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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني احلمد هللا -
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،     :   أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها اإلخوة الكرام       -
 . وأنتم خبريوكل عاٍم
شيئة اهللا   والعود أمحد مب   - أهالً ومرحباً بكم يف هذا اللقاء املتجدد، نعود حبول اهللا وبعونه              -

 يف هذه الليلة الطيبة املباركة، اليت يتعانق فيها الساحالن الغريب والشرقي أدباً وتارخياً، باحملبة                -تعاىل  
واإلخاء بني اإلخوة الَّذين عرفنا والَّذين سنتعرف م أكثر من خالل لقائنا يف هذه االثنينية، واليت                  

 .ةئ أن نقدم لصاحبها الشكر والتهن- مجيعاً -يسرنا 
 الليلة نستضيف األستاذ الشيخ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد، وهو من مواليد مدينة                 -

اجلبيل عام ألف وثالمثائة واثنني ومخسني للهجرة؛ التحق باملدرسة األمريية عام ألف وثالمثائة وستني                
 واشترك يف   للهجرة، وواصل الدراسة حىت حصل على الثانوية العامة؛ مارس الشعر يف وقت مبكر،             

عدد من األمسيات الشعرية جبامعات اململكة وأنديتها األدبية؛ مال إىل البحوث اجلغرافية والتارخيية               
 ما يتعلق مبنطقة اخلليج؛ اجته إىل العلوم الشرعية، وعكف على مطالعة ودراسة الثقافة                  وخاصةً

 .اإلسالمية، واستفاد ممن تتلمذ على يدهم وصحب عدداً من أهل العلم
ن الكرمي باملنطقة الشرقية، عضو رابطة      آ يعمل اآلن أمني عام اجلماعة اخلريية لتحفيظ القر         -

األدب اإلسالمي العاملية، عضو شرف مجعية التاريخ واآلثار جبامعة امللك سعود كلية اآلداب، عضو                
 .ة الشرقيةاللجنة العليا لتسمية الشوارع يف املنطقة الشرقية، رئيس ومؤسس النادي األديب باملنطق

 حتت الطبع،   "يا أمة احلق  "هـ؛  ١٤٠٤ديوان شعر طبع عام     "  يف موكب الفجر  "  : من أعماله  -
" األدب يف اخلليج العريب   "  اموعة الشعرية الثالثة؛ وهذه خمطوطة،    "  الوصية"  وهي أيضاً جمموعة شعرية؛   

ام بنشرمها النادي   يف جزأين، ق  "  املوسوعة اجلغرافية للمنطقة الشرقية   "  هـ؛١٣٧٧صدر يف دمشق    
هـ، ١٤٠٥طبع يف الرياض    "  اجلبيل ماضيها وحاضرها  "  األديب يف املنطقة الشرقية وهي حتت الطبع؛      



رؤيا يف  "  هـ؛١٣٩١طبع يف بريوت    "  قبيلة العوازم "  وقامت بنشره الرئاسة العامة لرعاية الشباب؛     
معامل "  الطبعة الثالثة؛   هـ١٤٠٤طبع يف الرياض    "  أصول املنهج اإلسالمي  "  خمطوط؛"  حرب اخلليج 

 .حتت الطبع من نشر النادي األديب باملنطقة الشرقية" فقه احلج املربمج" خمطوط؛" التفسري
 بامسكم مجيعاً نرحب بضيفنا الشيخ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد، ويف البداية هذه كلمة                 -

  .ترحيبية بضيفنا وبكم لصاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه
 

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

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد، وعلى               -
 ..آله وصحبه الكرام الطاهرين

يسعدين يف مستهل املوسم احلادي عشر      ..  هالسالم عليكم، ورمحة اهللا وبركات    :   أيها األحبة  -
ثنينية أن أرحب بكم وباإلخوة األساتذة الضيوف الكرام أمجل ترحيب، استمراراً لقراءاتنا اخلرية              لال

خلدمة هذا الوطن، وتكرمي الرجال الَّذين أضاؤوا جانباً هاماً من حياتنا األدبية والفكرية، ويشرفين أن                
 -كتاب االثنينية قد متت طباعتهما وشحنهما، وسيصالن بإذن اهللا           أنقل لكم أن جزأين من سلسلة       

خالل األيام القليلة القادمة؛ كما أبشركم بإاء صف جزء آخر بينما يوجد جزء حتت الطباعة اآلن،                 
 إن  -ومل يبق أمامنا من األجزاء السابقة غري أربع جملدات ستجد طريقها إىل املطبعة يف الوقت املناسب                 

 .-شاء اهللا 
 وإننا إذ نستهل مومسنا احلادي عشر يف هذه األمسية الندية، ليسعدنا مجيعاً أن نرحب بضيفنا                 -

الكبري سعادة األستاذ الشيخ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد، وهو غين عن التعريف مبا له من                    
وج هذا اجلهد   مشاركات بارزة ومتنوعة، مشلت الشعر والتاريخ واجلغرافيا والعلوم الشرعية، وقد ت           

 النادي األديب باملنطقة الشرقية، تلك املنطقة اليت تعلمون تنوع جذورها الثقافية              سيساملشكور بتأ 
واألدبية، املمتدة عرب جزء طويل من اخلليج العريب والضاربة بعمقها حنو الصحراء، مما أتاح هلا أن تنسج                 

ضر، فاملنطقة الشرقية هلا نكهتها اخلاصة احملببة         فريداً ومزجياً رائعاً من البداوة واحل       اًاءدمن آداا ر  
للنفوس، فما أمجل تعانق األصالة يف تاروت ودارين والقطيف وما حوهلا، والتراث العظيم الَّذي تضمه                

 .األحساء بالنهضة الشاملة يف الدمام واخلرب واجلبيل، إا منطقة تنسج القدمي واحلديث بإيقاع فريد
إلخوة واألساتذة الَّذين شرفوا هذا احلفل يتكرمون بإلقاء الضوء على            لعل ضيفنا الكرمي وا    -

 -نتائج هذا العناق شعراً ونثراً، ولنا يف شعر عبقري املنطقة وشاعرنا الكبري طرفة بن العبد البكري                   
 خري دليل على عمق وتنوع هذا اإلرث األديب، الَّذي          -الَّذي ولد يف البحرين وتنقل يف هذه البقاع         



ر يف هذه التربة املعطاء، وامتدت فروعه الباسقة لريسم منارات هدى وروعة على يد أبنائها الكرام،                جتذّ
الَّذين حنتفل اليوم بواحد منهم تكرم مشكوراً وجتشم عناء السفر مع أخوته األحبة إلمتاعنا ذا اللقاء                 

دم بتكرمي معايل األستاذ الشاعر     ثنني القا فمرحباً م وبكم مجيعاً، ويشرفين أن حنتفي يوم اال         ..  الشيق
الكبري حسني عرب، مبناسبة حصوله على وسام اجلمهورية من الطبقة األوىل يف العلوم والفنون من                 

 . مجهورية مصر العربية، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة األستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ين رئيس النادي األديب جبدة فقالمث أعطيت الكلمة لألستاذ عبد الفتاح أيب مد

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا محد الشاكرين، والصالة والسالم على سيد األولني                 -
 :سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني، ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين؛ وبعد.. واآلخرين
 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
العامرة اليت تكرم العلم وتكرم الفكر يف هؤالء الرجال الَّذين حيتفى م عرب              شكراً هلذه الدار     -

سنوات خلت، وهي ممتدة إن شاء اهللا، وأنا أحتدث إىل علماء وأدباء، فحني أشكر الدار فإمنا أعين                   
 م، وذلك أن هذا البيت املب               صاحبها احلفي م وحنتفي حنن معه ارك  بضيفه، الَّذين يدعوهم ألن حيتفي

ر الرجال وحيتفي م، ألم لبوا الدعوة واستجابوا        دحقيق بالتقدير والشكر؛ فصاحبه الرجل الكبري يقْ      
 .هلا، وجاؤوا إليه يف دارهم وداره

 واالحتفاء باألستاذ عبد الرمحن العبيد هو احتفاء باملنطقة اليت قدم منها، وهي منطقة جديرة                -
بعيدة يف التاريخ تصل إىل العصر اجلاهلي؛ وأعين به تارخيها األديب            باحلفاوة، ألن هلا تارخياً ذا جذور       

وحنن حنتفي برئيس ناٍد أديب يف منطقة، وجزء غاٍل علينا من وطننا العزيز الكرمي وكياننا الكبري؛ ورحم                  
           ب اهللا ثراه وغفر له؛ وتلك      اهللا من أطلق هذا املسمى الشامل الكامل األستاذ حممد حسني زيدان، وطي

منطقة علم وأدب، ميتد تارخياً طويالً حىت       ..  نطقة اليت يقوم ا النادي األديب جبزء منها يف مدينة الدمام          امل
 .يلتحم بالعصر احلديث

 واملناطق األخرى بيوتات علم وأدب، ورجال مشهورون ذوو نباهة            ففي اإلحساء خاصةً   -
       رجاالت هذه املنطقة، ودورهم يف بث ونشر       خوا ل وأخالق، وعلم وأناة؛ حتدث عنهم الكاتبون الَّذين أر

العلم واألدب؛ وكان هلم طالب خترجوا بني أيديهم قبل أن تشأ املدارس واملعاهد واجلامعاتن. 
 إن هذا الوطن العزيز الكرمي عرب تارخيه احلافل، أجنب رجاالت برزوا يف ميادين احلياة العامة                 -

قعة من الوطن الكبري بفضل اهللا مث بفضل احلرمني الشريفني؛           يف هذه الر   بعلمهم وأدم وثقافتهم، خاصةً   
 منابع علم وأمن ورغد عيش للمواطنني واملهاجرين من املسلمني، الَّذين            - حفظهم اهللا    -فقد كانوا   



وفدوا ويفدون إىل بلد أطعمه اهللا من جوع وآمنه من خوف؛ ويف بلد احلنان واحلب والسكينة، يف                   
 ."املدينة خري هلم لو كانوا يعلمون": ي قال فيه الَّذمهجر رسول اهللا 

 وبالدنا أمجع، اليت محاها اهللا من االستعمار وأدرانه وأوزاره، متسك أهلوها بدينهم وحافظوا               -
عليه والتزموا به، وتعلموا جبهودهم اخلاصة قبل أن تنتشر املدارس واملعاهد وصروح اجلامعات اليوم،               

يف مجيع التخصصات لينال منه كل راغب وحمتاج ما يريد؛ وكأين            حيث شاع التعليم بكل مراحله و     
حني عني وزيراً للمعارف يف عام ألف وتسعمائة ومخسني مبصر،          )  رمحه اهللا (مبقولة الدكتور طه حسني     

إن العلم كاملاء واهلواء ينبغي أن يناله كل إنسان له تطلع إىل املعرفة وظامىء              :  أعلن جمانية التعليم وقال   
 .لم والثقافةإىل الع

 وإذا نظرنا إىل املنطقة اليت قدم منها ضيف هذه األمسية عرب تارخيها، جندها غنية إىل جانب                  -
:  حىت ضرب املثل لكثرته وجودته فقالوا      - وهو التمر    -جند الغذاء الرئيس    ..  علمائها وطلبة العلم  

مع على حنور احلسان، فهو     ، وخليجنا األزرق واألخضر مصدر اللؤلؤ الَّذي يل       "كجالب متر إىل هجر   "
إىل جانب أنه ذو قيمة، فهو مجيل ويزداد مجاالً حني يتدىل من تلك األعناق الوضاء؛ إىل أن جاء زمان                    
أصبح اللؤلؤ التقليدي يرقى إىل حيث كان األول ذو القيمة والصدارة، حيث شعر احلسان أن مجاهلن                 

ألنه ارتبط بغاٍل   ..  ن اللؤلؤ الَّذي سيظل غالياً    فأعرضن ع ..  ال يغلو باللؤلؤ وإمنا يف حسنهن وائهن      
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان فبأي آالء ربكما            :  ومثني؛ وصدق اهللا العظيم القائل    

 كما أبرز الكتاب العزيز قيمة هذه اجلواهر الغوايل يف احلديث            تكذبان خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان    
  .كأن الياقوت واملرجان: يث قال عن احلور العنيعن زخرف اجلنة وما فيها، ح

 وتفجر يف منطقتنا الشرقية باألمس غري البعيد الذهب األسود، رزقاً من عند اهللا لننعم ذا                  -
العطاء غري املمنون، يف غىن حنمد اهللا عليه ونشكره على نعمائه اليت ال حتصى وفضله الَّذي ال                     

اء البالد لتلتحق بركب املدنية والتطور؛ ذلك أن احلياة ليست           يستقصى؛ فهذا النبع يصب يف أرج      
سياسة فقط، ولكنها اقتصاد وعلم وحضارة وتطور من معطيات الرقي الَّذي ال يتحقق إالَّ بالعمل الَّذي                

 .يستند إىل املال والعلم واخلربات ألا دعائمه األساسية يف كل زمان ومكان
 

نها ضيفنا الليلة حفيلة باألدباء البارزين، الَّذين شاركوا           ومنطقتنا الشرقية اليت قدم م      -
ويشاركون يف ركب التطور بأفكارهم وأعماهلم ونتائجهم؛ ويف وقت يوشك أن يكون مبكراً كانت               

لألستاذ سعد البواردي، وصحيفة أخبار الظهران الَّذي كان يصدرها األستاذ عبد           "  اإلشعاع"هناك جملة   
ألمحد يوسف الشيخ، وكان هلا صوت وأثر وتأثري مبا كانت تنشر            "  ر اجلديد الفج"والكرمي اجلهيمان   

وتعاجل؛ وإذا حتدث اإلنسان عن مرفق ال يغيب عن باله أن املكان باملكني، وذلك أن كل عمل ناجح                   



وراءه إدارة ناجحة، وكل عمل فاشل وراءه إدارة فاشلة؛ وأنه بقدر ما يعطي اإلنسان بقدر ما حيقق                  
عليه صلوات  (وأن األعمال بالنيات كما يقول من ال ينطق عن اهلوى           )  سبحانه وتعاىل (اهللا  بعد توفيق   
فشخصية اجلهيمان جعلت من أخبار الظهران جريدة مقروءة، وما أكثر الصفحات اليوم            ).  اهللا وسالمه 

 .اليت ال تقرأ وال ينظر إليها
 

قبل عهد املؤسسات؛ وكانت    "  يجاخلل"  : كما أصدر األخ األستاذ عبد اهللا أمحد شباط جريدة         -
جريدة حتمل صوت تلك املنطقة الناهضة، وظلت بنشاط ومحاسة صاحبها تم باملنطقة اليت كانت                

فدخلت التاريخ مع غريها    ..  تصدر عنها وتعاجل قضاياها بنقد وإصالح، حىت أدركها عصر املؤسسات         
  اليت مل يأن دخوهلا  ..  ليكون هلا وجود؛ وعندي   ح هلا أن تلحق بركب املؤسسات، وال تنال الرضا           ت

ألا كانت شجاعة، ذلك    ..  التاريخ مع حلول املؤسسات أبقى هلا وأسلم، ويكفيها ما حققت من نجح           
أن الصحافة رسالة وأن التعليم رسالة، فإذا حتولت إحدامها إىل وظيفة فقد فقدت خصائصها األساسية،               

حملسوبني عليها ويقصر فيها رمبا األكثر ألا وظيفة،          ألن الوظيفة مسألة نسبية تؤديها نسبة من ا         
والرسالة حس وأمانة؛ وقد أبت السموات واألرض واجلبال أن حيملنها ألن أشفقن منها، ومحلها                

 .إنه كان ظلوماً جهوالً: اإلنسان الَّذي وصفه خالقه الستهانته مبا أقدم عليه وغبائه بقوله عز وجلّ
 

اليت كانت تصدرها األرامكو يف الظهران ملوظفيها؛ وجريدة        "  قافلة الزيت " وأذكر غري ناٍس     -
عالمة مضيئة على ضة وتطور جزئنا الشرقي الناهض مبقوماته اليت          .  اليت تصدر اليوم يف الدمام    "  اليوم"

أتاحت له الرقي؛ ويكفي فخراً جامعة البترول واملعادن، مث تلك املرافق الناهضة يف الطب والزراعة                 
 .والعلوم والثقافة

 

حنن الضيوف  "  : إننا يف هذه الدار العامرة حنتفي بضيفنا حىت نقول له كما كان يقول القدماء               -
ألن الكرم والوفاء واملروءة من سجايا النفوس الكبار اليت تعبت يف مرادها                 )١("وأنت رب املرتل  

 :تنيب حيث يقولاألجسام؛ كما قال شاعر العروبة الَّذي ال يبارى أبو الطيب امل
تعـــبت يف مـــرادها األجســـام  

                                                            . 

وإذا كانـــت الـــنفوس كـــباراً   
. 

 

ديب الوليد باملنطقة الشرقية يف هذه الليلة        فنرحب باألستاذ عبد الرمحن العبيد رئيس النادي األ        -
 اليت مجعت هذه الصفوة من الرجال، جاؤوا ليشاركوا الرجل الكرمي الَّذي             - إن شاء اهللا     -املباركة  

فتقول نعم وبلى وأمرك؛ ألنه وطّد نفسه وقد        ..  خيجلك تواضعه، فال متلك إالَّ أن تسامله وادنه وحتبه        

                                           
 ".يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا: " هذا عجز بيت صدره)1(



فال يقول لك وأنت حتادثه إالَّ حاضر وأمرك وكما          )  رمحه اهللا (والده  ورث هذه اخلصال الكرام عن      
وهو تعبري خاطئ ألن الزمن     "  الزمن الرديء "  :تريد، وندر اليوم أدب النفس هذا، ويعوج بعضنا ليقول        

 .)١("نعيب زماننا والعيب فينا" :وعاء، ورحم اهللا القائل
 مساحة من وطننا الغايل العزيز؛ وأجدد القول        نرحب باألستاذ العبيد يف ليلته وحنن حنتفي به يف        

بأن االحتفاء بالنادي األديب يف الشرقية ورئيسه احتفاء بأدباء وعلماء ذلك اجلزء من تراب الكيان                 
 . الكبري، شاكراً لكم وللمحتفي؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة األستاذ الشيخ أمحد علي املبارك(( 
 :تاذ األديب الشاعر السفري أمحد علي املبارك حيث قالسمة لألمث أعطيت الكل

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى                -
 :آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين؛ وبعد

رمحن بن عبد الكرمي     فإين يف غاية السعادة واحلُبور حينما طلب مين سعادة الشيخ عبد ال              -
العبيد، أن أشارك يف هذه الرحلة إىل هذا الوطن العزيز، وإىل هذا الرجل الكرمي الَّذي مأل قليب حمبة له                   
ولندواته، والَّذي نفتخر أنه من رجالنا الَّذين أشادو لألدب صرحاً ال ميكن إالَّ أن يسجل يف التاريخ                  

 .مبداد من الذهب
 الندوة وهذه االثنينية الكرمية اليت أخذت تتابع األدباء يف عقر دارهم ويف             إن هذه :   يف احلقيقة  -

إن هذه الليلة من    ..  بروج بعضهم، وتأيت م إىل هذا املكان الفسيح لتعرض على الناس فضلهم وأدم            
ألدب، حمبة ا )  رمحة اهللا عليه  (تلك الليايل اليت أطرفنا ا هذا الرجل العظيم، وذلك ألنه ورث عن والده              

سبحانه (وحيث أن والده كان يعيش يف فترة كانت بعيدة كل البعد عن القدرة املالية، وحيث أن اهللا                   
بأن يكرم أصدقاء   ..   أن يبر والده   - وقبل كل شيء     -قد تفضل عليه مبا تفضل؛ أراد أوالً        )  وتعاىل

 .لكرميوالده يف السنوات املاضية، وأن يكرم كل من اقتدى م يف هذا املنهج ا
 احملتفى به األستاذ عبد الرمحن العبيد هو شخصية أدبية نبيلة، وأنا أعين ما أقول عندما أقول                  -

نبيلة، فهو دائماً نبيل يف كل تصرفاته ويف كل أعماله، سواء كانت إدارية بصفيت زميالً له وعضواً                   
 . من أدبلإلدارة يف النادي األديب، أو بصفته أديباً مفلقاً موفقاً يف ما أنتجه

 وخري ما أعرضه لكم عن هذا الرجل، هو ما كتبه عنه األستاذ الدكتور حممد بن سعد بن                    -
 فقد قال يف حديثه يف كتابه الَّذي        - أستاذ الدراسات األدبية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود           -حسني  

                                           
 ".وما لزماننا عيب سوانا: " هذا شطر بيت تكملته)1(



قال ما  "  ساتاألدب احلديث تاريخ ودرا   "  :هـ ما هذا نصه يف كتابه     ١٤١١نشره عدة طبعات آخرها     
عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد من الرجال الَّذين التقت يف فكرهم ثقافات علوم متعددة،                 "  :نصه

 ".أمثرت يف حيام وأقالمهم مثاراً جيدة، فخدمت العلم واملعرفة وأفادت اتمع
 حممد بن    والناظر يف مؤلفات العبيد ويف جهوده الذاتية يتبني ذلك جلياً، واستطرد الدكتور             -

إنه أقبل على خزائن الكتب وجمالس العلم يتزود من هذا وذاك حىت أدرك             "  :سعد بن حسني فقال عنه    
 : وهو - إن شاء اهللا     -وصدر له أول مؤلف وهو يف الرابعة والعشرين من عمره املديد             "  ما أدرك 

 ".األدب يف اخلليج العريب"
ة واملعرفة بالنشر يف الصحف واالت      مث واصل البحث العلمي والعمل يف ميادين الثقاف          "-

واحملاضرات والندوات واألمسيات، وكان إىل جانب ذلك يواصل العمل يف ااالت اليت ختدم الفكر               
اإلسالمي بوجه عام، كمثل رئاسته مجعية حتفيظ القرآن الكرمي، وعضوية مجعية التاريخ يف جامعة امللك               

ان يف املنطقة الشرقية، وانتهى به املطاف إىل رئاسة نادي           سعود، مديراً لتحرير جريدة أخبار الظهر      
 .انتهى كالم الدكتور حممد بن سعد بن حسني" املنطقة الشرقية األديب

إذا أردنا احلديث عن موسوعته اجلغرافية اليت حتدث عنها كثري من             :   أيها السادة الكرام   -
أسركم أا على وشك الصدور قريباً، إن هذه        املؤلِّفني، والَّذي كنا ننتظر منه إبرازها بلهفة وشوق،          

تتبع ..  موسوعة ستكون فريدة يف نوعها، حيث أنه تتبع تلك املنطقة         ..  املوسوعة اليت أحتدث اآلن عنها    
فاحص مدقق، فأورد فيها كل ما كان من اِهلجر ومن املدن القدمية واملدن احلديثة؛ وأشار إىل تعداد                   

، وإىل ما وصلت إليه يف التطور، وإىل قرا أو بعدها من املدن الكبرية، مشرياً               سكاا وإىل نوع ثقافتهم   
إىل ذلك عن طريق الكيلو إالَّ إذا كان ينقل عن كتاب يصف أو يذكر املسافات بطريق األميال، فإنه                   

 .يدعه كما كان
يها طريقة   هذه املوسوعة اليت هي على وشك الصدور ستسد فراغاً عظيماً، حيث أنه اختذ ف               -

اللغويني الَّذين حيررون املدن عن طريق ترتيب احلروف األجبدية، حبيث ال يشت يف ذكر تلك املنطقة                 
شيء ما؛ وكذلك استعان بالدوائر واجلهات الرمسية اليت أمدته مبا تيسر هلا من إحصائيات كما أشرت                 

 .يف ذلك، إىل أا ستكون ذات أثٍر فعال
اجلبيل يف ماضيها   "  :ينة اجلبيل منذ عهد بعيد وألَّف عنها كتاباً وقال         مث هو قد حتدث عن مد      -
وهذا من الوفاء ملسقط رأسه، حيث أا كانت مسقط رأسه؛ واجلبيل كما ال خيفَى عليكم                "  وحاضرها

مدينة من جهة القراقة، فهي مدينة حيتلُّها قبيلة آل بو عينني وهم من الرجال املعروفني بالكرم والشهامة                 
لشجاعة، مث بعد ذلك اختارا حكومتنا الرشيدة فأنشأت فيها مصانع ومعامل، يستطيع املطلع عليها              وا

 .أن جيزم أنه ال نظري هلا يف أحناء العامل كله



 مث حتدث عن قبيلة العوازم، مث ألف لنا مؤلفات تفضل األخ يف ترمجة حياته، فسرد لنا عدداً                   -
ته األدبية وناحيته يف الشعر إىل زمالئي وإخواين الَّذين سيوفُّوا           كبرياً منها، وإين أترك ما خيص ناحي      

 .حقها
 بقيت نقطة واحدة، تفضل األستاذ األخ الكرمي عبد املقصود حممد سعيد خوجه، بأن متىن لو                 -

أن أحدنا يعرض شيئاً من تاريخ أو من فضائل أو من مزايا أدباء هذه املنطقة، فإذا كان وقتكم يتسع                    
 نؤجلها إىل وقت آخر؛ وأعتقد أن تأجيلها أفضل حىت ال تأخذ الوقت             وإالَّ..  ثت ولو يسرياً  لذلك حتد 

إذا شئتم فأنا مستعد لو جاءت مناسبة أخرى؛ وبعد ذلك فإين              ..  على اإلخوان، وإن شاء اهللا     
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. أشكركم

 

  ))كلمة االستاذ حممد أمني أبو بكر(( 
 : عضو نادي املنطقة الشرقية األديب األستاذ حممد أمني أبو بكر فقالمث حتدث

 .ه املصطفىاحلمد هللا وكفى، والصالة والسالم على نبي..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها اإلخوة األعزاء-
ثنينية ا باألدب والثقافة أخبار      طاملا كانت تتناهى إىل أمساعنا عن طريق األصدقاء املهتمني           -

األستاذ عبد املقصود خوجه، وطاملا كنا نسمع عما يفيض فيها ويتدفق فيها من أدب وفكر وثقافة،                  
وكم كنا نتمىن أن يكون لنا شرف احلضور واالستفادة من فكرها وأدا وثقافتها، وااللتقاء ذه                  

 يدة اليت متثل غرساً ثقافياً، تصافح فيه أمواج البحر          إىل أن كانت هذه املناسبة السع     ..  رةالوجوه الني
 .األمحر أنسام اخلليج العريب، ويفوح فيه مسك دارين على أطراف بيت اهللا احلرام

إن ما يقوم به األستاذ عبد املقصود خوجه من تكرمي لألدب واحتفاء باألدباء،              :   أيها اإلخوة  -
ن األدب والفكر، وأعرضوا عن الشعر واستهانوا        يف وقت أشاح فيه معظم الناس ع       -ودعم للثقافة   

 .-بالكتاب 
 . إن هذا جلدير بكل احترام وتقدير؛ فشكراً له وشكراً لكم مجيعاً-
إننا ومن خالل استقرائنا لنتاج علماء القرون األوىل من حضارتنا الزاهرة، جند             :   أيها اإلخوة  -

تلهف بنو البشر إىل معرفتها، كما حتوي املناجم         أن نتاج العاِلم منهم حيوي من العلوم النفيسة اليت ي          
ما أراد اإلنسان شيئاً من ذلك وجد بغيته منها؛ فهم           الزاخرة بكل ألوان املعادن الثمينة، حبيث كلَّ       
ثون لغويونجغرافيون ومؤرخون ومفسرون وعلماء وحمد. 

 يبدع يف أكثر من      وكما نعلم مجيعاً، فقد غلبت يف عصرنا قضية التخصص، ونادراً ما جند من             -
ميدان أو يف ميادين كثرية؛ ويبدو يل أن األستاذ عبد الرمحن العبيد حاول أن ينهج ج علماء السلف                   



يف تعدد اهتماماته العلمية واألدبية والثقافية، فنحن نعرفه شاعراً وأديباً وباحثاً يف القضايا التارخيية                 
 تعليماً أكادميياً، إمنا أتى بكل       يتخرج من جامعة ومل يتلق     واجلغرافية، والدراسات اإلسالمية؛ علماً أنه مل     

     ه واجتهاده ومثابرته، وصربه على العلم ومتاعبه، وحبس نفسه بني صفحات            ما أتى به من خالل جد
 .املؤلفات القدمية واحلديثة

 أما يف جمال الدراسات اإلسالمية، فإننا نقرأ لألستاذ العبيد صفحات جديرة باالهتمام                 -
 صفحة،  ٥٠٠وهو كتاب يقع يف أكثر من       "  أصول املنهج اإلسالمي  "  :البحث، وها حنن نرى كتاب    و

 بعيداً عن التعقيد    -وجدت أن األستاذ العبيد حاول أن يدون فيه           ..  ومن خالل قراءيت للكتاب   
 كل ما   -والتكلف وبعيداً عن التفصيل اململ واالختصار املخل وبأسلوب واضح للخاصة والعامة              

القسم :  ج إليه املسلم من أحكام دينه، حيث مجع ذلك يف اثنني ومخسني باباً ويف مخسة أقسام رئيسية                حيتا
 .ويشتمل على ثالثة أبواب" التوحيد وأصول الدين" :األول منها بعنوان

 .وفيه تسعة أبواب" فقه العبادات" : والقسم الثاين يف-
 .ر باباًوفيه أحد عش" فقه املعامالت" : والقسم الثالث يف-
 .وفيه عشرة أبواب" األخالق وسعادة النفس" : والقسم الرابع يف-
 .وفيه اثنان وعشرون باباً" اآلداب العامة" : والقسم اخلامس يف-
 الَّذي أعمل فيه األستاذ العبيد فكره، وأعطاه قسماً         - ومن اجلدير بالذكر أن هذا الكتاب        -

تجابةً لطلب وفد من جمموعة الطلبة املسلمني يف          كان اس  -كبرياً من جهده ووقته لعدة سنوات        
الواليات املتحدة األمريكية وكندا، حيث أبدوا رغبة ملحة يف احلصول على مؤلف ميكن ترمجته إىل                 
القارىء الغريب، يستوعب مبادىء اإلسالم ومقاصده وأحكامه، ويشرح وجهة النظر اإلسالمية              

 .، بعد فشل املذاهب املطروحة على الساحةباعتبارها احلل الضروري ملشكالت اإلنسانية
باهتمام كبري يف األوساط العلمية، حيث نفدت الطبعة         "  أصول املنهج "  : وقد حِظي كتاب   -

  ِعالثانية منه، وي             وا حمتواه،  ظد األستاذ العبيد للطبعة الثالثة، وقد أعجب مبا فيه عدد من كبار العلماء وقر
د اهللا آل فوزان عضو هيئة كبار العلماء؛ والشيخ حممد بن سلمان            منهم الشيخ صاحل بن فوزان بن عب      

آل سلمان القاضي باحملكمة الكربى بالدمام، ورئيس اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف املنطقة               
الشرقية؛ والشيخ عبد اهللا بن جار اهللا آل جار اهللا؛ كما قدم له الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي                    

 .ير جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةمد
 وإضافة إىل ذلك فإن لألستاذ العبيد جهوداً أخرى يف هذا املضمار، حيث كاد أن ينتهي من                  -

والَّذي دفعه إىل تأليف ذلك الكتاب ما يالقيه طالب العلم من            "  معامل التفسري "  :مؤلفه اجلديد بعنوان  
فقهية أو السلوكية يف كتب التفسري؛ وكما أعجب إىل          صعوبات يف الرجوع إىل بعض املوضوعات ال      



درجة كبرية مبختصر تفسري ابن كثري للشيخ حممد نسيب الرفاعي، وقام بعملية ترتيب جديد وفق                 
املوضوعات اليت تناوهلا املختصر، مما يسهل على طالب العلم الرجوع إىل املوضوع الَّذي يريده؛ وقد                

لقد حرصت على أن أضع لطالب العلم القاصر مثلي ثالثة          ":  امل التفسري قال األستاذ العبيد يف مقدمة مع     
فإذا استطاع طالب العلم أن يفهمها      "  املسائل والدالئل "  ،"أصول املنهج "  ،"معامل التفسري "  :كتب هي 

حق الفهم ورزقه اهللا الورع، فقد استحق الفتيا، ألن معامل التفسري يدل على مقاصد األحكام يف كتاب                 
وكلها ذات منهج علمي موحد؛ أما املسائل       ..  عظيم وأصول املنهج حيدد املعامل الفقهية امع عليها       اهللا ال 

والدالئل فإنه يشرح أصول السنة النبوية املطهرة؛ إالَّ أن التوحيد اإلسالمي ال ينحصر يف كتب الفقه                 
 وشعره وكلماته؛ ولو طالعنا     أو احلديث أو التفسري عند األستاذ العبيد، بل جنده جزءاً رئيساً من أدبه             

نتاجه الشعري لوجدنا أن القضايا اإلسالمية متثل حموراً رئيساً هاماً من احملاور اليت يتحرك حوهلا، وها                 
:  والشيخ يف عنفوان شبابه، يقول إجابةً على بعض التساؤالت         تبحنن جنده يقول يف قصيدة قدمية كُتِ      

ا اإلسالمي؛ وحىت القصائد الوجدانية القدمية اليت ال تتناول         هو مبدئي أحببته وعشقته أعرفتموه؟ دينن     
موضوعاً إسالمياً مباشراً، فإننا نقرأ فيها صفحات من صفاء نفسه وتفاؤله وحبه للخري، وإضماره النوايا               

 .احلسنة إلخوانه أينما كانوا
طهدين والرازحني   كما أننا نرى من خالل استقراء ديوانه األول، وقوفه مع كل املعذَّبني واملض             -

تب الديوان يف فترة تسلط االستعمار الغريب على معظم بالد العامل؛ فكنا             حتت نري االستعمار، حيث كُ    
جنده مع معاناة الشعب اجلزائري يوماً، وعلى ساحة املسجد األقصى يضمد جراحه يوماً آخر، ومع                 

تماعي جنده مع ابنته الصغرية خياطبها      بني واملضطهدين يف أيام أخرى؛ وعلى الصعيد االج       كثري من املعذَّ  
يف قصائده بكل حب وعطف وحنان، وكل ذلك انسجام مع القيم اإلنسانية اليت تعيش يف أعماقه                  

 .وتسري منه مسرى الدماء يف عروقه
 أما أدب األستاذ عبد الرمحن العبيد وشعره يف العقد األخري فقد ظهر فيه حتول واضح، حيث                 -

مع املستضعفني من   ..  ه الشاغل أن يقف بقلبه وفكره وعقله وخياله وكلمته         أصبح مهه الكبري وشغل   
أبناء األمة اإلسالمية، يف كل امليادين يعرب عن آماهلم ويردد قلبه أصداء آالمهم؛ فهو من خالل قصائده                 

     اهد يف خندقه، ويتضوالبؤس  الحر ألمل اجلائع يف كل مكان متتد إليه يد الفقراء وحتط فيه ر            يكرب مع ا 
واملرض؛ ها هو مع األفغان ااهدين على قمم جباهلم، ومع املسلمني يف جبهام، ومع مسلمي البوسنة                
واهلرسك وسط أسوار احلصار الفوالذية اليت حتكم قبضتها على رقام؛ وها هو يقول يف إحدى                  

 : جنده يقول- ويف حلظة من حلظات الفرح اليت قد ينسى فيها اإلنسان بؤس اآلخرين -قصائده 
ألــيس إىل الــتعاون مــن ســبيل؟   

. 

فقلــت ومهــرجان العــيد حــويل    
. 

جتـــدد نكـــبة اجلســـم العلـــيل؟
                                                   .          

وكـــيف العـــيد واملأســـاة فيـــنا 
. 



ــيل    ــى اخلل ــيل عل ــق اخلل ــا ح هل
. 

وكـــل مـــواطن اإلســـالم يبقـــى 
. 

رزئــت الــيوم باخلطــب اجللــيل   
. 

وأوىل القبلـــتني تقـــول مـــايل   
. 

ــول    ــن حل ــبحث ع ــر راح ي وآخ
. 

فـــريق يف الضـــاللة قـــد ـــاوى 
. 

ــله كـــل العقـــول ــيد بفضـ تشـ
                                                            . 

ــرياً   ــان خ ــاد لك ــوا اجله ــو خاض ول
. 

 

 : وها هو يعرب عما خيتلج يف قلبه من معاناة أمته فيقول يف مكان آخر-
ــدها أو عمــر    ــأن خالــد مل يق وك

. 

ــيت    ــي أم ــيم يدم ــاعر بالض ــا ش أن
. 

وأنقـــذت أممـــاً ميـــزقها الضـــجر
                                                            . 

ــاحتني   ــواء الف ــت ل ــيت رفع ــي ال وه
. 

ــئن مــن اخلطــر واملســجد األقصــى ي
. 

ــا    ــتبيح دماره ــت وأس ــيوم هان وال
. 

ــرر    ــام غ ــد أي ــن بع ــوا م وختاذل
. 

ــة   ــوا يف ذلـ ــلمون تقاعسـ واملسـ
. 

ــر  ــوس اخلط ــدرون ناق ــو ت ــذ دق ل م
. 

ــيت     ــرقة أم ــن بف ــاعر لك ــا ش أن
. 

أنــا مســلم آٍت إلنقــاذ البشــر   
                         .                                    

ــه    ــتف ب ــالم فليه ــاش لإلس ــن ع م
. 

 

 كثرية جندها يف شعره، فإذا مر على مكان مجيل غرد لسانه ببدائع               هذا إضافة إىل إجيابياتٍ    -
ه، مما يدل على ما تنطوي عليه نفسه        صنع اهللا فيه، وإذا فقد عزيزاً رثاه، وإذا أمل بإنسان مصاب واسا           

من حب للخري وكره للشر؛ ومل أعثر عنده على أثر للهجاء أو للغزل املاجن، حىت ولو كان ضرباً من                    
 .اخليال الَّذي ال نصيب له يف عامل الواقع

 وذا يعترب األستاذ العبيد من رواد األدب اإلسالمي يف املنطقة الشرقية، وهكذا نرى أن                 -
اذ عبد الرمحن يسعى جاهداً إىل جعل االهتمام باألمور اإلسالمية أهم احملاور اليت يتركز حوهلا،                األست

 . وأهم األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها يف حياته، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة الدكتور عبد العزيز آل عبد اهلادي(( 
يز آل عبد اهلادي رئيس قسم التربية يف كلية         مث أعطيت الكلمة لألستاذ الدكتور عبد العز      

 : إعداد املعلمني بالدمام حيث قال
 : بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا؛ أما بعد-
 سعادة صاحب الدعوة إىل هذا اللقاء املبارك يف هذه األمسية الطيبة، األستاذ عبد املقصود                 -
نلتقي أيها  ..  ء الَّذين يشاركوننا هذا اللقاء املفعم باحلب واخلري والكلمة الطيبة         جالّالسادة األ ..  خوجه

السادة يف هذا املساء ليكون حديثنا حول أديب المع، وشاعر فذ، ومؤرخ مرموق من أبناء املنطقة                  



حم والوحدة  الشرقية، هو األستاذ اجلليل عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد؛ وإنه ملظهر من مظاهر التال              
        واألخوة الصادقة بني أبناء هذا البلد الكرمي، أن يا؛ فاحلمد والثناء         كرم أديب من شرق البالد يف غر
 .للواحد األحد الَّذي جعلنا بنعمة اإلسالم إخواناً

ال أخفي عليكم أين أحس بسعادٍة غامرة للقائي بكم يف دار مضياٍف حمب               :   أيها السادة  -
س بأن يف    وأنا أحدثكم حديثاً يسرياً عن أديب من أدباء منطقتنا، أحِ           - أيضاً   -د  لألدب، وأين سعي  

 .احلديث عنه شيئاً من الوفاء والعرفان باجلميل له
 وسوف يكون حديثي عن األستاذ الشيخ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد مقصوراً على                 -

حتدثت عنه وعن إسهاماته الفكرية املتعددة؛      اإلشارة إىل بعض األدبيات اليت تناولت األديب الشاعر، و        
ال تكاد تصادفنا دراسة عن األدب يف منطقة اخلليج يف العصر احلديث دون أن تتطرق لشخصية                   
األستاذ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد، ودون أن تشيد جبهوده الرائدة العمالقة يف جمال الفكر                  

اجه يف الشعر والنثر، ويقف على مقاالته وأحاديثه         واألدب؛ والواقع أن من يستعرض مؤلفاته ونت       
 .رك مغزى هذا االهتمامدي.. اإلذاعية
 فُِطر األستاذ الشاعر عبد الرمحن العبيد على حب األدب والعناية بالشعر، وقد ظهر اهتمامه                -

وإذا "  ":لفجرموكب ا "  بذلك منذ نعومة أظفاره؛ يقول األستاذ العبيد يف كلمته اليت اختتم ا ديوانه يف             
كانت التجربة الشعرية متثل مسرية الشاعر ومدى التأثريات النفسية عليه، وكيفية صياغته للشعر، فقد              
بدأت رحليت مع الشعر منذ الرابعة عشرة من عمري، عام ألف وثالمثائة وستة وستني؛ وقبل هذا                   

 وحمدثني، وال سيما شعراء     التاريخ قرأت للمتنيب والمرىء القيس، ولفحول الشعراء اآلخرين، قدماء         
 .انتهى النص" املهجر

ر ِث لذلك جند أن األدبيات اليت تناولت األستاذ الشاعر عبد الرمحن العبيد من زاوية الشعر تستأْ               -
األستاذ الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي،      "  موكب الفجر "  :بنصيب األسد، فها هو مقدم ديوانه يف      

وحنن هنا إذاً   "  :ذا الشاعر ومالمح شعره، حني يتحدث عنه يقول       يوجز لنا يف عبارة واحدة خصائص ه      
مع شاعر جدير يف شعره موسيقى البحتري ولغة الشايب، وفيه من عمق الفكرة، وروعة الصورة، ومجال                

رب النغم إىل أذهان الناس وآذام، ما جيعلنا نقول عنه إنه شاعر يظهر ليقود              العاطفة، وقوة اخليال، وقُ   
 .انتهى النص" ه إىل حب الفن وتذوق الصورة، وإدراك مضامني الشعرداِئاجلماهري حب

 ولن أستطرد يف احلديث عما أورده مقدم ديوانه عن الشاعر وشاعريته، فلعل أخاً آخر يتناول                -
هذا املوضوع بشيء من التوسع واإلضافة؛ أما األستاذ الدكتور حممد بن حسني فقد تناول شعر الشاعر                

وخلص إىل القول   "  األدب احلديث تاريخ ودراسات   "  :بيد بالدراسة والتحليل يف كتابه    عبد الرمحن الع  
وإن كان معدوداً عند بعض الباحثني ومنهم الدكتور خفاجي من شعراء           "  :- أي الشاعر العبيد     -وهو  



 اصٍةاالتباعية الكالسيكية املتطورة، إالَّ أنك حتسب الرتعة اإلبداعية الرومانسية يف بعض أشعاره، وخب             
" كالروضة والبحر، وما إىل ذلك    ..  عندما يكون احلديث عن الذكريات، أو أن يكون يف وصف الطبيعة          

 .انتهى قول الدكتور حممد بن سعد حسني
 يف كتابه الَّذي ألفه عن األدب       - وينقل لنا األستاذ واألديب املعروف عبد اهللا أمحد الشباط           -

اسي، يقول فيه عن األستاذ عبد      األستاذ املرحوم عبد السالم الس     حديثاً عن    -واألدباء يف منطقة اخلليج     
كاتب وشاعر جميد من شعراء الرعيل الثاين، عاصر احلركة األدبية زمناً طويالً، شارك              "  :الرمحن العبيد 

يف كثري من جماالت األدب والصحافة، وميتاز األستاذ العبيد حبسن اخللق واالتزان واإلخالص يف عمله،               
 .انتهى النص" له شأنه يف دولة األدبكأديب 
يفيض ..   غري أن أمهية األستاذ الشاعر عبد الرمحن العبيد ال تتوقف عند كونه شاعراً ممتازاً                -

   شعره باجلمال وحسن السك، ولكنه فوق ذلك صاحب إسهامات صحفية وتارخيية، هلا آثارها اجلليلة           ب
وجه عام، ومل تغفل الدراسات اليت تناولت هذه         على املنطقة الشرقية بوجه خاص وعلى اململكة ب        

 :اجلوانب أو الدراسات اليت تناولت شخصيته احلديث عن تلك اإلسهامات اجلليلة القيمة، ففي كتابه              
احلياة العلمية والثقافية والفكرية يف املنطقة الشرقية من عام ألف وثالمثائة ومخسني هجرية إىل عام ألف                "

األستاذ عبد الرمحن   "  :يقول الدكتور عبد اهللا ناصر السبيعي عن األستاذ العبيد        "  وثالمثائة ومثانني هجرية  
بن عبد الكرمي العبيد أديب وشاعر ومؤرخ متميز، وقد عمل فترة مديراً لتحرير جريدة أخبار الظهران،                

          كما شارك يف إدارة جريدة اخلليج العريب إىل أن عوم الثالث  ن سكرترياً للتحرير؛ وقد حصل يف الي      ي
والعشرين من الشهر الثامن من عام ألف وثالمثائة وسبعة وسبعني على موافقة رمسية بإصدار جريدة                 

انتهى "  باسم اجلبيل، إالَّ أن عدم وجود مطابع يف اجلبيل كان أحد األسباب اليت حالت دون إصدارها                
 .قول الدكتور السبيعي

إسهاماته املبكرة الرائدة يف إرساء دعائم        وإذا كان لألستاذ الشاعر عبد الرمحن العبيد           -
 صاحب يد طوىل يف التأريخ ألدب املنطقة واملنطقة نفسها؛          - أيضاً   -الصحافة يف املنطقة الشرقية، فإنه      

نقد على  "  :وممن حتدثوا عن هذا اجلانب من إسهامات األستاذ العبيد، الدكتور عبد اهللا احلامد يف كتابه              
 :يقول"  األدب يف اخلليج العريب   "  :- أي كتاب األستاذ الشيخ العبيد       -حيث يشري إىل كتابه     "  نقد

وقيمة الكتاب تارخيية أرخ بداية األدب وعرف بأعالمه وأثر اجلانب االجتماعي، ومن خالله نتعرف               "
كخالد الفرج وسعد   ..  على طليعة األعمال األدبية وبداية احلركة الثقافية، وأثر رواد األدب فيها            

انتهى النص؛ وممن حتدثوا عن هذا الكتاب أيضاً األستاذ عبد القدوس األنصاري، واألستاذ              "  يالبوارد
 ..والدكتور علي جواد الطاهر، وغريهم) رمحه اهللا(محد حسن عواد 



 هذه مقتطفات مما قيل عن األستاذ الكبري عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد، وهي مقتطفات                 -
عة االطالع وتنوع املعرفة؛ فهو من أجل ذلك خليق بأن يكون موضع             تشهد له بالعلم والفضل وس    

ل رجل كرمي، يعرف ألهل العلم قدرهم ومكانتهم، فجزاه اهللا عن العلم وأهله              بحفاوة وتكرمي من قِ   
 أن جيعل عمله وعمل أستاذنا اجلليل عبد الرمحن بن عبد الكرمي             - ختاماً   -خري اجلزاء، ونسأل اهللا     

 .. خالصة لوجهه الكرمي، وشكراً إلصغائكم- مجيعاً -ا العبيد وأعمالن
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة الدكتور حممدصادق عفيفي(( 
مث حتدث الدكتور حممد صادق عفيفي عضو هيئة التدريس جبامعة امللك فهد للبترول               

 :واملعادن يف الظهران فقال
 :والسالم على أشرف املرسلني؛ وبعد احلمد هللا رب العاملني، والصالة -
فقد جئت من جامعة القاهرة للعمل جبامعة امللك فهد يف          ..   سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته     -

وليس رد التدريس والتعليم والتربية، أن أستفيد       ..  الظهران، ورأيت حىت يكون يئي أكثر من فائدة       
عودية؛ ومنذ ثالث سنوات قمت فعال بدراسة وسيعة عن         من أدب وشعر الشعراء يف اململكة العربية الس       

األدب يف اململكة يف الشعر والنثر، وما زلت أوايل هذه الدراسة؛ ويف هذه الفترة تعرفت إىل األستاذ                  
 ألن الباحث عن األدب يف هذا البلد جيد مشقة كثرية يف              - جزاه اهللا خرياً     -عبد الرمحن العبيد    

 .االتصال بأهله
 مد يل يد املعاونة مبكتبته اخلاصة ومبكتبة النادي، ومما اغترفت منه            - واحلق أقول    - فالرجل   -

 ويف شبابه الثاين، فال أستطيع أن أقول        - معذرة   -بعض أشعاره اليت تفضل وأمدين ا يف شبابه األول          
يف موكب  "  :دمأن الرجل بلغ مرحلة الشيخوخة، فما يزال شاباً واحلمد هللا، يف مرحلة الشباب األوىل ق              

 أن أحتدث   - واحلق أقول أيضاً     -وكان يف النية    "  يا أمة احلق  "  :ويف مرحلة الشباب الثانية قدم    "  الفجر
عن احملافظة عن الرومانسية عن االلتزام، عن التاريخ يف شعر األستاذ العبيد؛ ويل دراسة وسيعة يف مئة                  

 . يف احلقيقة جئت ألستمع أكثر مما أقولصفحة ها هي ذي حتتاج إىل أمسية؛ وسوف أجتِزىء هذه ألين
 فاحملتفَى به أنا وأنتم يف حاجة إىل أن نستمع إليه، ومن مث سوف أحتدث عن نقطة واحدة نترك                   -

االلتزام ونترك الرومانسية، وهي فقرة واحدة لن تأخذ أكثر من دقائق، وهي اجلانب التارخيي عند                 
 -ا كأستاذ   ـوأن"  اريخـحوار مع الت  "  : واحدة بعنوان  األستاذ العبيد، ونأخذه من منظور يف قصيدة      

ِزنَ باألمانة وباملعيار   عالم وأيضاً هنا، ال أملك إالَّ أن أَ         للنقد يف جامعة القاهرة بكلية اإلِ       -  أصالً
 عند األستاذ   - أعين النمط التارخيي من القصيد       -الصحيح قيمة هذا الشعر مالَه وما عليه؛ هذا النمط          



ن حاجة الشعراء لتقدمي مثُل علْيا يف احلضارة والسؤدد والقدوة احلسنة، ألن روح العصر               العبيد نبع م  
وليس هناك أفضل من تاريخ اجلدود      ..  احلديث قد افتقدت هذه املعامل؛ فكان ال بد للشاعر من بعثها           

التارخيي يربط  وعظمة حضارتنا اإلسالمية يف عصر ازدهارها الديين والسياسي؛ وشاعرنا يف هذا احلوار             
 :انفعاله حبوادث القدس ولبنان واألفغان؛ استمع إليه وهو يقول

ــم ثــصــدق اجلهــاد أتــى ال و هاريو
. 

ــينقذين   ــادت س ــيدها ن ــدس يف ق والق
. 

تناحــرت بــني خــوان ومسســار   
                                                            . 

ــة   ــته طائف ــم أذك ــنان ك ــرح لب وج
. 

 

يربط انفعاله حبوادث القدس ولبنان واألفغان؛ يف الواقع الَّذي نعيشه ويربط هذا              :   أقول -
التاريخ القدمي وهجمات هوالكو والتتار، ولكن يبدو أن الوقت قد أَعجل األستاذ            االنفعال كرة ثانية ب   

العبيد فكان احلوار سريعاً، وكان ميكن أن يخرج لنا مالحم من هذا التاريخ العظيم بتتبع تفاصيله                  
بعة من  وجزئياته، وال سيما أنه أحد مؤرخي اململكة وبالذات للمنطقة الشرقية؛ والقصيدة يف احلق نا              

إحساس شامل حلال العرب واملسلمني يف الوقت احلاضر، وتأخذ شكل سلسلة متتالية، فبينما هو يهفو               
 :ونستمع إىل هذا احلوار.. إىل احلوار مع املاضي

أُصـــغي إلـــيه بـــإجالل وإكـــبار
. 

ــاورين    ــوت حي ــو إىل ص ــيت أهف أت
. 

ــبار  ــض أخ ــين بع ــنالك م ــع ه فامس
                                                            . 

ــله   ــتاريخ أرس ــذا صــدى ال ــول ه يق
. 

ــار   ــالل وأحج ــني أط ــوت ب مث انط
. 

كــم أمــة يف الــدنا ســادت حضــارا 
. 

 أقول تأخذ القصيدة شكل سلسلة متتالية، بينما هو يهفو إىل احلوار مع املاضي احلافل بالعظائم                -
 :من األمور، إذا به يشكو مما آل إليه األمر؛ ونستمع أيضاً إىل بيتني من الشكوي

ــار   ــأة الع ــن وط ــتها م ــكو ألم تش
. 

يــا غــارس احلــب يف األوطــان باكــية 
. 

ــرار  ــج أب  ــروى ــدِي ي ــع اهل وطال
                                                     .        

ــاهدة   ــتاريخ ش ــحائف يف ال ــد للص ع
. 

 يشكو مما آل إليه األمر؛ ويف هذا األخري يكشف لنا عن هويته وعن مبادئه، بل يزيد فيقرن                   -
قد )  سبحانه وتعاىل (كي تصدق هذا الكالم؛ فاهللا      :  هذه املبادىء بالقسم، ونستمع إىل قسمه وهو يقول       

ولكنه كان  ..  ضرب مثل هذا النطاق بالنسبة لكفار قريش يف القدمي؛ كان ميكن أن يقول كذا وكذا               
 .يس والقرآن احلكيم إنك ملن املرسلنييقسم هلم كي يصدقوا 

 : ماذا يقول األستاذ العبيد-
ــنار   ــٍرب ودي ــن ت ــارون م ــوال ق أم

. 

ــن    ــوا يل م ــو مجع ــبادئهمواهللا ل  م
. 

ــاري  ــواين وأنصـ ــع أعـ يف اهللا جيمـ
                                                            . 

ــه   ــن ب ــج أدي  ــن ــراجعت ع ــا ت مل
. 

 . م عليكم والسال-



  ))ى به األستاذ عبد الرمحن بن عبد الكريم العبيدكلمة احملتَف(( 
 :مث حتدث الشيخ األستاذ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد حيث قال

سيدنا ونبينا حممد، وعلى آله     ..   احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني         -
 .وصحبه أمجعني

 ".السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته"أحييكم بتحية اإلسالم : اهللا أيها األحبة يف -
حني اعتذرت ألخي الشيخ عبد املقصود خوجه أكثر من مرة، كنت أعتقد بأن              :   أيها األحبة  -

هناك من هو أحق مين بالتكرمي وأجدر باالحتفاء، وما يقدمه اإلنسان لدينه وأمته هو واجب يتحتم عليه                 
سن ظنه وعلى   جالل وعرفان مجيل لألخ الكرمي األستاذ عبد املقصود على ح          قبل كل شيء؛ فتحية إ    

إصراره باالحتفاء بأخيه، ألنه يعتقد أن تكرمي أي أديب هو تكرمي لألدب نفسه؛ أما هذه الصفوة                   
 - مما عربوا حبضورهم هذا عن االحتفاء والتقدير أيضاً           -املختارة من رجال الفكر واألدب والثقافة       

عاطر الثناء وخالص الود؛ وأنا أعرف أن من بينهم من هو أكثر مين علماً وأطول باعاً، وإنين                 فلهم مين   
 .سأستفيد منهم أكثر مما أفيد

 يف سرد سرييت الذاتية وجتربيت األدبية ألي أديب ما يفيد مستمع، إالَّ            ال أعتقد أنَّ  :   أيها السادة  -
نا فسأكتفي مبا ذكره أخويت الَّذين حضروا من         ومن ه ..  بقدر ما فيها من العظة والعربة واخلربات       

املنطقة، والَّذين جتشموا عناء السفر امتداداً لنشاطهم ومهمهم ودورهم الواضح يف إرساء وتطوير               
مبا ينشرونه أو يدرسونه، فلهم مين جزيل الشكر؛ وسأتناول من قضية التجربة األدبية ما أرى               ..  األدب

 .يف التفاصيلأنه حيقق الفائدة وأترك الدخول 
وهو ..  يقال عمل األديب قطعة من نفسه وصورة لشخصيته وموقفه من احلياة           :   أيها األخوة  -

قول حق؛ فإذا كانت دراسة األديب تعتمد يف املقام األول على ما يكتبه عن نفسه، ويف املقام الثاين                    
     بة، نتبادل فيها اآلراء النافعة      أجد يف هذه األمسية اجلميلة فرصة طي       على ما يكتبه عنه املعاصرون؛ فلعلي

 .واألفكار اهلادفة
 ولدت عام ألف وثالمثائة وواحد ومخسني هجرية، وهو العام الَّذي أعلن فيه عن توحيد                  -

اململكة العربية السعودية حتت مسمى واحد؛ وهو العام الَّذي نفّذت فيه اتفاقية البترول ومرحلة ما بعد                
ق املراحل اليت مرت ا اململكة ومن أمهها، حيث بدا أن مرحلة              التوحيد أو ما بعد النفط، من أد       

جديدة تدخلها ومتارسها بقوة وتصميم؛ لقد اختذت حياتنا األدبية طابعاً جديداً، وظهر أدباء موسوعيون              
على حنو ما ظهر يف البالد العربية األخرى، فأنت ترى األديب يكتب شعراً وحيرر مقالة ويدبج حبثاً                   



و تارخيياً، فال يكفي بذلك بل يتجه إىل اللغة والثقافة اإلسالمية، وتلك ظاهرة جندها يف أدبنا                  أدبياً أ 
 .احمللي ال ختتلف عن البالد العربية األخرى

- ولعلي   عن هذه القاعدة، ولعلكم تستغربون إذا قلت لكم ال تنتظروا أن تسمعوا سرية              ذَّ مل أش 
أن ال إله إالَّ اهللا وأن      :  لعليا، فأنا ال أملك من الشهادات إالَّ شهادة       ذاتية تربز فيها الشهادات اجلامعية ا     
فهي ثقافة عامة اكتسبتها جبهد شخصي وممارسة ومتابعة يف جمال          ..  حممداً رسول اهللا؛ وما سوى ذلك     

 .ننهل من علمهم ونتتلمذ عليهم.. البحث والدرس والتثقيف الذايت، ومالزمة املشايخ الفضالء
 .فقد رافقين يف وقت مبكر وقبل أن أصل إىل العشرين:  أما الشعر-
 وتتلمذت على الصحافة يف أول عهدها، زاولت الكتابة وحظيت بصحبة أخوة يف هذا اال،               -
 ..األستاذ سعد البواردي، واألستاذ عبد اهللا أمحد الشباط، وغريهم: منهم

 :يف كتابه )  رمحه اهللا ( بليهد   الشيخ حممد بن  :   وممن تأثرت م يف جمال البحث واجلغرافيا        -
فقد زرته مع والدي يف مكة عام ألف وثالمثائة وتسعة          "  صحيح األخبار عما يف بالد العرب من اآلثار       "

 .وتسعني هجرية
 استفدت من صحبة مشايخ فضالء يف اجلماعة         - أيها األحبة    - يف جمال العلوم الشرعية       -

خي حممد بن سلمان آل سليمان القاضي باحملكمة         اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، وأخص منهم شي       
 .جزاهم اهللا عين وعن اإلسالم خري اجلزاء.. الكربى بالدمام، وغريه

 ال تقاس بعدد أبنائها وال بعدد أدبائها، وإمنا مبدى تطورها حضارياً            - أيها األحبة    - إن األمم    -
 يف حيايت الشخصية حني مارست الشعر،       وأدبياً وتارخيياً، ولقد كان التفاعل الفكري والثقايف واضحاً       

قبل ست  "  أدب اخلليج العريب  "  :ونشرت أوىل قصائدي قبل أربعني سنة؛ أو حينما أصدرت كتاباً عن          
وثالثني عاماً؛ وهو مقاالت وحماولة أوىل، ولكين أجده اليوم كأحد املصادر اليت يعول عليها، مارست                

 .إدارة التحرير يف أكثر من صحيفة
 ثالث حماور رئيسية، بنيت عليها      - وال أود أن أطيل عليكم       -هناك  :  األخوة األفاضل  أيها   -

 من ذلك أربعة كتب     وقد جتمع لدي  )  اللغة العربية وآداا  :  (احملور األول ..  مسامهايت يف ميدان الثقافة   
 مقاالت وأحاديث إذاعية؛  "  على طريقة الفكر  "  هـ؛١٣٧٧دمشق  "  األدب يف اخلليج العريب   "  :هي

 ".يا أمة احلق" و" يف موكب الفجر" :ديوانان مها
بريوت "  قبيلة العوازم "  :فقد أصدرت كتاب  )  البحوث يف التاريخ واجلغرافيا   :  ( احملور الثاين  -
طبع مرتني مبطابع جامعة امللك سعود بالرياض، مث        "  اجلبيل ماضيها وحاضرها  "  :هـ؛ وكتاب ١٣٨١
يف جزأين، ويتوىل طباعته اليوم نادي املنطقة الشرقية         "  رقيةاملوسوعة اجلغرافية باملنطقة الش   "  :كتاب



وإن كانت األبواب   ..  وهذا الكتاب ما زال حتت اإلعداد     "  رؤية يف حرب اخلليج   "  :األديب، مث كتاب  
 .الرئيسية فيه قد انتهت

 

أصول املنهج  "  :أصدرت يف ذلك كتاب   )  العلوم الشرعية :  (- أيها األحبة    - احملور الثالث    -
وقدم له معايل الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، مدير جامعة اإلمام حممد بن سعود                 "  مياإلسال

فقه احلج  ":  و"  املسائل والدالئل ":  و"  معامل التفسري "  :اإلسالمية بالرياض؛ جزاه اهللا خرياً؛ ولدي اآلن      
 .وهو حتت الطبع" املربمج

 

مؤمتر تاريخ  "  :يف أكثر من مؤمتر من أمهها     فقد شاركت   ..  باإلضافة إىل ذلك  :   أيها األحبة  -
بدعوة من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وشاركت يف املؤمتر            "  امللك عبد العزيز بالرياض   

التاسع ألمناء الدعوة اإلسالمية املنعقد يف ترتانيا بدار السالم، مث مؤمتر منظمة املدن العربية املنعقد يف                 
مث مؤمتر اجلهاد اإلسالمي اليت دعت إليه جامعة اإلمام حممد بن سعود               منطقة اجلبيل الصناعية؛     

اإلسالمية؛ ولدي اآلن دعوة للمشاركة يف مؤمتر األدب اإلسالمي، الَّذي سيعقد جبامعة عني مشس                
 .م١٩٩٢ أكتوبر ٢٣ إىل ٢٠بالقاهرة يف الفترة من 

 

 عليه ويشري إليه؛ وبعد لعلي أشترك       إن لألديب رسالة ودوراً بارزاً يدل     :   أيها األخوة األعزاء   -
مع كثري من إخواين يف املنطقة الشرقية عاشوا يف فترة ما بعد النفط، شاركوا يف التطوير الثقايف الَّذي                   
نراه يربز اليوم على الساحة األدبية، ويف جمموعة أعضاء النادي األديب يف املنطقة الشرقية، فأنا واحد                 

دب يف وقت مبكر، وأرخت له وترمجت ألهله، ومارست الصحافة يف           لقد عشت األ  ..  من هذه اللبنات  
أول ظهورها يف املنطقة الشرقية، وكتبت أكرب موسوعة جغرافية عن املنطقة الشرقية، ولقد تعرفت على               

األستاذ حممد حسن عواد، واألستاذ عبد القدوس       :  رواد األدب يف اململكة يف وقت مبكر أيضاً، منهم        
 .اذ محد اجلاسر، واألستاذ عبد اهللا بن مخيس، واألستاذ عبد اهللا بن إدريساألنصاري، واألست

 

فإن األديب احلق هو الَّذي يقدر الكلمة، ويعرب عن آمال األمة وآالمها، ومرد ذلك إىل               :   وبعد -
          فيه، ومها هدفان رئيسان     الصدق واإلخالص واملمارسة الرتيهة من خالل جزالة اللفظ يف املعىن والسمو 

 .ل صاحب قلملك
 

 يف اخلتام أكرر شكري لكم مجيعاً، وألخي الشيخ عبد املقصود خوجه على هذه العناية                  -
الكرمية، فجزاه اهللا عين وعن األدب والفكر يف اململكة خري اجلزاء؛ وأكرر شكري لكم مجيعاً، واهللا من                 

 . وراء القصد؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))فتح باب احلوار(( 
مث فتح باب احلوار بني احملتفى به واحلضور، وكان توجيه السؤال األول من نصيب عريف               

 :احلفل حيث قال
لو أحببتم أن أبدأ احلوار مع احملتفى به مبناسبة ذكرى ميالده الَّذي              ..   أنا أستأذن احلضور   -

 ولد فيها يف سنة     صادف عام توحيد اململكة العربية السعودية، وذلك بأن يعطي فكرة عن اجلبيل اليت             
 .التوحيد، وكيف هي بعد أن حتولت إىل مدينة صناعية؟ وكيف أثر ذلك يف أدبه وشعره؟ وشكراً

مدينة اجلبيل إحدى املوانئ الرئيسية يف      :  سوف أتكلم يف دقيقتني تقريباً    :   وجييب احملتفى به   -
 هلا دور أو عدة     - أيها األحبة    -املنطقة الشرقية، وال سيما بعد احلرب العاملية الثانية، هذه املدينة            

 .استقبلت املسؤولني يف شركة أرامكو يف أول نزوهلم إىل املنطقة الشرقية.. أدوار
أيام احلرب  ..   كانت امليناء الرئيس يف املنطقة الشرقية اليت متون اململكة العربية السعودية             -

 .العاملية قبل فتح احلجاز
 .ؤلؤ والسفن يف غوص الل- أيضاً - كان هلا دور -
مدينة الدمام، ومدينة اخلرب، والظهران، لكن      :   مث أصيبت بالركود بعد قيام املدن الرئيسية        -

عادت إليها احلياة من جديد عن طريق اهليئة امللكية للجبيل وينبع، حيث أقيمت فيها مصانع رئيسية                 
أكثر من عشرين مصنعاً من أكرب      كربى، حىت أا تسمى اليوم يف الصحافة العاملية روتردام اخلليج، فيها            

مصانع البتروكيماويات يف العامل؛ من أحدث مدن اململكة العربية السعودية يف التنظيم والترتيب، وهذا              
 .يشهد له ما كتب عنها يف منظمة املدن العربية

 

-               وال شك    أعتقد هذا ما يهمكم يف املوضوع؛ أما عن تأثري بيئة اجلبيل والبحر والطبيعة علي ،
أن هلا أثراً كبرياً، وقد ولَّدت يف نفسي احملبة للقراءة يف وقت مبكر من عمري، فمنذ الثانية عشرة من                    
العمر وأنا ممسك ذا الكتاب، مث انتقلت إىل جند فترة طويلة ومعي هذا الكتاب، وعدت أيضا؛ فأنا                   

 القراءة منهل ومدرسة    .. أن يستمروا يف القراءة    - القاصرين أمثايل    -أنصح األخوة وطالب العامل     
 .وثروة وتراث لغوي ميلكه اإلنسان، ولكن عن طريق القراءة

 

 استفدت من اجلبيل بصحبة بعض اإلخوان، وأخص منهم عدداً كبرياً؛ يف الواقع ال أستطيع أن                -
ولكن املدينة كانت حمدودة وبيئة حبر وطبيعة؛ مث انتقلت قبل سبعة وعشرين عاماً إىل مدينة                ..  أعددهم

فهناك بيئة يف منطقة اإلحساء، عموماً      :  لدمام، وصاحبت بعض األخوة يف الدمام ويف اإلحساء، وأيضاً        ا
 .  يف البحر، وغري ذلك- أيضاً -بيئة النخيل والبيئة الطبيعية 



  ))كلمة الدكتور عبد احملسن القحطا�ي(( 
 : العزيز جبدة فقالمث حتدث الدكتور عبد احملسن القحطاين عميد القبول جلامعة امللك عبد

 . ورمحة اهللا وبركاته- أيها احلاضرون - بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم -
 ويعلم اهللا أين قبل أن أدلف إىل هذا املكان كنت أخذت عهداً من األستاذ عبد الفتاح أيب                    -

 .مدين إالَّ أكون متحدثاً هذه الليلة
عيداً يف الزمن وإمنا من قبل مخس سنوات، واستمعت          األستاذ عبد الرمحن العبيد عرفته ليس ب       -

 النادي  - كما حيلو له أن يسميه أو تسميه األندية األدبية            -مث اجتمعنا معه يف النادي      ..  إليه شاعراً 
الوليد، وهو النادي اجلديد، فكنا قبل سبعة أشهر جنتمع يف مدينة الدمام يف اجتماع رؤساء األندية                  

بشرى حملتريف الكلمة بأنه أنشئ صندوق لألديب، وسامهت األندية فيه، ووضع له            األدبية، الَّذي زف ال   
 . أن يرى النور- إن شاء اهللا -الئحة يف وقت قصري؛ أقول إا مل تستغرق الالئحة ساعات، ونرجو 

 يف نفسي أن أقرأ مؤلفاته قبل أن آيت إىل          - أو زورت    -حاولت  :   األستاذ عبد الرمحن العبيد    -
كان، غري أين مل أمتكن من قراءة مؤلفاته وإن كنت رأيتها، ولكين استمعت إليه شاعراً يعشق                  هذا امل 

          حها وميوسق احلرف؛ وكما تعرفون أن الشعر عمودي الوزن ينجالكلمة ويض    ق، ع صاحبه يف مأزق ضي
   ألن القصيدة اليت سيرج بأفكار جيدة   رب عليها أوتاره سبقها مئات القصائد، فإن مل يستطع أن خي           ض

وبأسلوب رائع ستكون تكراراً ملا سبقها؛ وهذا ما استطاع عبد الرمحن العبيد أن خيرج بقصائده اليت                 
 أن نستمع إىل    - فعالً هذه الليلة وهو البخيل علينا        -استمعت إليها يف مناسبات عدة، وكنت أحببت        

           شاعر، وحنن نريد أن يكون شاعراً       خ ال نص أو نصني من شعره، ألنه هذه الليلة، كأنه أمامكم مؤر 
 .بأدب التاريخ ال مؤرخاً

أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه هذا العود احلميد الَّذي اشتقنا إليه، وخرج            :   أخرى  ومرةً -
 إىل االجتماع ذه الليلة، فاالثنينية ليست له وإمنا هي ملكنا مجيعاً، حنن             - أو جاء كثري منا      -كثري منا   

 .فمنه العطاء ومنا القبول..  منا هذه الليلة ولنا فيها حق ألنه هو الَّذي أعطانا احلقمشتركون فيها،
 . ر، وأرجو أن نستمع منه نصاً أو نصني، وشكراًذْأستميحكم الع:  أخرى ومرةً-

 

  ))تعليق من احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 : فقالوعلق احملتفي على كلمة الدكتور عبد احملسن القحطاين

 أستميح ضيفنا الكرمي الشيخ عبد الرمحن يف مداخلة صغرية، تستوجبها مين الكلمات اليت                -
 .استمتعتم إليها اآلن من دكتورنا احلبيب األستاذ عبد احملسن القحطاين



تكم، ولكم ومنكم، وما أنا إالَّ سبب وبدونكم ليست هناك          ثنينيا هي   - يف احلقيقة    - االثنينية   -
ثنينيات، وعربت فيها مبا أعتقد، وها أنا        قرأمت املقدمة يف اجلزء األول من اال       - مجيعكم   - وأظن   ثنينية؛ا

ري هذه   حضوركم ودعوة كل من له عالقة باألدب والكلمة يثْ          إنَّ:   أكرر دائماً ما قلت    - اليوم   -
 التكاتف سيجعل   االثنينية؛ فأرجو أن تواصلوا احلضور، وأنا أعتقد أن استمرارنا ذا اجلمع وذا             

االثنينية أكثر إشراقاً وأكثر تألقاً، وأرجو أن تتصرفوا مجيعاً على أن كالً منكم صاحب هلذه الدار                   
 .وصاحب هلذه االثنينية؛ وما أنا إالَّ أحدكم ال أكثر وال أقل، وشكراً دائماً ملشاركتكم

 

 :ورد احملتفى به على رغبة الدكتور عبد احملسن القحطاين بقوله
إين أعرف  :  خي الدكتور عبد احملسن القحطاين يف هذه املداخلة تناول بعض األمور، قال              أ -

العبيد قبل مخس سنوات، بالفعل أنا أذكر أول لقاء مع الدكتور القحطاين قبل حوايل ست أو سبع                   
سنوات، مث عند اشتراكنا يف حوار إذاعي أو باألصح مناقشة موضوع عن توجهات الثقافة يف اململكة                 

 .لعربية السعودية، أو ما هي الثقافة؟ يف أحد الربامج اإلذاعيةا
 صندوق األديب أبشرك أنه أخذ طريقه إىل املسؤولني، وهناك متابعة من نادي الشرقية، وأنتم               -

 أن يصل الرد    - إن شاء اهللا     - األمور إذا ارتفعت ال نستطيع أن نصل إليها، ولكن أرجو            تعرفون أنَّ 
 سبة لنص القصيدة  ا بالن قريباً، أم  ..أحب أن أكون مستمعاً،     - يف الواقع    - نص واحد، ولكين     فلدي 

 . فإذا كان هناك وقت فيما بعد فسألقيه عليكم إن شاء اهللا
 

  ))مداخلة الدكتور عبد ا املعطا�ي(( 
 :مث حتدث الدكتور عبد اهللا املعطاين رئيس قسم األدب جبامعة امللك عبد العزيز جبدة فقال

 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني -
 كما تفضل   -إذا أردت أن تكسر عنق رجل فامدحه يف وجهه، ولعل االثنينية            :   تقول العرب  -

 هي مداخالت علمية، إضافة إىل هذا اإلطراء وهذا التكرمي، وهذه احلفاوة اليت             -األستاذ عبد املقصود    
إنين لو استقدمت من أمري ما استدبرت ملا اخترت أن أكون خمتصاً يف             ..  ساتذة، ولألسف تفضل ا األ  

النقد األديب، ملاذا؟ ألن هذا االختصاص موضوع إحراج، إما أن متدح وإما أن تقول غري ذلك؛                   
اإلنسان، راً، وحب الثناء طبيعة     صقَزاً وم ربيهوى الثناء م  ..  واإلنسان بطبيعته مفطور على حب املدح     

 أو  - أن أي مداخلة     - أو من يتيقن     -إالَّ أن هناك من املوضوعيني ومن العلماء ومن األدباء من يعتقد            
ألقى .   هي ليست مدحاً بقدر ما هي مداخلة علمية، قد تفيد احلاضر أو قد تفيد السامع                -أي نقاش   

 :ومن ضمنها بيت يقول.. أحد الشعراء قصيدة



ــط   ــذي خ ــامل إالَّ الَّ ــالقلموال ع  ب
. 

ــز     ــيس ملعج ــيا فل ــن الدن ــنح ع ت
. 

 

-   تنح عن  :  (وكيف تقول أيها الفىت؟ قال أقول     :  ما يفعل مفعل مع فاعل؟ قال     :   فقال له صيب
 .قال واهللا لقد طلبها عمك ليايل فلم جيدها) الدنيا فليس لعاجز

-        ثي ملن خيتص يف النقد األديب، ألنه سوف يفقد          من هذا املنطلق سوف تكون مداخليت وأنا أر
اوة والتكرمي أكثر مما    ـمون له من احلف   قد وقد ي  -الناس، إما أن ميدحهم وينال رضاهم وإعجام         

 .سد عليهح وإما أن يقول احلق ويصبح يف موضع ال ي-يستحق 
عر األستاذ العبيد، وأخص بالذكر املختص يف النقد األديب وهو           لعلي أداخل من حتدث عن ش      -

وإمنا هو شعر عادي، وإن حتدث      ..  الدكتور العفيفي، فما مسعته من النصوص مل أستطع أن أجد فيه شيئاً           
عن مناسبات تارخيية فهو شعر جيعل الناقد حيتار كيف حياور هذا النص؛ ولعل النصوص اليت سوف                  

 .العبيد أمجل وأحسن من هذا النص، أو من هذه النصوص اليت استمعنا إليهايأتينا ا األستاذ 
 وهناك من خلط كثرياً حينما حتدث عن الشعر، فقال الرومانسية والتاريخ والكالسيكية               -

اجلديدة، وهذه مصطلحات هلا مدلوالا، وأعجزت كثرياً من النقاد وال أدري ما املقصود بالتاريخ؟               
ية يستبصر ا الناقد يف تفسري النص، ولكن أن يكون هذا النص تارخيياً وخيرج عن               هناك سياقات تارخي  

 إىل أن الناقد ال بد أن ينظر إىل النص من حيث            أنا أعتقد أن يف هذا شيئاً من التجاوز، إضافةً        ..  أدبيته
اد املسلمون مع   لغته، فاللغة هي اليت أعجزت النقاد وما زالوا منذ نشأة النقد األديب حينما تعامل النق               

النصوص القرآنية املبدعة أو املعجزة؛ وبعد ذلك انطلقت النظريات النقدية وحتدثوا عن لغة النص                
 :حديثاً مجيالً، تستطيع من خالله أن تتذوق هذا النص، فحينما مثالً يقول بشار بن برد

 ثعالــبهي محــرطَّــوبالشــوك واخلَ
. 

ىـف باحلص ـل يزح ـ كجنح اللي  وجيش 
. 

تطالعـــنا والطـــل مل جيـــر ذائـــبه
                                                            . 

هاـدر أم ـي خ ـه والشمس ف  ــغدون ل  
. 

 

 : إىل أن يقول-
وأســيافنا لــيلٌ ــاوى كواكــبه   

. 

ــنا    ــوق رؤوس ــنقع ف ــثار ال ــأن م ك
. 

 

 هذه لغة مجيلة لغة عمالقة، حينما أحتدث أنا عن هذا النص ال أحتدث عنه من حيث تارخييته أو                   -
ث كالسيكيته، أو رومانتيكيته، وأدخل يف متاهات ومصطلحات ال قبل هلا؛ وإمنا أحتدث عن                من حي 

لغته الراقية والرائعة، اليت حينما أعرضها يشدو هلا السامع وتطرب هلا اآلذان؛ وشكراً لكم والسالم                
 .عليكم



 : ورد احملتفى به على كلمة الدكتور املعطاين فقال-
هذه :   على هذه اللفتة الكرمية يف التوجيه ألمهية النقد؛ يف الواقع             شكراً للدكتور املعطاين   -

القصيدة هي إحدى القصائد اليت اختارا جلنة شكِّلت من رابطة األدب اإلسالمي العاملية، ونشرت يف               
جمموعة خمتارات شعرية ألعضاء رابطة األدب اإلسالمية العاملية فيها من مصر، وسوريا، والعراق،               

وتصوري أن أمهية النقد تنطلق من مبادىء أساسية ومذاهب         ..  جلزائر، ومراكش، وغريها  وتونس، وا 
 .أيضاً، وحنن نؤرخ لألدب، مبناهجه املختلفة قدميها وحديثها

أعتقد ليس يف هذا غضاضة، كل      ..   فإذا حتدث بعض الباحثني وأشاروا إىل تعيني مذهب بعينه         -
ن يكون مدار البحث، وقد ختتلف وجهات النظر يف نقد          ما هنالك أن النص األجود هو الَّذي جيب أ        

وهو "  يا أمة احلق  "  :ديوان..  النص األديب بني أديب وآخر، واألستاذ العفيفي أنا أعطيته الديوان كامالً          
 الَّذي اختار هذا النص، وال أدري عما إذا كان له تعليق يف هذا املوضوع؟ 

 

  ))ر املعطا�يتعليق الدكتور العفيفي على كلمة الدكتو(( 
 :وعلق الدكتور العفيفي على كلمة الدكتور املعطاين فقال

 بكل احملبة وبكل سرور كما قال أخونا الدكتور املعطاين هناك مذاهب ومذاهب ال حصر هلا،                -
لكن الرومانسية مذهب مفروغ منه، والكالسيكية مذهب مفروغ منه، التاريخ عندما تسمع قصيدة              

إا تاريخ  :   احلوادث يف وادي النيل، ماذا نقول عنها؟ ال ميكن إالَّ أن تقول             تتحدث أبياا عن كبار   
إا قصيدة  :  ملصر؛ وعندما تسمع قصيدة العمرية حلافظ ماذا تقول عنها؟ ال ميكن إالَّ أن تقول عنها               

تاريخ لعمر بن اخلطاب؛ كذلك عندما قلت عن قصيدة حوار مع التاريخ إن الشاعر حتدث يف القصيدة                 
 عن القدس وعن ضياع القدس، ماذا       - أيضاً   -ن هوالكو وعن غزواته لإلسالم وللمسلمني، وحتدث        ع

تقول عن هذا إالَّ أا فعالً من صلب التاريخ؟ هل لدينا تاريخ أكثر من القدس يا أخي؟ هل لدينا تاريخ                    
 أكثر من ضياع لبنان؟ هل لدينا تاريخ أكثر من أفغانستان وما جيري فيها؟

إن هناك نقاطاً ال يتسع الوقت لشرحها، فإذا أراد الدكتور أن أضرب له أمثلة مبا               :  قلت وقد   -
 فنحن عرفنا الرومانسية قبل أن      - كمذهب غريب وكمذهب عريب أيضاً       -يقال يف صميم الرومانسية     

يعرفها الغربيون، ولكن حنن العرب لدينا إحساس بالضعف، وإحساس بالتخلف، إحساس جيعلنا حنمل              
بل هو أمر ال    ..  وماتنا احلديثة وننسبها للغرب، كي جند عند بعض الناس سوقاً لكالمنا، هذا شيء            مفه

أؤمن به إطالقاً، فكالمنا حقيقة فيه رومانسية، وفيه إبداعية، وفيه جري وراء الطبيعة، وفيه جري وراء                
 .احلب، وفيه نوع من العزلة



عندما نأيت إىل الكالسيكية    ..  هلي إىل اليوم   هذا هو املذهب الرومانسي، مليء من العصر اجلا        -
وهو "  فجر األمة العربية  "  :مبعىن احملافظة ومبعىن التقليد صحيح، فالشيخ العبيد عنده حمافظة، ويف ديوانه          

فيه رومانسية مبعىن الكلمة، فقد تكلم عن احلب بكل مقاييسه، وتكلم            "  فجر حياته هو  "..  يف احلقيقة 
 ..إىل آخره.. و.. و.. وتكلم عن اهلروب من الناس ومن أدران احلياةعن الطبيعة بكل أبعادها، 

 وهذا هو معىن مفهوم كلمة الرومانسية، ومفهوم كلمة احملافظة، ومفهوم كلمة حىت الرمزية               -
             ي أتيت بكل هذه األشياء    أيضاً لديه، وحىت السريالية، ولو أين مل أعثر لديه على السريالية، ولكن ..

 .اهد فيها، ولكن نظراً لضيق الوقت فقد فضلت أن أعطي احملتفى به فرصتهولدي أكثر من ش
فإن لدي مئة صفحة عن دراسة شعر الشيخ العبيد، وال ميكن أن يتخيل إنسان               :   وكما قلت  -

أن ناقداً يقوم بدراسة ديوان شاعر ال يتطرق إىل جانب اللفظ، وإىل جانب املعاين، وإىل جانب األفكار                 
 إىل جانب اإليقاع الشعري، إىل جانب املعاين،        - إذا كانت لديه     -جانب املوثقة عنده    اجلديدة، وإىل   

إذا أتيحت يل فرصة    :  إىل جانب اخليال، إىل جانب الصورة، كل هذا موجود يف هذه الدراسة؛ وقلت             
  بواسطة النادي األديب؛ وستكون يا أخي      - إن شاء اهللا     - أو على األقل سأحاول نشرها       - مستقبالً   -

العزيز أول من سيهدى إليه نسخة، وساعتها أحب أن أمسع رأيك الصريح عندما تقرأ وهل هناك فعالً                  
 .تاريخ أو ليس هناك تاريخ؟

ما هي أدبيات البترول؟ البترول     ..  أدبيات البترول :   ونقول - مثالً   - عندما نتحدث اآلن     -
 سيوحي لنا ذلك؟ ال بد أن هذا سيوحي         خلق موجة تطور يف هذا البلد املضياف الكرمي، ولكن ما الَّذي          

يل مبنظور يف الناحية االجتماعية، ويف الناحية االقتصادية، ويف الناحية الشكلية، ويف الناحية كذا                 
حينئذ ميكنين أن أربط بني التاريخ وبني الشعر وأربط بني االجتماع وبني الشعر؛              ..  إىل آخره ..  وكذا

.. دوح، وأربط بني الرثاء وبني امليت، وبني كذا وبني كذا          كما أربط بني املدح وبني الشخص املم       
 لألمة  - فعالً   -فعندما أربط بني شاعر وبني التاريخ فال بد أن يكون هناك منظور تارخيي، حدث ووقع                

فلديه أربع قصائد   ..  أستشهد بقصيدة واحدة، وإالَّ   :  اإلسالمية أو لألمة العربية على األقل، فأنا قلت       
 التقل عن كربى حوادث النيل، عن عمرية حافظ، عن أمحدية عبد             - فعالً   -تاريخ  أخر يف صميم ال   

 ..املطلب
 من مبدئه إىل منتهاه، وأظنه معايل        ويف احلجاز هنا شاعر عمل ملحمة عن حياة الرسول            -

وكلها ..  األستاذ حسني عرب، وقد تناول غزوات الرسول من بدر إىل أحد إىل فتح مكة، إىل آخرها                
تارخيية وال أدري هل تسرب إىل قلب األستاذ عبد اهللا املعطاين شيء من االقتناع أم ما زال                  حوادث  

:  وشكراً للدكتورين  - إن شاء اهللا     -؟ إذاً فلينتظر حىت نوافيه ذه الدراسة عند طباعتها          !!حيمل شيئاً 
 . الدكتور القحطاين والدكتور عبد اهللا املعطاين



  ))حممد علي جوزو مفيت جبل لبنانكلمة مساحة الشيخ الدكتور (( 
 :مث أعطيت الكلمة لسماحة مفيت جبل لبنان الشيخ الدكتور حممد علي جوزو فقال

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، وعلى آله وأصحابه أمجعني،                -

 :ن، أما بعدوالتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدي
 فقد أسعدين أن أشارك يف هذه الليلة الطيبة املباركة مع أخوة كرام، من أدباء وشعراء                   -

            ر هذا الَّذي أراه يف اململكة      وأساتذة، ميثلون الوجه األديب هلذا البلد الطيب، والَّذي يهمين هو أن أقد
ة، وأي بلد أوىل من هذا البلد من         هو تكرمي للكلم   - أو تكرمي الشاعر     -اليوم، ذلك أن تكرمي األديب      

تكرمي الكلمة، ألن الكلمة كانت حياته كانت تارخيه، كانت حضارته، هذه الكلمة اليت أنزهلا اهللا على                
 كشجرة طيبة أصلها ثابت      كلمة طيبةً  أمل تر كيف ضرب اهللا مثالً     :   فغريت وجه العامل   قلب حممد   

 صدق  ا ويضرب اهللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون      وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حني بإذن ر        
 .اهللا العظيم
 . هذه الشجرة الضاربة اجلذور يف األرض القوية تؤيت أكلها كل حني بإذن را-
 وها حنن نعيش مع أديب عصامي كون نفسه بنفسه، وهذا عمل كبري ال شك أنه يستحق منا                  -

 عرب عن نفس صاحبه، وعرب عن املعاين اليت تعتلج يف           التقدير والتكرمي، ومهما قيل يف شعره فهو شعر       
 .نفسه ويف صدره، ولقد أثارين ما حتدث يف شعره عن لبنان

 لبنان هذا البلد املنسي عند العرب، لبنان يا أخي مل يشهد حرباً أهلية كما يظن الناس، بل                    -
احلرب على أرضنا كان    شهد لبنان حرباً عن العرب مجيعاً، هي حرب مع إسرائيل؛ حنن عندما نشبت               

ذلك بسبب ترحيبنا واستقبالنا للثورة الفلسطينية إىل أرضنا؛ أردنا أن نقف إىل جانب هذه القضية                 
قضية األمة، وانطلقنا بكل ما عندنا من إميان ومن صدق، نقف وراء هذه القضية، وجناهد مع                ..  الكربى

ن دخلت عوامل كثرية يف إفساد األمر، هذه        إخواننا بكل ما استطعنا وبكل ما لدينا، وكانت النتيجة، أ         
ألن بعض الدول العربية أرادت أن      ..  العوامل منها العريب ومنها األجنيب؛ ولقد كان الفساد العريب أكثر         

فتاجرت ا على حسابنا، وعلى حساب شعبنا، وعلى حساب الشعب           ..  تتاجر بالقضية الفلسطينية  
اء، حنن ضحية ومل نكن يوماً ما لنتقاتل فيما بيننا، لوال هذا            الفلسطيين، وعلى حساب األمة العربية مجع     

التدخل اخلارجي الَّذي أفسد كل شيء يف لبنان، وضاعت القضية الفلسطينية على يد بعض العرب                 
 .أكثر مما ضاعت على يد إسرائيل



أريد أن أكرر تقديري لصاحب هذه الدار الَّذي دعانا اليوم لنشارك يف هذه               :   يا أخويت  -
 ألنه أحب األدب واألدباء والشعر       - بارك اهللا به      -ملناسبة الطيبة، الشيخ عبد املقصود خوجه        ا

والشعراء، وأحب العلم وأهله، فكانت هذه االثنينية اليت أشارك فيها ألول مرة، وكم سعدت وأنا                 
     دبية الثقافية يف   ه املناسبة الطيبة، وسعدت أيضاً بأن أرى هذه النهضة األ         ذأشارك هؤالء األخوة الكرام

 .اململكة
-           نة واضحة شاركت منذ مدة يف مهرجان اجلنادريضة بي ة، ولقد أعجبين من الشعب      هناك

 هذا اإلقبال على الندوات الفكرية املنفتحة، اليت دار احلوار فيها           - من شبابه من أساتذته      -السعودي  
   ؛ ولقد شاركت يف أكثر من مناسبة        رأة، ونوقشت قضايا األمة بإخالص متناهٍ      بكل صدق وبكل ج

 .ورأيت هذه النهضة متتد وتتسع، فبورك للمملكة ضتها هذه
 

بلد القرآن، القرآن الَّذي تأدبنا مجيعاً على تأديته، والَّذي تعلمنا مجيعاً            ..   فهذا بلد اإلسالم   -
ل التاريخ وأن    أن حنو   الستطعنا - كما جيب    -لغتنا وفصاحتنا وعلمنا من خالل آياته اليت لو تدبرناها          

نغري التاريخ كما غريه أسالفنا الَّذين محلوا القرآن يف قلوم، ومحلوا السيوف يف أيديهم، وجاهدوا يف                 
 . عربياً لعلكم تعقلونإنا أنزلناه قرآناً: اهللا خري جهاده

 

الميني الَّذين  لغة العرب اليت كرمنا اهللا ا، وعلينا أن نكرم األدباء اإلس           ..   هذه لغة القرآن   -
حيملون يف قلوم آداب اللغة العربية اإلسالمية، وأن نكرم كل إنسان عمل من أجل إعالء كلمة اهللا يف                  

ويف غري هذا البلد، إن التكرمي لإلنسان يف حياته شيء عظيم، ولذلك حيلو لألديب أن يرى                ..  هذا البلد 
يب خدم أمته وقدم هلا شيئاً يستحق عليه          أنه أد  - أيضاً   -أثر عمله بني الناس وحيلو له أن يسمع          

 .التقدير
 

 فشكراً للذي هيأ لنا هذه الليلة الطيبة، وشكراً للمحتفى به الَّذي أمسعنا، ولذلك أريد أن                  -
أكرر تقديري له، ألنه تذكر لبنان وكتب كتاباً عن بريوت، وأرجو أن يكون قد زار بريوت، وأن تعود                  

ضيافاً يستقبل أهل هذا البلد بالتكرمي والتقدير، وأن يعود األمن            بريوت إىل سابق عهدها، بلداً م      
واالستقرار إىل لبنان، وأن يكون لبنان امليدان الثقايف الَّذي عرفناه من قبل، والَّذي حيبه كل عريب حيب                 

 . األدب وأهله؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ))سؤال الدكتور غازي زين عوض ا((  
تور غازي زين عوض اهللا سؤاالً إىل الضيف الكرمي يسأله فيه عن رأيه يف                ووجه الدك 

 التعددية الفكرية، وهل يعتربها ظاهرة ثقافية صحية؟



 

 :فأجاب احملتفى به قائالً
يف الواقع التعددية قضية واضحة يف أدبنا العريب، الَّذي يتتلمذ على            :   شكراً للسائل الكرمي   -

ولكن أنا ما ذنيب    ..   بوضوح؛ نعم التخصص نراه اليوم يف األدب ويف غريه         أدبنا العريب يرى هذا األمر    
.. إذا تتلمذت على رجال ترى التعددية يف أفكارهم واضحة، جنده شاعراً، وجنده كاتباً، وجنده مؤرخاً               

 يف األدب العريب املعاصر ليست جديدة، وكوا ظاهرة صحية أو غري              - أيضاً   -هذه املوسوعية   
د أن اإلنسان إذا مل ير يف نفسه القدرة والكفاءة على املمارسة، ال يستطيع أن يعدد                  أعتق..  صحية

 .القضايا الفكرية واملناهج الفكرية
 باألخوة يف الفندق، ومل أكن أعلم ماذا سيقولون، وأكدت           - أيها األحبة    - قبل اجتماعنا    -

 عما يريد أن يتكلم به؛ كي نبعد عن         واهللا إن كل واحد منا مسؤول أمام اهللا       ..  امسعوا:  عليهم وقلت هلم  
 أننا قبل أن نصل إىل      - املدح ذبح لإلنسان واحلقيقة      إنَّ..  اامالت مثل ما قال األخ الكرمي املعطاين      

هنا مسعنا من األخوة أن الَّذين حيضرون هذه الندوة ال بد أن يكون فيهم من يتكلم عن الشخص من                    
 .بهواقع إنتاجه األديب، ومن واقع ما كت

 أعتقد أن التعددية إذا كنت تقصد ا املوسوعية يف الفكر، فهذا يتوقف على قدرة اإلنسان                 -
وهل ميلك الشعر؟ وهل ميلك البحث العلمي؟ وهل ميلك كتابة املقالة؟ فإذا رجعنا إىل أدبنا العريب                  

مية يف آن واحد؛    وجدنا دالئل كثرية ونصوصاً كثرية من أناس ميارسون الشعر والبحث والثقافة اإلسال           
أعتقد أن هناك شخصاً ميثل مدرسة يف هذا االجتاه وكلكم تعرفونه إنه األستاذ عباس حممود العقاد                  

مل يتخرج من جامعة، ولكن التعددية يف فكره واضحة؛ فهو شاعر وهو باحث، وهو كاتب،               )  رمحه اهللا (
إذا أراد أن يكون مؤرخاً، ال بد أن   أقول ال بد أن ميلك صاحب التعددية األدوات جبدارة، ف         ..  إىل آخره 

يدرس هذه القضية؛ وإذا أراد أن يكون كاتباً فعليه أن يدرس املقالة يف مقدماا ويف نتائجها ويف                    
 . وشكراً.. أسلوا، وأن ميلك من الثروة اللغوية ما يؤهله ألن يكون كاتباً، إىل آخره

 

  ))تعقيب من الدكتور عبد ا املعطا�ي(( 
 الدكتور عبد اهللا املعطاين على إجابة األستاذ العبيد على سؤال الدكتور غازي زين        مث عقب 
 :عوض اهللا فقال

 أخرى، ولكين آثرت جانب      حتدث الدكتور العفيفي حديثاً كأنه حيفزين إىل أن أحتدث مرةً           -
 العودة  الصمت لكي ال تشتعل معركة نقدية يصعب إطفاؤها هذه الليلة؛ ولكن الَّذي حفزين أكثر إىل               

وإمنا أقصد من   ..  إىل احلديث هو األستاذ العبيد، فأنا أستميحه عذراً مل أقصد املدح من قبل القائلني              



قبلي أنا؛ فأنا مل آت هنا ألمدح وإمنا أتيت ألداخل مداخلة علمية، أو أسأل أو أطرح نقاشاً، وأما املدح                   
ال ضري يف هذا، وقد     ..  مة حممد على ضالل   ال جتتمع أ  :  واإلشادة ممن يعرفون األستاذ العبيد؛ وللعلم     

ل داخلت ما طرح، فنحن مل نسمع بعد        قَُأليستحق أكثر؛ وكذلك النماذج اإلبداعية اليت انتقدا، أو فَ        
أنا مل أقصد   ..  ما وعدنا به األستاذ العبيد، ولكل متذوق ولكل ناقد وجهة نظر معينة؛ والعفو ألستاذنا              

 . اآلخرين وإمنا قصدت نفسي وشكراً
 

  ))ختام األمسية(( 
 :واختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بقوله

 شكراً جزيالً لضيفنا الشيخ عبد الرمحن بن عبد الكرمي العبيد، الَّذي أتاح لنا فرصة لقائه هذه                 -
الليلة، واالستماع إليه، والتعرف عليه عن قرب، ومن خالل ما قيل عنه من خالل ما قدمه األساتذة                  

 على حضورهم وعلى ما     - أيضاً   - الَّذين سامهوا معنا يف هذه الليلة يف االحتفاء به؛ نشكرهم            األدباء،
ثنينية األسبوع القادم   ا يف   - بإذن اهللا    - على حضوركم، وسوف نلتقي      - أيضاً   -قدموه، ونشكركم   

 . جواً آخر من االحتفاء والتكرمي- أيضاً -مع معايل األستاذ حسني عرب، لنعيش 
م صاحب االثنينية اللوحة التذكارية لضيف هذه الليلة مث          أن ينفض عقد احلضور قد     وقبل   -

توجه اجلميع إىل موائد طعام العشاء شاكرين صاحب الدارة على حسن ضيافته وعلى ما قدمه هلم من                  
خري مث ودعوه داعني اهللا أن جيزيه       .  موائد دمسة أدبية وثقافية تفوق موائد الطعام الغنية مبا لذ وطاب           

 .اجلزاء على ما قدم
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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