اجلامعة إذا أراد أن يكون طبيباً              
 .ذه العبارة ولكنها كانت كافية إلقناعي

. سكندريةوجلسنا يف مصر بعض الوقت، مث انتقلنا إىل اإل         ..  ودخلنا..   وذهبت إىل مصر   -
قيقة أن هذا االنتقال كان نقطة حتول بالنسبة يل، وأنا أعتقد أن ذلك الغالم الذي حاول يف مقال أو                   احل

السعودية لو أنه مل يذهب إىل مصر النطوت تلك املرحلة دون أن            )  البالد(مقالني بعث ما إىل جريدة      
كاين يغلي، وما زال داخلي     بواعثي قوية وما زال بر    أن  لكن احلقيقة أين أجد     ..  تترك أثراً، أقول لرمبا   

ميور، وما زالت رغبيت يف القول قائمة رغم مرور ثالثني سنة من القول والكتابة، وهذا يعين أن الباعث                  
أقوى من أن ميوت حىت لو ذهبت لغري مصر، لكن الذهاب إىل مصر أطلعين أو أطل يب على بانوراما                    



مليئة، وقد وجدت يف مصر ما مل       حياة  رة،  م كانت احلياة ا، حياة زاخ     ١٩٥٧كبرية فمصر يف سنة     
مسارح، ومالهي، ودار أوبرا، ودور سينما، وحفالت، وفنادق، وكثرياً         :  أجده وما مل أعرفه يف جدة     

وهذا يعين أنين وجدت يف مصر حياة عريضة أثرتين وجعلتين أستطيع احلصول            .  من الصحف والكتب  
إنه شيء  .  بوفاري جلوستاف فلوبري بقرشني أيضاً    ومدام  .  على رواية أناكارنينا لتولوستوي بقرشني    

. وعندما كتبت فرانسوا ساجان روايتها صباح اخلري أيها احلزن اشتريتها خبمسة قروش            ..  مذهل حقاً 
لقد كنت أعيش يف مصر حالة من الفرح والنهم، فمصر كانت متوج ومتور فبقايا العدوان الثالثي على                 

وبال شك فقد أثرت هذه الرحلة على مسرية حيايت، بل          .  مةمصر مازالت قائمة واألحداث كانت ضخ     
قت من التصايف بالكلمة وبالفكر وباألدب وبالصحافةعم. 

إنين لست الوحيد الذي وجد أن الطب أضيق        :   على أين أقول لألستاذ حسني جنار ولكم مجيعاً        -
ثنني أقول إن الكلمة    ربت اال جماالً، رغم أن أمامي أطباء قد يقولون إن الطب أوسع جماالً ولكين وقد ج             

وإن الفكر بالنسبة يل أوسع جماالً، وقد جاءت حلظات كنت أحس باالختناق يف عياديت، ولكنين كنت                
وعلى مدى طويل من السنني أحاول التوفيق بني الطب وبني األدب، وقد استمرت هذه احملاولة تسع                 

من األدباء والصحفيني الذين جيتمعون عندي      سنوات، ولكن كانت احملاولة تنبئ بالفشل بدليل أن عدداً          
أكثر من عدد املرضى، وكانت االرتباطات الصحفية واألدبية تتكاثر، لذلك قررت ضرورة الوصول              

 بل ال بد    -ل نصف احلياة ورفض نصفها      ِبيعين قَ   -إىل مرحلة احلسم، ولكن ليس كما فعل شكسبري         
يكن ذلك القرار قراراً فردياً، بل كان هناك غواية         من أن تتوحد اخلطوة فكان قراري بترك الطب ومل          

، فهم الذين أغووين على أن أهجر الطب متاماً، وأتفرغ           ..كبرية وإغواء كبري من األدباء ومن القراء      
أظنكم تذكرون الدكتور زكي أبو شادي، والدكتور إبراهيم        وولقد سبقين كثريون،    .  لألدب والكلمة 

الدكتور يوسف إدريس فهؤالء تركوا الطب لألدب، وهناك بعض         ناجي، والدكتور مصطفى حممود، و    
الدكتور :  األطباء مل يتركوا الطب لألدب وإمنا تركوه للسياسة، ويتضح ذلك يف اإلخوة السوريني مثل             

 .. حسين الزعيم ترك الطب للسياسة، والدكتور األتاسي ترك الطب للسياسة
أدايت للتعبري عن نفسي، وأنا احلقيقة مل أرد أن          على أي األحوال، فإن حيايت مع الكلمة كانت          -

أكون أديباً أو أن أكون كاتباً، بل كل ما أردته هو أن أعرب عن نفسي وقد حاولت هذا لكن ال أدري                      
أجنحت أم ال؟ وقد كنت أعرب عن نفسي بكل الطرق؛ عربت عن نفسي باملقال، وبالتعليق وبالقصة                  

 فأنا كنت أحاول فقط أن      ، وحىت التمثيليات كتبت متثيليات    ،ين كتبت أغا  ،وبالرواية، وحىت باألغنية  
أعرب عن نفسي، ما كان هديف أن أكون أديباً أو كاتباً أو غري ذلك، لكن إذا جاءت وحتققت فال بأس،                    

احلقيقة أن الكلمة   .  غري أين لن أندم إذا مل تأت، واملهم أن الذي كان يشغلين هو أن أعرب عن نفسي                 
 قتال وأداة نضال، وليست حلية أو زخرفاً وقد وجدت أن الكلمة هي أفضل ما أناضل                بالنسبة يل أداة  



به، وقد فعلت هذا وال أدري هل جنحت أم مل أجنح؟ بيد أن التجربة ماثلة أمامكم وأنتم شهودها وأنتم                   
 .حكامها

 . ختاماً أرجو أن أكون قد أوفيت اإلجابة بالنسبة لسؤال األستاذ حسني جنار، وشكراً-
 : عريف احلفل-
 شكراً على كل حال للدكتور املناع رغم أن الكلمة جعلته جينح باإلجابة إىل درجة سعدت                 -

 . فيها بأننا مسعنا بعض ذكريات كانت مل ترد يف املقدمة
 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :مث يرجتل األستاذ عبد الفتاح أبو مدين الكلمة التالية

لرمحن الرحيم، أمحدك ريب كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي              بسم اهللا ا   -
 .وأسلم على خري خلقك نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين، وبعد

 الكلمة األوىل هي التربيك لصاحب هذه الدار العامرة إن شاء اهللا وجتديد هذا اللقاء اخلير من                 -
ة، وال بد أن أضبط ساعيت حىت ال يؤاخذين أبو الشيماء، فشكراً للصديق املفضال األستاذ عبد                 االثنيني

املقصود، أنا مع أيب الشيماء وليس ضده أنا معه يف التنظيم ويف التخفيف ويف كل شيء، إمنا هي الكلمة                   
 .جتر الكلمة واحلديث ذو شجون

ا إن شاء اهللا وأنا يف كثري من األحيان أتكئ على            نعود إىل االثنينية يف هذه الدار العامرة بأهله        -
الدكتور طه حسني فأستشهد بكلماته لقد قال يف مستهل الكلمة اليت ألقاها يف حفل استقبال توفيق                  

صديقي توفيق احلكيم حسب الناس لك وحسبوا       :  احلكيم يف عضوية جممع اللغة العربية يف مصر ما يلي         
ع اخلالدين ما حسب على توفيق احلكيم وما حسب له، وأنا يف            عليك، مث أخذ يسرد على أعضاء جمم      

حفل تكرمي ال أريد أن أحسب ما على الصديق، ولكن ينبغي أن أحسب ما له ألن يف موازين اخلالق                    
منذ مثان وعشرين سنة أو حنو ذلك كان احملتفى به يكتب           .  سبحانه وتعاىل أن احلسنات يذهنب السيئات     

وهو اليوم إن شاء اهللا على قمم السعادة وكانت          "  على قمم الشقاء  "ته  رواي)  الرائد(على صفحات   
حلقات تلك الرواية تتعبين حيث أسهر على احللقة الواحدة ليلة كاملة ألنقحها، ال من أخطائها ولكن                
مما فيها، ولعلي ال أذيع سراً ألن الكلمات قد نشرت، لو مل تنشر لتحفظت على هذا السر فكان يف                     

لو مل تنشر هذه الكلمات     ..  د فرقتنا األديان، ومجعنا احلب، فاحلب هو حارسنا األمني         لق:  مقدمتها
بعد األضواء، وكان نعم املعني فقد كان يتحمل        )  الرائد(لتحفظت عليها، وعاد الصديق إىل جدة وإىل        

ه العبء الكبري حىت أنين يف فترة من الفترات فكرت أن أذهب إىل لندن ألدرس اإلجنليزية فأسلمت                 



كما قال    )١(الصحيفة فكان مشرفاً عليها وكان العطاء والبذل والعزم، وعلى قدر أهل العزم تأيت العزائم             
عادت املياه إىل جماريها، فكان     )  عكاظ(وحني أسندت إيلّ مسئولية العدد األسبوعي من         .  أبو الطيب 

 خترج  نين حريص على أالَّ   الدكتور مير يب ليسلمين املقال وكنت أحرص على أن أجعله يصحح مقاالً، أل            
هذه املقاالت وا أخطاء، واشتغل الدكتور يف وزارة الصحة وشرق وغرب وذهب إىل الطائف ولكن                

رشحين )  عكاظ(والدكتور مناع ويفٌّ ألصدقائه فحينما تركت       ..  حبه جلدة جعله ال يبعد عنها كثرياً      
 منه لصديقه، فعملت جبانبه أو جبانب        تقديراً دارة العامة ملؤسسة البالد للصحافة والنشر،     اإلألعمل يف   

املديرالسيد عبد اهللا دباغ مث الدكتور حسن أبو ركبة: نيين العام. 
 الدكتور مناع صاحب كلمة رشيقة مجيلة وهذه موهبة بال شك، مث صقلها باملران، باخلربة،                -

ى أشياء جمهولة وأشياء ال يعرفها،      بالقراءة، وقد قال لكم إن ذهابه ملصر أعانه كثرياً على أن يطلع عل             
 أنه لو بقي يف جدة ومل يذهب إىل كلية الطب لوصلته هذه املعارف ألنه طموح وحريص                  يويف تقدير 

 كما يسميها   -وما دام كذلك فستصل إليه بال شك بأي وسيلة ألن حرفة األدب             .  على أن يصل إليها   
 .عالقة باحلرف تغلبت عليه كما تغلبت على غريهقد أدركته، حرفة احلرف أو ال -أبو فاشا يرمحه اهللا 

 على أية حال حنن سعداء ذا التكرمي، والدكتور مناع أهل هلذا التكرمي وهو يقول أنه ال                   -
حىت الرسل يبعثون على هذه السن، فأنت         ..يستحقه، وأنا أذكره بأن اإلنسان ينضج حني يبلغ األربعني        

، ولعل هذا العنف الذي فيك يرجع إىل أنك ولدت مع احلرب            يا سيدي يف اخلمسني أو جاوزا قليالً      
العاملية الثانية، ولعل تلك اجلملة اليت كان يقوهلا طه حسني عن نفسه أنه ال يريح وال يستريح قد                     
وصلت إليك رغم أنك لست مياالً إىل طه حسني، لكن رمبا أنك حتبه ألن األدب مجال، مجال يف ذاته                    

وحي (ار إىل ذلك األستاذ أمحد حسن الزيات يف أول افتتاحية ألول عدد من               ومجال لصاحبه، وقد أش   
 ).الرسالة

م، وشكراً لكم والسالم عليكم      حنن سعداء ذا التكرمي لرجل يستحق التكرمي، وشكراً للمكرِ         -
 . ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة األستاذ حامد مطاوع(( 
 :اوع الذي يبدأ كلمته بقولهمث يعطي عريف احلفل الكلمة لألستاذ حامد مط

 حتييت لكم مجيعاً، وحتية خاصة للمحتفى به ألنه يستحق ذلك، وأما احملتفي فلن أحييه وقد                  -
تستغربون ذلك ولكن يزول االستغراب إذا قلت بأنين وإياه من أصحاب الدار، هذه الدار اليت                  

                                           
 :هذا صدر بيت من مطلع قصيدة أليب الطيب املتنيب عجزه )١(

 

"وتـــأيت علـــى قـــدر الكـــرام املكـــارم "
. 

          . 

 



إذا حيينا الدار فهي حتية      ..  كمتستضيفنا كثرياً ومن الوفاء أن حنييها أصالة عن نفسي ونيابة عن            
 .لصاحبها

ــان   ــيف املك ــاق بالض ــا ض م
. 

ــيف إذا    ــل ضـ ــت لكـ أنـ
. 

 ذلك موضوع املكان، وأما املكني يف هذه الليلة فهو األستاذ الدكتور عبد اهللا مناع رأيته                  -
 معرفة السفر جالء للمعادن وما استتر من الطباع          ومسعت عنه يف احلضر، ولكن عرفته يف السفر،        

عرفت عن املناع أنه رجل موقف، ولكن بقناعة وهذه خصيصة ال تنغرس يف كل النفوس، وفيما عدا                  
ت بذلك فإن االتفاق واالختالف يف الرأي مسألة أخرى، وأعتقد أن هذه الصفة قد أثقلت كاهله وأكر               

     ا عبء مستعذب ويرتفق يف مسار احلياة مع صاحبه، وال           نفسه ولكنها أراحت ضمريه، ولذلك فإ
ينفصل عنه إال بعد عمر طويل عند مفارقة احلياة وأهلها وما فيها ومن فيها، وهي نقمة تستحق منه أن                   
يشكر اهللا عليها ويتحمل تبعاا، واهللا املستعان وهو خري حافظاً وهو أرحم الرامحني والسالم عليكم                 

  ..ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة األستاذ إياد مد�ي(( 
 :وتعطى الكلمة لسعادة األستاذ إياد مدين فيقول

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، صاحب الدار،                -
 يف الواقع أنه ما كان بودي أن متر مناسبة لتكرمي         .  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    ..  أساتذيت، إخواين 

صديقي الدكتور عبد اهللا مناع دون أن أحضرها بالرغم من ظروف أسرية خاصة، ليس ألن حلضوري                
           ه هلذا الرجل من احترام وإعجاب،      أمهية معينة ولكن وددت أن يكون هذا احلضور تعبرياً عما أكن

 أكثر من جهة،    وأعتقد أن تكرمياً ملثل هذا جييء متأخراً جداً ال من صاحب الدار ال مسح اهللا، ولكن من                
ولعل أول تلك اجلهات تلك املؤسسة اإلعالمية اليت قضى فيها الدكتور عبد اهللا مناع سنوات طويلة                 
وصنع هلا جملة كانت فكرة يف ذهنه مث يتركها عمالً ناضجاً له تأثريه ووقعه يف جمتمعنا، تركها ألنه ترك                   

لصحافة حتتفظ بالعصمة لنفسها دائماً،     ق طب األسنان وتزوج الصحافة ونسي أن ا       طب األسنان أو طلّ   
ولكن قبل أن أحتدث عن الصديق الدكتور عبد اهللا مناع أود أن أبارك لألستاذ عبد املقصود خوجه                   
على داره األنيقة سائالً اهللا عز وجل أن يهيئ له فيها حياة سعيدة له وألهله وذويه وحمبيه، ولكن أرجو                   

ى من هذه األناقة اليت حتيط بنا فتتحول إىل أمسيات منلؤها             أن ال تصاب أمسيات االثنينية بالعدو      
بالكلمات املنشاة، والتركيبات اللغوية الفخمة، فنحن حني نكرم امساً المعاً من أمساء أدبائنا وشخصياتنا              

 .االجتماعية، يف الواقع ال نفعل ذلك من أجل مظاهر التكرمي



ب أن نتوقف عنده حينما نتحدث عن حياتنا        إن الدكتور عبد اهللا مناع رجل جي      :   أعود وأقول  -
الثقافية يف هذه السنوات، لقد بدأ إعجايب به كاتباً ميلك يف الواقع حسن استخدام الكلمة وصناعة                  
التركيبة اللغوية اليت تأسر القارئ، مث عرفته متحدثاً حياور ليعرف ال ليجادل، مث عرفته إنساناً ينضم                  

يف بعض األحيان   .  ، حيمل مهوم هذا الوطن، بل حيمل مهوم هذه األمة         حتت الئحة من نسميهم باملثقفني    
تكاد تشعر أنه حيمل مهوم العامل بأسره، ينظر إىل واقعه كإطار يريد أن يعبر من خالله أو يرى من خالله                    

عجاب ظل يف   لكن هذا اإلِ  .  ما ميكن هلذا الواقع أن يعكسه فيما لو كان يف حياتنا الثقافية زخم أكرب              
 مرتبطاً دائماً بسؤال عما يريد الدكتور عبد اهللا مناع أن يقوله أو ما الذي قاله لنا الدكتور مناع                   ذهين

يف جممل ما كتب ونشر على مدى السنوات الطويلة يف حياته األدبية والصحفية؟ أو ما الذي قاله جيل                  
 يبدو أن جيل الرواد الذين سبقوا       الدكتور عبد اهللا مناع لنا؟ ما هو األثر الذي ميكن أن نعيده هلؤالء؟            

الدكتور عبد اهللا وأمثاله كانوا منشغلني بتغيري احلياة األدبية هلذه البالد، كانوا منشغلني بالصيغ األدبية               
احمليطة بنا، وكان مههم أن نستطيع حنن أيضاً أن نعبر عن أنفسنا بأسلوب يقبل التحدث بلغة العصر                   

يف تصوري أن الدكتور    .  كان مههم أدبياً يف الدرجة األوىل     .  تستجد علينا ويعبر عن املعطيات اليت بدأت      
عبد اهللا وجيله كان مهه التغيري االجتماعي وليس احلياة األدبية، كان مهه أن يرى جمتمعه وقد بدا يغري                   

قت مساته شيئاً فشيئاً، أعتقد أن مهومه كانت اجتماعية أكثر من أن تكون مهوماً أدبية، ولوال ضيق الو                 
ولوال حتذيرات األستاذ الطيب صديق اجلميع لقرأت لكم بعضاً من فقرات كتبها الدكتور عبد اهللا يف                 
كتاب له لنرى كيف أن اهتمامات صديقنا الدكتور تنصب يف واقع األمر يف قالب التغيري االجتماعي                 

الكتاب فهو خلق   وتعمل من أجله، فإذا كان هناك أثر تركته تلك الكتابات أو تركه جمموع هؤالء                 
وعي جمتمعي لبعض املشاكل وبعض املعطيات وبعض املقاييس اليت كانت غائبة عن وعينا يف اتمع،                
وما كان هلؤالء أن يؤدوا هذه املهمة لو مل ينجز جيل الرواد مهمته األساسية يف خلق أسلوب للتخاطب                  

ملا استطاع جيل األستاذ السرحيي وأمثاله      واحلوار والتعبري، ولوال إجنازات جيل الدكتور عبد اهللا مناع          
أن يبين على هذه العناصر اليت جسدها الوعي االجتماعي املتنامي لينمو بالتعبري األديب واإلبداع األديب               

 . آخراًخطوة أخرى وبناء
 أخرياً أود أن أقول إن الدكتور عبد اهللا يستحق التكرمي ولكنه ليس تكرمي من وصل إىل اية                  -
أو تكرمي من ننظر إىل إجنازاته وكأن حياته األدبية قد وصلت إىل ايتها، ولكننا نتحدث اليوم                 املطاف  

 .عن كاتب وعن أديب هو يف قمة نضجه وشكراً لكم
 :ويعلق األستاذ حامد مطاوع على كلمة األستاذ إياد مدين بقوله

فه يف رفضه ألناقة الكلمة      وإين أوافق األستاذ إياد فيما قاله عن الدكتور مناع، ولكين أخال            -
 . ألنين أعتربها عمقاً يف التصوير ورفعة يف األداء



  ))كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي(( 
مث يرحب عريف احلفل مبعايل الدكتور حممد عبده مياين ويعطي له حق املشاركة يف االحتفاء               

 :بالدكتور عبد اهللا مناع فيلقي معاليه الكلمة التالية قائالً
شكراً ألخي األستاذ عبد املقصود خوجه على هذه املناسبة الطيبة           .   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

ونسأل اهللا أن جيزيه عنا خرياً ألنه جيمعنا ذه الصفوة الطيبة اليت نتوق إليها بني حني وآخر واليت جتمعنا                   
دينا لنكرم رجالً يستحق التكرمي،     على هذا النحو ويف هذا اجلو الطيب املبارك، وشكراً له على أخذه بأي            

وجنح إىل حد كبري يف أن يعمل داخل أسرة، وأن حيرص على بناء أسرة من حوله يف كل عمٍل عِمل                      
سأل اهللا أن مينحه مزيداً من التوفيق ومزيداً من العطاء ومزيداً من الرشد، وأن يأخذ بأيدينا لكل                  أ.  فيه

 .  النحو املبارك، والسالم عليكم ورمحة اهللاما فيه اخلري، وجيمعنا دائماً على هذا
 

  ))كلمة األستاذ حسن عبد ا القرشي(( 
مث تتاح فرصة احلديث لسعادة السفري الشاعر حسن بن عبد اهللا القرشي الذي يستهل                

 :كلمته بالبسملة قائالً
سلني وعلى آله    بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد خامت األنبياء واملر             -

 .وصحبه أمجعني
 يف احلقيقة إن من سبقين باحلديث الطريف والغين والباين مل يدع يل فرصة ميكن أن أستغلها                  -

الذي أعرفه والذي ملسته أن صديقنا األستاذ الدكتور عبد اهللا مناع رجل متعدد اجلوانب،              .  فيما سأقول 
ياناً، ويف كتاباته أحياناً أخرى من صالبة وجد، ومن         ورجل ما عرفه أحد إال أحبه على ما يف تعليقاته أح          

ولقد عجبت فعالً أن يترك دكتورنا العزيز جمال الطب إىل جمال الكتابة واألدب، وهذا              .  مرح وسخرية 
 :تناقض لقول الشاعر البنه

ــياً  ــرءاً عمل ــين ام ــا ب ــت ي ــن أن فك
. 

ــالم    ــال الك ــن رج ــرؤ م ــوك ام أب
. 

 

يف هذه الليلة الكرمية املباركة، ويف هذا       .   ولكن للفن سخرة وجاذبية جتذب إليها الكثريين        -
 :املكان اللطيف والرفاف املشرق ميكننا أن نستعري قول الشاعر ألخينا عبد اهللا

ــبد اهللا   ــة عـ ــك طلعـ ــبدر تلـ ــة الـ ــياع  طلعـ ــتوائم األشـ ــا للـ يـ
. 

 

 : كما نستعري ألخالقه قول الشاعر-
ــناقل   ــد الــ ــزته يــ إذا غمــ

. 

ــتوي     ــر ال يل ــى القس ــليب عل ص
. 



اجلامعي يف مصر يف     أما عن التناقض اجلامعي فنستعري قطعة صغرية لشاعر يصف فيها التناقض             -
 :حقبة من احلقب، فيقول

ــب   ــغوف باخلط ــب ش ــب الط طال
. 

ــب   ــو للعج ــر يدع ــا يف مص ــل م ك
. 

ــبار األدب  ــي بأخـــ والزراعـــ
                              .                               

واحلقوقــــي بتدلــــيل الدمــــى 
. 

ــتب   ــداء الكـ ــنو اآلداب أعـ وبـ
. 

ــة   ــنا ساسـ ــر فيـ ــنو األزهـ وبـ
. 

ــبب   ــري س ــن غ ــدين م ــاد ال يف عم
. 

ــات    ــات غاديـ ــواين رائحـ والغـ
. 

ــرب   ــن ح ــرب اب ــى ق ــة اهللا عل رمح
                                                            . 

ــدة  ــوة واحــ ــونا خطــ وخطــ
. 

 

 .  شكراً  لكم على قبول هذا التعليق املوجز والقصري، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة األستاذ حممد سعيد طيب(( 
مث تعطى الكلمة لألستاذ حممد سعيد طيب الذي يوجه حديثه بادئ ذي بدء إىل األستاذ                

 :إياد مدين قائالً
مدين أثبت بالفعل أنه سيد، وأنه من أهل احلظوات، وأنه يستطيع أن يعلم وهو                األستاذ إياد    -

        واحلقيقة العني حبر والسيد من أهل      ..  د وأنذر وتوعد  غائب خارج هذا املكان بأن حممد سعيد طيب هد
 وهو..  احلظوات، ليس هناك ما يغفر له إال الكالم اجليد الرائع الذي قاله عن الدكتور عبد اهللا مناع                 

 .جدير بأن يقوله
 أيها السادة ال جدال أن السادة املتحدثني الذين سبقوين يف احلديث عن الصديق الدكتور                 -

مناع قد حتدثوا عن الدكتور مبا هو أهله، وال أريد هنا أن أستعيد شيئاً مما قالوه، ولكن قبل أن أقول                     
 أنين أقرأ للمناع منذ ثالثني عاماً على        شيئاً عن الصديق املناع جيدر يب أن أنفي عن نفسي مة مفادها           

األقل، وأن معرفيت به متتد ألكثر من ربع قرن، وأن صلة قريبة ومحيمة ويومية تقريباً تربطين به منذ أكثر                   
 .من عقد من الزمان

 عبد اهللا مناع أيها السادة كاتب وطين بالدرجة األوىل أعين أن قضايا جمتمعنا وشؤون الوطن                 -
اهتمامه وهي منطلقه وهي هدفه وهي رائده دائماً يف كل ما يكتب، وعبد اهللا مناع شديد                هي مهه وهي    

الوالء للوحدة الوطنية فهو يؤمن بوحدة الوطن إمياناً شديداً ال يتزعزع، وال يصدر عن إقليمية، وال عن                 
. رتعاتنزعات ضيقة، أو رؤى حمدودة، يضع مصاحل الوطن العليا فوق كل االعتبارات وفوق كل ال               

لذلك فنحن جند املناع يضع معياراً دقيقاً وصارماً يف تقوميه هلذا الكاتب أو ذاك أو هذا األديب أو                    



إىل أي مدى منطلقاته إصالحية؟ إىل أي مدى توجهاته وطنية جمردة عن اهلوى ومن الغرض، من                ..  ذاك
 . األفضلاملصلحة اخلاصة واملداهنة، مواكبة هلموم الناس وآماهلم وتطلعام إىل

 عبد اهللا مناع بقدر إميانه بالوحدة الوطنية فهو يؤمن أيضاً بوحدة الوطن العريب الكبري وقدرته                -
على الوحدة والتضامن والعمل املشترك، ولعل أغلب القراء ال يعرفون أن الدكتور عبد اهللا مناع                  

 يعرفون أن أكثر من نصف      ولعل أغلب الناس ال   ..  يتعاطى السياسة ويكتب فيها ولكن بتوقيع مستعار      
وقد تشاور معي يف أن جيمع هذه الكتابات        .  إنتاجه هو عبارة عن كتابات سياسية ولكن بتوقيع مستعار        

 .يف كتاب أو أكثر، وحنن ندرس اآلن فكرة الغالف
إن لعبد اهللا مناع كتابات عاطفية ووجدانية فما نصيبها مما قلناه؟ وما             :   ولعل سائالً يسأل   -
فيما قال؟ ولإلجابة على ذلك أقول إن الكتابات العاطفية والوجدانية للدكتور مناع من حيث              تصنيفها  

ذلك أا خطرات رائعة، وذات مستوى      .  من جممل إنتاجه من حيث الكيف     %  ١٠الكم ال تزيد على     
هادف، وعمق اجتماعي، وأبعاد إنسانية راقية ونبيلة، فهي ليست هذا السخف الذي تطفح به                  

 .الت بل والكتب بال حمتوى وال مضمون، وال معىن وال هدفالصحف وا
 باختصار شديد أيها السادة إن كان الطب قد خسر طبيباً فإن دور الصحافة واألدب قد                  -

نساين، كسبت أديباً وطنياً جيداً، وكاتباً متميزاً، وأعظم ميزاته هذا الدور االجتماعي الوطين اإلِ               
 . وشكراً

 

  )) باعطباملالشاعر أمحد سقصيدة األستاذ (( 
مث يتقدم األستاذ أمحد سامل باعطب إللقاء قصيدة مشاركة يف االحتفاء بالدكتور عبد اهللا               

 :مناع فقال
أيها .   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسوله األمني وعلى آله وصحبه أمجعني             -

 هذه األمسية اليت حيضرها عدد كبري من الشعراء         السادة الكرام إا جرأة مين أن أقف أللقي قصيدة يف         
الفطاحل، لكن إذا مل تكن إال األسنة مركباً، فما حيلة املضطر إال ركوا، وأنا قد أعددت القصيدة                   

 ":اللؤلؤ والقاع"عنوان القصيدة .. وليس من املعقول أن أدفنها يف جييب، فال بد من إلقائها
ــداعا  ــزاً وإب ــنا رم ــا بين ــلَّ م ــل ح ب

. 

مـا ضـل حـرفك يف درب ومـا ضاعا           
. 

ــذياعا    ــازاً وم ــث تلف ــا األحادي 
                                                            . 

ته ومضــات حــية صــدع  حنســ 
. 

ــعاعا  ــاً وإش ــر إهلام ــا الفك  ــمو يس
. 

ــة    ــاً حملقـ ــيلة بيضـ ــراه أخـ نـ
. 

ــراعا  ــواب مص ــن األب ــيايل م ــا الل هل
. 

تـا فتح ــور م ـسطر للن تروي صدى أ   
. 



ــناعا  ــوك م ــناس إذ مس ــا أنصــف ال م
. 

ــذرة    ــاء مع ــرجل املعط ــا ال ــا أيه ي
. 

ــا    ــول مساع ــول الق ــن لفض ومل أك
                                                            . 

ــراد حاشــييت  ــال مــن أف إن مل يــك امل
. 

فكــيف يصــبح عــبد اهللا مــناعا   
. 

ولـــيس يل قـــوة يف األرض ضـــاربة 
. 

يــزفنا الشــوق أبصــاراً وأمساعــا   
. 

لـوال عطـاؤك مـا جئـنا إلـيك هوى           
. 

بـــنا جـــواريك حتلـــيالً وإقـــناعاً
. 

كــم لــيلة مــن لــيايل شــرقنا رحلــت 
. 

ــتاعا    ــل إم ــنوات العق ــب يف ق يص
                                                            . 

ــكباً   ــراق منس ــدولك الرق ــغي جل نص
. 

ومـــا محلـــت هلـــا ورداً ونعـــناعا
. 

ــرة   ــت ذاك ــا عانق ــاؤك م ــوال عط ل
. 

ــالعا   ــداقاً وأض ــص أح ــدو فريق يش
. 

ــن طــرب   ــل قلــب كــاد م ــا ل وم
. 

 ــن ــنا س ــيا ل ــلأح ــاعاناً فض ى وأوض
. 

ــةً  مـــواله ســـطر يف تارخيـــه مسـ
. 

ــزاعا    ــريات ن ــيلَ للخ ــي الل وميتط
                                                            . 

ــتا  ــاه طوق ــدى كف ــزمان ن ــيد ال  ج
. 

ــرتاعا   ــال وم ــا ك  ــو ــك يأس وتل
. 

ــا القــرىب ويســِعدها   هــذي يصــون
. 

ــواعا  ــىت وأن ــوراً ش ــرى ص ــرى الِق ي
. 

ــيافته    ــي يف ض ــامت ط ــان ح ــو ك ل
. 

ــا    ــر إمجاع ــبايع رب القص ــنا ن جئ
. 

ــدة    ــن زائ ــي واب ــن أن ــاح يعل لص
. 

ــباعا    ــاً وإش ــرنا ري ــان يف عص وك
                                                            . 

ــتمع   ــذيب جم  ــركم ــود يف عص اجل
. 

ــا   ــبيل اهللا أو باع ــرى يف س ــن ش وم
. 

ن كبد ـحزن ع ـد ال ـك قي ـطوىب ملن ف   
. 

قــد أيقظــت ذكــريايت عــنك أوجاعــا
. 

ــدة  ــي ذو مكاب ــا صــاحيب أنــت مثل ي
. 

ــا  ــوى باع ــين يف اهل ــول م ــت أط وأن
. 

ــم مغ  ــنين يف دروب اهلـ ــربلكـ تـ
. 

ــا  ــداً وقُطَّاع ــنا لُ ــوماً ل ــاروا خص ص
                                                            . 

بعــض الــذين حمضــناهم مودتــنا    
. 

ــباعا  ويف احمل ــراس أتـ ــل لألعـ افـ
. 

ــرة   ــوا مساسـ ــون إذا عاشـ ال يأنفـ
. 

مذبــذبني يــرون احلــب أطماعــا   
. 

ــوا   ــني إن نطق ــوى آم ــنون س ال حيس
. 

ــا   ــق ملَّاع ــباب األف ــوب ع ــاً جي جنم
. 

ــز يف صــحافتنا  ــت رم ــا صــاحيب أن ي
. 

تطفـو القشـور ويهـوي اللؤلـؤ القاعا        
                                              .               

فــيم املالمــة واألقــدار حتكمــنا؟    
. 

مـا ضـل حـرفك يف درب ومـا ضاعا          
. 

ــاؤك   ــذا عط ــرأ"ه ــق" اق ــوكب أَِل م
. 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا-



 :عريف احلفل كلمة إىل احملتفى به قائالًمث يوجه 
 يا سعادة الدكتور لوال ما أشار به األستاذ حممد سعيد طيب من ضرورة االختصار لتقدم                  -

الكثري، وقالوا فيك الكثري، ولكن األمر ال يتعدى أن يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن                   
وقت الكايف لكي تعود إىل قلمك وتكتب وتنشر، لتمتع         الباقني، وأملنا أن ميد اهللا يف عمرك، وأن جتد ال         

وأملنا أن نرى ذلك قريباً ألن الكاتب وقد طلّق         .  قارئك الذي ارتبط بك منذ ما يزيد على ربع قرن         
 .إنه قلم يسيل حرباً إن شاء اهللا يف سبيل خري هذه األمة.. مهنة الطب فمبضع اجلراحة يف يديه

 :ى كلمة األستاذ حسني جنار بقولهويرد الدكتور عبد اهللا مناع عل
ثنينيات السابقة يدعو املتحدثون للمحتفى به يف اية أحاديثهم بطول العمر باعتبار أنه               يف اال  -

لكن االثنينية  ..  بلغ من الكرب عتياً وإن أحسن دعوة تقدم له يف تلك اللحظة هي الدعوة له بطول العمر                
تح الطريق ملقعدها األول لغري جيل الرواد من األبناء ومن          مل تعد قاصرة على جيل الرواد بل أخذت تف        

األحفاد أيضاً، لكن النقطة اليت أردت أن أقوهلا ال سيما وقد بدأت فكرة مسار االثنينية، وهي أن جنعل                  
. اجللسة حواراً بني الضيف وبني حضور االثنينية يف املوضوع الذي ميثل نقطة ارتكاز يف حياة الضيف                

ثنينية وتوسيع لنطاق املسامهة يف احلديث والنقاش، وذلك خري من بقاء نصف            اء إثراء لال  ويف هذا اإلجر  
 .احلاضرين كمستمعني

االحتفاء وباالحتفال جبيل   ب وإذا صح أن االثنينية كانت يف فترة من الفترات تعىن بالتكرمي و             -
 فهناك قضايا   ره هو أن نتحاو   الرواد فلتكن يف مرحلتها الثانية منتدى للحوار، ألن أكثر ما حنتاج إلي            

كثرية منا، تتطلب منا مناقشتها وتداول الرأي فيها، وقد أحببت أن أنقل هذا االقتراح لكم، والذي                 
 . ناقشته مع زميل يل هذا الصباح، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :مث يعلن عريف احلفل اختتام األمسية بالكلمة التالية
وفيقي الذي أفضى به الدكتور مناع هو أن تكون األمسية حواراً إذا كان              أعتقد أن الرأي الت    -

الضيف يريد احملاورة وتكون تعقيباً وتعليقاً إذا كان يستأنس بذلك، وعلى ضوء ذلك فإن األمر يتطلب                
أن تشكل جلنة جانبية كما أشار األستاذ إياد مدين لدراسة املوضوع، لكن جيب أن نتجنب املقولة اليت                  

إذا أردت أن تقتل موضوعاً فأحله إىل جلنة، وعلى كل حال مرة أخرى ال ينسيين هذا أن أضم                   :  لتقو
صويت إىل صوتكم ونشكر الدكتور عبد اهللا مناع على إتاحة هذه الفرصة للتحدث حوله، وحول                 

مقبل أشجانه وحول عالقته وصحبته املستمرة مع القلم ومع احلرف، متمنني له مزيداً من التوفيق يف                 
ثنينيتنا القادمة إن شاء اهللا هو فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين، مرحباً             اوأذكركم بأن ضيف    .  أيامه

 .جبمعكم ومرحباً بكم مجيعاً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 


	Index

