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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :ان صعيدي األمسية بالكلمة التاليةافتتح األستاذ عدن
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد، وعلى آله                 -

 ..وأصحابه أمجعني
 يسرنا مجيعاً أن نلتقي يف هذه الليلة يف هذا اللقاء الطيب املبارك، الَّذي نسعد فيه باالحتفاء                  -

ألستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء اخلالدي، وفيما يلي سوف أقرأ نبذة عن             بضيف االثنينية األديب ا   
 :حياته

 

 :االسم
 . عبد الرمحن بن زيد بن عبد الرمحن السويداء اخلالدي-
 :امليالد
هـ ٢٦/١٢/١٣٥٨ كيالً إىل اجلنوب عن مدينة حائل، يوم الثالثاء          ٩٥ ولد يف بلدة املُستِجدة      -

عاش طفولته بكنف أخواله آل السويِطي من الظفري، وحتت رعاية           و.  م٧/٢/١٩٤٠املوافق  
جدته ألمه ألن والدته قد انتقلت إىل رمحة را ومل يتجاوز شهره الثاين، حىت إذا شب على                   

 ٨٠ كيالً، وجنوب حائل     ٣٠الطوق انتقل إىل كنف أبيه يف مدينة الروضة مشال املستجدة            
 .كيالً
 :الدراسة
 على عدد من املشايخ باملستجدة،      - قراءة القرآن الكرمي وإجادة اخلط       -ه املبدئي    تلقى تعليم  -

مث مبدينة الروضة حيث ختم القرآن الكرمي وهو يف الثامنة من عمره؛ وعندما افتتحت املدرسة                
هـ يف السنة   ١٣٧٣م دخل املدرسة عام     ١٩٥٢/  هـ١٣٧٢االبتدائية مبدينة الروضة عام     

هـ من مدرسة الروضة، وأدى االختبار      ١٣٧٤السادسة االبتدائية عام    الثالثة، مث حصل على     
ي املدرسة السعودية حبائل؛ مث حصل على الكفاءة املتوسطة نظام ثالث سنوات عام                ـف

هـ؛ مث التحق جبامعة    ١٣٨١هـ، وحصل على الثانوية العامة نظام ثالث سنوات عام          ١٣٧٩



/٨٥ تاريخ عام    /لبكالوريوس آداب ى درجة ا  ـا عل ـامللك سعود بالرياض، وحصل منه    
وحاول مواصلة دراسته األكادميية، لكنها مل تكن متوفرة يف          .  م٦٥/١٩٦٦  -هـ  ١٣٨٦

 .جامعات اململكة يومذاك، ومل يستطع املواصلة يف اخلارج نظراً لظروفه األسرية
 :العمل الوظيفي

م، ١٩٥٦/  هـ١٣٧٦ئية عام    عمل مدرساً يف املرحلة االبتدائية مبدينة الروضة مبؤهل االبتدا         -١
 .هـ ملدة سنة ونصف١٣٨١/ ٨٠مث نقل مديراً ملدرسة املستجدة االبتدائية عام 

 . عمل موظفاً بوزارة الداخلية ملدة مثانية أشهر-٢
 .ملدة سنة ونصف" بترومني" : عمل مبؤسسة النفط واملعادن-٣
ة والتعليم، مث صار مساعداً ملدير       إدارة الثقاف  - عمل موجهاً تربوياً بوزارة الدفاع والطريان        -٤

 .التعليم، مث مديراً للتعليم، مث مستشاراً تعليمياً
دار السويداء  :  م، وتفرغ ألعماله اخلاصة، ومنها    ١٩٨٤/هـ١٤٠٤ طلب التقاعد املبكر عام      -٥

 .للنشر والتوزيع بالرياض
د مؤسسيها ورئيس    طالب بتأسيس اجلمعية اخلريية مبدينة الروضة، حىت مت تأسيسها وهو أح            -٦

هـ، وقد مت انتخابه لثالث فترات متوالية؛ هذه اجلمعية اليت           ١٤٠٨جملس إدارا منذ عام     
 . كيال٦٠ً بلدة وقرية وهجرة بدائرة قطرها ٦٠ختدم باإلضافة إىل مدينة الروضة 

 :النشاط الثقايف
 .ج ساهم يف عدد من الندوات واملهرجانات، ومثل اململكة يف الداخل واخلار-١
 ساهم بعدد من األمسيات الشعرية يف النوادي األدبية داخل اململكة يف كل من أا، واملدينة                 -٢

 .املنورة، وحائل
جملة الدفاع، جملة اليمامة، الة     :   شارك ويشارك يف الكتابة بعدد من االت يف اململكة، مثل          -٣

 .العربية، جملة احلرس الوطين، جملة العرب، جملة جتارة حائل
جريدة اجلزيرة، الرياض، املدينة    :   شارك ويشارك يف عدد من الصحف احمللية واخلارجية، مثل         -٤

 .املنورة، البالد، الشرق األوسط، اليوم
 :اإلسهامات يف جمال التأليف على النحو التايل :التأليف
نفط، وهو  ، وهو صور عن أُطُِر احلياة السائدة يف جند قبل عهد ال            نجد يف األمس القريب     -١

 . صفحة٥١٢م يف ١٩٨٣/هـ١٤٠٣عبارة عن تاريخ اجتماعي؛ صدر عام 
 ٣٠، ثالثة أجزاء، هو عبارة عن قصص تراثية واقعية، وحيتوي على             كتاب جذُوع وفُروع    -٢

 . صفحة١١٦٨م، يف ١٩٨٨/هـ١٤٠٨قصة بأجزائه الثالثة؛ وقد صدر عام 



تناول الكلمات الفصيحة يف اللهجة العامية يف       ، ثالث جملدات، وي   فَِصيح العامي يف مشال جند      -٣
م، والثالث  ١٩٨٨/هـ١٤٠٨جند، وحتديداً يف منطقة حائل؛ صدر اجلزآن األول والثاين عام           

 . صفحة١٧٤٩م، وعدد صفحاته ١٩٩٢/هـ١٤١٢صدر عام 
ام ـدر ع ـ، ثالثة أجزاء وهو شعر عامي موثق ومشروح؛ ص         من شعراء اجلَبل العاميني     -٤

 . صفحة٥٢٠م، ١٩٨٨/هـ١٤٠٨
، وهو كل ما حصل عليه من تاريخ جند منذ السنة األوىل            اَأللْف سنٍة الغامضة من تاريخ جند       -٥

م، واجلزء الثاين عام    ١٩٨٩/هـ١٤٠٩هـ؛ صدر اجلزء األول عام      ١٠٠٠للهجرة حىت عام    
 . صفحة٧٥٢م، وعدد صفحات اجلزأين ١٩٩٢/هـ١٤١٢

 فيها من الشعر الفصيح والعامي، ويتضمن تاريخ القهوة ومكانتها،          ، وما قيل  القهوة العربية   -٦
 . صفحة٥٣٠م، ١٩٩٠/هـ١٤١٠وما قيل فيها من األشعار؛ صدر عام 

، أدبياً وعلمياً واقتصادياً، يتضمن تاريخ النخلة وما جاء فيها من القرآن الكرمي             النخلة العربية   -٧
 الشعر الفصيح والعامي واألمثال، مث النخلة من        واألحاديث النبوية واألدبية، وما قيل فيها من      

 . صفحة٢٧٦م، ١٩٩٣/هـ١٤١٣الناحية العلمية واقتصاديات النخلة ومنافعها؛ صدر عام 
 قصة تراثية واقعية وما ترتب عليها من أمور، وقد صدر عام              ٣٠، يتضمن   وقع وصدى   -٨

 . صفحة٤٩٧م، ١٩٩٢/هـ١٤١٢
تنكيت اجلزء األول، وحيتوي على مواقف رجولية،        ، من املواقف والطرائف وال     فتافيت  -٩

 . صفحة٤٠٠م، ١٩٩٣/هـ١٤١٣وطرائف حملية، ونكت من إفرازات اتمع؛ صدر عام 
، وهي جزء من منطقة حائل وقاعدا مدينة الروضة، وهو لصاحل الرئاسة              منطقة رمان   -١٠

 ١٦٥م،  ١٩٩٤/هـ١٤١٤العامة لرعاية الشباب، من سلسلة هذه بالدنا؛ صدر عام             
 .صفحة

/هـ١٤٠٥ام  ـ، رواية متثل جيل اليوم الَّذي نشأ يف رغد من العيش؛ صدر ع              رائد  -١١
 . صفحة٣٣٤م، ١٩٨٥

، رواية متثل مشاكل الزواج واملغاالت يف املهور والوالئم واحلفالت، وعاقبة ذلك            العزوف  -١٢
 . صفحة٤٠٨م، ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦على اتمع؛ صدر عام 

ي حياة الناس بني عامي     ـ، رواية متثل التفاعالت اليت حدثت ف       ونتاجهاخماض الطفرة     -١٣
م، ١٩٨٦/هـ١٤٠٦م، وقد صدر عام     ١٩٨٠/هـ١٤٠٠م، حىت عام    ١٩٧٥/هـ١٣٩٥
 . صفحة٣٩١



، رواية متثل جيل العصامية الَّذي بىن نفسه بنفسه قبيل وإبان عصر النفط؛ صدر عام                فاحل  -١٤
 . صفحة٣٠٢م، ١٩٩١/هـ١٤١١

ام ـدر ع ـم؛ ص ١٩٨٠/هـ١٤٠٠، رواية متثل حياة الناس بعد عام          ج الطفرة نتائ  -١٥
 . صفحة٢٧٣م، ١٩٩٢/هـ١٤١٢

 .، رواية، وهوحتت الطبع اآلن، سيصدر إن شاء اهللا هذا العامبائع املساويك -١٦
 . صفحة٢٢١م، ١٩٨٨/هـ١٤٠٨، شعر فصيح صدر عام رؤى مسافر -١٧
 . صفحة٢١٠م، ١٩٨٩/هـ١٤٠٩، شعر فصيح صدر عام لواعج -١٨
 . صفحة١٨٣م، ١٩٩٢/هـ١٤١٢، شعر فصيح صدر عام هواجس -١٩
 .، شعر فصيح حتت الطبع وسيصدر هذه السنةأشجان -٢٠
صور من روائع الشعر العريب، وهو حتت الطبع        "  شذرات المعة "  : اجلزء األول من كتاب    -٢١

 .اآلن، وسيصدر هذا العام إن شاء اهللا
يف ثالثة أجزاء من املوسوعة التراثية الشاملة، اليت ستصدر عن           اشتراك مع آخرين يف تأل      -٢٢

 . شركة الدائرة، وهذه األجزاء عن اخليل، واإلبل، والصيد، واهللا املوفق واملعني
 

  ))كلمة احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث أعطيت الكلمة لصاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجه، فقال

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

 .وخامت أنبيائك، صفيك وحبيبك، سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 : اإلخوة األحبة-
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
يوف األكارم الَّذين جتشموا عناء       أرحب بكم أمجل ترحيب، وبامسكم مجيعاً أرحب بالض          -

) االثنينية:  (فقد لبوا شاكرين دعوة   ..  السفر، لنسعد معهم بتكرمي األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء         
 .وقدموا من الرياض، كوكبة من أصحاب الفضل، يتقدمهم أستاذنا الكبري الشيخ عثمان الصاحل

 وإليكم، إلقاء الضوء على بعض األساتذة       ، اليت هي منكم   )االثنينية( وأحسب أن من فضائل      -
وقد دأبت جاهداً أن ال تستأثر منطقة دون        ..  الَّذين قد يكون هلم وجود مؤثر يف مناطق دون أخرى          

وحنن نسعى للتواصل من منطلق حرصنا على تأطري هويتنا كأبناء وطن             )  االثنينية(أخرى بأمسيات   



 نصب أعيننا، وهي توثيق مسرية أبناء هذا البلد         -اً   دائم -واحد، نفيد ونستفيد من أجل غاية نضعها        
وبالتأكيد فإن هذا العمل حيتاج إىل      ..  أواصر احملبة اليت تربط بيننا    )  بإذن اهللا (لتعرف األجيال املتعاقبة    

 بفضيلة أستاذنا الشيخ عثمان الصاحل      - سبحانه وتعاىل    -مهة عالية، ومن حسن حظنا فقد أكرمنا اهللا         
 العقبات عن طريق ترشيح بعض األساتذة الَّذين عرفهم وعجم أعوادهم خبربته الطويلة،             لتذليل كثري من  

بتكرمي األستاذ األديب إبراهيم املدجل يف مومسها املاضي،         )  االثنينية(وعلى ضوء آرائه القيمة قامت       
املستقبل كما نأمل أن نتشرف بتكرمي األستاذ محد القاضي يف           ..  والَّذي نسعد به بيننا هذه األمسية     

 .القريب بإذن اهللا، ومرحباً به بيننا هذه الليلة
 وبفضل جهود شيخنا عثمان الصاحل، نكرم الليلة األستاذ عبد الرمحن السويداء، الَّذي                -

استمعتم إىل ترمجة حياته اليت تدل على علم وافر، وباع طويل يف جماالت عديدة، كالتاريخ، والشعر،                 
وقد تساءلت عن السبب يف عدم انتشار ما كتبه هذا األستاذ األديب            ..  والقصة، والدراسات املوسوعية  

.. املتعدد املواهب، ولعل األسباب تتعلق باالنتشار اإلعالمي، سواء كان مقروءاً، أو مسموعاً، أو مرئياً             
ويف كل األحوال قد حيالف التوفيق بعض األساتذة فيجد نتاجهم الفكري واألديب الساحة مناسبة                 

ىل أكرب عدد من املتلقني، بينما يبقى البعض بعيدين عن دائرة الضوء، إما رغبة منهم يف ذلك،                 للوصول إ 
وبالتايل نحرم من نتاجهم؛ غري إنين على يقني بأن شيخنا عثمان            ..  أو ألن أنظار النقاد مل تتجه إليهم      

 .التكرمي لن يرشح إالَّ من يستحقون كل التقدير و- مبا عرف عنه من علم وفضل -الصاحل 
يف مسار كل كاتب،    ..  وأعين النقد البناء  ..   ومبناسبة موضوع عدم االنتشار تتضح أمهية النقد       -

ومفكر، وأديب، ومبدع؛ ذلك ألنه ميثل البوصلة اليت توجه وترشد القارئ إىل خمتلف ينابيع العطاء،                
 . أو سلباًلينهل منها وفق منظور حمدد، حياول من خالله تلقي العمل اإلبداعي إجياباً

 وقد أملى علي هذا االستطراد اعترافاً ال أخفيه، وهو عدم اطالعي على كتب األستاذ عبد                 -
الرمحن بن زيد السويداء، ومما ال شك فيه أن هناك كثريين ممن مل يسعدوا باالطالع عليها يف خضم                    

 .ك، ولو كان للنقد وجود قوي على الساحة لكان الوضع خالف ذل..احلياة ومشاغلها
 ويف مسامهة متواضعة خلدمة هذه املسرية اخليرة، أجريت عدة اتصاالت مع بعض كبار املثقفني               -

يف مناطق اململكة املختلفة، ليتفضلوا علينا بأمساء األساتذة الَّذين مل يأخذوا نصيبهم من االنتشار، حىت                
ضل علينا فضيلة أستاذنا    ، وقد تف  ..نسعد باستضافتهم، وإلقاء الضوء على نتاجهم الفكري واألديب        

 بترشيح بعض األساتذة، ومن ضمنهم ضيف       - كعادته دائماً جزاه اهللا خرياً       -الشيخ عثمان الصاحل    
هذه األمسية؛ كذلك وصلتنا ترشيحات من بعض مناطق اململكة، وما زلنا نتطلع إىل املزيد عن طريق                 

عكم الكرمي وكل من يرتاد      وأحسب أن كل فرد من مج      ..  كل من يتفضل علينا ذه املعلومات      
معين ذا األمر، وهلذا فإين أدعو إخواين الكرام ليوافوا الزميل سعد سليمان مبا يعرفون من                )  االثنينية(



أعالم، وكم تكون سعادتنا أكرب عندما نتشرف بتكرمي ما تيسر لنا من أعالمنا من مجيع أحناء اململكة،                  
 .فنسعد بذلك التواصل علماً وعمالً

هذا اإلطار، أمتىن بكل تقدير، أن نرى دراسات نقدية جادة، عرب الصحف واالت،               ويف   -
وغريها من وسائل اإلعالم، عن العلماء واملفكرين واألدباء والشعراء، من خمتلف مناطق اململكة، ومن               

 بطريقة  منطقة اخلليج بصفة عامة، حىت يتسىن للقارئ العادي اإلملام بأكرب قدر من املعلومات اليت تطرح              
علمية، وبالتايل حتفزه لالطالع على أصل النص كتابةً، أو االكتفاء يف أسوأ األحوال باجلرعة املدروسة               

 .عن املوضوع الَّذي يتناوله جمهر الناقد
.. ، وأن تستمتعوا بأمسية معطرة بشميم عرار جند       .. آمل أيها األحبة أن نسعد ذا التواصل       -

 . ذلكفهل بعد العشية من عرار؟ أرجو
 بيننا يف هذه األمسية سعادة األستاذ عبد الكرمي املدرس، األمني العام ورئيس اجلهاز التنفيذي               -

للغرفة التجارية العربية الربيطانية، فنرحب به أمجل ترحيب، وآمل أثناء إلقاء األساتذة كلمام أن                
نكم وبني الضيف؛ فأهالً    يتفضل اإلخوة الكرام بإعداد األسئلة، حيث سيعقب هذه الكلمات حوار بي           

 .وسهالً ومرحباً بكم مجيعاً
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة الشيخ عثمان الصاحل(( 
 :مث أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ املريب األستاذ عثمان الصاحل فقال

 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 على أشرف املرسلني سيد األولني واآلخرين، وإمام         احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم      -

 .األنبياء واملرسلني، صالة دائمة إىل يوم الدين، وإىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
هذا شرف يل عظيم جداً، أن أحتدث من هذا املنرب الَّذي بناه وشيده أديب كبري               :   أيها اإلخوة  -

خوجه؛ هذا الرجل الَّذي كان لذوقه ولثقافته ولعلو بابه يف          ووجيه كبري أيضاً، هو أستاذنا عبد املقصود        
األدب أثر ذلل به كل الظروف والصعوبات، حىت أوجد هذه االثنينية؛ وال أعتقد أنكم تعتقدون أا                 
تنطلق من جدة فقط، وإمنا تنطلق من اململكة العربية السعودية، اليت كل فرد منها يعرف ما هلذه                    

؛ فهذا التاريخ الَّذي كتبه أستاذنا عبد       ..ما هلا من قيمة، وما هلا من أثر كبري جداً         االثنينية من مكانة، و   
املقصود تعليق شامل، تقرير عظيم، كلمات نابعة من قلب كبري، معلومات كلنا يتلقاها بصدر رحب                

ان ؛ وما أعتقد أنين أستطيع أن أعرب عن هذه الكلمة وما تضمنته من كلمات قيمة ومع               ..ويشكره عليها 
 .كرمية



 أما هذا الوفد الَّذي قدم إىل هنا، فطبعاً كلنا صحبة األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء،                   -
الَّذي هو ضيف االثنينية، ومعي اخلال إبراهيم بن ناصر املدجل الشاعر، واألديب، والكبري يف وظيفته يف                

يم حضرنا للتهنئة بسالمة أستاذنا عبد      جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؛ غري أنين واألستاذ إبراه         
 سليماً معاىف، وهذه    - وهللا احلمد    -املقصود خوجه، هذا الَّذي عمل أربع عمليات ضخمة خرج منها           

نشكر اهللا عليها، مث نشكره هو أيضاً، ألن من شكر اهللا زاده اهللا نعمة،               )  سبحانه وتعاىل (نعمة من اهللا    
شكره هللا وحبه هللا وحبه ملن حيب اهللا ورسوله، وهلذا أعطاه اهللا هذه             ومن النعم اليت زاده اهللا عليها هي        

 ..الصحة وهو اآلن بيننا، وهللا احلمد كأصح ما يكون جسماً وعقالً وفكراً ووطنية
 ببعض كلمات للتهنئة،    - وأظنه حاضر اآلن     - أما نئتنا بسالمته، فقد أسعفين أحد األبناء         -

فلست بشاعر وإمنا الشاعر اخلال إبراهيم بن ناصر         ..  مسحوا يل نقتطف منها بعض هذه األبيات، فا      
 :املدجل، يقول

مســعود] ٍةخــوج[كــلٌّ بعــودِة  
. 

 ــفَاء والش ِنلْــت ِعــيد ِإنَّ ذَِلــك
. 

ــد  ــنك عدي ــبت ع ــذ غ ــؤاهلم م وس
                                                            . 

]وخلكم[ا والصحاب و  ـَّرت عن ـذ سِ ـم 
. 

ــ ــود إنَّ السـ ــروِر تقُـ ياحةَ للسـ
. 

ــوا   ــن[قَالُ ــياحةٌ] دنَبل ــك ِس ــت تل قُلْ
. 

ودممـــد كعـــوـــِرير مالس قفـــو
. 

  كمــأن ــونَ ب لمعيب يــح ــان ص ــا ك م
. 

ا وهِمـــنـــودهـــا جمهمِبه تكـــن
. 

 ِمب ــن ــلَّماً ِم سم ــت ــراِح قم ــِع اجلَ ض
. 

ــ ِنع   ــود جي ــه ــا اإلل  ــيك ٍم عل
                                                            . 

 مداًـح  ي يبن  ـا اب ـ ِلر"ل"  وٍدـمقصىـَع
. 

  ــِديد الِء شــو ــو بال ه ــن م ــاج عِإز
. 

ــاً  ــك خائف ــن ِرفَاِق ــك ع ــيت ذل أَخفَ
. 

ــدى ا م هــن ــرأي ِم ــِديدوال اِن سمــز ل
. 

ق شـــهٍم معـــِرٍق ِبـــوفَائِهالَأَخـــ 
. 

 ــالَِل و ــو يف اِخل فَهــو ــيديف ال اِء عِم
. 

نـِء م اـفَاهنأوا ِبِشفَ ]..  ـةَجوا آلَ خ  ـي[ 
. 

ـ   ذَا مقْصــودوالشــيخ مذكُــور ِبـ
                                                            . 

ــواِنهِ     ِإخ ــن ــر ِم ــكْر والتقْدي الشو
. 

ــ ــى اللِّس ــيد وعلَ ــناِء نِش ــن الثَّ اِن ِم
. 

ـ   ــعر يطْـ ــبلَه الِش لَ نــج رب أَنْ يس
. 

  ـــطُوِر فَـــِريديف الس ظَّمـــني رد
. 

 النو   ــاِهد ــاِئِل ش ســلِّ الر ــر يف كُ ثْ
. 

   واجلُــود حــوطُهاِخلــالَِل ي مكَــر
. 

ســــرتوره وِرفَاقُــــنا يف مــــِرتٍل 
. 

بيــر ــود عــ ــيانها معهــ ٍة ِتبــ
                                                            . 

ــنا   عرٍ [مــد ــو ب ــةٍ ] أَب ــيم مجلّ زع
. 

 ودرو نقُهــب ــاً عـ ــدت ِرياضـ وغَـ
. 

ــيقها    ــراج يف تنِس ــا اإلخ هانز ــد قَ
. 

ــزهو ِبِهــ  ي ــود ــاِن عقُ اجلُم ــن ن ِم
. 

كَالِغـــيِد زيـــن احلُلَـــي جبـــيِدها 
. 

ــِن  ــم الب ــ[ه خوةَج [ــود ــر ووفُ ضح
. 

ــبِلهِ    ــع ِش م ــد ــِر أمح ــن التويِج ابو
. 



 ودــر ــياِن يـ ــن ِللبـ ــنا مـ وأِديبـ
                                            .                 

 ــن ــاً وجئْـ ــئ آِدبـ ــؤدباًا نهنـ مـ
. 

يف الـــثقافَِة و ـــوهاِن فـــِريدـــيالب
. 

 ــنم عــرٍب وأبــوكى يــحفُص أِديــبو
. 

ــاِن وذَرب اللِّ ــهودسـ ــرفُه مشـ ظَـ
. 

ــ  مــح ــن قَاِض ب ــِثِهد ــذِْب حِدي ا بعين
. 

عـــيد ـــا يف ِلقَاِئـــكالَهـــا حؤير
. 

حتـــى اطمأنـــا أَنكُـــم يف ِصـــحٍة 
. 

و  ــود عِه نــي ــداً إلَ ــرياِض غَ ــى ال إلَ
                                                            . 

 كُــمِإذْن طْلُــبن موِف الــياملُِضــي ِمــنو
. 

 و ــابق ــيق سـ ــر عمـ ــدجأَثَـ ِديـ
. 

ــا  ى لَهــر ــلُ عــنكم ِذكْ والفكــر يحِم
. 

ــــا واِههِلجــــوها سلعــــزيِزيد
. 

الــرجاِل طمــوحهامــا املَــالُ يبِنــي يف  
. 

ــب ــا ِبـ ــكفّـ ــوم يسـ ودذٍْل بالعلُـ
. 

   فَاقـــهلُوا إنمعـــتـــا اسإالَّ إذَا م
. 

 ــبديد ــيها وال التـ ــبخلُ يخِفـ الَ الـ
                                                            . 

 ةٌ  وــخي ــدياِر س ــب ال ــى ح ــد علَ ي
. 

   ـــودحج همِن مــنحِة الــرملــِنعو
. 

ــرِ   ــن ثَ ــم ِم ــارةٍ ك كِحج ــه ي مالُ
. 

ــــودلْمج ــــهأو متــــرٍب فكأن
. 

ــرابةٍ    ــِرفُه وال ِلقَـ ــرف يعـ الَ العـ
. 

  ودــــبعــرياِلِه م ــه ِلــ فكأنــ
. 

ى وأصــبح حاِرســاً أَمــوالَه  أمســ 
. 

  فيدغريهـــم ســـي أَو ُألولـــئكم
                                                            . 

  و ــِدم ــوِطن أو معـ ــوال مـ اِطنمـ
. 

ــودفالفَقْـــ ــيوِنه موجـ ــين عـ ر بـ
. 

ــرٍف  صيف م ــه فْسون ــِنني ــي الْب نِس
. 

 ــن ــيِه بـ ــت علَـ ــاِرٍم رفَّـ ودمبكَـ
. 

يف ســعِيِه] ٍةكخــوج[أو ال يكــون  
. 

ودـــدمـــا مِتـــِه ِبهوداطُ نِســـمو
. 

ـ   اَأليــاِدي جمــةُ وش ووجــه بشـ
. 

ــ ــباخلي ِر فَه ــِريد ــروِر ب ــى الس و إلَ
                                                            . 

  هــت ــا أَنفَقْـ ــربو كلَّمـ ــالُ يـ واملَـ
. 

و   ــيد ــبني قَِص ي ــم ــراِم لَكُ ــِن امل ع
. 

 ا وــن ــاِئدٍ إحساسـ ــرورنا بقَصـ سـ
. 

 ــيد ــنه نش ــحِب ِم ــان الص ــى ِلس وعل
. 

ــجلَ نــ    ــرب أَن يس ــعر يط بلَكُمالِش
. 

  ـــطُوِر فَـــِريديف الس ظَّمـــني رد
. 

    ــاِهدــاِئِل شسيف كُــلِّ الر ثْــرالن
. 

   واجلُــود ــوطُهحاِخلــالَِل ي مكَــر
                      .                                       

اقُـــنا يف منــــِزلٍ ســـنزوره وِرفَ  
. 

ودـــِلِه املعـــبِمـــن فَض الَكَـــه أَو
. 

 بكفـــاِحكُم هتـــيدش لَقَـــد ـــرقَص
. 

خــــوٍج[ِل ِآلو [وددــــال ويف الِفع
. 

 ــذا و ه]ردــن ب [ ــويِعر ش ــي ــا أُخ ي
. 

  ــب ــنا عــ ــه لــ ودذاك يقَدمــ
. 

ــ  ــنك أنقَ ــيعاً ِم ــو مج سحٍن"ى نــت "ِلب
. 

ـ   ودوكـــأنهن إذَا رصـــفن عقُــ
                                                            . 

ــالَنها   ــِه رسـ ــن دالَِّتـ ــبن ِمـ والـ
. 

 ــيد ــوم تبـ ــنه وللهمـ ــبؤِس ِمـ للـ
. 

شــقراُء نشــوتها لَــدى أفْكَارنــا    
. 



 ودــن ــنا وهـ ــار هـ ــته تجـ جلَبـ
. 

ــ  ــوالعـ ــِر مباِخـ ــتاز جبمـ ٍرود ممـ
. 

ــود  ــيب العـ ــرِق يطـ إنْ زاد يف حـ
. 

 ــِتِه و ــالَِء ِقيمـ ــِهِلغـ ــم أَِرجيـ شـ
. 

ــبلُ  اِض[حيــر ــدود ] ال شــنا م ِبقَلِْب
                                                            . 

ــئٌ  ــنا منِبـ ــاٍل لَديـ ــوديعكُم غَـ تـ
. 

 ودــد ح ــِتلْك ــا ِل ــِري م ملَع ــف عطْ
. 

وقُلُـــوبكمِللْقَلـــِب فـــيما بينـــنا 
. 

 

  ))كلمة األستاذ إبراهيم املدجل(( 
 :مث ألقى سعادة األستاذ إبراهيم املدجل الكلمة التالية وأتبعها بقصيدة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، وأصلي وأسلم على رسول اهللا حممد، وعلى آله وصحبه                 -
 .ومن وااله
لفضيلة والدي وأستاذي الشيخ عثمان الصاحل، صاحب السعادة الشيخ عبد              صاحب ا  -

 ..املقصود خوجه، أيها احلفل الكرمي
 جئنا بقلوب خفقت عند سفر األستاذ عبد        - أيضاً   - جئنا بقلوب مفعمة حبب اجلميع، ولكننا        -

عر األديب   بصحبة الشا  - أيضاً   -املقصود للعالج، خفقت مشفقة مث خفقت فرحة مسرورة، وجئنا           
األستاذ عبد الرمحن السويداء، لنشارك معكم يف هذه االثنينية، اليت ال أعتقد أن هلا نظرياً يف عصرنا                   

 .احلاضر يف طريقتها ويف إعدادها، وفيما يبذل فيها من سخاء كله يف سبيل العلم واملعرفة واألدب
 أيضاً  -د أن أقوله، ولكين      لقد كفاين أستاذي األستاذ عثمان الصاحل يف مقدمته ما كنت أري           -

 إخوانية، تصور مشاعر حميب الشيخ عبد املقصود عند سفره داعني له             عملت قبل ايء إليكم أبياتاً     -
 :بالسالمة، وعند عودته حامدين اهللا على شفائه وعودته

 

  )) ُأخرىخلجٌة(( 
ِللُقْــياه.. قَالَــتها: والْحمــد ِللَّــهِ 

. 

أســـِلمه ربـــاه: قَالَـــت مـــودعةً 
. 

ــت صخــا ش لَطَالَم : ــواله ــوى مل نج
                                                            . 

كـربى علـى مقلٍ    وفاضـِت الْفَـرحةُ ال     
. 

  ــن غم ــاب ــاٍب ط ــودها يف رح اهعقُ
. 

   تظَمــت واْن ــم اَء الْهدــع ص ــت تنفّس
. 

   ــرعاه ــا زالَ ي ــى م ــرنو إىل ملْتق ت
. 

ـ    اواستبشــرت واشــرأبت يف تطَلُِّعهـ
. 

 اهــن مي للحــب تــر خــا اد ــِورد م والْ
. 

ــى  ــبلَت كَالْعطَاش ــبها: وأَقْ ح :ــج هم
. 

 اهــد ــِب نفْ ــغاِف الْقَلْ ــن ِش ــا ِم كُلُّهو
                                                            . 

 ماحاْزح ـو ى شغف  ـول ه ـتدتناًـذا الْم
. 

لْقَــاهت تــا كُــنا مــهســٍة مجهم ِمــن
. 

  تــِفي ش ــم ــِفيت كَ ــٍد إذْ ش ــا حمم أب
. 



ــاكَه اهللاُ   ــيٍة كَسـ ــوِب عافـ يف ثـ
. 

ــي  ــروٍر وه ــن س ــت ِم ــرمقُكُمتهلَّلَ ت 
. 

  الَهــي ــبهاِء لَ ــِن والْ سالُ يف الْحــت خت
. 

ــجٍ   هذا و ــنني ــنا اإلث ــاد ل ــدتم فَع ع
. 

        الـروِح، و ـموالـرؤى، وس بـنيالْجاه
                                                            . 

ــنحةً    جــى م ــبهجةُ املثل ــادِت الْ وع
. 

ــيلِ  ــي اللَّ ــناه .. دياج ــيٍت أِلفْ يف ب
. 

 و  هتــع ــوي أِش ــنا تط ا الســن ِفي ــاد ع
. 

  ــاه ــبارى يف تحايـ ــوقَها تتـ معشـ
. 

ــِه  ــوع ِب ــى اجلم ــنا تلْقَ تيب كُمــت يلَب
. 

ــرفٍة يــ  ــيِض مع ــناهوف جم بــي ا ِط
. 

ــن أدبٍ    ــراق م ــنهلَ الرقْ ــنهلُ امل وت
. 

 ــالَ الْغ ــِه ِلع ــمت ِب ســاه ــاِت رؤي اي
                                           .                  

ــٍل  جــن ر ــاك ِم ــا أوفَ ــِه درك م ِللَّ
. 

اهـــرسي اهـــنمي أتـــا مـــا رمبرو
. 

يســخو ِبهــا حــيثُ يجــزاها مضــاعفَةً 
. 

اياهـــجةٌ حتـــتذَى فـــيها سووقُـــد
. 

 ـــيِلَألج ـــيفَه أتاِل مدرســـةٌوِإنْ ر
. 

   ــياه ــيِه دن ــتحوذَت عل اس كــري وغَ
. 

 هــي ــا وِج ا يهــت صخاأَرــِته اهجيف و 
. 

*   *   * 

معــناه ِوي فَــاضــدوباً وشو طَــرــدأَش
. 

 فــِرح ــي ِبكُــملِكن حأمــد مــا جــئت
. 

واـم تاه ـ وك م غَنوا ـر ك ـعشاقُها الْكُثْ 
. 

عِشــقْتها لــيلةً تاهــت بعاِشــِقها    
. 

و  ــواه ــِك جن ــِر األي طَي ــع م ــت رتل
. 

ــذَالً   ا جــن ــا أعراس ِبه تاهــب ت ــم وكَ
. 

   اهــن يع ــه ــا أقذَت ــدةَ م لُ جــي ولَ
                                                            . 

ــةٌ   هاِمس اجــو واَألم ــت ــر ينِص حوالْب
. 

و الْي ـذَِلك  ماًـ حقّ -و  - س ـ لَسأن ـتاه
. 

ــِرها   ــن مفَاِخ ــتاٍج م ــوماً ِب ــيت ي حِف
. 

  ــراه ــنفِس ذك ــوةً يف ال ــزلْ حل ومل ت
. 

ــزلْ خفَ  ــا ت لَمهــر ــِب تذْكُ ــات القل قَ
. 

   ــذَاه ــٍد وأش جا نــب ص ــن ــباقٍَة ِم ِب
. 

ـ     ــرى أَؤطِّـ ــةً أخ ــم خلج رهاوتلك
. 

 ــاه ــز ربـ ــباِس الِعـ ــبِقِه بلـ ولْتـ
                                                            . 

لكُـــم جمـــيعاً وِللْوجـــيِه ثانـــيةً 
. 

 

  ))مداخلة(( 
 :ويتدخل الشيخ عبد املقصود خوجه متحدثاً قائالً

 -لة الشيخ عثمان الصاحل، األستاذ الفاضل إبراهيم املدجل، أجدين           سيدي األستاذ اجلليل فضي    -
 أجدين كتلة من احلياء     -يف احلقيقة وأنا حماط بكل هذه الكلمة املليئة باحلب واملليئة بأكثر مما أستحق               

عاىل  سبحانه وت  -وأنا بني أيديكم، وال أستطيع إزاء ما أفضتم به علي من كرمي الثناء إالَّ أن أسأل اهللا                   
 - سبحانه وتعاىل    - أن أكون الصغري يف عني نفسي، الكبري يف أعينكم ويف أعني اآلخرين، سائالً اهللا                -

 .أن يثيبكم عين الثواب األعظم، وأن جيزل لكم كل اخلري



 -ثنينيات، وذا أمحد اهللا     وصلين اليوم اجلزُء اخلامس من اال     :   ذه املناسبة نسيت أن أقول     -
 أن أكملت االثنينية مطبوعاا من اجلزء األول إىل اجلزء الثامن، وهي وقائع أحداثها              -سبحانه وتعاىل   

 اآلن  - سبحانه وتعاىل    -وأمسيات هذه السنوات الثماين األوىل من عمرها، وحتت الطبع بفضل اهللا             
ة من عمر   األجزاء الثالثة الباقية لتكمل السنة احلادية عشرة؛ كما تعلمون أننا يف السنة الثالثة عشر              
 سبحانه  -االثنينية، لكن توقفت سنة واحدة ألسباب األوضاع اليت مرت باخلليج، واليت نسأل اهللا                

 خبري، وإن شاء اهللا ستوزع هذه األجزاء الثالثة عليكم          - مجيعاً   - أن ال يعيدها، وأن نكون       -وتعاىل  
 . وشكراً لكم-وعلى حميب االثنينية، 

تاذي اجلليل الشيخ عثمان الصاحل، كما أطمع من أستاذي          ولكن قبل ذلك أنا أطمع من أس       -
الشيخ إبراهيم املدجل، أطمع أن أمسع منهما شيئاً عن ضيف هذه األمسية، لعدم معرفيت شيئاً عنه، إالّ                  
من وقائع الترمجة اليت استمعنا إليها؛ فهل ألستاذنا الشيخ عثمان الصاحل أن يليب هذا النداء، فنستمع                 

ة عما يعرفه عن ضيفنا من مواقف عن مسريته اخلرية يف العلم والتأليف؛ وكما قال                 منه هذه األمسي  
 مؤلفاً وهذا عدد وفري، فال بد أن نستمع         ٢٢إنَّ ألستاذنا ضيف هذه األمسية      :  الزميل عدنان صعيدي  

 إىل كلمات تلقي الضوء على ضيفنا       - إذا تفضل أستاذنا عثمان الصاحل واألستاذ إبراهيم املدجل           -
 .كثر؛ وشكراً لكم مجيعاًأ
 

 :ويستجيب الشيخ عثمان الصاحل لدعوة احملتفي سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه، فيقول
 أيها اإلخوة، أعتقد أن األستاذ املذيع ألقى كلمةً وتنويهاً وإعداداً قدمه هلم األستاذ عبد                  -

ا الرجل املعتدل اخلليق األديب     الرمحن بن زيد السويداء، والَّذي قرأه املذيع كاف عن اإلفصاح عن هذ           
املتواضع، الَّذي ال نعرفه إالَّ يف النوادي حماضراً إذا طلب منه، والَّذي نعرفه عنه أنه انصرف إىل احلياة                   
مبكراً طالباً التقاعد لكي يتفرغ هلذه املهمة؛ مث إن هذا الرجل من أفاضل أهل حائل، وحائل كما                    

ة، مساحتها مئات اآلالف من األكيال، مث إن حلائل ينتسب حامت            تعرفوا مدينة قدمية ومقاطعة كبري    
 واستقبله ورحب به وقدم له وسادته ليجلس عليها،         الطائي وعدي بن حامت الذي وفد على الرسول         

 ..فأىب أن جيلس عليها، فأحل عليه الرسول بالقول والفعل باجللوس، فاستند عليها عدي بن حامت
زيد السويداء رجل متواضع، رجل بعيد عن التعاظم، بعيد عن التعايل،            األستاذ عبد الرمحن بن      -

، وهذه الكلمات كما تسمعوا وكما علمتموها، إذا اتصف ا إنسان فإنه يكون              ..بعيد عن االدعاء  
سيداً يف جمتمعه، معروفاً يف حميطه، مشهوراً بأدبه، مث إن عبد الرمحن بن زيد السويداء انصرف إىل هذه                  

 كتاباً إالَّّ أن املعجم من أميز الكتب اليت استطاع أن يصل            ٢٢ة من الكتب، وهي وإن كانت       اموع



إىل تأليفها، فهو ذا قدم للغة العربية واملقارنة بني العامية وأصوهلا العربية كتاباً كبري احلجم جداً يف                   
 .ثالثة جملدات فيما أعتقد

رمحن السويداء قدمها هلذا احملتفي، وهلذا الرجل        إن أستاذنا وأديبنا وحبيبنا وصديقنا عبد ال        -
العظيم عبد املقصود خوجه، هذا الرجل الَّذي أعتقد أن املال استعمله خري استعمال، وأن الشرف                 
استعمله خري استعمال، وأن تواضعه يف هذه الكلمات اليت قاهلا يف شخصي الضعيف، ويف اخلال العزيز                

عهدته شاعراً، وعهدته بليغاً، وعهدته يكتب يف اليمامة يف كل عدد من             الَّذي   -إبراهيم الناصر املدجل    
  نسج فيها أبياتاً رباعية أو     -جدة، مكة، املدينة، حائل، وكل قرية من القرى         :  أعدادها عن مدن اململكة   

 هذا الرجل عبد الرمحن بن زيد السويداء، الَّذي كتبت إىل أستاذنا وإىل           .  مخاسية ميجدها ويذكر قدميها   
، كتبت إليه به فوافق حفظه اهللا وأمده بالصحة والسعادة؛ وأيضاً           ..أخينا ووجيهنا عبد املقصود خوجه    

أشري إىل األستاذ عبد الرمحن، فهو مع أنه وجيه هناك، فهو ينتمي إىل قبيلة كبرية هي قبيلة اخلوالد،                    
 .لهم مشهورونواخلوالد قبيلة مشهورة، أبناء هجر كلهم منها، وكثري منهم العريعر، وك

 مرةً أخرى أشكر أخي وأقدره على هذا التقدير الَّذي نعتز به من شخصه، ومن فضله، ومن                  -
 على هذه القصيدة اليت     - أو خايل إبراهيم الناصر      -؛ وأشكر أخي إبراهيم     ..نبله، ومن مكارم أخالقه   

نين أهنئ أخي إبراهيم،    أعتقد أنه نسجها من أعماق قلبه، ومن ذهن صاٍف، ومن حمبته هلذا الرجل؛ وإ              
 أخي عبد املقصود مبثل هذه الشاعرية اليت يلبسها تاجاً على رأسه، وإن كان يف                 - أيضاً   -وأهنئ  

 وخجالً؛ هكذا يكون العظماء، هكذا يكون الَّذين يقتدون         اًكالمه تواضع، وإن كان ال يرفع طرفه حياء       
ربيل من السماء ميده ذا الكتاب، وبكل خري         رسوالً أميناً متواضعاً، وهو يرتل عليه ج       برسول اهللا   

 .فيه للمسلمني خري كثري؛ أستأذن من أخي عبد املقصود وأترك له احلرية يف أن يواصل الربنامج مبا يرى
 

 :مث حتدث األستاذ إبراهيم املدجل، فقال
ألستاذ  فا - هو خايل وأنا خاله فعالً       - يف الواقع ليس لدي مزيد عما تفضل به أستاذي وخايل            -

 كما  -عبد الرمحن رجل عصامي، اعتمد على نفسه منذ نعومة أظفاره، وقد نشأ طفالً يف أحضان جدته                 
 مث تابع كل ما ينشر، واملتابع هو الَّذي يكثر القراءة ويكون لديه معني ال                 -مسعنا وكما أعرف أنا     

فقد ترك الوظيفة   ..   طموح ينضب، وبالتايل وجدنا أثر ذلك يف املؤلفات العديدة اليت ألفها، مث إنه             
وانصرف إىل العمل احلر، بإنشائه داراً للنشر من جهة ال يريد أن يكون عالة على اآلخرين يف طبع                    

 - يف الواقع    - أن يقتحم هذا املعترك من احلياة، كذلك لديه          - أيضاً   -كتبه ومؤلفاته، ومن جهة يريد      
ي إن شاء اهللا يكون له مستقبل زاهر، ألنه ال           الذ -حس شاعري، فهو جيمع بني احلس الفكري والعامل         

 وبني احلس الشاعري، وقليالً ما جيمع اإلنسان بني الشعر واالهتمام العلمي             -يزال يف مقتبل عمره     



ويوازن بينهما، ال بد أن يطغى جانب على اآلخر، ولكنهما يف األستاذ عبد الرمحن يسريان خطني                   
 .متوازيني
أستاذي عثمان الصاحل قد بالغ يف إطرائي وأنا تلميذ له منذ              كما أحب أن أشري إىل أن         -

صغري، ولعلكم قد استمعتم إىل االثنينية اليت تشرفت باملثول فيها، فهو منذ صغري وحىت اليوم يرعاين                
 . فشكراً لكم مجيعاً، وشكراً له.. وأعتربه والدي

 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء(( 
 : أعطيت الكلمة لسعادة األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء فقالمث
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء                 -

 .واملرسلني نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 :ة اهللا وبركاته سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه، أساتذيت الكرام، السالم عليكم ورمح-
 الواقع لقد أعطاين شيخنا، وأعطاين اإلخوان أكثر مما أستحق؛ وال يسعين يف هذه املناسبة إالَّ                 -

أن أوجه شكري اجلزيل وأسمى التقدير لصاحب هذه االثنينية، وأهِنئه بسالمة الشفاء؛ هذه االثنينية               
 الدعوة بواسطة أستاذ اجليل الكرمي الشيخ       ؛ حيث وجه إيلَّ   ..اليت مجعتين ذه الوجوه الوضيئة، اخلرية     

عثمان الصاحل، الَّذي كان له الفضل األول يف اإلشارة إيلَّ، فجزى اهللا الداعي واملدل خرياً؛ كيف ال                  
، ممن يستفيد منهم    ..والشيخ عبد املقصود خوجه ممن يشجعون األدب واألدباء، والشعر والشعراء          

 .أمثايل، فله الشكر الوافر على ذلك
 

 أساتذيت الكرام يصعب على املرء احلديث عن نفسه، حيث جيد حرجاً يف ذلك، لكن إيضاح                 -
بعض اجلوانب قد يشفع له يف توضيح بعض اجلوانب من عمله، فقد يشفع له وجيعله يتجرأ باحلديث                  
 عن هذا البعض؛ فاإلسهامات املتواضعة اليت أسهمت ا تنقسم إىل عدد من القطرات، ولكنها تتجمع               

سأضع موجزاً لكل مؤلف ال لغرض الدعاية، وإمنا        :  يف جمرى األدب والتاريخ، وهي على النحو التايل       
 .لغرض املعرفة بالشيء

 

، هذا الكتاب يشمل أطر احلياة اليت كانت        "جند باألمس القريب  "  : ففي جمال التراث كتاب    -
السعودية، وطرق الناس يف ذلك     تسود ذلك اجلزء الغايل من وطننا الكبري احلبيب اململكة العربية             

الوقت طرق املعيشة واألنشطة اليت كانت فيها، وما يتصل ذه احلياة اليت كانوا يعيشوا، يف كل                  
، كل  ..جماالت احلياة، سواء يف األنشطة الثقافية، واألنشطة املعيشية، واألنشطة الترفيهية، وما إىل ذلك            

 .تهذا يتضمنه هذا الكتاب وهو من أول ما كتب



فالقهوة العربية كما هو معروف هي املشروب       "  القهوة العربية وما قيل فيها من الشعر      "  : ثانياً -
املفضل اآلن، ال يف العامل العريب وحده وإمنا يف العامل أمجع؛ فهذه القهوة أو املشروب الَّذي أصبح اآلن                   

 املشروب مر مبراحل صعبة      هذا - وهو واجهة الكرم عند العرب       -يعد عند البعض مفخرة من املفاخر       
من احملرمات، وقد صدر حبق هذا املشروب         يف بداية استعماله، وكان يف البداية يعد من املخدرات أو         

 على فتوى بأن من شربه يعامل معاملة شارب اخلمر، فكان جيلد مثانني جلدة،              اًمرسوماً من املماليك بناء   
 بدأ التغاضي عن شربه يتسع شيئاً فشيئاً حىت أصبح           ، مث ..وتكسر آنيته، وتغلق احملالت اليت هو فيها      

 .املشروب املفضل يف العامل كله
سميته النخلة العربية ألنَّ هناك ستة عشر نوعاً من النخالت كلها غري            "  النخلة العربية "  : ثالثاً -

 من اجلزيرة العربية    عربية، والنخلة العربية نبتت يف هذه اجلزيرة اخلرية املعطاء، نبتت يف املنطقة الشرقية            
 ألف سنة، فقد ثبت     ١١يف القطيف، أو يف جزيرة البحرين على اختالف؛ هذه النخلة عمرها اآلن              

 وهي تعطي مثارها، وانتشرت يف      - ومنذ ذلك الوقت     -تارخيياً أا ظهرت يف القرن التاسع قبل امليالد         
الل اخلصيب، فمصر، فاألندلس؛ وهذه     كثري من أحناء العامل، انتشرت من جنوب اجلزيرة العربية، فاهل         

 .النخلة تعرضت هلا من اجلانب األديب، ومن اجلانب العلمي، ومن اجلانب االقتصادي
هذه ثالثة كتب اشتركت فيها مع جمموعة من أساتذة اجلامعة،          "  اخليل واإلبل والصيد  "  : رابعاً -

 .وسترى النور قريباً
 جند اليت تكلمت عنها خيتلف نوعاً ما عن بقية           وخاصة يف منطقة  "  الشعر الشعيب "  : خامساً -

املناطق األخرى، فأوردت منه كتاباً من ثالثة أجزاء موثقة ومشروحة، معادة كلماا العامية إىل أصوهلا               
 .العربية الفصيحة

اللغة هلجتنا العربية اليت نتكلمها اآلن، ليست كلها هلجة عامية، وإمنا            :   يف جمال اللغة   ثانياً  -
يها الكثري من الكلمات العربية القح؛ فهذه الكلمات استطعت أن أمجع منها حوايل مخسة آالف               يوجد ف 

 ألف اشتقاق من هذه الكلمات، وأوردا وأثبتها فيما يتعلق باملنطقة اليت            ٢٦لفظ، يشتق منها حوايل     
 .درست فيها

عض القصص  لست قاصاً كما هو معروف، وإمنا راصد لب       ..  القصص:   موضوع القصص  ثالثاً  -
الواقعية، القصص الواقعية اليت كانت موجودة يف تلك البقعة؛ وتلك القصص تدل على مكارم                  
األخالق وعلى املروءة والرجولة، واألمور احلسنة اليت نادى ا ديننا اإلسالمي احلنيف، واليت يتخلق               

 .ا اخللق العريب منذ العصر اجلاهلي إىل اآلن
 :د هذا إىل أن أمسعكم شيئاً مما قلت يف جمال الشعر وامسحوا يل إذا توقفت عن-
 .كما هي بعينه..  ابن الصحراء حين إىل الصحراء، ويصورها كما حتلو له-



  ))صحرائي(( 
ــباً ــي  ح ــاِق أَرجاِئ مــلَ يف أَع لْغغت 

. 

ــحراِئي   ص تــب بأَح ــد ــِوين فَقَ الَ تعذُلُ
. 

ــي   ــبِح أَفْناِئ الص ــمات سن تــب اعدو
                                                            . 

أَحببــتها حــني شــع الــنور يف بصــِري 
. 

و دــت ــني مشـ ــا بـ ــثَاِءأَِديمهـ ميـ
. 

ِحـني درجـت ِبخطْـِوي فَـوق منِكِبها         
. 

راِت ِجســمي بــني أَجزاِئــيجــرت ِبــذَ
. 

 ــر ــي س ــرياِت دِم جا يف مهــت بحم ت
. 

ــويداِئي   اعاً يف ســع ت شقَرــت اس ــم ثُ
. 

 وِحــي وِبر افَــتاخِجههــوِجســمي يف ت
. 

ــع يف  ٍق شنوــر ــناءِ كَ ســاِن ح جأَو 
                                                            . 

ــؤتِلقاً    م ــوردي ــوِنها ال ــنت يف لَ فُِت
. 

 انــب ــف كُثْ ــي هيِل ــر الراِئ هبــا ي ا م
. 

ــِبها   ــى يف جواِنـ ــجٍد يتلَظَّـ وعسـ
. 

ــقْراءِ   ش ــاف ــِتها أَعطَ مــِفي ُألد ضي
. 

ــنفَها    اِج شهــو ــِة ال ــن الِفض ذَوب م
. 

مؤتــــِزرات ِبكُثْــــباٍن وأَنقَــــاِء
. 

ونقَّطَـــتها ِجـــبالٌ يف مـــراِبِعها   
. 

  هالٌ زخ رمالسـا فِ ــو ـي خ نجو اِءـد
                                                            . 

الْحمــر ِمــنها كَمــرجاٍن يــزينها    
. 

ــثَاءِ  عو ــد ــاد بع مــي ح ــف الرواِب خلْ
. 

ــزوٍن يف   ــن ح ــلْ ع سالَ تــاو ِتهفَاوت 
. 

اِض وــي ــيح الِْغـ ــرعاِءِفـ أَدواح ِبجـ
. 

 و ادــِوه ــبدو ال ا تهاِوحــن ــانٌ ت ضِري
. 

واِءــجف أَ ـن كَشِف ِسر خلْ   ـيِشف ع 
. 

ــهِ    ــماها يف نقَاوِتـ ــي سـ فَيروزِجـ
. 

تكَــاد تلْمــس مــتن الْكَــوكَِب الناِئــي
                                          .                   

  هــب ــعت كَواِك ــى ش جالد ــاه ِإنْ كَسو
. 

*   *   * 

ــاءِ    ــن املَ ــدرانٌ م ــد غُ ــرز اخلَ تطَ
. 

ــبها   ــيثُ جاِن ــلَّ الغ ع نــي ــقْتها ِح عِش
. 

ـ    ــنِة اَألرواِح ِمعطَـ يٍة زبــر ت ــن اِءِم
. 

  تــي ــندما وِل ــباً ِع ِطي ضاألر ــت فَاحو
. 

 و ِديروِدٍس الَزــن ــن سـ ــواِءِمـ أَنـ
                                                            . 

اِس النبِت أَروعه  ــن ِلب ـم اكْتست م  ـثُ 
. 

ر الراِئي ـلَوٍن يسح لِّ حجٍم و  ـن كُ ــِم
. 

ــتحٍة  ــٍر مفَــ ــنت ِبأَزاِهيــ وازيــ
. 

ــذَاءِ   أَش فــر ا عهِويــت حوالَ ي ــر ِعطْ
. 

تفُــوح ِمــنها عطُــور الَ يناِفســها 
. 

م الزهــر يف ألْحــاِن ســراء  يــناِغ
. 

ــِرداً    ــا غَ اِئهجيف أَر ــر الطَّي حــد صوي
. 

*   *   * 

ــداِء ــيقَاٍت وأَنــ ــاٍس رِقــ ِبأَنفَــ
. 

 ــب ها صــي ــقْت ِف ــيعِش ــٍد يناِفحِن جا ن
. 

ــاِئي  ضــي وأَع ــروح يف قَلِْب ــنِعش ال ِلت
                                                            . 

   راً وجيحس اِس قَ  ـطَافَتـلُّ الن عجه واـد
. 

ــاءِ   ــِري دونَ إغْفَ سِل وتــي ــع اَألِص م
. 

ــ  ــراِبِعها تطَ ــي م ــيفاً ِف ص ــر اِرد احلَ
. 



ِســماتها بــين ِحنِطــي وســمراءِ   
. 

ِلتســلُب الشــمس ذَوبــاً مــن أَِشــعِتها 
. 

*   *   * 

ــواءِ  ــِق أَض ــن دفْ ــمخت ِم ــةً ش اموه
                                                   .          

ــباً   ــلَّ منتِص ــناً ظَ ِبيها جــي ــقْت ِف عِش
. 

ِإالَّ ِلخاِلِقهـــا مـــن فَـــوِق علْـــياِء
. 

ــة    اِكعــاِم ر ى اَأليــد ا ماهــر ــالَ ت فَ
. 

تـــنقَض طَاقَاتهـــا يف لَـــم أَشـــالَِء
                                                            . 

ــوقُِّدها   ــن ت ــوالً م ــيها عقُ ــقْت ِف عِش
. 

ــو ــو ح ندنَ يــو ــه الكَ ــيتجاِب لَها الناِئ
. 

ِلتــرفَع الِعــزةَ القَعســاَء شــاِمخةً 
. 

ــاءِ  موإي ــز ــوقِْت يف ِع ــع ال م ــِري جت
. 

 ِر حــماِه السا اِجلــبهِفــي ِشــقْتةًعاِســر
. 

ــاءِ   ــِر ِإبطَ ــن غَي ــاً م ــبت ِبخط توثَّ
. 

ـ    ي مجاِهــدةٌســواِعد خلْفَهــا تبِنـ
. 

ــواءِ  أَن ــف ــماٍء خلْ انَ ســن ــِري ِع يفْ
                                                            . 

ــاحِتها  س قــو ــرحاً فَ ص ــد ــي املَج ِلتبِن
. 

  أَن وِشقْ ـالَ غرـي ع الي ائ ـترحص يـوم
. 

قَـد ِهمـت ِعشـقاً ِبهـا يف كُـلِّ ثَاِنيةٍ            
. 

 

 :وبعد إلقاء القصيدة واصل الضيف حديثه عن إسهاماته األدبية، فقال
التاريخ حقيق إذا تلفتنا مييناً ومشاالً وجدنا كل أجزاء الوطن العريب واإلسالمي            :   التاريخ رابعاً  -

 تلك املنطقة منطقة جند، وقد تناولت يف هذا          ازيرة العربية باألخص، كل تارخيها واضح ما عد        واجل
الكتاب تاريخ جند خالل ألف عام هجري يبتدئ من العام األول للهجرة وينتهي يف رأس األلف                   
اهلجري؛ فحاولت جتميع املعلومات وكل ما يتعلق يف هذه املنطقة من أي أحداث أو أي شيء حدث                  

 . هذه املنطقة، وصدر الكتاب يف جزأينيف
" رائد"  :وإن مل أكن بارعاً يف الرواية، فهناك ست روايات، األوىل باسم           :   الروايات خامساً  -

 :ومتثل جيل اليوم من الشباب الَّذين وجدوا كل شيء مهيأ هلم وكل شيء ميسراً هلم؛ والثانية بعنوان                 
لَّذي مجع بني احلياة األوىل واحلياة الثانية، وكافح وناضل،          متثل اجليل الَّذي يسمونه املخضرم ا     "  فاحل"

ومتثل مشاكل الزواج ومشاكل    "  العزوف"  :حبيث إنه وصل إىل القمم من هذه احلصيلة؛ الثالثة وهي          
وهو ما صاحب تلك األيام من      "  خماض الطفرة "األمور اليت تكون عائقاً يف موضوع الزواج؛ الرابع          

 .اليت حدثت خالل فترة الطفرةالتفاعالت، ومن األشياء 
 : وقبل أن أواصل امسحوا يل أن أقدم مناذج أخرى من شعري-

 )١(اهلروب
ِبـم تجِ ـا أُماه لَ  ـالَ صمتِك ي  ـد طَ ـقَ

. 

ــي؟  ــن أِب أَي ــاه ــي؟ أُم ــن أَِب أَي ــاه أُم
. 

                                           
 .م١٩٩٣هـ، يناير ١٤١٣، رجب ٨٩نشرت هذه القصيدة مبجلة جتارة حائل، عدد  )١(



    ِض وـرالع ـنهالطَّلَـِبعلَى ِشفَاِهـِك ر
                                                            . 

 و الَتــاؤ ست  تــد ا كَســن ــار لَ أَفْكَ
. 

ٍر باِســٍم رِطــبِ ِبــنفَحاٍت كَزهــ
. 

  هــر معِت يــي ــي يف الب ــح أَِب ِري تــد فَقَ
. 

ــي  ــب أَِب ــى وح بالقُر هــو حِني نــد شت
. 

   ِو مهيف الــب ــتهطَلْع تاِثلَــةًفَقَــد
. 

ــِذبِ  ــا الع قَاِعهع يف ِإيــم الس بــر ِليطْ
. 

وصــوت نبــرِتِه تشــتاقُها أُذُِنــي    
. 

ِإالَّ ِلمــاً و ــثَ ام ــن كَ ع هــر ــم ننظُ ِبلَ
                                                            . 

ــرِتِه  ــر ِبنظْ ــنا ولَــم نظْفَ ع غَــاب قَــد
. 

ى فِ   ـعاروا وتنشع ـن  جالْح ىِبـي ذَر
. 

مـــا بالُـــه عافَـــنا وازور جاِنـــبه؟ 
. 

ــبِب؟  ــالَ س ــاً ِب ــب دوم ــه غَاِض أَن أَم
. 

هـلْ نالَـه ِمـنِك أَمـر قـض مضِجعه؟           
. 

ــبِ  ــياِرها اللَِّج ت ــن ــياِة وِم الْح ــن ِم
. 

أَم أَنَّ واِقعــــه أَملَــــى تهــــربه؟ 
. 

اِة وــي ــم احلَ ِبهعــت ــيِت وال ُء الْبــب ِع
                                                            . 

ــِه؟  ــنوُء ِب ي ــم ِرِه هــد ــي ص أَم أَنَّ ِف
. 

        ِت وـمـِفِه ِبالصكَش ـنِبفَـالَذَ عرالْه
. 

ــي قَ  ــِه؟ أَم أَنَّ ِف ــيك ِب ــر يِح ــِبِه ِس لْ
. 

 و ــدالش رِســيا مهلَــيوا عـارِبســبالْخ
. 

ــ  ــي طُ ــرانَ ِف ــد اَألقْ ــه قَلَّ أَن ٍق؟أَمر
. 

ى عطِْفــِه خيــر اَألنــاِم أَِبــيأَحــنو ِإلَــ
. 

ــٍة  ــلِّ آِونـ ــِتِه يف كُـ ــي ِبحاجـ ِإنـ
. 

ــي   ــت يف كُتِب نوــا د م ــر أَو أَنْ يذَاِك
                       .                                      

ــي  ــويعاٍت يالَِطفُِن س هــن ــتاج ِم أَح
. 

ــرتِهبِ  م ــر ــِليماً غَي ــي س ــق درِب أَش
. 

أَحــتاج توِجــيهه حــزماً وتــرِبيةً 
. 

نفِْســي ِفــداِك أَِجيِبيِنــي عــن الســبِب؟
. 

قَـد طَـالَ صـمتِك يـا أُمـاه فَانتفضي           
. 

*    *    * 

ــب الْح ــؤ ــيها لُؤلُ تنــن ِوج ــالَ ِم هانبو
                                                            . 

ــةٌ   اِجمو ــي ــتاها وِه ــرورقَت مقْلَ فَاغْ
. 

 بع كَفْكَفَتةً فِ ـوـر ِرهدحِ ـي صِبـا الر
. 

ــِبها   ــوق حاِج ــالٍَت فَ خص ــت لَملَمو
. 

ِمــنِديلُها عِبــثَت ِفــي ورِدهــا الــرِطِب
. 

ــرى ويف يــِدها     ةً حــر ــثَت زفْ ونفَ
. 

 ــن ــرةَ ال ــا ِخي ي نعــز جالَ ت ــي نِببج
. 

وربـــتت ِبحـــناٍن فَـــوق عاِتِقـــِه 
. 

بــين اجلَــواِنِح يــا ســلْواي يــا طَرِبــي
                                                            . 

 ـي نِ ـا نيع رـو ِحي كُلَّم ي ووـر فَقَتا خ
. 

ــي ِبمــرتِقبِ    ــبِري يعزبِن ص ــن لَِك
. 

  ِضع ـِبي ـا بِ ــف م  ِني وطِْويي ِنيكرشني
. 

مــن نرتِجــي عــوده ِللْمــرتِع اخلَِصــِب
. 

ــنا  ــه لَ ــِدي اِإللَ هــا ي مبر ــلَّ أَو لَع
. 

يِقيـــنا ِحـــدةَ الســـغِبِلـــِرزِقنا فَ
. 

ــباً  ــيوِم مكْتِس ــدر ال ــلُ ص ــوك يعم أَب
. 

ــتعبِ  ــدةْ ال ــن ِش ــا ِم يف ِظلِّه احتــر ي
                     .                                        

وقَـــد يـــنام ســـويعاٍت يحـــددها 
. 

ــبِ  ــم تِغ ــمس لَ والش هــت يــاِدراً ب غم
. 

    رــدلَّــى صعتا يهــدعبثَــِرِه"ووم"
. 



اِل واهلَضبِ ـي اَألجب ـجوف الصحاِري وف  
. 

ــتجعٍ    ــحبه يف أَي منـ ــيمماً صـ مـ
. 

  عا عن شهانـاغْص  جِس كَالْحمِبـاِع الش
. 

ــقٍَة  ــوادي باِس ــٍة يف ال ــى طَلْح ــا ِإلَ ِإم
. 

ــناِر والْحطَــِب ــرِب ال ــرفَاِق ِبقُ ــع ال م
                                                            . 

 خالص تحت فالكَه دقْصي ِلس ـأَوجـِر مه
. 

هادتـير حم ـا الص ـن قَ ـب ِرِباٍص وقْتم
. 

ــلَفاً  س تــز هج ــد ــيمةٌ قَ ِوِه خــؤ ت أَو
. 

مقَــر ثُلَّــِتِه يف اجلَاِنــِب الــرِحبِ   
. 

ذَتـد اتخِ ـِة أَحواٍش قَ  ـي اسِتراح ـأَو فِ  
. 

وراً وــه ا شهــن ــببِم لــى الْهاماً عأَعــو
. 

ــنٍ   ــالَ ثَم ــاعاٍت ِب ــونَ س ضماك يــن ه
. 

ِبعجــالٍَت ِليجــنوا شــر مــنقَلَبِ   
                                                            . 

 قْضـي  قْتاً ولْونَ وـص  قْبـالو مقَهحسِت ي
. 

تجتــرها أَلْســن مــن أَعجــِب الْعجــِب
. 

ــررةً    ــثاً مكَـ ــغونَ أَحاِديـ ويمضـ
. 

ِبــي الرت ــاِللَديِهم ع "  الْبلَوت"امسى  
. 

 مهــت غَاي ــب ــرهم واللِّع ونَ أَظْهــن حي
. 

ســوق التــيوِس بــدا يف غَايــِة الطَّلَــِب
. 

ــاً  ــبخونَ طَعامـ ــواِقِعِهمأَو يطْـ يف مـ
. 

ــِثِري محــطَّ الشــك والــريِب ِعــند الْكَ
                                                            . 

ــيةً   ــياَء ثَاِنـ ــبوا أَشـ ــا جلَـ وربمـ
. 

  وض ادع ضعــوالب ُء الفَجبِ ــوِر كَاللَّه
. 

 مهــتلْسِل جــلُّ اللَّــياِر وجهالــن ــطْرش
. 

اِء وــي ِة اِإلعــد ــن ِش ــام م ِبِإنْ نعــت ال
. 

 مهــب ــبِح أَغْلَ ــالةُ الص ص ــوت ــد تفُ وقَ
. 

ــبِ  ــنوم والْعِق ــر ال ــيوت مقَ ى البــر ي
. 

  مهــر ــاهم وأَكْثَـ ــدنُ أَدنـ وذَاك ديـ
. 

تكَاِبــد اللَّــيلَ ترمــي اهلَــم يف الشــهب
                                                            . 

ــةً  ِت قَاِبعــي الب فــو ةُ جيــر ــى الْم تبقَ
. 

"الكَنِب"ى  ـعلَ"  الِفديو"ى  ـم تِميلُ إلَ  ـث
. 

تقَطِّــع الــوقْت يف الــتلْفَاِز آِونــةً 
. 

ــرِب ــِو والطَّ ــني اللَّهــاِت ب ــين املَحطَّ ب
. 

        ـوحـثُ نلْهت ضعالـبو" شالَِهثَةً" الـد
. 

ــتبِ  الْع ــع ــوى م ــها يض ــلَّ فَاِرس لَع
. 

ــواِطفَها  ِدي عجــت ست ومــن ــارع ال صت
. 

 تــر ت ــِتِهم مون ــند ــِبوِع عــن ت اح م
                                                            . 

   ــق ــحِوِهم قَلَ ةً يف صيــب ــولَها ِص وح
. 

  بــرــناً تِحي ِبالِْجــدو ِهمِباللَِّعــِبي
. 

 ــاِكِلِهم شــن م ــي م ــنهاِر تعاِن ــولُ ال طُ
. 

والَ جِلــيس ِســوى اِإلرهــاِق والوصــِب
. 

ــالَ أَ  ــا ِإالَّ تعفَـ ــيس لَهـ ــثهمِنـ ابـ
. 

ِبـن السب ــن خلِفها فَتش ع   ـوأَنت مِ 
. 

هـِذي حـياةُ كَـِثِري الـناِس يـا ولَـِدي       
. 

 

 حوراء
ــيا  ــداِقها اَألطْ و بأَحهــز تو فرــو الص

. 

  رــو ــحر واحلَ ا السهــي قْلَتاُء يف مرــو ح
. 

  ــر ــم تنتِش ــوارى ثُ اِري ترــد ــن ال ِم
                                  .                           

عــواِلم بيــنها اَألجــرام ســاِبحةٌ    
. 



 و ــار ِنِه اَألقْمــو ــي كَ ــوم ِف عترــو الكُ
. 

بعـــد بِهـــيج تناهـــى يف رواِئِعـــِه 
. 

 رــر والش امــر واَألج اِريرــد ــك ال ِتلْ
. 

تـد سِبح ـوداء قَ ـ الس ِهي عمِق زرقَتِ  ـِف 
. 

ـ   ــق واِإلميـ مــا الع لُفُّهيو اضــر اخلَفَ
. 

ــواِلِمها    ــتهادى يف عـ ــتالَةً تـ مخـ
. 

  ِدرحــن ــو وت ــا تعلُ اِلهــلِّ آم ج ــن ع
                                                            . 

ــن خلْ  ــوص م غــثَةًت ــالَم باِح ــا اَألح ِفه
. 

ــادت ِإىلَ عِدرــت بت ــي ــاِطىِء العاِج الش 
. 

ــِتها  ــوِل ِرحلَ ــن طُ ــبت ِم ــى ِإذَا تِع تح
. 

ــفْح ِق صــو ــن فَ ــرِم ــاء تنتِث ضيِتِه الب
. 

 هــن ــتطِْويها مفَاِتـ ــيه فَـ تغفُـــو علَـ
. 

 ــر ــا الِعب لْفَهو خدــب ــِر ت ــةُ الطُّه وعرو
. 

ي مــن معاِلِمــهِ نصــاعةُ الــثَّلِْج آ 
. 

رــهى اِإلغْفَــاُء والســِل اهلَــوا َألههِفــي
                                                            . 

ــعةٌ   ــي واِس ــاِطىِء العاِج ةُ الشــاح سو
. 

  هوِش زمالر قْ ـعكْفِبالش ِة الطُّ ـتـررر
. 

ــةً  ــداِب خاِفقَ ــاِبغُ اَأله ــم س ِظلُّهي
. 

 رــد ــاغَها القَ ــاِهمات ص ا سِغهــد وِص
. 

 ـم يا م  ـا بوِنهنرع ـن حاِجبِ ـن تاـِت حه
. 

 ــر ــرِف تنبِت ــد الطَّ ــوباً ِبح ــذَّت قُلُ ج
. 

تـولَ ِإذَا خصت وإن نعس    ـي العقُ ـتسِب 
. 

   ــر ــج نِض ــيها أَبلَ اِجبيف ح جــز وال
                                                            . 

  ــه ــيها الَح رونقُـ ــحر يف مقْلَتـ السـ
. 

ــر ــوهاِج يزدِه ــجِد ال سنٌ مــن العــو لَ
. 

  نوــر ــن ال ــه ذَوب م افَحن ــي ِق الِفض
. 

 مج اتجولَ ـمـٍر ع عِ ـى اَألصتساِع تـدر
. 

ــؤججها   انٌ تــو ــد أَلْ ــفْحِة اخلَ ــي ص ِف
. 

ــن  ــيِح"ِم ــتِهر" التفَاِف شان تــن ــن لُب م
. 

ــةٍ    اِنعــونُ ي ــيها لَ تنــي ِوج ــراُء ِف عفْ
. 

ــ ــيِه و فَ ــدراِري تحاِك ــرالَ ال الَ الْقَم
                                                            . 

ــ  ــج  يىيِض ــه بلَ انز نــي ــنها جِب ُء ِم
. 

ــؤ املَ ــدا اللُّؤلُ ِإذَا ب ــر ــوف ينتِش صر
. 

ــامِتها   ــِة ذَوب يف ابِتســ وِللْمالَحــ
. 

  رــد الص دهــى ِور نمــٍر ت ثَغ ــاب ضر
. 

ــوهِج  ــفَتاها يف تـ ــيطُه شـ هاتِحـ
. 

ــاِبهها  شــا ت اشح"اتانــد ــدررو" ال ال
. 

ــواِص أَخـــ   ــا درةُ الغـ رجهاكَأَنهـ
. 

ها تســتلْهم الصــور وِمــن مفَاِتــنِ 
                                                            . 

 ــى ونجا مــِنهسح ــوِر ِمــنِللْحــبقْتمس
. 

   ــر لٌ والَ ِقصــو ــاُء الَ طُ ــيفَاُء لَفَّ ه
. 

غَــراُء فَــرعاُء فَــتالٌَء مجاِســدها    
. 

   ــر ــِويها فَتنحِس ــدِر يطْ الص ــر وناِف
. 

ذَواِئـب الشـعِر سـالَت تحـت عاِتِقها         
. 

ــ ب بــي ــرقَِض ــاِم ينهِص ســع اَألن اٍن م
. 

ــا  ِدهأَوــي ت ــاِدي ِف شهاً تــي ــيس ِت تِم
. 

 لْمانُ سمـر ـا مِ ـى أَج  ِر ميخ وا ـنذَرا ب
                                                            . 

ــتها   بناِل مــب ِة اَألجبــر ــن ت ــوراُء ِم ح
. 

 ــمش هنــِزيي ــراِد واَألشــداَألج م
. 

ــ  ــي ع ــالَةَ ِف ــرى اَألص تنــار وِن ماِرِنه
. 

 ــِذر ح ــب ــنها راِغ ــذِّهن ِم ــراه وال ت
. 

تــرنو ِإلَــى العاِشــِق الــولْهاِن يف خفَــٍر 
. 



هــا اخلَطَــر ِلكَــبِح غَاياِتــِه ِإنْ حفَّ 
. 

 ــباتعم تــدراً ِإذَا أَبــزِه شِميــرةًت
. 

و ــف ــه العطْ ــاُء ويلُفُّ اِإلغْضــر اخلَفَ
                                  .                           

 ِه وــطَِفي ــرِتها أَو تصـ ــيِه ِبنظْـ تدِنـ
. 

   ــالُ والِْفكَــراآلم هِفــزحالْكُــلُّ ت
. 

يطُــوف ِمــن خلِْفهــا العشــاق يف ولَــٍه 
. 

  ــر ــي تنتِظ ــوس وِه ــتعجلَتها نفُ اسو
. 

ــواِنِحها  ــي ج ــوب ِف ــيها قُلُ ــت ِإلَ تاقَ
. 

ا وهفُــو ِإلَــيهي ــقَرــالَِعِه سيف أَض
. 

الْكُــلُّ يخطُــب ِمــنها الــود يف شــغٍف 
. 

  رــد ــاقَه القَ ــظٍّ س فَاِق ِبحــر ــين ال ب
                                                            . 

 بر ــلَّ أَو ا لَعــه فَاِرس ــار ص ــد ــا قَ م
. 

بثُ الَ يــيح هــنِميي ــذَرِقــي والَ ي
. 

 لَكَــتــا مكُــلِّ م ا ِمــنهــرهماً مقَــدم
. 

رواـر ِإنْ حض  ـاَألمونُ  ـاً يه ـصيداً كرام 
. 

مــوجهاً نحــوها أَشــياخ بلْدِتــهِ    
. 

   رــر الش ِقدوــت سا ياِحِظهــو ــي لَ وِف
. 

 غه مـــنع فَتا عـــزهةًلَِكـــناِضـــب
. 

و ــد ــته ِبِجـ ــتِذروحدثَـ ــي تعـ ِهـ
                                                            . 

 اِزئَــةً   وه ــف ــأَت نحــوه ِبالْكَ مأَو
. 

راملَـــد قَهطَامـــاً فَـــوح هترـــيصو
. 

ــ  بــباً  ِبن ــِبِه لَه ــي قَلْ ــعلَت ِف ٍة أَشر
. 

ظَِفـــر ـــارعب أَِبـــي ـــوحِإالَّ طَم
. 

 و ــز ــِري عِزي ههامــاِفح صي ــن ــي لَ كَفِّ
. 

   ــرشالب ــاغَهــٍد صهِه الَ ِبجِبِجــد
. 

ــِزلُها  نا فَيــم ة الشوــذُّر ــى ال ــو ِإلَ يعلُ
. 

 

 لعيونا
وغَمـــِز اجلُفُـــوِن وِســـحِر املُقَـــلْ

. 

تســائَلُِني عــن حــِديِث العــيوِن 
. 

 و ــز ــدع اُهللا عـ ــا أَبـ ــلِْبهـ جـ
                         .                                    

 ــةٌ  و ــا آيـ ــت أَنهـ ــا أَدركَـ مـ
. 

ــلْ  ــرٍب أَطَـ ــِحيٍق وقُـ ــبعٍد سـ ِبـ
. 

ــا  ِقهمــي ع ــونُ ِف ــي الْكَ ــراَءى ِل ت
. 

ــثَلْ  و ــرى املَ جوِر ومــع ى الشــر سم
. 

 ةُ النعــت ــزرقَِتِه مــ ــِرينِبــ اِظــ
. 

ومجمـــوعٍة حـــولَها لَـــم تطَـــلْ
. 

ِهوشــــمٍس تطُــــوف ِبأَرجاِئــــ 
. 

و ورــــدلْتذُ اَألزــــنم حــــبست
                                                            . 

ــموسِ    ــراِت الش شا عــِده عب ــن وِم
. 

وكُـــلٌّ عـــن اآلخـــِرين اســـتقَلْ
. 

تجــــوب الفَضــــا ِبمجــــراِتها 
. 

*    *    * 

ســـواد يشـــاب ِبلَـــوِن العســـلْ
. 

 ــي ــي اللَّ ــراَءى ِل ــت ــوِنهالُ ِف ي ك
. 

ــلْ  ــي مهـ ــرابها ِفـ ــداِعب أَتـ تـ
                                                            . 

 جالـــن قـــِريـــفِْحِهبلَـــى صوِم ع
. 

وغَمـــٍز يحاِكـــيِه لَحـــن الـــوجلْ
. 

ــدى  ــد املَـ ــيِه بعـ ــٍز يداِنـ ِبرمـ
. 



ــي و ــيلُ التناِج ــبلْ تِط ــى القُ شخت
. 

 ــر ــبِل املَجــ ــابةًِبحــ اِت منســ
. 

وأُخـــرى تســـاِبقُها ِفـــي عجـــلْ
. 

ــِديمِ    ــي السـ ــاِبحةٌ ِفـ دراِري سـ
. 

ــلْ  ــارةً يف خجــ ــبها تــ تداِعــ
                                                            . 

وأَجــــرام تجــــِري وأَقْمارهــــا 
. 

*    *    * 

يِتـــيه ِبعلْـــياِئِه لَـــم يـــزلْ   
. 

   اَءى ِلــيــرــهِ  تمِفــي ت ردالــب
. 

وتنســـاب ِمـــنه خـــيوطُ اَألمـــلْ
. 

ــوِئِه  ــى ضـ ــوب ِإلَـ ــد القُلُـ يشـ
. 

ــقُونَ اُألولْ  ــتدر العاِشـ ــا ابـ كَمـ
. 

فَــيطْفُو علَــى نهــِرها املُغـــرمونَ    
. 

*    *    * 

لْتضـــاحك ِفـــيه بـــروق اَألســـ
                                                            . 

ــوِبِه  ــي ثَ ــيم ِف الغ ــي ــراَءى ِل ت
. 

ــاً و ــزجلْ ركَامـ ــِن الـ دوت ِبلَحـ
. 

ــ  ــيه مـ ــمخ ِفـ ــدتوتشـ زونٌ غَـ
. 

ــيثٌ   ــى اَألرِض غَ ــيلُ علَ ــزلْتِس ن 
                                                            . 

ــرةً    ــآِبيبها ثَــ ــرت شــ فَجــ
. 

*    *    * 

وشـــطْآِنِه فَـــوق صـــخِر اجلَـــبلْ
. 

ــِه  ــي عمِق ــر ِف حالب ــي ــراَءى ِل ت
. 

ــلْ  و ــي عجـ ــارةً ِفـ ــثُمها تـ تلْـ
. 

تـــداِعب أَمـــواجه الشـــاِطئَيِن 
. 

ــو ــرار قَـ ــم أَسـ ــلْترِسـ رٍن رحـ
                                                            . 

ــرؤى  ــيِه الـ ــي ِدفَّتـ ــرز ِفـ تطَـ
. 

ــتملْ  اش نــي ــن ِح احلُس ــن كْمــا ي ِبه
. 

ــ  ــةُ تغطِّــ ــواِلمه زرقَــ ي عــ
. 

*    *    * 

ــتحلْ    ــي اكْ ــرف عيِن ــرَا طَ ضِبخ
. 

ــيِل  ــاب النِخ ــاب غَ الغ ــي ــراَءى ِل ت
. 

ــلْ و ــدوِن ملَـ ــيهاً ِبـ ــرقُص ِتـ تـ
. 

تمـــوج ذُراهـــا ِلعـــزِف الـــرياِح 
. 

ـــى ومن ا قَـــددهـــجسعلْوفَـــتان
. 

ــانِ   ــوِد اجلُمـ ــنت ِبعقُـ ــد ازيـ قَـ
. 

يــدر ِمــن اللِّــيِف ذَوب العســلْ   
. 

يِحــــيطُ التــــراِئب مــــرجانها 
. 

*    *    * 

ِبزهـــٍر علَـــى جاِنبـــيها اكْـــتهلْ
. 

 ِبيالـــر وجـــرِنـــي ميِلع اَءتـــرِعت
. 

و ىــقَار ــاج الشـ ــنفَلْوتـ روح الـ
. 

عقُــود اخلُزامــى ونــور اَألقَــاحِ    
. 

 اِبــي ووالر اضلْ ِفــيــفِْح اجلَــبس
. 

ِريــــاض تحاِكــــي بأَنفَاِســــها 
. 

ــهلْ ــتن السـ ــِوهاِد ومـ ــم الـ فَعـ
. 

ــاطُ    سا بهــي ــلَّ ِف ضاخ ــد ــرِبيِعقَ ال
. 

*    *    * 



ــلْ    ــد رفَ ــا قَ اِء ِبهــم الس ــب وقَلْ
                                                            . 

ــابةً  ــر منسـ ــي الطَّيـ ــراَءت ِلـ تـ
. 

ــزلْ   ن ــد ــها قَ ضعى بــر راً تــو وطَ
. 

ــناِح  ــةً ِباجلَــ ــِرف خاِفقَــ ترفْــ
. 

ــلْ   شالو ــم ــاِء طَع ــن املَ ــو ِم سحيو
. 

 وــت ــونِ ي صنَ الغــد ــدوح لَ ــي ال ج ِف
. 

ــزلْ الغ ــن ِح لَحوــد ــى ال ــدو عل شيو
                                                            . 

يغنـــي اَألنـــام شـــجي اللُّحـــوِن 
. 

*    *    * 

تـــراقَص فَـــوق ذُراه الســـبلْ  
. 

ــِه  ــي حقِْل ــح ِف القَم ــي ــراَءى ِل ت
. 

ــلْ  ــيج اَألمـ ــنه نِسـ ــِزلُ ِمـ وتغـ
. 

ــرِبيِع  ــمات الــ ــبه نســ تداِعــ
. 

لْوجالــــز اِزفَــــاتانــــه عأَلْح
                                                            . 

 جــــوِبماِتِه فَاِتــــنالــــر اتىؤ
. 

ـــلْ  واِب اَألجـــةٌ ِباقِْتـــرسوسو
. 

ــةٌ   ــها ِرقَّــ ــناِبلُ يف همِســ ســ
. 

*    *    * 

ــتملْ   ــين اكْ ــِن ِح ــةُ احلُس عوــا ر ِبه
. 

 ىؤـِذي الركُـلِّ ه ِمـن ـحرـا السِبه
. 

وشـــتى أَحاِســـيس عقْـــٍل بـــذَلْ
                                                            . 

شــــعوِرا مصــــدر ِللِْبأَعماِقهــــ 
. 

كُونُ وــي ــا س ــلْ  ِبم صح ــد ــا قَ م
. 

 ِرهــو ــي غَـ ــس ِفـ ــر تعِكـ اتعاِبيـ
. 

وتفْهـــم ِفـــيها شـــعوب الـــدولْ
. 

ــاِت  ــتى اللُّغـ ــيها ِبشـ ــر ِفـ يعبـ
. 

ــتملْ   حــِم والْم فِْس والِْجســن ــن ال ع
. 

 الْكَـــِثري ا الْكَـــِثريهِفـــي ـــنكْميو
. 

*    *    * 

ِمـــن االنـــِبهاِر وورِد اخلَجـــلْ  
. 

 و ـــةٌفَقَالَـــتشعا رهـــدِفـــي خ
. 

ــلْ    جو ــن ــمةٌ ِم سا بــِره ــي ثَغ وِف
. 

ي صــوِتها نبــرةُ الْمســتِريبِ  وِفــ 
. 

  ــت ــِرياِت؟ فَقُلْ غــن الْم ــلْ: ِم أَج!!
. 

د ذَكَرت؟ ـِذي قَ ـلُّ الَّ ـُِن ك ـي الْعي ـأَِف 
. 

 
 

 قويل
ــب ــين والـ ــر كَِمـ ــن ِسـ وِح عـ

. 

ــين  ــى اَألِنـ ــتوق ِإلَـ ــي تـ نفِْسـ
. 

ــني   ــٍم دِفـ ــي أَلَـ ــتغوص ِفـ فَـ
                                                      .       

ــى   ــاِرعها اَألســ ــوراً يصــ طَــ
. 

ــين  ــِنحِة اليِقـ ــوِق أَجـ ــن فَـ ِمـ
. 

  ىؤــر ــتِبق الــ ــاد تســ وتكَــ
. 

ــين   ــد ِحـ ــو بعـ ــرعِوي لَـ تـ
. 

ــزةَ    ــواَء العِزيــ ــلَّ حــ فَلَعــ
. 

ــين  ــا يِبـ ــواب ِبمـ ــرى الصـ وتـ
. 

ــاِمٍس  ــرِة هــ ــِغي ِلنبــ تصــ
. 



ــؤ ــند الســ ــمِتيناِل وِعــ تصــ
                                                            . 

 الَيــي ــي!! لَــــ الَ تتهرِبــــ
. 

فَاحلَــــق شــــاِطئُه أَمــــين  
. 

ــلِّ صــــراحةٍ  قُ  ــي ِبكُــ وِلــ
. 

ِبحالَـــــٍة لَـــــو تعلَِمـــــين
. 

ــاِء  ــض النســ ــي أَرى بعــ ِإنــ
. 

ــين  ــِك تفْهِمــ ــِبي ِبأَنــ حســ
. 

ــين  ــتِك تفْهِمــ ــيالَي، لَيــ لَــ
. 

ــام زوِجــــ  ــينأَمــ ِك تهِمِلــ
                                                            . 

 ــي ــِل البـ ــي داِخـ ــوِنِفـ ِت املَصـ
. 

أْخفَــــــتنِديتــــــروت نِذي
. 

 ــي ــمالَ الثِّــ ــين أَســ اِبتأِْتــ
. 

ــِبني؟  ــى اجلَـ ــبوِس علـ ــر العـ ِسـ
. 

ــا شـــ   ــا عرمـ ــنفُوِش مـ ِك املَـ
. 

ِن وــي ــر احلَِنـ ــرنني؟ِسـ ــا الـ مـ
. 

  ى وــب ــرِة الغضـ ــا النظْـ ــامـ مـ
. 

ــين؟   ــا اَألِنــ ــتوجِع مــ مالــ
                                                            . 

ــزِ    ــثُّوِم املُركَّـ ــةُ الـ ــا ِريحـ مـ
. 

ــين ــا تتنظَِّفـــــ ودونمـــــ
. 

ــراشِ   ــى الِفـ ــرتِمين علَـ ــد تـ قَـ
. 

ــِرين؟  ــِتِك تظْهــ ــوف بيــ جــ
. 

ــلِ     كاســذَا الت ــي ه ــر ِف ــا الس م
. 

و نِحيفْرــت ــرِحينســــ تمــــ
. 

زمِت علَـــى اخلُـــروجِ وِإذَا عـــ 
. 

ســـــــتنتِقين وتلْبِســـــــين
                                                            . 

ــيابِ   ــن الثِّـ ــد ِمـ ــن اجلَِديـ وِمـ
. 

و ناِبِطيـــــــرنتمتْكُِثـــــــي
. 

ــرآِة ســــ   ــِب اِملــ وفوِبجاِنــ
. 

و نظُـــــــِريننفَتِعِنـــــــيمت
. 

تتـــــــزوِقني، تجمِلـــــــين 
. 

ــِرين ــنما تتعطَّــ ــيِب ِحيــ الطِّــ
. 

 وفــن ــين صـــــ وتنفُِثـــــ
. 

ــِرين  ــروِس تبختــ ــثْلَ العــ ِمــ
                        .                                     

وتخـــــــرِجين جِمـــــــيلَةً 
. 

ــِرين  ــِرين وتفْخــــ اآلخــــ
. 

ــاِء  ــى ِنســ ــتطَاوِلني علَــ تــ
. 

 ــأَلُ أَو ــاد يســ ــينويكــ  يِبــ
. 

ــى  ــره اَألســ ــزوج يعِصــ والــ
. 

ــني  ــِك ملــ ــق زوِجــ وحــ
. 

ــاِء  ــى النســ ــين ِإلَــ تتجمِلــ
. 

ــزيِنين؟  قُ ــن تتــ ــي ِلمــ وِلــ
                                                            . 

ــِحي  ــتِك أَفِصــ ــى، فَديــ لَيلَــ
. 

 
 

 . أطلت عليكم هذا ما تيسر يف هذه اللحظات، وأرجو أالَّ أكون قد -



  ))فتح باب احلوار(( 
افتتح باب احلوار بسؤال من األستاذ حممود مرسي من جريدة السياسة الكويتية جاء فيه               

 :قوله
 بوصفك كاتباً وشاعراً وحمققاً من جهة، وبوصفك ناشراً تفرغ لنشر الكتب من جهة أخرى،               -

هم معاملها وشواغلها وخصائصها الفكرية     أ..  نود أن تقدم لنا تشخيصاً للحركة الثقافية يف الرياض         
 .واإلبداعية، اليت متيزها عن غريها من مناطق اململكة

 :وكان اجلواب من احملتفى به
 احلقيقة إن إجابة هذا السؤال طويلة وال يفيها الوقت باإلجابة عليها مفصلة، إمنا من معايشيت                -

 من قبل، وإن كان هناك الطلب من املزيد أو          هلذه املرحلة يف الرياض وجدت شيئاً أفضل مما كان عليه         
مطلوب التنسيق يف مثل هذه احلركة، لكي تثمر، أو لكي تكون، أو لكي تؤيت مثرة أكثر مما هي عليه                    

 .اآلن
 

 :ومن األستاذ عثمان مليباري ورد السؤال التايل
أطربت  أنت يا سيدي مفتون بزهرة األقحوان واخلزامى وبأزهار القيصوم والعرفج، هال               -

 .أمساعنا بقصيدة لك صورت األعشاب الربية اليت انتثرت يف رىب جند ووهادها؟
 :فأجاب األستاذ عبد الرمحن السويداء

 حقيقة هناك قصيدة ولكن ليست معي، ومن عيويب أنين ال أحفظ ما أكتب؛ وهناك قصيدة                 -
 .صورت أنواع األعشاب أو صورت زهور األعشاب اليت ذكرت وأكثر منها

 

 :د سؤال من األستاذ عيسى عنقاوي قال فيهوور
 عرفنا من كثري من أصحاب دور النشر بأن هذه الدور تعاين كثرياً من الكساد، هل لنا أن                    -

 نعرف من سعادتكم األسباب اليت أدت إىل ذلك؟
 :فأجاب األستاذ عبد الرمحن السويداء

ى العمالة املستوردة، وهذه     عل - كثرياً   - حقيقة دور النشر تريد الربح السريع، وتعتمد          -
 ليس من البضائع اليت تدر رحباً سريعاً ورحباً كبرياً مثلما           - كما هو معروف     -تكلفها الكثري؛ والكتاب    

وإمنا تعلل أو هلي بأمور أخرى أو قنوات        ..  كانت، باإلضافة إىل أن كثرياً من القراء ال نقول انصرف         
 من القراء ال يزال على وضعه       - وهللا احلمد    -كبري  أخرى تلهيه عن القراءة، وإن كان هناك جزء          

 .وعلى تتبعه للكتاب



 :وورد سؤال من األستاذ عبد ايد الزهراء جاء فيه
أوجه شبه من كتاب أدبيات الشاي والقهوة للشيخ طاهر         "  القهوة العربية "  : هل يف كتابكم   -

 ؟)رمحه اهللا(الكردي املكي 
 :وأجاب احملتفى به بقوله

 الشيخ طاهر كان من الكتب اليت رجعت إليها يف بعض اجلوانب أو بعض                   إن كتاب  -
النصوص، ولكن كتاب القهوة الَّذي أسهمت فيه هو تقريباً أوسع من ذلك الكتاب وأمشل منه؛                  
وحاولت أن أحصي مجيع ما قيل يف القهوة، وبالطبع أضفت إليه موضوع األشعار والشعر الشعيب،                 

 شاعر من الشعراء الشعبيني يف      ١٦٠ث ضم الكتاب نصوصاً ألكثر من       وشروحاً للشعر الشعيب، حي   
القهوة ووصفوها وصفاً دقيقاً وأجادوا فيها، وهذه القصائد جاءت إضافة مع شروحاا إىل الكتاب،               

 .باإلضافة إىل ما قيل فيها من الشعر الفصيح ومن األدبيات األخرى
 

 :الًوسأل األستاذ غياث عبد الباقي احملتفى به قائ
 كما مسعنا يف الترمجة ويف كلمات األفاضل، أن لكم جهوداً ورصيداً يف الثقافة، واألدب،                 -

 رجال النقد   - أوالً   -والصحافة، ورغم ذلك الرصيد ليس لكم انتشار إعالمي؛ فهل وراء ذلك              
ألدبية، األديب؟ أم املشرفون على صفحات ومالحق األدب والثقافة بالصحافة؟ أم إدارات النوادي ا              

مجعيات الثقافة والفنون؟ نرجو توضيح رأيكم يف ذلك، ولكم الشكر؛ وهل تتحملون بعض املسؤولية               
 ذا اخلصوص؟

 :ورد ضيف االثنينية على السائل بقوله
إين لست كما قال أساتذيت األفاضل، فأنا ال أزال متأدباً وال أزال أطلب املعرفة،                :  أوالً  -

 .وأطلب االستفادة من اآلخرين
وما إىل ذلك، وإنما    ..  إنَّ ما أسهمت به مل يكن قصدي به اإلعالم أو االنتشار اإلعالمي           :  ثانياً  -

هي هواية أردت ا أن أحقق شيئاً يف نفسي، وأن يبقى هذا الشيء مدوناً ومسجالً، ولست عاجالً                   
 .لينتشر بالقدر الَّذي أريد

أما .  اٍف، فقد نشر عين الكثري يف عدة حتقيقات        أما بالنسبة لدور الصحافة، فأعتقد أنه ليس خب        -
 .بالنسبة للمسؤولية، فأنا أحتمل جزءاً من املسؤولية، والسبب أين ال أريد أو ال أتعجل سرعة االنتشار

 :ومن األستاذ صفائي زهراء ورد السؤال التايل
ن أخذ األستاذ    األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء متعدد املواهب األدبية والشعرية، عم            -

 هذه التعددية، فإذا مل يأخذ من أحد فبمن تأثر من األدباء والشعراء؟



 :وأجاب الشيخ السويداء قائالً
 كان الناس يقولون إن فالناً تأثر بفالن وأخذ عنه، وأعتقد أنين لست من هؤالء، مل آخذ عن                   -

ذ العقاد واألستاذ البارودي أثر كبري يف       أحد ومل أتأثر بأحد اللهم إال بقدر قوة املثابرة، وقد كان لألستا           
 .نفسي

 

 :ومن األستاذ إبراهيم حجاج ورد السؤال التايل
 هل يفهم من كلمة سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه أن تكرمي االثنينية أصبح قاصراً على                 -

 السعوديني وأهل اخلليج فقط، أم أن الباب ما زال مفتوحاً للجميع؟
 :ائل بقولهورد احملتفي على الس

 ضيف االثنينية األسبوع القادم الدكتور نذير العظمة، ويف مسرية االثنينية، خالل الثالثة عشر              -
عاماً املاضية مبا فيها هذا العام الَّذي حنن فيه، فما متر سنة إالَّ ونكرم فيها أكثر من علم من خارج                       

، فأهالً وسهالً بكل علم     ..س هلا حدود  اململكة العربية السعودية واخلليج؛ الكلمة ليس هلا وطن ولي         
نستطيع أن نكرمه، ونتمىن أن تتاح الفرصة لتكرمي الكثريين من البالد العربية، غري أن ضيق الوقت ال                 

 لتحقيق األماين اليت جتيش يف نفسي، وأرجو ذه املناسبة أن أوضح             - مع األسف    -يعطينا فرصة   
ً ، فالتكرمي الَّذي نك         ال يأيت   - سواء من اململكة أو من خارجها         -رم به أعالمنا    توضيحاً هاماً جدا

 .أو العكس، وإمنا حبسب ما يتيسر لنا؛ وشكراً.. بتدرج القمم من أحسن إىل أحسن إىل األحسن
 

 :وورد سؤال من األستاذ بكري كبه جاء فيه
لكتاب يف   حبكم عملكم احلر كصاحب دار نشر وتوزيع، وبالتايل أنتم على اطالع عما يعانيه ا              -

العامل العريب من أزمة يف االنتشار واملداولة، وخاصة بعد التطور املذهل يف وسائل االتصال اجلماهريي،                
 وانصراف الناس عن القراءة؛ أرجو أن تسمعونا رأيكم يف طرح احلل املناسب؟

 :وأجاب الضيف على السؤال بقوله
لقراءة، وإمنا هناك انصراف ال      يف رأيي ليس هناك كما يتصور البعض انصراف كامل عن ا            -

نقول كامالً وإمنا جزئياً، ونستطيع أن نقول نسبة مئوية معينة، ولكن لو أن هذا الكتاب نال من                    
التعريف به مما تناله بعض البضائع يف أجهزة اإلعالم املوجودة اآلن، أعتقد أن هذا سيؤثر على القارئ                  

 .وجيعله يعود إليه ثانيةً برغبة منه
 :تور زاهد زهدي ورد السؤال التايلومن الدك

 عندما يصبح الشاعر أو األديب صاحب دار للطباعة والنشر والتوزيع، فإن األدب يكون قد               -
كسب موقعاً هاماً يف صناعة االنتشار؛ ما هي يف رأي ضيف االثنينية باعتباره صاحب دار نشر وتوزيع،                 



 السعودي، أو على األخص خدمة الشباب من        ما هي السبل اليت يستطيع فيها أو عربها خدمة األدب         
 أدبائه الَّذين يهمه كثرياً أن يرى نتاجهم النور؟

 :ورد ضيف االثنينية بقوله
 ال شك أنَّ صاحب دار النشر عليه مسؤولية املسامهة يف انتشار وتشجيع النشء من الشعراء                -

 يف جمال اختصاصه؛ وإذا كان      ومن األدباء، واألخذ بأيديهم، ونشر تراثهم، أو نشر إسهامام كل          
صاحب دار النشر له اهتمام بنفس املوضوع، فإن عليه مسؤولية، ومبمارسة هذه املسؤولية سيأخذ بيد               

 . الكثريين ممن حيتاجون إىل هذا األخذ
 

  ))تعليق العامل اجلليل الشيخ حممد علي الصابو�ي(( 
 :ين ليعلق على األمسية، فقالمث أعطيت الكلمة لفضيلة الشيخ اجلليل حممد علي الصابو

 . بسم اهللا الرمحن الرحيم-
 فوجئت باخلرب املؤمل الَّذي حتدث عنه فضيلة املريب الكبري أستاذنا الشيخ عثمان الصاحل، بأن                -

رب هذه الدار دخل املستشفى وأجرى عدة عمليات، أربع عمليات، وحنن ال ندري؟ فنعتذر ونقدم له                
ال :   مريضاً يقويه ويشجعه ويقول    يقوله ملن عاد مريضاً، كان إذا عاد          ما كان سيدنا رسول اهللا      

يعين إن شاء اهللا طهور لك من الذنوب واآلثام، ورفع الدرجات لك؛ فنحن             ..  بأس طهور إن شاء اهللا    
 نقول له ال بأس     - اليت نسأل اهللا أن جيعلها عامرة دائماً بالفضل واخلري والعلم            -نقول لرب هذه الدار     

 .. إن شاء اهللا، وال أراك اهللا مكروهاً بعد اليومطهور
 وهناك قصة غريبة من غرائب األخبار، ذكرها لنا اإلمام البخاري يف صحيحه، إن رسول اهللا                -
      ال بأس طهور إن شاء اهللا؛ كان هذا األعرايب على جانب           :   عاد أعرابياً مريضاً فجلس جبواره وقال

 ماذا  فتبسم  .   بل هي محى تفور على رجل كبري تزيره القبور          ماذا، طهور؟ :  كبري من الغفلة، فقال   
 .يفعل معه؟ وقال ال بأس؛ وكانت هي النتيجة والنهاية

 متعه اهللا بالصحة، رجع إلينا ساملاً دون أن نعلم، كنا أقل الدرجات             - إن شاء اهللا     - فأخونا   -
 .باهلاتف نقول له احلمد هللا على السالمة والعافية

مدح )  جزاه اهللا خرياً  (وضوع الَّذي حتدث عنه أخونا احملتفى به الشيخ عبد الرمحن            نقول عن امل   -
؛ ليس هذا عجيباً، هذا الدين العظيم ما خرج إالَّ من             ..الصحراء وبني عشقه هلا، وحبه املفعم هلا       

 .الصحراء
ــد  ــلم أسـ ــل مسـ ــىء كـ ليجـ

                    .                                         

ــتهد   ــحراء ام ــدين يف الص ــذا ال إن ه
. 



 : ال كما يقول ذلك الشاعر-
                                        

                                                            . 

ــي ويف    ــد عل ــة أس ــروب نعام احل
. 

 .. بل هو األسد احلقيقي-
وهذا احلديث  "  أكرموا عمتكم النخلة  "  : وأما حديثه عن النخلة، فقد جاء يف احلديث املوضوع         -

موضوع، أي مكذوب على رسول اهللا؛ أما احلديث الصحيح الَّذي هو من روائع األمثال اليت ضرا                 
ال :   أي -مثل املؤمن كشجرة طيبة ال يتحات ورقها        "  : أنه كان جالساً مع أصحابه فقال هلم       يب  الن

فوقع الناس يف شجر البوادي كل واحد       :  ؟ قال " ومثرها طيب حلو فأخربوين ما هي      -يسقط ورقها   
عمره، ، وكان عبد اهللا بن عمر صغري السن ال يتجاوز العاشرة أو احلادية عشرة من                ..يقول كذا وكذا  

 فوقع يف نفسي أا النخلة، لكنه مل يبح باجلواب ألنه مسع رسول اهللا                :  وكان بني اجلالسني، قال   
يسأهلم أخربونا ما هي؟ هي مثل للمؤمن ال يتحات ورقها ومثرها طيب؛ قال فنظرت فإذا بني أصحاب                  

هذا مثل املؤمن، طيبة من     ،  "هي النخلة ":  رسول اهللا أبو بكر وعمر ومل يقوال شيئاً، فقال رسول اهللا            
 .مجيع فروعها، يف ورقها، يف مثرها، يف شجرها، يف ظلها

 واهللا لقد وقع    - لعمر بن اخلطاب     -وقع يف نفسي هذا فلما خرجت قلت أليب         :   قال ابن عمر   -
فنظرت فإذا يب أصغر الناس سناً فاستحييت؛ فقال لو         :  يف نفسي أا النخلة؛ فقال وملاذا مل تقل؟ قال        

 .، شجعه على ذلك..ها لكان عندي كذا وكذاقلت
 . هذا مثل للمؤمن، هذه النخلة نبتت هنا وانتشرت هنا، وانتشر معها اخلري على العامل أمجع-
 أما ما ذكره األخ أن شجر النخيل يف األندلس، فما أظن له سنداً، نعم يف املغرب يوجد، يف                    -

ما مسعنا ذا، ولعله يأتينا يف األيام القادمة حامالً إلينا           اجلزائر يوجد خنيل، أما يف األندلس أو أسبانيا          
 . واحلمد هللا رب العاملني.. شيئاً من رطبها فنصدق

 

  ))تعقيب الشيخ عبد الرمحن السويداء(( 
 :مث عقب األستاذ عبد الرمحن السويداء، فقال

د انتقلت النخلة    أشكر لشيخنا هذا اإلطراء على النخلة، أما موضوع النخلة يف األندلس فق             -
لألندلس مع الدولة األموية، وكان عبد الرمحن الداخل أول من غرس النخلة هناك، وقال فيها مقطوعة                

 أبيات يف النخلة، فشبهها بوضعه بأنه جاء من الشرق لوحده وهو والنخلة سيان يف               ةمن أربعة أو مخس   
منذ ذلك الوقت حىت اآلن، يف       املغرب، وال حتضرين نفس األبيات، ولكن هذا الواقع، وال تزال             

األندلس نسبة كذا يف املئة من إنتاج العامل من التمور، ال أحفظ نفس النسبة، ومتثل أسبانيا الدولة                   
 . وشكراً.. األوىل يف أوروبا يف إنتاج التمور



 

  ))كلمة اخلتام(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بقوله

األستاذ عبد الرمحن بن زيد السويداء، وشكراً جزيالً ألصحاب          شكراً جزيالً لضيفنا سعادة      -
الفضيلة والسعادة الَّذين سامهوا معنا هذه الليلة، يف االحتفاء من خالل كلمام بضيفنا، وشكراً لكم                

 .. على حضوركم ومشاركتكم يف هذا االحتفال- أيضاً -
ف يكون سعادة الدكتور نذير      كما أشار صاحب االثنينية، فإنَّ ضيف األسبوع القادم سو          -

 ..العظمة، األستاذ جبامعة امللك سعود يف قسم اللغة العربية
الدعوة حتت رعاية     : وأيضاً وصلتنا دعوة من مكتب رعاية الشباب باملنطقة الغربية، تقول           -

 )حفظه اهللا (صاحب السمو األمري سعود بن عبد احملسن بن عبد العزيز نائب أمري منطقة مكة املكرمة                 
يسر رعاية الشباب باملنطقة الغربية، دعوتكم حلضور حفل افتتاح األسبوع الثقايف املوحد يف متام الساعة               

هـ، مبركز خالد خضر    ١٤١٥رة  ـى اآلخ دن مجا ـالثامنة من مساء يوم السبت، السادس عشر م        
 .للفنون جبدة جبوار النادي األديب، شاكرين تلبيتكم للدعوة

صاحب االثنينية اللوحة التذكارية لضيف هذه األمسية، مث انصرف           ويف ختام األمسية قدم      -
 .اجلميع لتناول طعام العشاء
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