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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 .يم، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني بسم اهللا الرمحن الرح-
 أهالً ومرحباً بكم جمدداً يف هذا امللتقى املبارك إن شاء اهللا، ويسرنا بامسكم مجيعاً أن نرحب                  -

وحنتفي يف هذه الليلة بسعادة األديب األستاذ عبد الكرمي عبد اهللا نيازي، ويسرين يف البداية أن أقرأ                   
 :سريته الذاتيةشيئاً من 
هـ، وتلقى تعليمه مبدارس    ١٣٥٥ األستاذ عبد الكرمي عبد اهللا نيازي ولد مبكة املكرمة عام             -

 .الفالح مبكة املكرمة
 . أكمل دراسته اجلامعية بكلية احلقوق بالقاهرة-
 وهو أمني عام نادي مكة الثقايف، وأمني عام الندوة العاملية اإلسالمية األوىل بوزارة احلج                  -

 .األوقافو
 له مؤلفات كثرية، وجهوده يف الصحف واالت الثقافية بارزة ومعروفة، وله مكانة مرموقة               -

 .بني الكُتاب واملفكرين العرب واملسلمني
 كل مؤلفاته تدعو إىل جعل العقيدة اإلسالمية األساس الفكري والروحي لألمة اإلسالمية،               -

 .قوانينهاونظم حياا وأساس دستورها ونظم حكمها و
 من أنصار الدعوة إىل ترسيخ الوحدة اإلسالمية، والعمل على انصهار اجلهود اإلسالمية يف               -

 .بوتقة واحدة ومسار واحد لتحقيق الوحدة املنشودة
 يبذل جهوداً كبرية يف دفع املغالطات وتوضيح احلقائق التارخيية، وإبراز احلقائق أمام الشعوب              -

اء يف ذلك احلقائق التارخيية عن فلسطني والقدس واملقدسات اإلسالمية،          اإلسالمية بصورة واضحة، سو   
 .أو احلقائق السياسية، أو احلقائق الفكرية عن الدين واحلياة

 :أهم مؤلفاته
/ إليكم يا علماء الغرب   /  معركة التحدي احلضاري  /  حنن أبناء األفاعي  /   شكوى العباقرة  -

مسؤولية /  عبد اهللا الفيصل عبقرية الشعر اخلالدة     /  رب زبيدة وداعاً يا د  /  القرآن الكرمي معجزة وتشريع   



رجال /  أحاديث من أرض النور   /  أفكار خطرة /  القمة واملسؤولية /  الشعوب اإلسالمية ومستقبل األمة   
الفهد القائد وعطاء اجلزيرة    /  حكايات للناس والزمن  /  الفهد القائد وبناء املواطن الصاحل    /  ومواقف
 . عبد الوهاب أمحد عبد الواسع/قضايا فكرية/ العربية

 بامسكم مجيعاً نرحب بضيفنا الكرمي األستاذ عبد الكرمي عبد اهللا نيازي، ويف البداية هذه كلمة                -
 : األستاذ عبد املقصود خوجه) االثنينية(ترحيب وتقدير لصاحب 

 
 

  ))كلمة احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :د خوجه مرحباً بضيفه واجلمهور قائالًمث حتدث سعادة األستاذ عبد املقصو

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خري خلقك،                -

 .وخامت أنبيائك، صفيك وحبيبك، سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 : أيها األحبة-

 

الً ومرحباً بكم يف هذا امللتقى الَّذي يتضوع بعطر          وأه..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     -
ونرحب من خالله أمجل ترحيب، باألخ األستاذ األديب عبد الكرمي نيازي، فهو ليس غريباً عن               ..  احملبة

الَّذي ورث عنه حب    ..  دنيا الكلمة، فوالده فضيلة الشيخ عبد اهللا بن علي بن حممد نيازي رمحه اهللا              
 الفكر، وسار على دربه القومي ومنهجه السديد، وحب الكلمة الَّذي يسري             العلم والعلماء، وجمالس  

 .يف دمه
 

فكرت طويالً فيما أحل علي به       "]  وداعاً يا درب زبيدة   [:   يقول األستاذ نيازي يف كتابه      -
 وأنا عاشق ملا جيود به الوجدان، يسطره هذا الساحر، والَّذي كلما            -وما استهواين فيه القلم     ..  اخلاطر

حترك أجنب بنات الفكر ورائعات اخليال، وحنت من خامات اللغات أنغام احلدا حني مس اهليكل اللغوي                
بعصا اجلمال السحرية اليت غمسها يف حبار العاطفة العذرية، ورسم ا صوراً تأخذ مبجامع القلب                  

 .دان القارئوذه التعابري اجلميلة تنساق كلمات األستاذ نيازي إىل وج".. وتعانق شطحات اللب
 

 إنَّ األستاذ عبد الكرمي نيازي رغم ثقته العميقة بنفسه، وبكتاباته، ال حيكم على عطائه، وإمنا                 -
فاحلكم ألعزائي القراء، وأمنييت الرأفة يب، فإن أحسنت شكَروا، وإن          "  :يترك ذلك للقارئ حني يقول    

 ".هذا خلق املسلم.. جاوزت طموحي عفَوا ومتنوا التوفيق



وكلمة شكر نزجيها من سويداء الفؤاد      ..  إنَّ اجتماعنا اليوم ما هو إالَّ ملسة وفاء       :  ا األحبة  أيه -
رغم الظروف الصحية اليت يعايشها،     )  االثنينية(الذي لَبى دعوة    ..  لزميلنا األستاذ عبد الكرمي نيازي    

ن املدينة املنورة بعد إلقاء     نتيجة احلادث املؤسف الَّذي جعله رهني املقعد املتحرك، عندما كان عائداً م            
أنْ جيعل ذلك يف ميزان حسناته، وأن يثيبه على         )  سبحانه وتعاىل (حماضرة يف ناديها األديب، نسأل اهللا       
 .كل ما قدم يف سبيل الكلمة والفكر

 إن األستاذ عبد الكرمي نيازي زميل يف أسرة نادي الكلمة، ويستحق منا كل تقدير على                   -
ائه الثر، حيث بلغت مؤلفاته أكثر من ستني كتاباً، وضمت كثري من كتبه قضايا              جهوده املتواصلة، وعط  

ذات أمهية، تتعلق باإلسالم، وبالشباب، وباألسس التعليمية، واملنهجية اليت ينبغي أن نركز عليها ونظهر              
 .الدور البناء هلا

سارت عليها معظم    والَّذي يطالع مؤلفات األستاذ عبد الكرمي نيازي، يالحظ اخلطوط اليت             -
مؤلفاته العديدة، واليت طرق من خالهلا قبل عدة سنوات كثرياً من املواضيع الثقافية اهلامة، مثل القضايا                
الفلسفية، واملسؤولية يف اإلسالم، والبناء احلضاري، وقضية اإلبداع، اليت يثريها بعض الكُتاب يف               

ستدعي منا أن تكون على بساط البحث، ففي كتابه         اآلونة األخرية، واليت ال تزال من القضايا اليت ت        
تناول مقومات اإلبداع وخلصها يف احلرية، والنضج، واكتمال الشخصية، والتربة          "  أفكار خطرة "  :القيم

باإلضافة إىل األدوات اليت يتعني على اتمع توفريها للمبدع، حىت          ..  الصاحلة اليت يترعرع فيها اإلبداع    
وغريه من املسائل الشائكة    ..  وقد حلل بطريقة علمية ومنهجية هذا املوضوع      ..  يتمكن من إبراز مواهبه   

 .اليت تشكل هاجس األمة اإلسالمية يف حاضرها
وذه املناسبة، نوجه   .. ومما ال شك فيه أنَّ األستاذ بذل جهداً كبرياً يف إصدار كل هذه الكتب              -

برية يف نشر العديد من مؤلفات األستاذ نيازي،        الشكر لنادي مكة الثقايف األديب، الَّذي ساهم مسامهة ك        
ونتطلع أن تقوم األندية األدبية يف خمتلف مناطق اململكة جبهد مماثل، تدعم به املبدعني يف رحاا، حىت                  

 .تتألق مساء حياتنا األدبية ذه النجوم الزواهر
 لكم  -مراراً   كما ذكرت    - وأحب أن أنوه يف كلمة أخرية إىل أن هذه الدارة، والندوة               -
وليس هناك دعوات، فكل من له عالقة بالكلمة نرحب به، ونستمع إليه، ونسعد بتواصله                ..  وبكم
 .معنا

، احلوار الَّذي يدور بني احملتفى به والسادة احلضور،         )االثنينية( كما أنه من احملاور األساسية يف        -
في السائل بتوجيه سؤال واحد يكون      وحىت نتمكن من إتاحة الفرصة ملعظم املشاركني، نرجو أن يكت          

متعلقاً بالضيف، وميثل السؤال واإلجابة عليه إضافة تثري معطيات األمسية اليت هي يف األساس توثيق                
 .بالصوت والصورة والكلمة ملسرية رائد نعتز بتكرميه



، أكرر الشكر لألستاذ عبد الكرمي نيازي، على تفضله باالستجابة هلذه الدعوة            :   يف اخلتام  -
وجتشمه مشقة احلضور ليمتعنا بذكرياته، وجتربته، ومسريته، اليت نرجو هلا دوام االستمرار واالزدهار يف              

 .رياض الفكر واألدب
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

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

 . الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته بسم اهللا-
 كم كنت أمتىن أن أكون معكم الليلة، وأنتم تكرمون أديباً كبرياً من أدباء هذه البالد الطيبة،                 -

 -عبد الكرمي نيازي، الَّذي أسهم      /  ورجالً يستحق كل تقدير واحترام، وهو الزميل األديب األستاذ         
وكنت ممن سعدوا بزمالته هو وجمموعة من        ..   األدبية يف ربوع بالدنا     يف إثراء احلركة   -دون شك   

 أعالماً وصفوة من رجال العلم والفكر والصحافة         - وهللا احلمد    -اإلخوة األفاضل، الَّذين أصبحوا     
عبد اهللا اجلفري، حممد صاحل باخطمة،      :  واألدب؛ ال تسعفين الذاكرة بذكرهم مجيعاً، ولكين أذكر منهم        

 رجال  - يف ذلك الوقت     -اري، حممد مجيل فضل، حممد إمساعيل جوهرجي؛ وكان يرعانا          عثمان مليب 
كبار تعهدونا بالتربية، وأخذوا بأيدينا، وحرصوا على تنمية مواهبنا، ومنحونا الفرصة للمسامهة يف               

اهللا يف بقائه   عبد الرزاق بليلة، أطال     /  احلركة األدبية وعلى رأسهم أستاذنا الكبري املريب الفاضل األستاذ        
واألستاذ عبد الغين قسيت،    )  رمحه اهللا (وأمد يف عمره، واألستاذ الشاعر اإلنسان طاهر زخمشري           

 ..واألستاذ حسن قزاز، وغريهم كثريون
عبد الكرمي نيازي تعبرياً عما يف نفوسنا، وعما نكنه         /   وال شك أنَّ يف تكرمي الزميل األستاذ       -

به وبأدبه ومبسامهاته؛ وإننا نقف لنشد على يده معتزين ومقدرين            مجيعاً له، وداللة على اعتزازنا       
ومعجبني بصربه، وصدقه، وكفاحه؛ حىت يف اللحظات اليت أخذ يصارع فيها املرض العضال، ومل ينهزم               

باخلروج من تلك احملنة، اليت أسأل اهللا أن        )  جل شأنه (أبداً، وبقي شاخماً صابراً حمتسباً حىت أكرمه اهللا         
 . الشفاء العاجل ليواصل طريقه الَّذي بدأه، وعطاءه الَّذي ينتظره الكثريونيتمم له

 وشكراً لكم يا أخي عبد املقصود، وشكراً ألسرة االثنينية وأنتم تكرمون هذا الرجل اإلنسان               -
والصديق العزيز، وأدعو الباري جل شأنه لكم وجلميع األحبة من رواد االثنينية بالتوفيق الدائم، وأن                

دائماً على اخلري، إنه مسيع جميب، وأن تقبلوا عذري عن عدم مشاركتكم هذا احلفل              )  تعاىل(عنا املوىل   جيم
 .الكرمي

 .. وتقبلوا احترامي وتقديري..  وفقكم اهللا-



  ))كلمة األستاذ عبد ا بغدادي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ عبد اهللا عبد ايد بغدادي، فقال

أمري الشعر العريب   "  شوقي"وقد سابق يف مثلها من قبل       "..  بة بيان لفَرس ِرهان   حلْ"  ":االثنينية  "-
 :ورسم هلا صورة رائعة يف يوم تكرميه، فقال

ــهِ  ــوم ِرهانـ ــالَِم يـ ــثْلُها ِللكَـ ِمـ
. 

ــخر     سي ــم ــبةٌ لَ ــت حلْ ــا أَن مإن
. 

والْمذاكــي الِعـــتاق ِمــن لُبـــناِنهِ  
                                                            . 

تتـــبارى أَصـــاِئلُ الشـــاِم ِفـــيها 
. 

 ــفَاِئه و ــٍد يف صـ ــن يـ ــيِمـ اِنِهِلـ
. 

، مـــا ِللمغنـــي)١(وتـــر يف اللَّهـــاِة 
. 

ــباهِة شــاِنهِ     و إلَــى نــم ــا أس أَن
. 

رب ســـامي الْبـــيان نـــبه شـــأِني 
. 

ــانه  ــن حسـ ــز مـ ــراه، وهـ يف ثـ
. 

مـــوكب الشـــعر حـــرك املتـــنيب 
. 

 

، وقد ضرب قُبتها على ربوة من       "عبد املقصود خوجه  " وفارس حلبة االثنينية وأديبها املُجلِّي       -
خوص األدبمجاد من رموز الِعلم وشرانة اجلنباِت بالوالل يف ِظالل الوادي، ريال، وتلة من ج. 

 وحيث يتم تكرمي النبغة منهم ِلسام ينفثُ الدر وحتفة طبقة عميقة الثقافة، ذهنية الرؤى،                 -
حلوار ممتع متنوع بني    وميوج جبمهرة من رجال الفكر واألدب، ويتواصل اللقاء م فوق أرضية خصبة             

 ..األجيال واألفكار
دليلُ عشقه املوروث لألدب؛ فقد عايش اهلَوادي، وسامر الطالئع، وناقش            "  واالثنينية  "-

     م ورد، وفىترعفوة منذ كان بةٌ أدبية مبكرة، فامتهن            الصاِسيطري عمر ونضري شباب؛ فتربت فيه م 
 .الة جملسهثنيين، وتصدر هالسمر يف صالونه األديب اال

 وقد صار شيخاً وقوراً ويأخذُ اِملخصرة بيِده، جيلس حتت قُبة من جمال فوق ربوة من جالل،                 -
عند قصره املنيف عليه حتيةٌ وسالم خلعت عليه جالهلا األيام؛ فقد عشقها وأحبها كما حيب احلب قربه                 

ب باحلب لديوان العرب؛ وعن حبه ووفائه       ووصاله وقلبه وفؤاده، وأعطاها عمراً وشباباً كَلَّل هامة األد        
اخلَالّب جتلو الليلة صورة ريانة طرزها احلب، وعالَ فيها الوفاء خلدنه ورفيق صباه، وِسمط دهره،                 

صاحب قَلَم برائع   "..عبد الكرمي نيازي  "  :األديب الكاتب، اجلهبذ، واإلعالمي الباهر    ..  وصنو عمره 
، سنبلته تطيب وغاللته من     ..بِريز، ونثٍر وإبداع مثِقل باجلَني    ، ريشته من ذهب إ    ..الكلم وبديع النغم  

يسكب الكلمة على الطَّرِس فيحيلها إىل      .  سندس قشيب، ما خطّ به إالَّ وفاء وما قَطَر مداده إال حباً            
إىل طيبات  ..  نغٍم وجرس، كأنه ذراع العاشق تلف األمل احلاين وغمة القلب، وتذيب ليايل الوجع              

                                           
 . الفمهي اللحمة املشرفة على احللق يف أقصى )١(



يبات، من سوانح حترك اليامسني، وتكُب الشذا يف العقول؛ عاشق متطلع إىل حسن، غامس قلمه                 وط
بعطر من حقول الورد والزهر، ومن ممرات اليامسني، وقالئد الفل والزنبق ينمو باقة حب وسوسن                 

 .وسلسل
يوم ..  باهزمناً، وترافقنا طريق العلم واملعرفة منذ مطلع شبابه، وشرخ ص          "  النيازي" صحبت   -

، وكنت على دسِت هذه املدرسة العريقة        ..كان يطلب املعرفة الوثيقة، يف مدرسة حتضري البعثات        
واملؤثرة يف النهضة املعاصرة؛ وبني أهل العلم نسب متصل، والتقيت به أخرى يف أكثر من موقع؛ وبعد                 

تندب منه حسناوات جياد سابغات     صولة وجولة له يف دنيا اإلعالم أبدع فيها إبداعة اجلُلوة املتأنقة، و           
.. ، وألالء من الذكر، ومجرة من ار، ووهج من احلب         ..رافالت، فكان الويف والندي واخلُلة وصاحبها     

 .يرخي الضحى عليه إزاراً
فلما انتهى أمله صحا قلمه،     ..   وقد فزعت وجزعت إثر حادث أليم وقع له وآملين أشد ما يؤمله            -

، يخلع على اللفظة    ..، فقلمه املبدع لن يكف عن الدفق واإلبداع       .. عافيته وعاد للقلب نبضه وللقلم   
، تأتيه شيقةٌ حواها شيق، مث ميضي ا صوب صيرورِتها دنيا من زهٍر             ..حباً جديداً، فيخلقها خلقاً جديداً    

 ميجه السمع،   وقَولة حق؛ يطوع الكلمة بقلمه لتلمع خلية نابضة؛ حديثه دائماً من خطرات العقل ال              
 ":أبو حيان التوحيدي"، متمثالً مبقولة فيلسوف األدباء ..وترتاح له النفس، ويطرب له القلب

لفظٌ عذب، ومأخذٌ سهل، ومعرفة بالوصل والقطع، ووفاء بالنثر والسجع، وتباعد من                "-
 "). فكريةقضايا" :كما يف كتابه(، ينشر احلكمة ..التكلف اجلَايف، وتقارب من التلطف اخلايف

 ويشرف اِهلمة، ويزيد يف الفهم واألدب، وينفِّق بضاعة أهل العلم يف السوق الكاسدة، ويوقظ               -
العيون الناعسة، ويبلُّ الشن املتغضف، ويندي الطني املترشف، ويذلّلُ قَعود الصرب، ويجم راحلة األمل،              

 ".ويحلي مر اليأس
حلو اجلَنى، عليه مسوح النور اجلابر والضوء        "  يازي األديب فالن"  :وليس آخراً ..   وأخرياً -

، رائق كبسمة تتهادى على غدير عذِْري املاء، ِبكر املوجة، صبِئي الشطآن،             ..اهلادي، والشعاع احلايف  
علوي الينابيع، مبحر يف زورقه الفضي املثقل باجلىن العنرب، حنو شطآن الغد املشرق، وطلعة األمل                  

امالبس . 

  ))كلمة األستاذ مصطفى عطار(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ مصطفى عطار فقال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد، وعلى آله                 -
 .وصحبه أمجعني



باً باالثنينية تعود    أيها اإلخوة األحبة، مرحباً باالثنينية تعود إلينا والعود أمحد كما يقولون، مرح            -
بعطاءاا العظيمة، تعود لتزرع احلب ولتزرع الوفاء، ولتؤكد أصالة األمة العربية واإلسالمية يف                
االحتفال بعلمائها ومفكريها، فترصد خطوام وتؤكد على أدوارهم احليوية اإلجيابية اليت أدوها يف               

لعربية واإلسالمية منذ فجر تأريخ اإلسالم؛      سبيل منع تأثريات الغزو الفكري، الَّذي بليت به األمة ا          
أن حتتفل هذا االحتفال، ألنَّ صاحبها هو خري خلف لوالد عظيم كان مهه             )  االثنينية(وليس غريباً على    

تشجيع الفكر، وتشجيع أصحاب القلم، وتشجيع العلماء، ومزاملة العلماء، حينما توىل أو كان                
 عن مطبعة احلكومة،    - أيضاً   -رمسية للدولة؛ كان مسؤوالً     مسؤوالً عن جريدة أم القرى، اجلريدة ال      

فكان يربط بني هاتني الوسيلتني يف نشر األدب ويف تشجيع األدباء، وكلنا يعلم أنَّ اجلريدة الرمسية                  
 عمل  - والد الشيخ عبد املقصود      -تلتزم خطاً جيب أن ال خترج عنه، ولكن الشيخ حممد سعيد خوجه             

 منرباً لكل األدباء الشباب والشيوخ، فتخرج من مدرسة أم القرى كثري من              على أن تكون أم القرى    
أدبائنا الكبار ومحلة األقالم؛ فليس غريباً اليوم إذ نرى أن أخانا األستاذ عبد املقصود خوجه يتابع هذه                 
السنة احلميدة، وحيققها بأسلوب عصري مجع بني هذه الندوات العظيمة وبني نشر األدب احلي، وبني                

 .تشجيع األدباء؛ فهو دار نشر، وهو ندوة أدبية، بارك اهللا فيه
 خصيصة من خصائص أخينا عبد املقصود عرفناها        - أو حفل تكرمي الليلة      - وموضوع الليلة    -

، فهو ويفّ إلخوانه ويفّ لتاريخ بالده،       ..ومعىن  ..وواقعاً..  وخمرباً..  منه، الوفاء، وما أمجل الوفاء خرباً     
 . إظهار هذا التاريخ الطيب الكرميوملن يعمل على

ثنينية علَم من أعالم الشباب، وامسحوا يل ولو أنه تعدى مرحلة الشباب،             إنَّ ضيف الليلة لال    -
لكننا نعتربه شاباً ألنه صارع وحتدى وكان يف كل أدوار حياته متحدياً منذ كان طالباً يف املرحلة                    

ي أنه كان متحدياً ومتحدثاً ومتقدماً على زمالئه يف املسامرات          الثانوية، كما أشار أستاذنا عبد اهللا بغداد      
األدبية األسبوعية، اليت تقيمها مدرسة حتضري البعثات واملعهد العلمي السعودي؛ مث مل يكتف بأن يكون               
فارساً من فرسان املسامرات األدبية، بل كان فارساً من فرسان الشباب الَّذين يزودون جريدة البالد                

هو وزمالؤه الَّذين أشار إليهم معايل الدكتور حممد عبده مياين؛ كانوا           )  صوت احلجاز سابقاً  (ية  السعود
يزودوا باملقاالت وبالقصص وبالشعر، إىل أن شب الكثريون منهم عن الطوق وغادروا أرض احلرمني              

اء يف اإلسكندرية أو    وذهبوا إىل قاهرة املعز، وانضموا إىل جامعاا املصرية، وخترجوا يف جامعاا، سو            
جامعة عني مشس أو يف القاهرة، وجاؤوا ليسدوا النقص وليشاركوا زمالءهم يف البناء احلضاري هلذه                

 .الدولة الفاضلة
 مل ينقطع عن أن يكتب ويناقش، ومل ينقطع         - أيضاً   - فعبد الكرمي نيازي عندما كان يف مصر         -

وكان إللقائه حالوة،   ..   فهو إعالمي كبري عريق    عن أن يعمل يف جهاز اإلعالم الضخم وهو اإلذاعة؛        



وستستمعون اليوم إىل إلقائه؛ وزاملناه حنن يف إدارة التعليم يف مكة عندما كنت أتشرف بإدارا، كان                 
زميالً لنا يف رعاية املواسم الثقافية اليت ندعو هلا كبار األدباء والعلماء واملسؤولني، ليحاضرونا يف خمتلف                

 .ألدب والعلمضروب الفكر وا
 هو خدين القلم، رفيق العلماء؛ وال يستغرب هذا         - دائماً وأبداً    - فأخي عبد الكرمي نيازي      -

كما مسعتم من أخي الشيخ عبد املقصود خوجه، أنَّ والده عامل جليل من كبار علماء مكة، ومن خرجيي                  
؛ فبيته بيت علم كرمي، وبيته يعوم       معهدها العتيد املدرسة الصولتية، وأستاذ فيها، وأيضاً من علماء احلرم         

يف الكتب، فال غرابة أن يكون عبد الكرمي نيازي ذه الرغبة األكيدة على التعلم إىل آخر مدى؛                    
وشكراً ألخي عبد املقصود الَّذي عبر عن لساننا مجيعاً وعن رغبتنا أن             )  االثنينية(فمرحباً به يف هذه     

، ودعواتنا له بالتوفيق ومبزيد من الصحة        ..ياتنا وعن إعجابنا  نلتقي ذا الرجل، وأن نعرب له عن حت        
 .والعافية، ولكم مجيعاً

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة الدكتور حممود زيين(( 
مث أعطيت الكلمة لسعادة الدكتور حممود حسن زيين األستاذ جبامعة أم القرى مبكة                

 :املكرمة، فقال
ن الرحيم، احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا سيدنا ونبينا حممد بن               بسم اهللا الرمح   -

 :عبد اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد
 فشكراً للشيخ عبد املقصود خوجه على تلطفه بتكرميي، بأن أكون متحدثاً عن أخي وزميلي                -

 .األديب الكبري األستاذ عبد الكرمي نيازي
رمي نيازي أديب نافح بكلمته عن احلق منذ أن كان طالباً يف اجلامعة، وقد               األخ الكرمي عبد الك    -

شرفت بزمالته بعد التخرج من املعهد العلمي السعودي، وكنا زمالء نتسابق يف الكلمة يف مكة وهو يف                 
ة حتضري البعثات، مث التقينا يف مصر وكان رفيقاً ملعايل الدكتور حممد عبد اللطيف امللحم، وكنت يف كلي                

اآلداب، وجتمعنا باألخ الكرمي عبد الكرمي لقاءات أدبية يف مصر الكرمية، وقضينا سنوات؛ وكان األخ               
عبد الكرمي نيازي يسابق اجلميع بأفكاره الطيبة وبإبداعاته األدبية، وكان حامالً لقلم حر مجيل يعشق                

 -هذا البلد الكرمي شرفت     الكلمة الطيبة ويدافع عنها؛ وبعد خترجه والعودة إىل الوطن للخدمة يف             
 باللقاء معه على درب الكلمة يف نادي مكة الثقايف، وقد كان جيمعنا هذا النادي                -أيضاً مرة أخرى    

الكرمي برئاسة مشاخيه األفاضل كبار األدباء والعلماء الشيخ أمحد السباعي، وهو الرئيس األول هلذا               
األستاذ إبراهيم أمني فودة،    )  رمحه اهللا (ديب الراحل   النادي الثقايف األديب، مث خلفه األستاذ الكرمي األ       



وكالمها كانا ممن مجع مشل األدب والعلم والثقافة يف مكة، وحرصا على أن يكون ملكة هذا النادي                   
 .الكرمي

 وكان األخ عبد الكرمي نيازي شعلة من النشاط املتقد يف التأليف ويف احلوارات ويف                   -
 وحباً وتكرمياً له مع األخوة املكرمني له، بأنه فارس احللبة يف            اًليلة وفاء اإلبداعات؛ وكلمة حق أقوهلا ال    

جمال األدب والفكر والثقافة، وله إبداعات وأفكار طيبة نرية، وأسلوب شيق جيلب إليه الشباب                 
؛ فهو ال يترفع يف كتاباته على الشباب وال يقل عن كبار األدباء، فأسلوبه               ..والكبار على حد سواء   

ب مطواع، وأفكاره نرية، وسجاياه كثرية، وهو من الكُتاب اإلسالميني الَّذين نسميهم               مرن طي 
 .اإلسالميني، الَّذين يتوخون احلق يف إبراز الكلمة ويف إبداع الكلمة الطيبة

 ندعو له خبالص الدعاء أن مين اهللا عليه بالشفاء، وأن يعود إىل ما كان عليه، وقد عاد وهللا                     -
 طمأننا عليه؛ والليلة حنتفي به وندعو له باملزيد من التوفيق واإلحسان، إنه على كل                احلمد، وهذا ما  

 .شيء قدير؛ واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 .  وشكراً-

  ))كلمة األستاذ محزة إبراهيم فودة(( 
 :زة إبراهيم فودة فقالمث أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ مح

وهو املستحق للحمد وحده،    )  سبحانه وتعاىل ( السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أمحد اهللا          -
 :وأصلي وأسلم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم؛ وبعد

 أن أتقدم بالشكر لكل من احملتفي واحملتفى به،          - أوالً وقبل كل شيء       - فحقيقة يسرين    -
لكبري األستاذ عبد املقصود خوجه هو أول من بدأ يف ظاهرة التكرمي، وهذه ظاهرة                فسعادة األخ ا  

صحية يف أي جمتمع من اتمعات؛ وكما جند للنقد فوائد والنقد ظاهرة صحية، فإننا جند للتكرمي فوائد                 
 .كبرية منها توضيح عطاء احملتفى به وملسة وفاء يقدرها اجلميع

 صارع املرض وحضر إىل هنا      -و يف هذه الظروف الصحية       وه - وأشكر احملتفى به ألنه      -
وأعتربها ملسة طيبة منه؛ واألخ عبد الكرمي نيازي صديق عمر ورفيق حياة، وقد بدأت صداقتنا منذ                  

هـ تقريباً؛ تزاملنا يف جريدة البالد      ١٣٧٣الطفولة، وتزاملنا معاً فشاركنا يف منهل الطلبة، ويف عام           
 عبد الرزاق بليلة، وهو مرب فاضل وقدير؛ وهذه رحلة حياة وصداقة عمر،             السعودية برعاية األستاذ  

 فماذا أقول بعد هذا التوضيح؟
 احلقيقة أجدين مرةً أخرى عاجزاً عن الشكر لسعادة األخ األستاذ الكبري عبد املقصود خوجه،               -

ق الدرب األستاذ   وأرجو أن نسعد هذه الليلة بلمسة الوفاء مبواضيع متعددة من أخي وصديقي ورفي             



عبد الكرمي نيازي، وأن تكون أمسية مجيلة وأمسية فكرية؛ فالفكر أقوى عادةً من صلة النسب،                  
والتواصل الفكري له تأثريه الكبري يف حياة األمم والشعوب؛ وأسأل اهللا أن يوفقنا مجيعاً إىل ما حيبه                   

 . ويرضاه
 

  ))كلمة األستاذ عبد ا إبراهيم رجب(( 
 :الكلمة لألستاذ عبد اهللا إبراهيم رجب، فقالمث أعطيت 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، ساديت وأساتذيت األفاضل، أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة               -
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا) االثنينية(حاضري هذا احلفل، الوجيه الشيخ عبد املقصود خوجه صاحب 

هـ ١٤٠٣، يف ليلة من أمسيات احملرم من عام          يف بداياا )  االثنينية( دعوين أحدثكم عن     -
وكان فارس أوىل حفالت التكرمي األستاذ عبد القدوس األنصاري، مث توالت احلفالت وانتظمت                
مواعيدها، فجرى تكرمي الشاعر األستاذ طاهر زخمشري، واألستاذ عبد ايد شبكشي رئيس حترير               

احملتفى م يف ذلك العام أربع عشرة شخصية، ومع          وهكذا، وبلغ عدد    )..  يرمحهم اهللا مجيعاً  (البالد  
هـ استأنفت االثنينية دعوات التكرمي، وابتدأت مبعايل األستاذ السيد حسن كتيب،           ١٤٠٤ام  ـبداية ع 

 .وهنا علمنا باستمرار الدميومة) رمحه اهللا(وثنت باألستاذ الشاعر إبراهيم فودة 
هللا :  عبد الكرمي بن عبد اهللا نيازي كان يقول        مناسبة ما أحدثكم به، أن سعادة أخي األستاذ          -

دره، إن الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه يعيد ذكرى أبيه، ويسري على خطاه، ومن شابه أباه فما                  
ظلم؛ وكنت أتبادل احلديث مع أخي عبد الكرمي كثرياً يف مسألة االثنينية، وكيفية انتقال الرجال                  

اضر م وكذلك األجيال املتعاقبة؛ وكانت نظرة أخي النيازي أن          لتسليط األضواء عليهم، لتعريف احل    
ما يقوم به الشيخ عبد املقصود خوجه يفوق ما تقوم به األندية األدبية والثقافية، من حيث اإلعداد                   

 ..والتنظيم والتوثيق أيضاً
ت الوفاء   أدام اهللا الصحة والسعادة على صاحب االثنينية ليقوم مبزيد من التكرمي يف احتفاال              -

مع من قدموا ما عندهم تمعهم وبالدهم، وأفنوا زهرة شبام يف عطاء فكري وأديب وثقايف، تشرف                 
 .به األمة يف حاضرها ومستقبلها

 واآلن أستسمحكم ألحتدث عن نفسي، فقد دعيت أللقي عليكم كلمة، وال بأس يف أن                  -
مع الطيب الكرمي، ونفسي اليت أحدثكم      فهي فرصة، أمام هذا اجل    ..  أحتدث عن نفسي ولو ملرة واحدة     

أنا عرفت األستاذ عبد الكرمي     ..  عنها هي أخي الكبري سعادة األستاذ عبد الكرمي بن عبد اهللا نيازي            
نيازي يف نصف عمره اآلن، عرفته من حنو ثالثني سنة، وارتبطت أسبايب بأسبابه، وسار دريب على دربه؛                 

عبد الكرمي نيازي عرفت معه الكبار، الكبار من الرجال، يف          وأقول احلق وأقول الواقع منذ أن عرفت        



؛ عرفت معه معايل الشيخ حسني عرب،        ..تعاملهم، ووفائهم، وإخالصهم، وإرشادهم، ونصحهم     
عرفت معه األستاذ حممد حسني زيدان، األستاذ حممد حسن عواد، األستاذ إبراهيم فودة، األستاذ                

الء الكبار كانوا حيتفون بعبد الكرمي نيازي، صحيح أنه كان           البحاثة أمحد عبد الغفور عطار؛ كل هؤ      
حيتفي هو م لكن واهللا كان احتفاؤهم به أكرب، ورعايتهم له تدل على أن لعبد الكرمي نيازي خصيصة                  
يف نفس كل واحد منهم، وكان عبد الكرمي نيازي يف عمله، سواء يف اإلذاعة، أويف الصحافة، أو حىت                   

ع املؤلفات يذكر كل هؤالء الناس، يذكرهم مبا صدر عنهم من أدب وفكر يف              وهو يؤلف الكتب ويض   
خمتلف مراحل أعمارهم، وحسب تطورهم الطبيعي مع تطور الثقافة والعلم والفكر يف هذه البالد، من                

 .خالل حركيت التربية والتعليم، والصحافة
ألشياء اليت تدل على مكانة      هذا هو عبد الكرمي نيازي الَّذي عرفته، ودعوين أقول لكم بعض ا            -

 .عبد الكرمي نيازي عند غري األدباء
إىل منصب  )  يرمحه اهللا ( أذكر أنَّ مساحة الشيخ عبد اهللا بن محيد وقد وصل يف آخر حياته                 -

رئيس جملس القضاء األعلى، وكان قبلها رئيس اإلدارة العامة لشؤون املسجد احلرام، مث أحلق ا                  
، ..احة الشيخ عبد اهللا بن محيد كلكم تعرفونه رجل قاض، فقيه، حمدث            املسجد النبوي الشريف؛ مس   

 أن يقرأ كتاب محار احلكيم؛ قال يل مرة الشيخ عبد اهللا بن             - وبقدرة قادر    -أقنعه عبد الكرمي نيازي     
وأنت هل  :  فسألت مساحة الشيخ عبد اهللا    ..  يا عبد اهللا اقرأ كتاب محار احلكيم، لتوفيق احلكيم        :  محيد

وقرأ الرجل الكتاب وأعجب ذا     ..  واهللا أحضره يل عبد الكرمي نيازي هداه اهللا       :  ب؟ قال االكتقرأت  
 .الكتاب

 أيضاً عبد الكرمي نيازي استطاع أن يقنع الشيخ أمحد عبد الغفور عطار يف أن يؤلف كتابني أو                  -
 هذه الكتب كتاب    كتاباً أو كتابني أو ثالثة، واستجاب أمحد عبد الغفور عطار لذلك، لعلي أذكر من              

بناء الكعبة والكسوة، وطبعته يف ذلك الوقت وزارة احلج واألوقاف على عهد وزيرها الشيخ عبد                 
الوهاب عبد الواسع املستشار اآلن بالديوان، وكان عبد الكرمي نيازي من كبار موظفي وزارة احلج                 

 .واألوقاف فطبع الكتاب
ات وصاحب أوليات يف نادي مكة الثقايف، وهو         أيضاً األستاذ عبد الكرمي نيازي صاحب مبادر       -

عضو يف جملس إدارته استطاع أن يأيت بالشباب إىل النادي ليعملوا يف النادي، وأن يأيت بالشباب إىل                  
النادي ليتحدثوا من على منرب النادي، أنا واحد من الَّذين عملوا يف نادي مكة الثقايف على عهد                    

ت ثالث سكرتري يف اإلدارة، جبهود عبد الكرمي نيازي؛ وجاء عبد الكرمي            وكن)  يرمحه اهللا (ِإبراهيم فودة   
نيازي بالشباب ليتحدثوا، الشباب الَّذين يقولون الشعر والَّذين يكتبون القصة، جاء م عبد الكرمي               
نيازي وأقنع رئيس النادي ليحتلوا مكاناً يف منرب النادي، وكان حيسب هلؤالء الشباب ألف ألف                  



على غري رغبة منه، يف     )  يرمحه اهللا (دثوا وليلقوا ما عندهم، وكان يستجيب إبراهيم فودة         حساب ليتح 
 .ما أعلم

 أن يطبع كتباً لكثري من األدباء        - وبقوة شخصيته    - أيضاً عبد الكرمي نيازي استطاع        -
 أم القرى،   والشباب، غري أننا نرى اآلن أن النادي ال يقوم إالَّ بطبع كتب الدكاترة املنتسبني جلامعة               

حبكم أن رئيسه معايل احلبيب الغايل الدكتور راشد بن راجح الشريف متعه اهللا بالصحة والعافية؛ أيضاً                
إنَّ ):  اهللا يرمحه (عبد الكرمي ما نسي نفسه وطبع يف نادي مكة أكثر من كتاب، قال يل إبراهيم فودة                  

 مع جمموعة كتب أخرى وحشره بينهم        قد سلمه إىل املطبعة    - وال داعي لذكر امسه      -الكتاب الفالين   
وطبعه، وفوجئت ملا جاءت فاتورة احلساب أنه بينها هذا الكتاب لعبد الكرمي نيازي، وطبع كتباً أخرى                

 .غريه لنفسه يف هذا النادي
 مث جاء عهد راشد الراجح، احلبيب الغايل، الدكتور األديب العالمة، فطبع لعبد الكرمي الكرمي               -

كد به أنَّ عبد الكرمي جدير بأن يطبع له نادي مكة الثقايف األديب، طبع له كتاب القرآن                 نيازي كتاباً ليؤ  
معجزة وتشريع، وطبع هذا الكتاب طبعتني متتاليتني؛ إذن عبد الكرمي نيازي جدير ذه املكانة، أيضاً                

ن كبرياً فيها    وقد كا  -عبد الكرمي نيازي يف مرحلة من مراحل حياته الوظيفية بوزارة احلج واألوقاف             
 استطاع  -على الرغم من الصعوبات والعراقيل اليت توضع يف طريقه عن قصد وعمد من بعض الناس                

أن يقنع الشيخ عبد الوهاب عبد الواسع ليكون أول أمني عام للندوة اإلسالمية العاملية، اليت تبنتها                  
 يف هذه الندوة تدهورت     وزارة احلج واألوقاف لعدة سنوات؛ فلما ترك عبد الكرمي نيازي موقعه            

الندوة، صحيح إا تعقد يف أيام احلج ويف موسم كل عام، لكنها ليست على ما كانت عليه عندما كان                   
 .املخطط هلا واملنفذ هلا عبد الكرمي نيازي

 أيضاً أريد أن أذكر شيئاً أخرياً حىت ال آخذ الوقت عليكم، األستاذ عبد الكرمي نيازي يف                   -
 اهلجرية أصدر جريدة امسها االحتاد، وهي تصدر يف تركيا لصاحبها الشيخ الداعية              أواخر الثمانينات 

صاحل أوزجان، وهو عضو اآلن يف الس التأسيسي برابطة العامل اإلسالمي، أصدر عدداً خاصاً يف أحد                
يما  ف -مواسم احلج، وطبع العدد وفكرنا كيف يوزع هذا العدد؛ وكان وزير اإلعالم يف تلك األيام                 

  مجيل احلجيالن السفري يف فرنسا اآلن؛ وراح عبد الكرمي إىل املطبعة وأخذ مخس نسخ أو                 -أعتقد  
عشر، توجهنا للوزارة لنأخذ الفسح لكي يتم توزيعه يوم العيد، فرفض الوزير أن يوزع هذا العدد لعدم                 

عودية، ومل يعترض عبد    وجود رخصة أصالً يف أن تصدر هذه اجلريدة من مكة أو من اململكة العربية الس              
الكرمي وأبدى ليناً وتعاطفاً مع ما أبداه الرجل الكبري، وذهبنا إىل مكتب سيدي وزير الداخلية األمري                 
فهد بن عبد العزيز خادم احلرمني أطال اهللا عمره، وكان عنده يف املكتب اخلاص معايل الشيخ إبراهيم                  

بلة مسو األمري؛ فاطلع امللك فهد على العدد، وفرح         العنقري، وسلم عليه عبد الكرمي نيازي وطلبنا مقا       



ال مانع من توزيع    :  باملوضوعات اليت فيه وكلها معاجلات إسالمية وتدور يف الفكر اإلسالمي، وقال           
العدد هنا؛ وما خرجنا من وزارة الداخلية إالَّ ومعنا الرخصة لتوزيع هذا العدد فأسقط يف يد الوزارة                  

فكانت جرأة وكانت شجاعة من عبد الكرمي نيازي ال ميلكها إال عبد الكرمي             ووزع العدد واحلمد هللا،     
 .نيازي

 عبد الكرمي نيازي شعلة من النشاط، وشعلة من احلركة، رد اهللا عليه صحته وأعاد إليه العافية                 -
يف، يف  اليت نتمناها ويتمناها هو لنفسه، واألستاذ عبد الكرمي اآلن بيننا مكرماً معززاً يف دارة هذا الو                 

 .دارة هذا الكرمي ابن الكرمي عبد املقصود خوجه، وال أزيد
 .  شكراً لكم مجيعاً والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ عبد الكريم �يازي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لسعادة احملتفى به األستاذ عبد الكرمي نيازي، فقال

ده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن            بسم اهللا، احلمد هللا، حنم     -
سيئات أعمالنا؛ من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا                  

 .وحبيبنا وسيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 : أيها اإلخوة الكرام األفاضل-
من اإلميان، أن أقف يف مثل هذا املوقف وأن أمسع كل هذه الكلمات،              يغالبين احلياء، واحلياء     -

وحنن بينهم يف شر مرتلة، فلما رحلنا أقاموا على أرماسنا          :  اليت مل تعد هناك مكاناً لتلك املقولة اليت تقول        
 .القببا

 هذا التكرمي يعكس شخصية الرجل األديب الوجيه عبد املقصود خوجه، وحمبته إلخوانه               -
ء واملفكرين والعلماء وطلبة العلم؛ كنت أحضر االثنينية عندما كنت صحيح اجلسم قبل احلادث،              األدبا

وكنت أتناقش مع الكثري وكان البعض ال يعجبهم كالمي، ولكن كان يقابلين سعادة األستاذ الوجيه                
ة الرأي لكل   إنَّ هذه االثنينية حتتفظ حبري    :  الشيخ عبد املقصود خوجه بابتسامته املعهودة؛ لذلك قلت       

إنسان مبا ال خيالف عقيدتنا اإلسالمية ومثلنا وقيمنا اإلسالمية، حىت أين كان يل موقف مع شيخ                    
الفالسفة الدكتور زكي جنيب حممود، ولقد سعدت جداً يف العام املاضي عندما حصلت على مخس                 

 .جملدات من االثنينية يف شهر رمضان قرأا وأعجبت ا كثرياً
ستاذ األديب عبد املقصود خوجه يف عمله باالثنينية بني ثالثة أجماد، أجماد تكرمي               لقد خلد األ   -

األدباء والعلماء واالحتفاء م وإعطائهم حقهم، وإصدار مثل هذه الكتب اليت تعترب مرجعاً تارخيياً،                
واد الثالث أنه   وعلمياً، وحضارياً، وفلسفياً ألدباء اململكة وعلمائها وعلماء العامل العريب واإلسالمي؛           



استطاع أن حينو بقلبه على كل هؤالء األدباء كبارهم وصغارهم، كم ودعنا من األدباء يف االثنينية                  
وذهب الَّذين ودعناهم إىل دار اآلخرة، وحنن نذكر اآلن سريهم وأجمادهم وواقعهم يف الدفاع عن                 

ي الكرمي األستاذ الوجيه األديب عبد      ، إنين أشكر سعادة أخ    ..ديننا، ومثلنا، وتراثنا، وفكرنا األصيل    
املقصود خوجه على إتاحته يل مثل هذه الفرصة، أللتقي ذه الوجوه املشرقة يف هذه الليلة املباركة،                  

 :وأردد ما قاله الشاعر
ــرق   ــيل والط ــا والل ــاهرون أن والس

. 

ــرق   ــيع وصــار الشــوق حيت ــام اجلم ن
. 

ــترق ــي تس ال تغمــض الطــرف إالَّ وه
                                                            . 

ــراقبين  ــناديل مــن خلفــي ت متشــي الق
. 

ون إذ أرقوا  ن حيل ـس م ـم احل ـن أطع ـم
. 

ــامرين  ــندي يس ــي ع ــزورين يلتق ي
. 

ــال يب األرق ــد ط ــل يل أال ق ــر ق ياعم
. 

ــا    ــت أن ــكي أأن ــى ش ــألته واعتل س
. 

 تقـــول ملـــاذا حنـــن نفتـــرقوال
. 

غـــداً تســـافر مـــين ال تـــودعين 
. 

ــن   ــغي وم ــن يص ــت فم ــبك قل ــا دام يل ورق   وه ــكليت م ــت مش ــثق فأن ي
. 

ــورق    ــقط ال ــىت يس ــتب ح ــنك أك وع
. 

 
 

 لقد استمعت إىل كلمة معايل أخي وزميلي الصديق الويف، العامل اجلليل، الرجل الصاحل                 -
الدكتور حممد عبده مياين، وهذه ملسة وفاء منه، وتربطين به زمالة دراسة وعالقة أخوية كبرية منذ                   

سامرات األدبية؛ أيضاً كان من زمالئنا سعادة        دراستنا يف مدرسة الفالح، ويف حياتنا العامة، ويف امل         
األستاذ األديب عبد املقصود خوجه يف مدرسة الفالح، وكان من صغره حيتاط اجلميع بابتسامته                 

يف فكره  ..  املعهودة، وحنان قلبه، ورأفته ورفقه بإخوانه وتفقد أحواهلم، وكان أنيقاً يف كل شيء               
به دائماً وزمالئي األستاذ أمني عطاس، واألستاذ عبد اهللا         ؛ وكنا نسعد    ..وملبسه، ويف كالمه وحديثه   

عطاس، واألستاذ فايز بدر، والكثريون ممن ال أذكر أمساءهم؛ فإنين أشكر معايل أخي الدكتور حممد                 
 .عبده مياين على كلمته املؤثرة اليت حتدث فيها عين يف هذه الليلة املباركة وأنا ال أستحق كل هذا

أستاذي األديب واملؤرخ والعامل املريب اجلليل األستاذ عبد اهللا بغدادي،             مث آيت إىل كلمة       -
، تعلمت من أخالقه، من     ..، وهو أستاذي، وهو علمين كثرياً     ..صاحب احلس املرهف، واملشاعر الرقيقة    

علمه، من أدبه، من أسلوبه، من عمقه، من صمته الَّذي يوحي بكثري من املعاين اليت ال يدركها إالَّ                     
 .ملون والعارفون، وال يستوي الَّذين يعلمون والَّذين ال يعلمونالعا

لقد قلَّدين قالدة ال أستحقها يف هذه األمسية السعيدة، فهو رائد من رواد احلركة              :   يف احلقيقة  -
التعليمية، مجع بني جمدين جمد األدب والثقافة، وجمد بناء األجيال يف وزارة املعارف؛ وعندما نقلت                 

رف للرياض عرض عليه منصب وكيل الوزارة، ولكنه دائم احلنني إىل مكة املكرمة مما جعله               وزارة املعا 



يبقى يف مدينة مكة مديراً للتعليم؛ فجزاه اهللا عنا خري اجلزاء، وأمد يف عمره، وكتبه األخرية عن مسرية                  
 .التعليم وأسلوبه الرشيق خري شاهد على ما أقول

طار، فإنين أشكره شكراً جزيالً على كلمته اليت حتدث فيها           أما أخي الكبري األستاذ مصطفى ع      -
 للتعليم، حيث أمسك بالراية بعد األستاذ عبد اهللا         عين وعن صاحب االثنينية، فقد صاحبته وهو مديرٍ       

بغدادي عندما عني مستشاراً يف جامعة امللك عبد العزيز، وكنت سكرترياً ملكتب األستاذ عبد اهللا                 
؛ مث جاء   ..ا العمل ألستفيد من عبد اهللا بغدادي العامل واألديب والشاعر واملفكر          بغدادي؛ فقد طلبت هذ   

األستاذ مصطفى عطار وأكمل املسرية ووضعين رئيساً إلدارة التخطيط واملتابعة؛ لقد أنشأ هذه اإلدارة              
جهداً لكي تقيم املدارس النشاط الثقايف والفكري واحلركة الفكرية والعلمية يف هذه املدارس، وبذل               

 .بارزاً وموفقاً يف إدارة التعليم
 أما أخي الدكتور حممود حسن زيين فتربطين به زمالة دراسة من أيام القاهرة، ويف مدينة مكة                 -

املكرمة، ويف نادي مكة الثقايف؛ وهو رجل صاحل وصاحب فكر نري، وله الكثري من املؤلفات والبحوث،                
 يريد أن تتسلط عليه األضواء، وال يريد أن يرى مكانه يف             حيب أن يعيش يف الظل، ال      - دائماً   -ولكنه  

 .اتمع إالَّ وهو يعمل يف صمت وهدوء، فجزاه اهللا عنا خري اجلزاء
 - أما أخي ورفيق دريب األستاذ محزة إبراهيم فودة، فإنين أشكره شكراً جزيالً، فقد كان                  -

 مطلع حياتنا األدبية، كنا نعيش يف مرتله ويف          معنا يف حركتنا الفكرية والثقافية عندما كنا يف        -دائماً  
الَّذي مر على وفاته ذه الليلة أربعون يوماً، رمحه اهللا           )  يرمحه اهللا (مكتبة والده الشيخ إبراهيم فودة      

 .وأسكنه فسيح جناته؛ إنين وجدت يف خلقه الكثري من املعاين اخلرية اليت يتمثل ا ذلك الرجل
 معهما، وزماليت ما، وصداقيت هلما أي ثغرة من ثغرات النقص، مها             رجالن مل أجد يف حيايت     -

والشيخ إبراهيم فودة الَّذي تويف قبل أربعني يوماً؛        )  رمحة اهللا عليه  (معايل الشيخ حممد سرور الصبان      
كما أنين أشكر األستاذ األديب والصديق والزميل، األستاذ عبد اهللا رجب، إنه كما قال وكررت ذلك                

يف أمسية من أمسيات نادي الوحدة الثقافية، قبل إنشاء النوادي األدبية، حاضر األستاذ ضياء               دائماً  
فقام وقال األستاذ ضياء الدين رجب أنا أستاذ حممد         )  رمحة اهللا عليه وأسكنه فسيح جناته     (الدين رجب   
، األخ عبد   )أمل(لمين  أستاذه، فقام الزيدان وقال نعم لقد علمته أنا ألف باء وع          )  رمحه اهللا (حسني زيدان   

 .اهللا رجب متواضع، ولكنه كان زميل كفاح ونضال
 أنادي وما زلت أنادي بتسليم الراية إىل يد الشباب، فالرعيل األول قد رحل،        - دائماً   - إنين   -

والثاين قد رحل، والثالث يف طريقه إىل الرحيل، ولدينا من الشباب والكفاءات الشابة ما ميكن أن نعتز                 
عطيها الثقة يف أن تستمر يف العطاء، وأن خترج من أعماقها الكنوز الفكرية والعلمية واألدبية،                ا، ون 



 خبري وهم   - وهللا احلمد    -ونتيح هلا الفرص ال أن نضع يف طريقها العراقيل ونثبط من عزائمها؛ فشبابنا              
 .رهم األصيلمن ِخرية شباب هذا البلد مدافعني عن التراث وقيمهم اإلسالمية، وعقيدم وفك

 عندما مسعت أن الشاعر فالن يتفوق على الشاعر         - يف الفترة األخرية     - وقد دهشت جداً     -
وجدت هذا اجلحود من بعض الناس مما       !!.العواد ليس شاعراً  !!  فالن يتفوق على العواد   !!  حممود عارف 

ه ماٍض ال حاضر له،     أقرأ يف الصحف، لكن حينما تعرف األمة رجاهلا تقي م آثار الطريق، ومن ليس ل              
فيجب أن نعتز برعيلنا األول وأدبائنا ومفكرينا، فإذا كنا اآلن نعيش يف عهد الكهرباء فإنَّ الفانوس يف                 
املاضي كان له األثر الكبري يف ختريج هؤالء الرعيل، الَّذين أمسكوا بالراية ومحلوها على قدر جهدهم                 

م وجمتمعهم ووطنهم العريب واإلسالمي؛ كانوا حيفرون       واإلمكانات املتوفرة، وأعطوا ذوب قلوم ألمته     
بأظافرهم يف الصخر، كانوا يقولون ويسمعون الكثري ويتحدون، وال أرى جريئاً مثل جرأم كما يف                

أمحد السباعي، حممد حسن عواد، عبد الوهاب آشي، ضياء الدين رجب،            :  أدبائنا يف الرعيل األول   
 .األدباء الَّذين ال ينساهم التاريخ أبداًوإبراهيم فودة والكثري الكثري من 

قد كرمت الكثري ممن قد     )  االثنينية( أن نضعهم يف مكام الصحيح، وهذه        - أوالً   - فعلينا   -
لقد رجعت إىل كتب سعادة أخي الوجيه األستاذ عبد املقصود خوجه اليت طبعها عن                  ..  رحلوا

رهم، وشيئاً من إنتاجهم األديب، وفكرهم       فقد رأيت فيها تاريخ حيام، ومراحل فك        )  االثنينية(
، وأذكر هنا منة كبرية لسعادة أخي األستاذ عبد املقصود خوجه، وهو تركه حلرية الرأي                 ..األصيل

والتعبري، فلدي دراسة مقارنة عن احملاضرات اليت كانت تتم يف مجعية اإلسعاف يف عهد امللك عبد                  
.. اخلوجه)  ثنينيةا(الثقافية، مث يف النوادي الثقافية، مث يف        العزيز، مث بعد ذلك احملاضرات يف املؤسسات        

وبالدليل والربهان واألدلة، وما توفر يل من مطبوعات طبعها سعادة األستاذ عبد املقصود، سوف أقدم               
هذه الدراسة املقارنة، وأذكر باحلقائق كيف كان يترك لنا الفرصة، رغم أن الكثريين يرتعجون من                 

 .حرية الرأي
 الرأي واإلبداع والفكر ال ميكن أن يتطور وال ميكن أن ينهض إالَّ يف ظل حرية كاملة                    إن -

للرأي، من قفل باب االجتهاد؟ باب االجتهاد يف كل فنون العلوم ال يزال مفتوحاً، ولكنا أغلقنا أنفسنا                 
سالمية كان هلا تاريخ    وعشنا يف قوقعة صغرية، وتقدم العامل وتركنا خلفه ناسياً أنَّ هذه األمة العربية واإل             

جميد وتأثري كبري على أوروبا وأمريكا، وعلى خمتلف دول العامل؛ أخذوا منا علومنا، وأخذوا ِمنا أفكارنا،                
لذلك أناشدكم  ..  وروجوا لنا األفكار اهلدامة اليت دف إىل النيل من قيمنا، وتراثنا، وفكرنا، وعقيدتنا            

 .هم، حىت يف تشجيعهم، حىت يف اعتالئهم املنابرأن تفسحوا اال للشباب حىت يف تكرمي
رمحة اهللا  (هو السيد إسحاق عزوز     )  رمحه اهللا ( واهللا ما تعلمت اخلطابة واالرجتال إالَّ من رجل          -

كنت طفالً يف مدرسة الفالح، وكان هناك احتفال كبري لعميد آل زينل مؤسس مدارس الفالح،               )  عليه



: يا عبد الكرمي  :  ة وال اإلحرام؛ فيلسوف مفكر، رجل فاضل؛ قال       طلبين كعادته وهو ال يلبس الكوفي     
يبت .  نعم:  أنا ألقيها؟ قال  :  أنت تلقي كلمة املدرسة أمام احلفل، قلت      :  نعم، بصوته اهلامس  :  قلت

املوقف يف البداية، وكتبت الكلمة، كتبت ما أستطيع أن أكتب وعدهلا خبطه، مث جاء يف املسرح والستار                 
وأمامك   )١(ختيل أنك يف بركة ماجد    :  ي وراء الستار حىت ال أيب املوقف وقال يل         مقفول وهو خلف  

؛ ..ويشجعين ويدفعين ..  وحتدثت وهو يهمس من خلف الستار     ..  رؤوس فجل، ال ختف تشجع وانطلق     
ومن بعدها فتح الفتاح وصرت أرجتل وأخطب وأحتدث، مث سافرت إىل الكثري من دول العامل وشاركت                

ت العربية واإلسالمية، وألقيت العديد من احملاضرات، وحصلت على الكثري من األومسة ومن             يف اجلامعا 
 .التقديرات من هذه الدول

 ولكن أكرب وسام آخذه يف هذه الليلة، من هذه الوجوه املشرقة، وتكرمي سعادة أخي األستاذ                -
 جفين وأنا راٍض كل     عبد املقصود خوجه، فهذا وسام أعتز به وال أنساه ما حييت، ولعلي أغمض              

الرضى عن كل ما قدمت وعن كل ما وثقت؛ إنىن ال أخشى املوت حىت وإن جاء اللحظة ألنين أطمع                    
 .يف عفو رب كرمي، وقد تعودت على أن أحتمل مسؤوليايت منذ الصغر

 أقول كالمي هذا، وأشكركم وال أريد أن أطيل عليكم، وأشكر سعادة أخي الوجيه األستاذ                -
أن حيفظه وميد يف عمره، وحيفظه لألدباء واملفكرين        )  عز وجل (ملقصود خوجه، سائالً املوىل     الشيخ عبد ا  

والعلماء واملشايخ عزاً وموئالً، وأن يرحم والده العظيم الَّذي يسري اآلن على دربه، وعلى مسريته،                 
 اجلهود احلضارية    دليل على  - واهللا   -وأن يزيد يف هذه االحتفاالت الكرمية وفيه هذه املناقشات، فإنه           

 . اليت تعيشها بالدنا يف هذه األيام املباركة، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 

  ))فتح باب احلوار(( 
 :مث فتح باب احلوار بسؤال من األستاذ عبد ايد الزهراء قال فيه

 حممد عبده مياين يف      من هم األساتذة واملشايخ الَّذين تأثرمت م، غري من ذكرهم معايل الدكتور            -
 كلمته الطيبة؟

 :فأجاب احملتفى به قائالً
 واهللا، تأثرت بالكثري من مشاخيي وأساتذيت، أذكر منهم الشيخ عمر محدان احملرزي، والشيخ               -

 الشيخ عبد اهللا فدا، والشيخ هاشم شطا، والشيخ ياسني الفاداين،            - أيضاً   -خمتار خمدوم، وأذكر    
يخ املساوي، والقاضي جعفر الكثريي، والقاضي حيىي عماد، والشيخ سليم           والشيخ زكريا بيال، والش   

                                           
 .قيل إا بركة ماجن )١(



السيد علوي املالكي، السيد حممود أمني كتيب، الشيخ حممد العريب التباين،           )  رمحهم اهللا مجيعاً  (رمحت اهللا   
 .الشيخ عبد احلكم احملدث، الشيخ حممد نصيف

 

ا طلبة كنا نذهب إىل منازهلم يف الظهرية يف          كثري من العلماء تلقيت على يدهم العلوم، واهللا كن         -
وقت راحتهم، نسأهلم ونطلع على الكتب، ونسأهلم ونتناقش معهم، ونتعلم منهم وكانوا ال يتضايقون؛              
كانوا إذا جاؤوا احلرم حنمل أحذيتهم بعد خلعها عن باب املسجد، ونذهب معهم وحنضر حلقات                 

خترج فيها األلوف من العلماء من خمتلف أحناء العامل          الدرس يف احلرم املكي؛ أكرب جامعة إسالمية         
اإلسالمي، كانت اململكة يف عهد امللك عبد العزيز مفتوحة لكل طلبة العلم من أي مكان يفدون، بل                  
كان يعرض عليهم اجلنسية السعودية ويشدهم شداً إىل أن حيصلوا عليها ويتعلموا، وكنت جتد يف كل                 

، ويف كل األروقة حلقات الدرس تدرس فيها العلوم، واألدب،           حصوة من حصوات املسجد احلرام    
؛ حىت مقامات احلريري يف األدب كانت تدرس يف املسجد احلرام،            ..والتفسري، واألحاديث والفكر  

والفرائض، وعلم املواريث، وعلم املنطق، ويسمى اآلن الفلسفة؛ كان حمرماً أن تقول فلسفة أو تقول                
 .أن تقول علم البلدان، كانت هلا مسميات، بل جيب ..مثالً جغرافيا

 

 امللك عبد العزيز كان ذكياً وكان نبيهاً، وكان يؤمن بالتطور ويؤمن باحلضارة، ولكن ال يريد                -
الطفرة، يريد أن يسري خبطوات وئيدة مركزة، وحيقق الكثري هلذه األمة وهلذا الوطن، ملاذا؟ قبل دخول                 

زب امسه حزب األحرار من أعضائه الشيخ حممد سرور الصبان،          امللك عبد العزيز احلجاز كان هناك ح      
، فعندما  .حممد حسن عواد، عرب، نصيف باشا، حممد سعيد خوجه، الطويل، وكثريون ال أذكرهم              

دخل امللك عبد العزيز ورأى هذا احلزب قائم طلب االجتماع م، فوجدوا طموحام يف امللك عبد                 
: أنت رئيس احلزب؛ قال   :  ل تقبلوين معكم عضو يف احلزب، قالوا له       العزيز ويف أفكاره ويف آرائه؛ فقا     

 .خالص كلنا حنن حزب واحد، حزب اهللا
 

، فأنا أتأثر بالكثري، وأتعلم حىت من أبنائي،        .. كثريون هم الَّذين تأثرت م، كثريون جداً جداً        -
 -ين عندما كنت يف أمريكا       الَّذي زار  -، لقد قال جارودي     ..ال أتعاىل؛ قد تأيت الكلمة من أي إنسان       

قد قرأت يف كتبك املترمجة يف حضارتك ما هو أعمق فكراً وأثراً وأسلوباً مما كنت فيه صحيح                   :  قال
ألنين اآلن متفرغ للتأليف واإلمالء يف كتيب، والتعمق والتدبر والتفكري يف أمور             :  اجلسد، ملاذا؟ قلت  

 . جواباً على هذا السؤالهذا ما أردت أن أقوله.. احلياة اليت نعيشها اآلن
 

 :مث وجه األستاذ حامد باعشن السؤال التايل
 . أرجو أن تتكرم وحتدثنا عن ذكرياتكم مع إبراهيم فودة رمحه اهللا-



 :فقال األستاذ عبد الكرمي نيازي
 يا أخي من ذا الذي ال حيب إبراهيم فودة كشخص صاحب فكر، وأخالق، وأدب، وأثر                  -

؛ مل أجلس معه قط حلظة واحدة       .. شاعراً، وفقيهاً، وأديباً، وحمدثاً، وجمتهداً     فكري وعلمي؛ لقد كان   
وأندم على هذه اللحظة؛ لقد تعلمت منه الكثري، كان دائماً يتحمل الكثري، رجل العزائم، رجل                  

؛ ذات مرة جاءه بعض الشباب يهامجونه ويشدون عليه، فنظرت إليه           ..املواقف الصعبة، رجل املهمات   
 :قال يل بيت شوقيفابتسم و

ــبابا  ــرف الشـ ــا عـ ــته فمـ محاقـ
. 

ومــن عــد الشــباب ومل جيــرب    
. 

 

 دعهم يتكلمون ودعين أحتضنهم بوسع صدري وقليب حىت أقرم من نفسي، مث أدهلم على                -
 .الطريق السوي

 يف كتاب شرعت يف تأليفه      - إن شاء اهللا     -يم فودة، فسوف جتدوا      أما ذكريايت مع إبراه    -
 .وسيصل قريباً إن شاء اهللا) رمحة اهللا عليه(
 

 :وورد سؤال من األستاذ عبد العزيز عسريي جاء فيه
  آمل تفضلكم بإلقاء الضوء على تأثري دراسة القانون على فكركم وشخصيتكم؟-

 :فقال األستاذ عبد الكرمي نيازي
اهللا مل نتأثر بدراسة القوانني الدولية، كنا يف كلية احلقوق ندرس القانون الروماين والفرنسي               و -

من كبار  )  رمحة اهللا عليه  (والقوانني العربية، مث الشريعة؛ كان شيخنا أو أستاذنا الشيخ أبو زهرة              
 . على الشيخ حممود شلتوت من علماء مصر الكبار- أيضاً -العلماء، كنا ندرس 

قوانني لو تعمقتم فيها مأخوذة أغلبها من الشريعة اإلسالمية، ولكنها مشوهة يف الغرب،                ال -
والدول العربية اآلن اليت خضعت لسيطرة االستعمار الفرنسي، اعتمدوا على القوانني الفرنسية، الَّذين             

أول ما يضع   خضعوا لالستعمار اإلنكليزي اعتمدوا على القانون اإلنكليزي، والقانون اإلنكليزي يضع           
العادات قبل النص والتشريع، ولكن يف الشريعة اإلسالمية يوضع النص والتشريع ما جاء يف الكتاب                

 إىل  والسنة، مث بعد ذلك إن مل جتد فاالجتهاد، وأنتم تعرفون قصة معاذ بن جبل الَّذي بعثه الرسول                   
فإن مل جتد؟   :  بسنة رسوله؛ قال  :  ؟ قال فإن مل جتد  :  بكتاب اهللا؛ قال  :  مباذا حتكم فيهم؟ قال   :  اليمن، فقال 

 .عليه الصالة والسالم.. هلذا بعثتك: أجتهد رأيي وال آلو؛ قال: قال
 لذلك مل تؤثر فينا القوانني ومل تؤثر فينا األفكار الوافدة اهلدامة، ومل تؤثر فينا كل هذه                     -

 العقيدة  - إن شاء اهللا     - اململكة   التيارات، ألننا بنينا عقيدتنا على أساس سليم، ومل تؤثر يف شبابنا؛ يف           



سليمة يف قلوب الشباب، وإن شط بعضهم عن الطريق، لكنهم حتماً سيعودون يف آخر األيام يدافعون                
 .عن قيمهم، وفكرهم، وتراثهم يف هذه األمة اإلسالمية

 :وسأل األستاذ علي املنقري فقال
امل سعادتكم، ففي أي املراحل      ذكر معايل الدكتور حممد عبده مياين يف كلمته بأنه قد ز             -

 الدراسية كانت تلك الزمالة ومىت وأين؟
 :فقال األستاذ عبد الكرمي نيازي

 بداية زمالتنا رحاب املدرسة الصولتية، مث مدرسة الفالح ويف املرحلة الثانوية كنا نتساجل يف                -
 أديباً حافظاً للكثري من     الشعر يف املسامرات األدبية يف مدرسة الفالح، ورغم اجتاهه العلمي فقد كان            

الشعر، وكنت أتساجل معه يف كثري من الشعر يف احلفالت وحنصل على اجلوائز؛ عشت معه يف تلك                  
 كان نبيل اخللق ونبيل الكرم، ومل ينسين طوال فترة رعايته           - دائماً   -الفترة الطويلة من حيايت، ولكنه      

 .حىت اآلن
 صاحل كامل الرجل الطيب، هذا أيضاً من زمالء          كذلك فيما أذكر من زمالئنا سعادة الشيخ       -

العمل الَّذين تربطين م صلة وصداقة وحمبة وأخوة، ووقفوا معي موقفاً كبرياً، وعلى رأسهم سعادة                 
أخي الكرمي الشيخ عبد املقصود خوجه؛ واهللا كنت يف الواليات املتحدة، ويف حالة خطرية، كان يتصل                

رج البلد، ليطمئن على صحيت ويتفقد أحوايل وأحوال أسريت، فجزاه اهللا           يب تلفونياً، سواء يف مكة أو خا      
 .عنا خري اجلزاء وأمد يف عمره

 

 :ومن األستاذ أمحد بن حسني ورد السؤال التايل
  أسلوبكم القصصي رائع وشائق، فهل تنصحون بقراءة كتب معينة تفيدين يف هذا اال؟-

 :وأجاب احملتفى به قائالً
تأقلموا :  ندما كنت طالباً كنت ألتقي باألستاذ األديب محزة شحاته، كان يقول يل            أذكر أنين ع   -

إنين ال  :  يا شباب، اطلعوا على كل اآلداب كل األفكار، وخذوا ما ينفعكم وانبذوا ما يضركم؛ ال تقل               
أن لقد كنت أقرأ وأطلع، وعليك      ..  احلكمة ضالة املؤمن التقطها أىن وجدها     :   قال أقرأ، ألن الرسول    

تقرأ كل شيء يقع يف يدك، ولكن حكِّم فكرك، وعقلك، وقلبك، وضمريك، ووجدانك يف ما تقرأ،                 
 بعقيدتك، فواهللا ما نفعين يف حيايت الفكرية         - دائماً   -؛ متسك   ..وأالَّ خترج عن حدود ما تقرأ أبداً      

 .ومؤلفايت إالَّ تالوة القرآن وحفظه، وجوامع الكلم عند رسول اهللا 
 الذخرية الكبرية اليت جيب أن نطلع عليها ونقرأها، ال نقول هذه كتب صفراء، وهذه                هذه هي  -

فإذا وجدنا احنرافاً يف بعض     ..  كتب محراء، وهذه كتب بيضاء، وهذه كتب وردية، وهذه نرجسية          



 األفكار نرد على هذه األفكار ونرد على هذه القيم؛ الَّذين يعشقون الكلمة هذه األيام ويقولون أشعاراً               
جتدهم يدغدغون األحاسيس والرتوات والشهوات، وإذا تعمقت يف القصيدة خترج منها كاهلواء،               
وبذلك ينتقدون عمالقة الفكر واألدب يف بالدنا وكبار األدباء والشعراء؛ علينا أن نطلع على آداب                

هذه األفكار إىل   األمم، وتارخيها، وفكرها، وتراثها، وأن حنيي تراثنا مث خنرج مبزيج من هذه األفكار و              
 .أسلوب جديد، يرتفع بوطننا ومبستواه الفكري والثقايف إىل درجة أمسى مما حنن فيه اآلن

 

 :وورد سؤال من الدكتور غازي زين عوض اهللا جاء فيه
 ما رأيك الشخصي يف القراءة النقدية للنص األديب مبفهوم املناهج النقدية احلديثة كناحية                -

 ختدم أدبنا العريب أو تسيء إليه من الناحية اجلمالية أو اإلبداعية؟إجرائية أو تطبيقية، هل 
 :ورد احملتفى به على السائل بقوله

 واهللا هذا املعىن الَّذي جاء يف سؤال سعادة الدكتور ال وجود له بيننا اآلن؛ النقد الذايت والنقد                  -
ن اجم، ولكن أن تبني مجال هذا       التطبيقي واملنهجي مطلوب يف كثري من األفكار، لكن النقد ال يعين أ           

النص، وأن تبني العيب الَّذي يف هذا النص، وأن تبني اخلروج عن القاعدة املنهجية يف هذا النص، هذا                   
 وهذا شيء أعتز فيه وأفتخر       -هو النقد؛ لذلك عندما قدمت دراسايت الشعرية عن كبار شعرائنا             

املنهجي من كل جوانبها، وبينت اجلمال الَّذي فيها؛         تناولت كل قصيدة بالنقد والتحليل       -واحلمد اهللا   
حنن يف حاجة إىل نقد منهجي وتطبيقي لريتفع مستوانا الفكري واألديب، وبدون نقد ال يكون هناك                  

 .ازدهار يف األدب والفكر واإلبداع
 

 :وسأل املهندس فتحي جرب فقال
لعريب، نرجو إلقاء الضوء من وجهة       نرى ونشاهد هذه األيام احنسار األنشطة األدبية يف وطننا ا          -

 نظركم على األسباب اليت أدت إىل ذلك؟
 :وكان رد األستاذ النيازي ما يلي

قاتل اهللا ساس ويسوس، قاتل اهللا       :   أقول هنا مقولة طه حسني صاحب كتاب أنوار احلق          -
 وعلى  السياسة، هي اليت قضت على فكرنا، وعلى نشاطنا الفكري، وعلى ثقافتنا، وعلى تطورنا،              

 .، وال أزيد على ذلك، وأنتم خري من يفهم ذلك..إبداعنا، وعلى حرية رأينا
 

 :ومن األستاذ حممد صاحل بديره ورد السؤال التايل
هل الطائف يستوحى فيه الشعور     .  أنا يف الطائف أستوحي الشعور    :   يقول الشاعر اخلطيب   -

 كاألمس كما قال اخلطيب؟



 :لكرمي قائالًورد ضيف االثنينية األستاذ عبد ا
 واهللا ال أخفي عليكم، كنت أظن أن الطائف حمرومة من األدباء ألنين مل أجد أي نشاط يف                    -

نادي الطائف األديب، ولكن عندما أتعاجل اآلن يف مستشفى القوات املسلحة بالطائف وجدت هناك                
كر منهم األخ عدنان املهنا     الشباب املليء باحليوية، والثقافة والعلم واخللفية الثقافية، وال مانع أن أذ           

الَّذي حيضر الدكتوراة اآلن يف اإلعالم اإلسالمي، واألخ محاد الساملي، األخ خالد خضر، األخ حسن                
، كثري من الشباب الَّذين يعيشون اآلن يف الطائف، ولكن مل يفسح هلم              ..الفتا، األخ عبد اهللا دراج    

شعرهم، وأدم على املنابر يف النوادي الثقافية واألدبية        اال إللقاء كتابام، وحماضرام، وقصصهم، و     
والفكرية؛ وهم يزورونين دائماً، ويأتون مبا يكتبون ويقرؤون علي، وأجد فيهم الكثري من النضج                 

 .الفكري واالستعداد واملوهبة، اليت ترتفع إىل ذرى الثقافة العليا يف ميدان الفكر واإلبداع
رمحة (؛ العواد   .. أن نشجع هؤالء الشباب وأن ندفعهم      -ية حديثنا    كما قلت يف بدا    - علينا   -
كان يشجع الشباب، واسألوا السيد عبد اهللا جفري، وحممد سعيد طيب، بعثنا له رسالة                )  اهللا عليه 

نطلب منه أن يرسل لنا مؤلفات لنقرأها، فبعث إلينا مبؤلفاته، وبعد أسبوع جاءنا بنفسه، جاء يزورنا                 
لنا على املراجع واألفكار، ويناقش معنا الكثري من اآلراء، ومسى ثريا قابل الشاعرة              ويتحدث معنا ويد  

اليت كانت تعيش يف منطقة جدة باخلنساء، حىت انتقده العالمة الكبري الشيخ أمحد عبد الغفور عطار،                 
قال ..  ؟كم قصيدة للخنساء؟ أربع   ..  ملاذا تطلق على ثريا قابل اخلنساء؟ قال أريد أن أسألك         :  فقال له 

أريد أن أشجعها لتقول مزيداً من القصائد ومزيداً من الشعر، ألن املرأة جيب أن يكون هلا دورها                    
 ..احلضاري يف بناء النهضة العربية الشاملة

 لذلك أنا ال أنصح بل بالعكس أرجو وآمل أن نفسح اال للشباب ونعطيهم الثقة وندفعهم،                -
شباب يرفعون الراية جبرأة ومحاسة وصرب وعزم، فاصرب كما صرب           لقد انتهينا عند دورنا وبقي دور ال      

ال يتهيبون املواقف، ال يتهيبون اجلرأة يف مقولة احلق، ال خيافون وال خيشون يف              ..  أولو العزم من الرسل   
 .اهللا لومة الئم؛ هذا ما أنصح به الشباب

 

 :مث وجه الدكتور عبد الرمحن كردي السؤال التايل
 ماذا يف اجلعبة من جديد؟ نرجو أن نعرف -

 :ورد األستاذ عبد الكرمي نيازي قائالً
الشيخ حسني عرب وبقية شعرائنا يف       :   يف اجلعبة اآلن دراسة كاملة لبقية الشعراء، منهم         -

اململكة؛ مث هناك كتاب أحاول وضعه اآلن يف نظرة إىل واقع العامل اإلسالمي، وهو دراسة حتليلية                   
ية، والثقافية، والعلمية يف العامل العريب واإلسالمي؛ وال أزال أواصل كتابة            وفكرية عن املناهج الفكر   



مقااليت يف بعض الصحف السعودية أو العربية واإلسالمية، واحلمد هللا قد وجهت إيلَّ دعوات كثرية،                
 وقد أمر صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز مبشاركيت يف كل الدعوات اليت توجه إيلَّ،                
ولو كان بطائرة اإلخالء الطيب ألي بلد يريد أن يدعوين أللقي حماضرات، أو أحتدث يف اجلامعات، أو                  
يكرمين؛ وإنين أشكر مسوه على هذه اللفتة، وإن شاء اهللا سيكون هناك كلمة قصرية أقوهلا هنا، وأرجو                 

صدار نظام املطبوعات،   من معايل أخي الكبري األستاذ علي الشاعر وزير اإلعالم أن جيد وجيتهد يف إ              
ليس من املعقول دولة تعيش بنظام تطوير جملس الشورى ونظام احلكم ونظام املقاطعات، واجلامعات               

 !!.األهلية ال يكون فيها نظام للمطبوعات
 

 :مث ورد السؤال التايل من األستاذ حممود إبراهيم يقول فيه
  ما مدى معاناتك من الشللية األدبية؟-

 :نينية قائالًوأجاب ضيف االث
أنا مل أعاِن، لقد أحاطين كل األدباء من شباب وشيوخ بعطفهم وتقديرهم أكثر مما                ..   واهللا -

أستحق، واهللا مل ينقطع عين أي شاب حىت الذين كانت بيين وبينهم خصومات أدبية قبل مرضي،                   
 أنا مل أعان من     يعودونين ويسمعون مين ويتحدثون إيلَّ، ويقرؤون علي تراثهم وفكرهم وما يكتبون؛           

هذه الشللية اليت تذكرون، ولكن هناك بعض الناس حيلو هلم أن جيتمعوا، وأن يتناقشوا، وأن حياولوا                 
تكوين فكر خاص م أو اجتاه خاص، وإنين ال أعارض هذا إذا مل خيالف فكرنا، وتراثنا، ومثلنا،                    

 .. ختدم قضايانا الفكرية، إنين أريد من هذه الشلل أو هذه اموعات األدبية أن..وقيمنا
النقد :  - زعيم حزب االستقالل يف املغرب        - قال يل مرةً صديقي األستاذ عالل الفاسي          -

وفعالً ألف كتاباً عن النقد     !  أكتب كتاباً عن هذا   :  الذايت مفقود يف بالدنا ويف األمة العربية، قلت له         
أدبية، أو فكرية، أو اقتصادية، أو اجتماعية،       الذايت؛ فإذا مل يوجد نقد ذايت لنا وألوضاعنا، سواء كانت           
 . أو سياسية، فال ميكن أن نتحرك خطوة واحدة إىل األمام

 

  ))مداخلة(( 
 :مث أعطيت الكلمة لصاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه، فقال

تعودت أن أوجه سؤاالً لضيف األمسية، ولكن        :   األستاذ عثمان مليباري تلقيت منه اآليت       -
لليلة تركت هذه العادة وأشيد بروح أخي نيازي العالية، فهو وجه من الوجوه املشرقة يف جمتمعنا                  ا

املكي، إنه رجل يتحلى بالصرب والطموح والعزمية، شأن الرجال الَّذين يشعرون باملسؤولية وحيسون               
 .بأمهية دورهم لتحقيق أفضل النتائج لبالدهم وأمتهم



فلة، فهو مسفالوي حبق وحقيقة، على مراكيز املسفلة مسع من           النيازي أديب من حاريت املس     -
أجود قصائد العواد، وأروع ما أنتج القنديل من القصائد         )  رمحه اهللا (عمنا الكبري عبد السالم الساسي      

 .الفكاهية؛ كما أنه مسع ما يرويه الساسي من شعر شحاتة وأضرابه من شعراء احلجاز
لرياضي مبكة املكرمة من باب الثقافة، وجلب للنادي أدباء،          دخل النيازي مقر نادي الوحدة ا      -

وعلماء، ووزراء، وأقام فيه مواسم ثقافية ألقيت فيها حماضرات وكلمات استفاد منها مجهور النادي،               
 .وعشاقه

الكلمات ال تستطيع أن تعرب عن مشاعر فياضة جتاه رفيق الدرب األستاذ عبد الكرمي              :   ساديت -
 :ولكنين أردد قول الشاعر العريبيف عرسه الثقايف، 

ــال  ــعد احل ــنطق إن مل يس ــعد ال فليس
. 

ــالُ    ــديها وال م  ــندك ــيلَ ع ال خ
. 

 

 :وعلق احملتفى به على ذلك بقوله
اللجنة الثقافية يف نادي الوحدة      األستاذ األديب الكبري عثمان مليباري، كان رئيساً يل يف            -

الرياضي، وكنت نائبه، كان جهده فوق جهدي، وهو اآلن يعكس جهده إىل جهدي، كان له كل                  
 .الفضل يف إثراء احلركة الفكرية والثقافية يف مدينة مكة املكرمة، هذا ما أردت أن أضيفه

 

 : سعيد رمحت اهللا فقالمث تال األستاذ عبد املقصود خوجه الرسالة اليت وصلته من األستاذ
 األستاذ ماجد سعيد رمحت اهللا، أرسل إيلّ أسطراً هي عبارة عن مزيج من العتب والتساؤل،                 -

ألفت انتباهكم إىل أن احملتفى به األخ الكرمي الفاضل قد تلقى العلم باملدرسة الصولتية              "  :األسطر تقول 
 تبحثون عمن حيدثكم عن املدرسة ودراساا       وترىب ا ونشأ، ووالده العالمة الكبري مدرس ا، وأنتم         

وتارخيها، ملاذا أغفلت دراسته يف الصولتية اليت انتقل منها إىل الفالح مث إىل حتضري البعثات، وهذه                  
 ".فرصة لكم أن تستمعوا عن ذكرياته يف الصولتية وهو ما ترغبونه من سابق

 

 :وواصل احملتفي كالمه فقال
 لألستاذ عبد الكرمي نيازي، أن أوضح عن أستاذنا الفاضل الشيخ            وأود قبل أن أعطي الكلمة     -

مسعود رمحت اهللا، وعن الدور الكبري الَّذي تشرف به يف إدارته للمدرسة الصولتية، حىت استشهد وهو                
 .على كرسي الدرس

 ال ميكن أن    - كما نعلم مجيعنا يف اململكة العربية السعودية         - إن الصولتية إذا ذكر التعليم       -
يغفل دورها، ومن ضمن األشياء اليت نفكر فيها بإجيابية أن تعقد أمسية لنستمع إىل كل من يعرف شيئاً                  
عن املدرسة الصولتية، أي معلومات وندوا وتكون كمرجع؛ نعم هناك كتب صدرت رصدت ا                



ية ستكون  املسرية اخلرية ملدرسة الصولتية، ولكن من باب العرفان باجلميل وبالدور الريادي للصولت             
 . نتحدث فيها عن الصولتية- إن شاء اهللا -هناك أمسية 

 إيضاحاً آخر، ال تذكر الصولتية إالَّ وتذكر بكل احترام وتقدير           - أيضاً   - وأحب أن أوضح     -
مؤسستها، وهي سيدة فاضلة، ويكفي أن كثرياً من فطاحل رجاالت مكة تعلموا يف بدايام يف                   

 يواصلنا يف هذه األمسيات، أمسيات      - دائماً   -الَّذي كان   )   يرمحه اهللا(الصولتية، وآخرهم والدك    
االثنينية، الشيخ مسعود رمحت اهللا، فإذا كان لألستاذ عبد الكرمي نيازي يف هذه األمسية كلمة عن                  

 . الصولتية، فإين أعطيه الكلمة حىت أختتم ببعض رؤوس أقالم عندي أود أن أقوهلا يف اية األمسية
 

  ))عن الصولتيةاحلديث (( 
 :وحتدث ضيف االثنينية عن املدرسة الصولتية، فقال

 من ينكر فضل املدرسة الصولتية على هذه البالد؟ الصولتية مل تكن مدرسة، كانت جامعة،                -
تدرس فيها كل العلوم، وكانت من أكرب املدارس يف اململكة العربية السعودية، منذ عهد امللك عبد                  

د امللك عبد العزيز؛ ولقد عشت يف هذه املدرسة وترعرعت فيها وتعلمت فيها             العزيز ورمبا من قبل عه    
كثرياً، وذكرت يف حديثي عن علمائها الكثري ممن تعلمت على يدهم يف املدرسة الصولتية؛ واآلن الكثري                
من الطالبات والطلبة يرجعون إيلّ يف املستشفى، منهم من يريد أن يقدم دراسة عن املدرسة الصولتية،                 
ليحصل على املاجستري، وأعطيه كافة املعلومات عن مدرسيها ومشاخيها، ومن هؤالء طالبتان أعدتا كل              

 للحصول على الدكتوراة وموضوعها عن العلماء واملتخرجني من         - أو باألصح رسالة     -منهما دراسة   
 املدرسة  املدرسة الصولتية؛ وهنا طالبان أعد كل منهما رسالة من الرياض واملنطقة الشرقية عن                

 .الصولتية
 أنا مل أقف من املدرسة الصولتية إالَّ موقف االحترام والتقدير، ورحم اهللا الشيخ سليم رمحت                 -

اهللا الَّذي استطاع أن جيمع كل هؤالء العلماء من علماء مكة املكرمة ليقوموا بالتدريس يف املدرسة                  
ود رمحت اهللا، وحممد سعيد رمحت اهللا،       ة، ورحم اهللا الشيخ إبراهيم رمحت اهللا، والشيخ مسع         يالصولت

والدكتور حممد أمني، والدكتور زياد عابدين، الشيخ عمر محدان احملرزي، الشيخ حسن مشاط، الشيخ              
خمتار خمدوم، الشيخ عبد اهللا فدا، الشيخ هاشم شطا، والشيخ مظهر، والدي الشيخ عبد اهللا نيازي،                 

 . والشيخ املساوي، والشيخ جعفر الكثرييوالشيخ زكريا بيال، والشيخ ياسني الفاداين،
 وأذكر على سبيل الطرفة عندما كنا يف بداية دراستنا يف الصولتية، كان أستاذ القرآن وكان                 -

 فقامت الدنيا ومل تقعد، فطلبين األستاذ       faceحيرم النطق باإلنكليزية، فغلطت يوماً وقلت كلمة فيس         
يا شيخ،  :  متضمض سبع مرات، فقلت له     ..  تلقد جنست الفصل، قم ومتضمض سبع مرا       :  وقال



ال قم متضمض سبع مرات،     :  ؛ قال "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم     ":  الرسول عليه الصالة والسالم يقول    
 .وقمت ومتضمضت سبع مرات، وقاطعين سبعة أيام

،  يف الصولتية تعلمنا الكثري وجزى اهللا العاملني ا القائمني عليها، ورحم اهللا من رحل منهم                -
وإنين أضم صويت إىل صوت سعادة أخي الوجيه األستاذ الشيخ عبد املقصود خوجه، يف إقامة ندوة عن                 
املدارس األهلية يف مدينة مكة املكرمة، الفالح، والصولتية، والفائزين، والنجاح الليلية، وعارف علي؛             

سيال، حنن على طلعة اجلبل     وكان الشيخ عبد املقصود خوجه ال ينسى أن هلم مرتالً جبوار مرتلنا يف امل              
وهم يف أول املسيال جبوار مرتل العطاس، وكان بيتاً كبرياً مأوى لكل األدباء واملفكرين، طبعاً هدمت                 
البيوت اليت كانت هناك ورحل أهلها وتويف الشيخ حممد سعيد خوجه، رمحه اهللا رمحة األبرار، وأدام يف                 

 . د خوجهعمر أخينا وحبيبنا وصديقنا الشيخ عبد املقصو
 

  ))كلمة اخلتام(( 
 :مث اختتم احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية

 يف ختام هذه األمسية، أحب أن أعلن أن ضيف االثنينية القادم شخصية قد ال تكون معروفة                  -
 .لدى الكثريين منكم، هو األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء

 يف  - كما رأيت    - أجهل الرجل، وقد يعرفه بعضكم معرفة تامة، ألن للرجل            أنا يف احلقيقة   -
 مؤلفاً، أستاذنا الشيخ عثمان الصاحل دائماً كحدب كثٍري من علمائنا وأساتذتنا على              ٢٢ترمجة حياته   

 من   بأشخاص غري معروفني، وهذه    - يف احلقيقة أحياناً     -االثنينية، ميدوننا ببعض األمساء، وتعىن االثنينية       
 بتعريف  -السمات اليت نسعى إليها، لتكون على الساحة عندنا وجوه مل تعرف؛ فسيكون ضيفنا                

 . يف االثنينية القادمة األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء-وتقدمي األستاذ عثمان الصاحل 
 أرجو من األخوان األساتذة الكرام، الَّذين يودون املشاركة باحلديث عن ضيفنا يف تلك                 -

األمسية أن يشعرونا قبل ذلك بوقت كاف حىت نضعهم يف الربنامج، حىت يعطى حق الكلمة من له                   
 .األسبقية ومن له صلة بالضيف، ويستطيع أن حيدثنا بإضافة معلومات جديدة عن حياة الضيف

 كما أرجو، بل أكون شاكراً لكم لو حصرمت احلديث عن األمسية وعن الضيف، وأبعدمت                 -
 كانت منكم   - دائماً   -عن األضواء، أنا ال أشكل أكثر من واحد منكم، فاالثنينية           شخصي الضعيف   

فما أنا إالَّ سبب؛ فشكراً للثناء العاطر الَّذي أفضتم به مجيعاً           ..  ثنينيةاوبكم وإليكم، وبدونكم ال تكون      
كون األمور   حاراً أن تعفوين إذا أردمت أن أكون مرتاحاً راحةً كاملة، وأن ت               اًعلي، وأرجو رجاء  

 .موضوعية وأن تبعدوا الثناء عين، فهذا يسعدين ويسرين ويتيح وقتاً أكثر للحوار مع ضيف األمسية



 ألخي وزميلي األستاذ عبد الكرمي نيازي جتشمه         - مرةً أخرى    - وأشكر يف ختام كلميت      -
األمسية أسأل اهللا   مشقة احلضور، وتشريفه لنا يف هذه األمسية اليت سعدنا ا مجيعاً؛ ويف ختام هذه                 

أن ميده بالصحة والعافية، وأن مين عليه بالشفاء التام، وأن نراه كما عرفناه دائماً                )  سبحانه وتعاىل (
؛ فله مين كل حتية وتقدير، ولكم مجيعاً،          ..بروحه العالية املتوثبة، وجهاده الَّذي يذكر فيشكر        

 . وحلضوركم هذه األمسية كل التبجيل والتقدير
 

 )) تعقيب(( 
 :ويعقب األستاذ عبد الكرمي نيازي فيقول

 إذا تواضع اإلنسان وطلب أالَّ      وال تنسوا الفضل بينكم   :  - سبحانه وتعاىل    - يقول اهللا    -
يشكر، فيجب أالَّ حنرمه من التكرمي؛ إنين بامسكم أطالب نادي جدة الثقايف بتكرمي األستاذ عبد املقصود                

مجيعاً، وواجب علينا؛ إن ما قلناه فيه مل يكن جماملة، وال نفاقاً،            وهذا حق علينا    ..  خوجه صاحب التكرمي  
، لذلك نطلب عندما نركز على هذا نطلب التأسي به والسري            ..، إا احلقيقة  ..، وال مداجاة  اًوال رياء 

على منواله يف تكرمي رجالنا ومفكرينا، ورجال األعمال والتجارة أن يكرموا األدباء وأن حييطوهم                
 .نايتهم، كما يفعل أخونا الكبري الشيخ عبد املقصود خوجه؛ وشكراً لكمبعطفهم وع

 لقد كرم الكثري من أدباء العامل اإلسالمي من تونس، ومن مصر، ومن مجيع الدول العربية                  -
، فيجب أن نكرم صاحب التكرمي، وهذا أقل ما جيب؛ فإذا تواضع األستاذ ومل يطلب أن                 ..واإلسالمية

قل هل  :   فليس معىن ذلك أن حنرمه من التكرمي، جيب أن نكرمه ونعطيه حقه              يكون يف األضواء،  
 ال يف العلم بل يف العمل أيضاً، ويف الفهم؛ واهللا إن تكرمي              يستوي الَّذين يعلمون والَّذين ال يعلمون     

 .الشيخ عبد املقصود خوجه يعترب تكرمياً لكل األدباء، ألنه هو صاحب التكرمي فيجب أن نكرم املكرم
 مث قدم صاحب االثنينية اللوحة التذكارية لألستاذ عبد الكرمي نيازي، وانصرف اجلميع بعد               -

ذلك إىل موائد الطعام، وأخذ كل منها نصيبه، وغادروا بعدئٍذ قاعة االحتفال فرحني مستبشرين حاملني               
 .بعودة إليها يف األسبوع القادم

• • • 


	Index

