




 احملتوى
- ١ .عريف احلفل األستاذ حسان كتوعة يفتتح احلفل بنبذة عن السرية الذاتية للمحتفى به

- ٢ .كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه
- ٣ .كلمة سعادة الدكتور علي العبد القادر

- ٤ .كلمة األستاذ خليل الفزيع
- ٥ .كلمة الدكتور عبد العزيز سعد العبد اهلادي

- ٦ .كلمة األستاذ عبد الفتاح أيب مدين
- ٧ .كلمة الدكتور حممد بن مريسي احلارثي

- ٨ .كلمة األستاذ املريب مصطفى عطار
- ٩ .كلمة احملتفى به سعادة األستاذ عبد اهللا الشباط

-١٠ .أسئلة السادة احلضور
-١١ .الشيخ عبد املقصود خوجه) االثنينية(كلمة ختامية لصاحب 

-١٢ .عريف احلفل خيتتم األمسية

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :عريف احلفل األستاذ حسان كتوعة
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على خري األنبياء واملرسلني، سيدنا وحبيبنا حممد،               

 :هللا وبركاتهأيها السادة األفاضل السالم عليكم ورمحة ا.. وعلى آله وصحبه أمجعني
             ذا اجلمع الكرمي، الذي أتى ليكرم رجالً من الكت اب األفاضل  باسم صاحب االثنينية نرحب

والعلماء وهو األستاذ عبد اهللا بن أمحد الشباط يف هذه الليلة املباركة وامسحوا يل يف البداية أن نذكر                   
 : شيئاً عن سريته الذاتية
 .هـ١٣٥٣ عام - األحساء: حمل وتاريخ امليالد
 .الثانوي: املستوى التعليمي

 

 :األعمال
 . سكرتري الس البلدي بالدمام-١
 . مساعد رئيس بلدية اخلرب-٢
 .هـ١٣٨٨ رئيس بلديات املنطقة احملايدة إىل عام -٣

 

 :املشاركات
 . حمرر متعاون جبريدة اليوم-١
 . عضو النادي األديب باملنطقة الشرقية-٢
 .حمللية وبعض الصحف اخلليجية كتب يف غالبية الصحف ا-٣

 

 :املؤلفات
 . أبو العتاهية-١
 .رب ماضيها وحاضرها اخلُ-٢
 . أدباء من اخلليج-٣



 .قصص من التاريخ..  محدونة-٤
 . صفحات من تاريخ االحساء-٥
 . أدب اإلحساء وأدباؤها املعاصرون-٦
 . الفقيه الشاعر عبد اهللا آل عبد القادر-٧
 .لفرجخالد ا..  شاعر اخلليج-٨
 .قصص من التاريخ..  ليلة أنس-٩
 . آفاق خليجية دراسات وتعريفات أدبية-١٠

 .وهناك بعض املخطوطات اليت تنتظر دورها يف النشر
 

سبوع، الكلمة اآلن لصاحب االثنينية األستاذ عبد        بامسكم مجيعاً نرحب بضيف اثنينية هذا األُ       
 : املقصود خوجه

 
 

  ))لشيخ عبد املقصود خوجهكلمة صاحب االثنينية سعادة ا(( 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك، وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على خري خلقك،               
 .وخامت أنبيائك، حبيبك وصفيك، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه الكرام الطاهرين

 :أيها األحبة
 

أرحب بضيفنا الكبري األستاذ األديب عبد      أُرحب جبمعكم امليمون أمجل ترحيب، وبامسكم مجيعاً        
اهللا بن أمحد الشباط، وصحبه األفاضل، الذين ضحوا بوقتهم وجهدهم وتكبدوا مشاق السفر من                
املنطقة الشرقية، ليمتعونا ذا اللقاء الذي جيمع بني شرق اململكة وغرا يف ود وصفاء ووحدة انتماء                 

 .هلذا الكيان احلبيب
 

عبد اهللا الشباط، ليس بغريب عن الساحة الثقافية، فقد عرفناه صحفياً المعاً،            إن األستاذ األديب    
نظراً ألا متثل   )  اليوم(عرب خمتلف الصحف احمللية واخلليجية، وقد متيز باحلضور على صفحات جريدة            

 يف حياته   وقد شارك يف طرح الكثري من املواضيع اهلامة اليت تعنى باملواطن          ..  لسان حال املنطقة الشرقية   
اليومية، ومناقشة اإلجيابيات والسلبيات اليت تعترض املسار التنموي الكبري الذي انتظم البالد، كما               



عمل على إجياد احللول املناسبة ملا طرحه من إشكاالت، مستوحياً األفكار من التجارب اليت مر ا                  
 .خالل عمله احلكومي يف البلديات املختلفة

 

فون أن األستاذ األديب عبد اهللا الشباط يف الواقع مؤرخ يف ثوب أديب،              ولعل الكثريين ال يعر   
 من اجلمال   فمعظم كتاباته إما تارخيية أو نابعة من التاريخ، وقد كستها لغته األدبية الرصينة هالةً                

 .اهلادىء، وأخذت من التاريخ عبق املاضي وجالله ووقاره
 

 للنخيل والزرع والضرع فحسب، بل هي        واإلحساء أيها األحبة، كما تعلمون ليست واحةٌ       
أيضاً واحة علم وثقافة وفكر، وقد انتشرت بني بساتينها الواسعة بيوت العلم الذي توارثته األجيال                 
كابراً عن كابر، حىت وصل غضاً طرياً إىل وقتنا الراهن، وما زالت بيوت العلم يف اإلحساء متتاز                    

لرواد األوائل، ومحلوا أمانة العلم، وقدروا املسؤولية حق        برجاالا األفاضل، الذين ساروا على درب ا      
فوا الكتب، وحققوا ما سبق تأليفه، وطبعوا نتاج        واستفادوا من معطيات احلضارة احلديثة، فألَّ     ..  قدرها

كل ذلك لتعم الفائدة بإذن اهللا، وأثروا املكتبة السعودية واخلليجية على وجه اخلصوص، واملكتبة                 
 .ةالعربية بصفة عام

 

 يف طريق   مع منطقة اإلحساء، إمنا نضع إن شاء اهللا لبنةً         "  االثنينية"وحنن يف تواصلنا من خالل      
التواصل مع اخلليج العريب كله، ألن هذه املنطقة متثل تارخياً وحاضراً، القطب الذي جيمع حوله أبناء                 

ا بإذن اهللا إىل استضافة     دول اخلليج يف حب وتقدير وانسجام، ويسعدين أن أزف إليكم أننا يف طريقن             
بعض أعالم تلك الدول الشقيقة، وهلذا أكون شاكراً لضيفنا الكبري، مبا له من اتصاالت واسعة بأدباء                 

 .مشكوراً بأمساء األعالم ممن يعرف لنقوم بشرف تكرميهم" االثنينية"وعلماء ومفكري اخلليج، أن يوايف 
والشكر "  االثنينية" تفضله باالستجابة لدعوة     أشكر جمدداً األستاذ عبد اهللا الشباط على كرمي        

 موصول مرة أخرى إلخوانه األفاضل، الذين تكرموا علينا ذه الزيارة الطيبة، متمنياً للجميع أمسيةً              
 . يف صحبتهم املاجدةماتعةً

 

القادم سعادة األستاذ الصحفي الكبري املستشار نبيل        "  االثنينية"وأحب أن أنوه إىل أن ضيف        
وكما جرت العادة، فاالثنينية    ..  هو كما تعلمون أحد رواد الصحافة العربية يف املهجر          خوري، و 

منتداكم املفتوح لكم وبكم باستمرار، وليست هناك رقاع دعوة، وإمنا نرحب بكل من يتعامل مع                 
 .فمرحباً بكم وبضيوفنا الكرام.. شعراً أو نثراً.. ، وتذوقاً ونقداًالكلمة، كتابةً

 

 . م ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليك



  ))كلمة سعادة الدكتور علي العبد القادر(( 
الكلمة اآلن لسعادة الدكتور علي العبد القادر، عميد كلية التربية سابقاً، جبامعة امللك فيصل               

 :بالدمام
طَيبٍة كَشجرٍة  أَلَم تر كَيف ضرب اُهللا مثَالً كَِلمةً         :  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا القائل      

وأصلي وأسلم على سيدنا حممد، وعلى        تؤِتى أُكُلَها كُلَّ ِحِين   .  ِء  آي السم صلُها ثَاِبت و فَرعها فِ    طَيبٍة أَ 
 ..آله وأصحابه الطاهرين

يشرفين وزمالئي أن   ..  صاحب السعادة األستاذ األديب عبد املقصود خوجه، أيها اجلمع الكرمي         
ليكم حتيات أبناء املنطقة الشرقية علمائها ومفكريها، أنقل إليكم من تلك الساحات اليت عمرها               أنقل إ 

التاريخ، وتلك املهابط اليت جاءت إليها حضارات عديدة منذ القدم، وصارت وال تزال مهوى أطماع               
 يف شخص   ي وحني ي فيكم أصالة الفكر،   يالطامعني ملنطقة اخلليج العريب، لقد جئناكم من هناك حنييكم وحن         

 عبد املقصود خوجه أبناء املنطقة الغربية، هذا الشخص العظيم الذي تعد اثنينيته رمزاً حضارياً كبرياً                
ومعلماً ثقافياً عظيماً، له ما له من تأثري، تتوافد على هذه الساحة يف كل يوم اثنني الكلمة بروعتها،                    

نسان الذي أحيا التراث، واحتضن العلم والفكر من         هلذا اإل  الكلمة مبضامينها، الكلمة بأهدافها، فتحيةً    
خالل تكرمي رجاالته، من الدمام، ومن اخلرب، ومن الظهران، ومن بساتني النخيل، يف اإلحساء                  
والقطيف، من مصانع اجلبيل، من هناك من مياه اخلليج، اليت حتمل إىل العامل اخلري، أحييكم حتية من عند                  

اسم إخويت هذا التكرمي هلذا احملتفى به األستاذ عبد اهللا الشباط، الذي ترعرع             ، وأشكر ب   طيبةً اهللا مباركةً 
يف أحضان الكلمة الطيبة، ورعاها منذ نعومة أظفاره فكان يصدر صحيفة حائطية يف املعهد العلمي                 
باإلحساء حتت إشراف أول مدير له وهو الشيخ عبد اهللا بن مخيس، مث انطلق يواكب الصحافة وينقل                  

 رغم التيارات املضادة اليت تواجهه من اليمني واليسار، فإذا هو يقتحم الصعاب، وإذا هو يصبح                الكلمة
جيالً حبد ذاته، علَّمنا الكثري وعلَّمنا كيف نصنع الكلمة، وعلَّمنا كيف ننطلق يف رحاب الثقافة، فهو                 

 . أبناء املنطقة الشرقية كلمكر عبد اهللا الشباط فإمنا يمرأستاذ عظيم يف فنه وعلمه، وإذا كُ
إنين أيها األخوة الكرام، وأنا أصغي إىل كلمة الشيخ عبد املقصود خوجه، مبا فيها من أبعاد                  
علمية وفكرية إبداعية، ومبا فيها من نداءات تدل على توهج هذه العقلية الرائعة، اليت تقف يف هذا                   

سعودية، ليشرف تارخيها ولينقل إىل العامل العريب       العصر املتطور من تارخينا الثقايف يف اململكة العربية ال         
سوف لن أحتدث عن سرية األخ الشباط ويكفي أنه قد          ..  كم هذه البالد ختتزن من تراث ثقايف كبري       

قدم له ذلك، وخوفاً على وقتكم اكتفي بأن أكرر حتيايت لكم وشكري على ترحيبكم بنا وتكرميكم                  
 .ألدبائنا

 

 . وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا 



  ))كلمة األستاذ خليل الفزيع (( 
 : ولألستاذ خليل الفزيع الصحفي واألستاذ املعروف هذه الكلمة-
 .أيها األخوة الكرام.. اهللا.  احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول-

باً من  أستاذنا الشباط، األخوة الكرام حتدثوا عنه مبا فيه الكفاية، ولكين يف هذه املناسبة أذكر جان              
بعض الذكريات اليت ربطتين باألستاذ الشباط، قبل الدخول يف هذا املوضوع أشكر لألستاذ عبد                 
املقصود خوجه تكرميه ألستاذنا الشباط، وللعلم فهو ليس األول من املنطقة الشرقية الذي حيظى بتكرمي               

تاذ حممد العلي، الشيخ عبد     هذه االثنينية فقد سبقه إىل هذا التكرمي الشيخ أمحد بن علي املبارك، األس             
 ..الرمحن العبيد، خليل الفزيع وآخرون

وقبل فترة عندما طلب مين األخ الكرمي عبد املقصود خوجه ترشيح بعض األمساء من املنطقة                 
الشرقية جاء ذكر األستاذ عبد اهللا الشباط، وجاء من كالمه ما معناه أن األستاذ الشباط ليس حباجة إىل                  

 . قائمة من سيأيت تكرميه فيما بعدمن يرشحه فهو على
 سنة عندما عملت يف جريدة اخلليج العريب، وكانت          ٣٥عرفت األستاذ الشباط منذ حوايل       

ملكيتها قد انتقلت إىل شخص آخر، وكان األستاذ عبد اهللا الشباط، حبكم عمله يف بلدية اخلرب، وألن                  
ة اخلرب، فقد كان يتردد بني حني وآخر على         جريدة اخلليج العريب كانت تصدر يف مبىن ملحق مببىن بلدي         

 التلميذ إىل أستاذه وكان     كنت أرى فيه ذلك الكاتب العمالق، كما ينظر عادةً         .  جريدته السابقة 
مل تكن عالقيت به يف ذلك      .  احلديث معه رغم اقتصاره على بعض األمور البسيطة، لكنه كان حديثاً مثرياً           

ل  تلك الفترة أصدرت كتاباً مع بداية عملي يف الصحافة عندما خي            ، وأذكر أنين يف    وثيقةً احلني عالقةً 
، فأصدرت كتابا بعنوان    صبحت كاتباً المعاً، أقدمت على مغامرة مل تكن نتيجتها طيبةً            أنين أَ  إيلَّ
هـ وكانت جريدة اليوم يف بداية صدورها، وكنت أعمل         ١٣٨١كان ذلك عام    )  أحاديث يف األدب  (

 وأرسلها جلريدة   ع األستاذ عبد اهللا الشباط على هذا الكتاب، كتب مقالةً         ما اطلَّ يف جريدة اليوم، وعند   
ن هذا االسم النكرة الذي اقتحم عامل األدب؟ وهو ال مييز الفرق بني             م:  اليوم، فحوى هذه املقالة يقول    

فعالً مل  وحبكم عملي يف جريدة اليوم بذلت املستحيل حىت ال ينشر هذا املقال، و             !  التمرة والزيتونة؟ 
 .. يل وأنا ذلك الفىت املزهو باعتقاده أنه صار أديباًينشر ألنه كان صدمةً

 ال أخفيكم أنين محلت عليه يف نفسي شيئاً كثرياً نتيجة هذه             -بعد ذلك أتاحت يل الظروف      
  لكن بعد أن تعرفت إليه عن قرب أحببته كما حيب التلميذ أستاذه واستفدت من علمه فائدةً                 -املقالة  
هو إنسان من يعرفه يستفيد منه      .  ، فهو أستاذ ليس يف جمال الصحافة فقط بل يف مجيع ااالت            ريةًكب

.. على أعلى املستويات، وشهاديت له شهادة حتكمها العاطفة، لذلك سأترك اآلخرين ليتحدثوا عنه              
 . وشكراً لكم



  ))كلمة الدكتور عبد العزيز سعد العبد اهلادي(( 
-    ذه الكلمات اجلميلة، وكما قال بكلمة قصرية الدكتور عبد العزيز سعد             ويشاركنا اليوم

 :العبد اهلادي عميد كلية التربية بالدمام
والصالة والسالم على أشرف األنبياء      ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني          -

 ..واملرسلني، سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
سعيد أنا يف هذه الليلة ألنين ألتقي وللمرة الثانية ذه الوجوه الكرمية            :  ها السادة خوة أي أيها اإل 

النرية، وبرجل أحب األدب وقدر األدباء، وأنفق على األدب واألدباء بسخاء، وأنا سعيد أيضاً يف هذه                
 اليت ترعرع    وطنه ومنطقته ومدينته،    األدب واألدباء، وأحب   صاحب رجالً فاضالً أحب   الليلة ألين أُ  

فيها، فأنفق عليها بسخاء، أنفق ماله وأنفق وقته وجهده وصحته، من أجل هذه احلركة األدبية                   
األستاذ عبد اهللا الشباط رجل تعرفه املنطقة وتعرف فضله، فهو رائد من رواد الصحافة يف               ..  والصحفية

طقة قبل أكثر من أربعني عاماً يف       تلك املنطقة، فاألمر ليس يسرياً فقد ض باحلركة الصحفية يف تلك املن           
ذلك الوقت الذي شحت فيه األقالم وشحت فيه اإلمكانات ولكنه كان جريئاً، وكان مكافحاً، يدفعه               

أنشأ جريدته اخلليج العريب يف ذلك الوقت وكان هلا         ..  إىل ذلك حبه للعلم ولألدب وللصحافة وللوطن      
 .. أعقبها بعد ذلكصداها وكان هلا أثرها العظيم يف تلك الفترة وما

، فحرك حبرية الفكر    ، وأقالماً واعدةً  لقد استنهض جبريدته ومبقاالته اجلميلة الرائعة أقالماً قادرةً       
 للرجل الذي جيلس    الراكدة يف تلك املنطقة وكان فيها خري كثري ولذلك فإنين أقوهلا وليست جماملةً             

افة يف تلك املنطقة والصحفيني فيها مدينون       جبانيب، ولكنها كلمة حق أقوهلا لكم وللتاريخ، بأن الصح        
هلذا الرجل، كل صحفي يف هذه املنطقة اليوم نستمتع بكتاباته وقراءاته، هي مثرة هلذا اجلهد الكبري                  

مهم الكلمة اجلريئة، فالرجل كما     مهم الكلمة الصادقة، وعلَّ   الذي بذله األستاذ عبد اهللا الشباط، لقد علَّ       
 ..وم ماأعرفه مل يكن رجلني يف ي

األستاذ عبد اهللا الشباط الذي نقرؤه ونقرأ فكره يف الصحف واالت ويف مؤلفاته املتعددة، هو               
عبد اهللا الشباط الذي جتلس معه وتتحدث معه، ولذلك فإن الرجل جدير بالتكرمي، وكما سبقين أخويت                

و تكرمي لألدب واألدباء يف     وحتدثوا عنه، فقالوا بأن تكرمي الرجل، تكرمي األستاذ عبد اهللا الشباط، ه            
املنطقة الشرقية، ولعلي أزعم كذلك أنه تكرمي للحركة األدبية والصحفية يف هذا الوطن الكرمي                 

 ..املعطاء
ال يسعين يف ختام هذه الكلمة إال أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير، لصاحب االثنينية األستاذ                

مه، وليس ذلك بغريب    دعا فيها األستاذ الشباط ليكر    عبد املقصود خوجه، على هذه اللفتة الكرمية اليت         



على هذا الرجل الفاضل الذي أحب األدب وأنفق من أجل األدب فأحييه وأحييكم وأشكر لكم حسن                
إصغائكم، وأمتىن لكم يف هذه األمسية كل خري، وكل ثقافة نلتمسها من ضيفنا يف هذه الليلة األستاذ                  

 .عبد اهللا الشباط
 

 .  ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم
 
 

  )) عنهكلمة األستاذ عبد الفتاح أبو مدين تلقى �يابًة(( 
 ضيفنا العزيز، أيها اإلخوة احلضور، احلقيقة يشاركنا هذه الليلة سعادة األستاذ عبد الفتاح أبو               -

وإليكم  نظراً كما ذكر يف رسالته أو يف كلمته بأنه مرتبط مبوعد آخر،               مدين بكلمة بعث ا مكتوبةً    
 :يقول فيها) حتية القلم(كلمة سعادته اليت عنواا 

 

كان ينبغي أن أكون بني احلاضرين أو أحدهم يف يوم           .  أخي الفاضل األستاذ عبد اهللا الشباط     
تكرميك واإلحتفاء بك، يف هذه الدار العامرة، اليت ورث صاحبها خصلة من اخلصال الكرمية واحلميدة،               

 :اء م، وأنا أردد مع أمري الشعراء أمحد شوقي رمحه اهللاوهو تقدير الرجال واالحتف
ويــيم ــرجالُقـ ــرجاِل وزنَ الـ  الـ

. 

 ــا ي ــإمنـ ــرامردقْـ ــرمي الكـ  كـ
. 

 

ثل والقيم  ة باملُ فشكر اهللا فضل صاحب هذه الدار احلفيل       .  وهذا هو اإليثار والوفاء واجلود     
طر على هذه القيم، فال     ومكارم األخالق، ألن صاحبها األخ األستاذ عبد املقصود خوجه رعاه اهللا، فُ            

ال يؤدي شيئاً، ولكن أقل ما فيه أنه اعتراف باجلميلأقل من أن نشكره، وهو شكر . 
 

 االحتفاء بك، إال أن     بأنه كان جيب أن أكون معك الليلة، متحدثاً ومشاركاً يف         ..  أعود إىل القول  
 ارتباطاً مفأعتذر إليك، وأعتذر منك، وأعتذر     .  قاً، بعيداً عن جدة، وهو ما حال بيين وبني ما أشتهي          سب

الذي اضطررت إليه اضطراراً، وما غبت عن يوم        ..  كذلك من أخي الرجل املضياف يف هذا الغياب       
  اليت حولك، مشاركة يف تقديرك خري مين، فهم         فعذراً يا أخي العزيز، ويف الصفوة     .  كيلْاإلحتفاء بك مب 

 . بياناً، وأقدر خطاباًرح لساناً، وأسأبلغُ
 

 نشارك يف مهنة البحث عن      ت وكن تنك تأذن يل أن نتذاكر تلك األيام اخلوايل، حني كُ          ولعلَ
وىل أمرها،  حايف، أيام كنا منلك صحفاً، ونت     يف العمل الص  ..  املتاعب بذلك اجلهد املتواضع الشجاع    

              ونكتب ونعرب، مشاركني يف البناء وما زلنا، ألن للوطن حقاً على أبنائه، وإذا كان يى باألرواح، فإن   فد
 . من الواجب الكبري، بعيداً عن املزايداتاملشاركة بالرأي والقلم جزٌء



 درك أن الكلمة الصادقة املَ     وأنت تلَخالة مثل   لرسالة القلم، ألن الصحافة رس       فيها أداءٌ  ص
وإن الكلمة الشجاعة امللتزمة، مردها     .  ؤدى على حنو ما، وشتان ما بينهما        ت التعليم، وليست وظيفةً  

 .شجاعة الكاتب، ووفاؤه وصدقه وإخالصه
وإن الكلمة اليت ال تأثري هلا، وال تشارك يف بناء وال إصالح وال نصيحة، هي كلمة ال معىن هلا،                    

ضل عن سبيل اهللا. ا مل نقلها فيها، وال خري فينا إذوال غىنبتجرد بعيداً عن اهلوى، ألنه ي. 
 األمانة ثقيلة، أبت السموات واألرض واجلبال أن حيملنها، ومحلها              الكلمة أمانة، وإنَّ    إنَ

علن الكتاب العزيزاإلنسان، إنه كان ظلوماً جهوالً، كما ي. 
 توبة، حسبما يتاح لنا، لنقول      أنت وأنا وآخرون يشاركون بالرأي عرب الكلمة املك         وما زلت

           الرأي الصادق األمني للوطن العزيز الكرمي، ألن ذلك قدرنا، وألن كالً ميملا خلق له، كما يقول من     سر 
ولنا ال ينطق عن اهلوى رس .عيننا على أنفسنا حىت ال نضلنرجو اهللا أن ي. 

لَص فيها عرب منابر    قة املخ إال تقدير لدورك يف بث الكلمة الصاد       ..  وما اإلحتفاء بك الليلة   
ونشهد اهللا الذي ال ختفى عليه       اًووقفنا جهودنا هلا، ارتقاء وتعبرياً وأداء     .  حافة اليت عشقناها معاً   الص ،

خافية، أننا كنا وما زلنا خملصني هلذه الرسالة السامية، رسالة القلم الذي أقسم به احلق سبحانه وتعاىل،                 
ويل األمر فينا، وحنن إن شاء اهللا حراص        أوفياء للحق، واألمانة، والوطن وأُ    ألنه ال خري فينا إذا مل نكن        

 .أن نكون مع الصادقني، ألن الصدق يقود إىل الرب، وإن الرب يقود إىل اجلنة
 

 إال ما   ةَال قولَ إال بعمل، وال عملَ إال بنية، وال ني          ":  وإنا لندرك ذلك التوجيه النبوي الكرمي     
 ."يوافق السنة
يا أيها الذين آمنوا ملَ تقولون ما ال تفعلون، كرب مقتاً عند            :  ي أن نلتزم بقول احلق سبحانه     وينبغ

ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو            :  وصدق اهللا القائل  .  اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون     
 .معروف أو إصالح بني الناس

 

مبارك، ولكين الليلة ال أريد أن استأثر       كما يقول الدكتور زكي     .  واحلديث يا أخي ذو شجون    
 على بث املشاعر والتحية والترحيب      به، فإن غريي ممن حولك وأوهلم احملتفي بك يف داره، أكثر قدرةً           

ي الكرمي بك، وحتية لك وأنت تزرع األرض من          بك مين، وهذه الكلمات العابرات، شكراً للمحتفِ       
 بذلك، وأهلٌ له، ألنك ويفٌ لرسالة القلم يف صدق           يف ليلة عرسك، وأنت حقيق    ..  اخلليج إىل جدة  

وإخالص والتزام وتواصل، ال استخذاَء فيه وال تراجع، وال ازام، وتلك هي خصال األوفياء                  
واحلمد هللا  .  والدعاء بالعون والسداد  .  لك خالص الود والتقدير   .  القادرين، فال يطاهلم اإلام بالتقصري    

 . رمحة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم و. رب العاملني



  ))كلمة الدكتور حممد بن مريسي احلارثي(( 
حممد بن مريسي احلارثي األستاذ بكلية اآلداب قسم اللغة العربية جبامعة           .  الكلمة اآلن لسعادة د   

 :أم القرى مبكة املكرمة
دنا سي.   بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه              -

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه راعي االثنينية، سعادة األستاذ عبد اهللا أمحد شباط، ضيوفنا               

 :الكرام القادمني من املنطقة الشرقية، أيها اإلخوة احلضور، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
شرقية يف كشف جوانب شخصية ضيفنا      وكنت وددت أن يسهم اإلخوة القادمون من املنطقة ال        

هلذه الليلة، ألم أقدر على إمدادنا مبا نطمح إليه من مقومات هذه الشخصية ومن نتاج هذه                    
الشخصية، لكننا ندير احلوار حول أمهية هذا املنرب العلمي الكرمي، وحول أمهية هذا احملتفى به الذي                  

لتأليفي بذهنية عرفت طريق الكلمة اهلادفة يف هذا        يرتبط يف مرجعيته املعرفية، ويف نشاطه الصحفي وا       
الوطن الذي يهدف دائماً يف كل مما ينتج من فكر ومن إبداع، إىل أن يكون ذلك الفكر وذلك اإلبداع                   

  م السلوك الفاضل السوي يف جمتمعنا الصغري اململكة العربية السعودية، ويف جمتمعنا الكبري يف               يف ما يقو
 ..عاملنا اإلسالمي

يف تطوير الوعي الثقايف يف إمداد هذا املنرب        )  االثنينية(يها االخوة تدركون جيداً دور هذا املنرب        أ
 من املنابر األخرى مبعارف عديدة، يف األدب يف الفكر، واالقتصاد والعلوم الطبيعية، بالتنويع               جمموعةً

ذي يتم يف تكرمي من يستحق      يف كل عام، ويف حسن اإلختيار ال      )  االثنينية(الذي يطرأ على برامج هذه      
التكرمي من ذوي الفكر والعلم، لذلك أود أن ألفت االنتباه إىل أن هذا املنرب يستحق أن يلتفت إليه                    

    بعض الدارسني، ألن ما يقد  لتفت إليه بعض             م فيه يفكراً خنبوياً إذا صح هذا التعبري، يفترض فيه أن ي عد
 نشاطه يف سياقه من حركتنا الفكرية واألدبية يف اململكة العربية           الدارسني لتقومي حركة هذا املنرب ووضع     

 ..السعودية
مث ننتقل إىل هذا اجلهد الذي أنبأنا عنه بعض إخواننا يف نشاطات ضيفنا الكرمي، األستاذ عبد اهللا                 

 .بن أمحد الشباط، وما يزال هذا العطاء مستمراً يف كتابته الصحفية ويف كتابته التأليفية
 

إلخوة، حركتنا الفكرية ارتبطت حبركتنا الصحفية واإلعالمية ارتباطاً وثيقاً حىت أصبحت            أيها ا 
الصحافة من مكونات بنية العقل السعودي يف هذه احلركة الفكرية، وهنا جتدون أحياناً أنه ينشأ نوع                 

 على  اًس خالف من احلساسية بني األكادمييني احملققني للبحوث العلمية، وبني من يعملون يف الصحافة، لي            
غايات وأهداف واضحة يسعى كل أكادميي وكل صحفي للوصول إليها، ولكن اخلالف يأيت يف                 



الوسائل والطرائق املؤدية إىل تلك الغايات واألهداف، وهذه هي طبيعة البشر وطبيعة الطرائق اليت                
ميكن من تلك   تتعدد حملاولة الوصول إىل أهداف وغايات كربى يسعى الناس دائماً إىل حتقيق ما                 

الغايات، ولكن عندما يرتبط الكاتب الصحفي بالتأليف، هنا حيصل نوع من املشادة، ومن حماولة الغلبة               
من منهج آلخر، هل تكون الغلبة للصبغة التأليفية للطرائق الصحفية أم العكس، تكون الغلبة للطرائق                

 التأليفية املوثقة؟
 الشباط مجع بني الطريقتني الصحفية والتأليفية وغريه مجع         أستاذنا احملتفى به األستاذ عبد اهللا أمحد      

بني الطريقتني، أذكر على سبيل املثال جبواري األستاذ الفاضل حيىي املعلمي وغري األستاذ حيىي املعلمي                
 أمحد العقيلي يف    – رمحهما اهللا    –تعرفون جهود األستاذ حممد حسن عواد، أمحد عبد الغفور عطار            

ر، عبد اهللا بن مخيس، مث تترى هذه الكوكبة، وحنتفي اليوم باألستاذ عبد اهللا بن                 جازان، محد اجلاس  
شباط، وكل هؤالء قد مارسوا الكتابة الصحفية والكتابة التوثيقية العلمية، وأقول بكل جترد وبكل                

 أن  جرأة إن هؤالء الذين حققوا وألَّفوا قد وصلوا إىل مراحل عالية من النضج العلمي املدقق، وال بد                 
نعطي أمثال هؤالء حقهم من اإلشادة يف أي حمفل تدعو املناسبة إىل استذكار مثل هذه املواقف العلمية                  

 ..املشرفة
  لة الكثري،             لدينا من الكتاب الصحفيني الذين برزوا يف املقال اليومي أو األسبوعي يف اجلريدة وا

ستاذ حممد صالح الدين، جمموعة كبرية جداً       األستاذ عبد اهللا جفري، مشعل السديري، فهد العرايب، األ        
ال حتضرين اآلن أمساؤهم أثروا الساحة، باإلضافة إىل أن بعضهم له دراساته األكادميية املوثقة، إذن ليس                
عيباً أن يطرأ تداخل يف طرائق التفكري ويف طرائق التعبري إذا ما اجتمعت مهمتان يف األداء العلمي يف                   

تفى به يف هذه الليلة، كما مسعنا أن األستاذ عبد اهللا أمحد الشباط له من                شخصية واحدة كشخصية احمل   
املصنفات األدبية والتارخيية وبعض املناوشات يف حماولة تأصيل بعض القيم احمللية، وكنت قرأت له بعض               
ما كتب يف الصحف، ولَعلِّي بدعوة أخي الكرمي األستاذ عبد املقصود خوجه، كنت البارحة أحبث عما                

فوجدت حبثاً له يف جملة الثقافة والفنون يتحدث        .  بقي يف الذاكرة مما كتبه األستاذ عبد اهللا أمحد الشباط         
من أراد أن يتخصص فليتخصص يف      "عن الشعر اخلليجي املعاصر، وجدت أن مقولة علمائنا األفاضل          

اهرة تتمثل يف   وجدت أن هذه الظ   "  علم واحد، ومن أراد أن يكون أديباً فليأخذ من كل علم بطرف            
أكثر كتابنا الذين مجعوا بني الطريقتني، الصحفية والتأليفية، ومنهم أخونا األستاذ عبد اهللا بن أمحد                 

 .الشباط، لذلك وجدت غريةً من املنهج الصحايف يف سرعة التفكري ويف تقدمي اجلديد املثري
واإلنسان والقضايا  وجدت هذا فيما كتب عن الشعر اخلليجي املعاصر، فيما كتب عن التراث              

احمللية والعاملية، هذا التأثري طمأنين إىل أن هذه الطرائق ليست وليدة اليوم، وإمنا سجلت أو رصدت لنا                 
كتب التراث، بعض هذه الطرائق يف التأليف، ويف الطرائف، ويف العلوم األخرى، وسجلت لنا كيف يف                



حدة، كيف أن اإلتقان يف فنون عديدة       غمرة هذا التزاحم الذي جتتمع فيه قدرات وقوى شخصية وا          
عند شخصية واحدة من الصعوبة مبكان، وال يقدر عليها إال املتمرسون يف العلم، لذلك ربطت بني                  

ليفهم أكثر من فن واحد، وبني علمائنا        آأولئك العلماء منذ عصور التأليف األوىل الذين ربطوا يف ت          
 .ه الليلة بالبارحةالفضالء الذين ذكرت بعض أمسائهم فوجدت ما أشب
 . شكراً لكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة األستاذ مصطفى عطار(( 
 :وخنتتم هذه الكلمات اجلميلة بكلمة لسعادة املريب الفاضل األستاذ مصطفى عطار

  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، سيدنا حممد وعلى آله               -
 .وصحبه أمجعني

 :أيها اإلخوة األحبة
رجوت أخي وحبييب األستاذ عبد املقصود خوجه، أن حياول أن يقدم كلميت خطوات، أو                 

ألن كثرياً من األفكار اليت قد يكتبها األول حترق كثرياً من األفكار والوقائع اليت يكتبها                 .  سطوراً
يريد أن يقدم الضيوف الذين قدموا من خارج        اآلخر، اليت يريد أن يكتبها أو يزورها يف فكره، لكنه            

جدة، والذين هم ألصق بالضيف، ليحدثونا عن أمور قد ال نعلمها حنن كثرياً عنه، ومن أجل هذا احتج                  
الدكتور حممد مريسي احلارثي بأنا كنا نود أن يفَصل اإلخوة الضيوف لكنهم أيضاً راعوا أن هناك أناساً                 

إن كل فتاة   :   أقول املنطقة، يريدون أن يتحدثوا عن الضيف، وهم كما يقال          من هذه املدينة اجلميلة وال    
ولو "  قد أتبحبح شوية  "بأبيها معجبة، وحيث إنه مل حيصل أن حقق يل رغبيت األستاذ عبد املقصود فإنين               

 .أن هذا قد يعكر عليه قليالً
 احلديث املكرر، أو الذي     أوالً إنه ال يريد أن نتحدث عن االثنينية وعن صاحبها، وقد يعتربها من            

 لكنين يف هذه الليلة أريد كما أنه مل         - أدخل يف املوضوع   -ال لزوم له، وكما يقول املعلمون وعلَّمونا        
دنا والعودأمحديقدمين أسطر أن أتوسع يف السطور، كما نقول حنن ع . 

 ووفائها املتفرد لتاريخ    بعطائها العظيم، عطائها  )  االثنينية(بألقها املشرق، عادت    )  االثنينية(عادت  
هذه البالد، وتاريخ احلركة األدبية والثقافية والصحفية فيها، من خالل تكرمي الرواد ليس يف مملكتنا                

) االثنينية(فحسب، وليس يف منطقة احلجاز إمنا يف مناطق اململكة والدول العربية واإلسالمية، هذه                
 دمه، ألن والده العظيم الشيخ حممد سعيد خوجه          على عبد املقصود، إا يف فكره ويف       ليست جديدةً 

كان ديدنه هذا الكالم إذا جاء أديب من خارج مكة أسرع هو وزمالؤه من أمثال معايل الشيخ عبد                   
اهللا بلخري ليدعوه ويستضيفوه ليتحدث إىل أدباء وعلماء اململكة، وخاصة يف مكة املكرمة، وكان                 



ر يف أن يقوم ذا     ضاً إعالمي بارز مفكر وصحفي، وحينما فكَّ      حيدث هذا كثرياً يف أوقات احلج، وهو أي       
اآلن الذي طبع والذي سيسلَّم قريباً       )  االثنينية(العمل العظيم، فهو ليس غريباً عليه، وتصوروا أن          

للناس، اثنا عشر جملداً، حوى تارخياً حياً سجله الرواد وصانعو األحداث، وكلها طبقت أو استعملت                
 . وصوتاًديثة صورةًالتقنية احل

وحينما تركنا الصالون وحنن قادمون إىل هنا، حتدثت مع أخي الدكتور حممد مريسي احلارثي عن               
االثنينية متثل جانباً هاماً من حياتنا الفكرية ألا مجعت أفكار          :  االثنينية وعطائها، فماذا كان تعليقه قال     

يا سيدي إنين أريد أن أعيد إليك الكرة يف         :  ت له قل.  وسري وتراجم النخبة من أبناء العروبة واإلسالم      
ملعبك، وأنت أستاذ جامعي وتشرف على كثري من الطالب يحضرون الرسائل اجلامعية، فلماذا ال                

 أساتذة جامعة امللك عبد العزيز       منهم خاصةً  تأخذون أنتم يا أساتذة اجلامعة، وأنا أرى أمامي جمموعةً        
إننا نتحيز جلامعتنا مع أنه حنن أبناء هذه املنطقة وجامعة امللك عبد العزيز             وجامعة أم القرى لئال يقولوا      

وجامعة أم القرى، كلها معاهد عليا ننتسب إليها، هذه جملدات االثنينية وأبطاهلا ممكن أنتم أن تقوموا                 
 ..ذا العمل الذي نقترحه، هذا عن االثنينية وعن صاحبها

معرفةً ليست معرفةً عميقةً، ألننا التقينا يف املنطقة الشرقية يف          نأيت إىل الضيف العظيم الذي عرفته       
احلفالت اليت تقيمها املنطقة مبناسبات كثرية، منها جائزة األمري حممد بن فهد للتفوق العلمي، وبداية                

 يقول إنه وجد يف احلراج، احلراج       صليت به وكنا بعد أن تنتهي الربامج جنلس سويا فَخرجت منه كلمةٌ           
ذا قد بعض اإلخوان ال يفهم إيه احلراج، احلراج هذا األشياء املستعملة تباع فيه، وجد كرتون                   ه

جملدات جملة الكتاب املصري، هذه جملة الكتاب كانت تصدر يف األربعينيات يف مصر، فاشتراها مببلغ                
ماذا كانت  زهيد جداً مبلغ أربعني رياالً، فقلت له يا أخي أنت تستحوذ على هذا الكرت لوحدك؟ ف                 

النتيجة؟ قبل أن تنتهي أيام احلفل فإذا موظفو الفندق خيربونين بأن لك كرتوناً مل يستطع أن حيمله                    
عامالن من عمال الفندق، فماذا وجدت يف الكرتون عندما وصلت إىل جدة؟ وجدت جمموعة الكتاب               

عذب، وهو يشكو   الذي اشتراه، هذه ثروة علمية، من رجل عامل جليل ومفكر، ويبحث ويقتنص ويت             
من هؤالء الذين يبيعون الكتب يف سوق احلراج، وال يعلمون قيمتها العلمية وال كذا، وماذا وجدت                 

، وصوت البحرين   ٧١ وجدت عشرة جملدات حتوي جملة صوت الكويت، هذه صادرة عام              ؟أيضاً
 عبد املقصود   وجملة البيان، عشرة جملدات ضخام، وماذا أيضاً، وأنا أقرأ عندما علمت أن األستاذ              

   م األستاذ عبد اهللا الشباط، هذا العمل الذي عمله معي عمله أيضاً قبل سنوات مع               خوجه يريد أن يكر
: ، كتب يقول  )تطور الصحافة يف اململكة العربية السعودية     (األستاذ عثمان حافظ، عندما بدأ يعد كتاب        

ريب، فما كان من عبد اهللا شباط، إال أن         إنين كتبت لألستاذ عبد اهللا شباط أسأله عن صحيفة اخلليج الع          
، وكان ال بد أقول      كانت من الة وهي أوالً صدرت جملةً       يبعث إليه باألعداد املوجودة لديه، سواءٌ     



هذا الكالم أوالً، ولكن سبقين لساين، جملة اخلليج صدرت بعد أن توقفت، ومل يسكت يف أول العام إىل                  
 يب، وما كانت هناك، فهذه األعداد أتصور اليت كانت موجودةً          آخر العام أصدر صحيفة اخلليج العر     

عنده، ومل يبق عدد هذا ما يقوله السيد عثمان حافظ عن هذا الرجل العظيم الويف، بعث إيل هذه                     
األعداد، وحنن إذا طلبنا أي إنسان كتاب نتحرج كثرياً، وحنمد اهللا أن اآلن التقنية احلديثة أعطتنا                   

ونشغله فوق ما هو    "  منشكله" له كما يفعل أستاذنا عبد املقصود حىت ال            مكائن التصوير نصوره  
 .مشغول، املهم هذه بعض جوانب أخالقيات األستاذ عبد اهللا شباط

عبد اهللا شباط عندما أصدر الصحيفة هذه مل تكن هناك مطبعة، فسبحان اهللا، كما طبعت جملة                 
لرياض وكان يشرف عليها من؟ الدكتور محود       اليمامة وطبعت يف جدة أيضاً جملة اخلليج طبعت يف ا          

 .البدر األمني العام لس الشورى، رئيس قسم اإلعالم ووكيل جامعة امللك سعود سابقاً
وحينما سافر إىل مصر أشرف عليها أحد اإلخوان ونسيت امسه اآلن، أيضاً حينما ذهب محود                

كثر صحف احلجاز، كانت تطبع الندوة      البدر اتفق عبد اهللا شباط مع مطابع األصفهاين اليت تطبع أ           
والبالد، وأشرف على الطبع هنا عبد العزيز الفرشوطي، وجملة اخلليج صحيفة نصف أسبوعية اليت                
يصدرها هذا الرجل املاثل أمامكم، هلا أولويات كثرية جداً أفردت صفحة كاملة للمرأة، وأيضاً سجلت               

هـ، وأيضاً من األولويات هلذه     ٨٥ت أظن عام    أحداث مؤمتر األدباء الرابع الذي أقيم يف الكوي        
هذه من  )  حج غُلو (الصحيفة أا دعت أو فتحت العيون على منطقة اخلليج، وأصدرت ملحقاً مسته              

أوليات صحيفة اخلليج العريب اليت كان يصدرها األستاذ عبد اهللا شباط، وأيضاً اهتمت بقضايا العمل                
 كانت هناك أعداد كبرية من العمال يعملون يف الشركات            والعمال، تعلمون أنه يف تلك املنطقة      

األجنبية، وخاصة شركة أرامكو فاهتم بقضاياهم واستطاعت دعوة اجلريدة أن تستقطب املسؤولني،             
 .وتطورت أنظمة العمل والعمال واستفاد العمال من هذا الكالم الذي أثارته هذه الصحيفة

 

 أبناء اململكة العربية السعودية من كل املناطق، وهذه         وكما نرى ونشيد باالثنينية إا تستضيف     
إشادة ليست منا بل إن صحف مصر أشادت ا، كان يستكتب الكتاب من كل أحناء اململكة، كان                  
يكتب لديه عبد العزيز مؤمنة من مكة املكرمة، وأمحد طاشكندي من اإلقتصاديني، يكتب يف القضايا                

 صاحب قلم وصاحب جملة ومن الرياض يكتب فيها، ومن القصيم            البترولية، وحىت عبد العزيز مؤمنة    
يكتب فيها عبد العزيز التوجيري، واألستاذ الصايغ صاحب صحيفة القصيم فهو يستقطب الكتاب               
والصحفيني من هنا وهناك، أنا قلت إنه أهدى إلينا االت اليت وجدها يف سوق احلراج، وهذا نبهين                  

 يف مصر، دعوة ألبناء املشايخ وأبناء األدباء        العواصم العربية خاصةً  إىل أمر، خرجت دعوات يف بعض       
ولألدباء والعلماء، كل من لديه مكتبة جيب أن يهديها إىل املكتبات العامة، وإىل دور الكتب حىت ال                  



يكون مصريها أن تذهب إىل سوق احلراج أو إىل ألسنة النريان، ألن البعض يتضايق من هذا الكم اهلائل                  
 ..كتب والغبار الذي يلفها، ومتسك حيزاً من الغرف ويريد أن يزحيهامن ال

 صفحة، هذا األستاذ    ٣٤١الذي جاء يف    )  اإلحساء أدا وأدباؤها املعاصرون   :  (األستاذ يف كتابه  
شباط، كجيله من الرواد، يهتم موم أمته وأدبائها وأجمادها وحضارة بالده وأمته، فتراه يشرق ويغرب               

لكم أن تتصوروا أنين    :  األديب والصحفي والقاص ورجل األعمال والناشر، وهكذا يقول       فهو املؤرخ و  
م ١٩١٢تأليف عبد الرمحن بن عيسى اهلمذاين طبع يف بريوت عام            )  األلفاظ العربية (اشتريت كتاب   

كتب بريالني من أحد الباعة املتجولني فلنتق اهللا مجيعاً  ولنهد الكتب، اآلباء واألساتذة وكل من لديه                  
يوصي احلكومة بصكوك شرعية إنه إذا مات تنتقل هذه، ألن بعض األبناء يغري يف هذا الكالم،                    

هـ مببلغ عشرة   ١٣١١واشتريت الطبعة اهلندية من ديوان ابن املقرم املنفذة يف بومباي يف اهلند عام               
ستاذ العظيم   وهذا كالم األ   -رياالت، وكل كان فيما لديه من الزاهدين، وما أصاب هذين الكتابني           

 قمني بأن يصيب اآلالف من الكتب وهذا ما يعذر الباحثني يف أدب اإلحساء، يف كل البالد                 -  الشباط
ليس أدب اإلحساء، حىت حنن ملا تروح ملنطقة الباحة، أو ملنطقة عسري ترى كثرياً من مشايخ القبائل من                  

ترجى وعمل رجاءات ألمراء    األسر العظيمة هلم كتب، عندهم وثائق وكتب، والدكتور الساعايت            
املناطق، يا مجاعة إنه لدى هؤالء من الثروات، وكثرياً من اجلامعات سواء جامعة امللك سعود أو                   
جامعتنا يالحقون هؤالء العلماء، ولعلها مناسبة كرمية لإلخوة يف اجلامعات أن يذيعوها بني أبنائهم                

هذه بعض  ..   البحث العلمي لكي تستفيد منه     وزمالئهم أن يسلم كل من لديه أو حيصيه ويقدمه ملراكز         
أفكار وكلمات حاولت أن أشارك ا يف هذا احلفل التكرميي العظيم من رجل كرمي عودنا على أن يقوم                  

 .ذه األعمال العظيمة
 :إخويت األحبة

وأنا أختم كلميت، مفارقة عجيبة نرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يثيب القائمني على هذه البالد، من                
والة األمر ومن هؤالء الرجال، من أمثال عبد املقصود وغريه من أساتذة اجلامعات، الذين يفنون                  
ساعات زاهرة من عمرهم ومن خرية أيام حيام للبحث العلمي، وليحفظوا لنا هذا التراث العظيم،                

نهم ومن حيمد   وليفتحوا لنا أذهان أوالدنا، وكلنا يعلم هؤالء املعلمون هم الذين خرجوا من يتكلم ع              
سريهم، وأنا أتسلم جملداً من جملدات الكتاب املصري الذي تصدره دار املعارف ماذا وجدت؟ وجدت               
مقاالً عظيماً مسهباً لألستاذ عباس حممود العقاد يصف رحلته على الباخرة احملروسة ه صفر عام                  

 على دعوة   اًرة القاهرة بناء  هـ، كان هو ضيفاً مع الوفد الذي جاء لريافق امللك عبد العزيز لزيا            ١٣٦٥
ملك مصر يف ذلك الوقت، وجدت املقال الطويل على طريقة املنطقة املصريني انتهزوا الفرصة وعلموا               



 صفر يوافق عيد جلوس امللك عبد العزيز، ميالده، فأقاموا حفلة يف قلب اهلوتيل وألقى األستاذ                 ٥أن  
 .العقاد قصيدة مجيلة جداً كنا حنفظها

ك قاهــر الصــحراء يــا حبــر راد 
. 

ــاء    ــيل امل ــوض غ ــرين خي ــد الع أس
. 

ــومه الوضـــ  ــية يـ ــنم حتـ اءفاغـ
                                                            . 

اديهـــا وحاضـــرها معـــاًحـــياه ب 
. 

ركــب الســفني وجــرية البــيداء   
. 

ــره    ــردد ذك ــرى ي ــن البش ــوم م ي
. 

 

قرأ ألنه جرت   وهذا املقال أو البحث الذي كتبه األستاذ العقاد حبث عظيم جداً جيب أن ي               
مناقشات وكان يوجد يف نفس جملس امللك، األمري عبد اهللا بن عبد الرمحن واستعرضوا اآلثار التارخيية                 

 ميالدي لألستاذ عبد العزيز الرفاعي رمحة       ٤٩وحاجات كثرية جداً، وجدت أيضاً مشاركات من عام         
..  من ذلك الوقت هؤالء الرواد     اهللا عليه بقصيدة من مكة املكرمة، وأيضاً األستاذ أمحد حممد مجال           

 .وختاماً أشكر لكم إصغاءكم، وآسف إن كنت أطلت قليالً
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة احملتفى به األستاذ عبد ا الشباط(( 
والذين يودون سؤال ضيفنا هذه الليلة أن يعدوا أسئلتهم وليته           .   نأمل من ضيوفنا الكرام    -

 واحداً حيث سيجيب عنها سعادته بعد أن نعطي له الكلمة، وهو احملتفى به هذه الليلة                  يكون سؤاالً 
 :سعادة األستاذ عبد اهللا بن أمحد الشباط

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، إنه                 -
ضرة، والعقول النرية، أللتقي بعمالقة الفكر      لشرف عظيم يل أن أقف هذا املوقف أمام هذه الوجوه الن          

واألدب يف املنطقة الغربية، وإنه ليشرفين أن أستجيب بعد إحراج، لدعوة الشيخ الوجيه عبد املقصود                
خوجه، الذي مل أستطع أن أعتذر منه ألنه إرتج علي ملا تلقيت الدعوة، لقد ربت كثرياً من حفالت                   

تطعت أن أقدم ما ميكن أن أكرم من أجله، ولقد ألبسين الشيخ عبد               التكرمي، ألنين ال أرى أنين اس     
 .املقصود خوجه وأنتم كذلك ثوباً فضفاضاً ينوء به كاهلي

 

احلديث، وسوء  )  وعيي(أنا يا ساديت لدي ثالثة عيوب، أوالً ضعف النظر، وسوء الذاكرة،              
كاملة يف سرييت الذاتية    )  صفحة(بت  الذاكرة وغالباً يكون النسيان له فضيلة كبرية، من فضائله أنين كت          

أحلقتها بالسرية الذاتية عن جريدة اخلليج العريب فأسقطها، أو نسيها الناسخ ونسيت أنا إن كنت                  
 .وجاءت السرية ذا الشكل املختصر اجلميل الذي مل يتعبكم كثرياً.. كتبتها



 كمجلة شهرية يف    وقد جرين اإلخوان جراً للحديث عنها، صدرت       )  اخلليج العريب (بالنسبة  
هـ، واستمرت ملدة ستة أعداد وكما نوهت يف موقف سابق، إنين             ١٣٧٦اإلحساء يف حمرم عام     

هـ التقيت باملرحوم األستاذ حممد أمحد فقيه       ١٣٧٧خسرت ما ادخرته للزواج فأقفلت الة، ويف عام         
ض علي أن نتعاون سوياً     فعر)  اخلليج العريب (الشاعر األديب، وكان آنذاك رئيساً للمرور، وجاء ذكر         

 هـ، ونشرناها جريدةً  ١٣٧٧ أسبوعيةً من اخلُرب، وافقت وابتدأنا من أول عام            إلصدارها جريدةً 
أسبوعيةً تطبع يف مطابع الرياض، ولقينا من الشيخ محد اجلاسر كل عون جزاه اهللا خرياً ولكن ملا                    

اض للطباعة والنشر، فاعتذر مين،     تراكمت املطالبات وجد نفسه مسؤوالً أمام الشركة، شركة الري         
نقلت طباعتها إىل جدة عند الشيخ حممد حسني أصفهاين رمحة اهللا عليه، الذي مل يكتف بأن يرحب                   
بطباعته اجلريدة، وإمنا بذل كل عون وجهد وذلل كل العقبات، وحىت عندما اشتكيت أنين ال استطيع                 

 . عليها أو أعني من يشرف عليهاأنا سأشرف: اإلقامة يف جدة لإلشراف على الطباعة قال
 

هـ، كنت قد   ١٣٧٩، ويف اية عام     ١٣٧٩هـ وجزء من عام     ١٣٧٨وقد استمرت طيلة عام     
اشتريت مطبعة من خملفات احلرب العاملية يف البحرين وجئت ا إىل اخلرب وبدأنا نطبع اجلريدة فيها،                  

فسحب امتياز اجلريدة مين    هـ، اختلفت مع املسؤولني حول بعض النقط         ١٣٨١استمرت إىل عام    
وأعطي لعلي أبو مخسني، استمرت ملدة عدة أشهر مث ألغي امتيازها ائياً ألا أصبحت متثل وصمة عار                 

 .يف تاريخ الصحافة، هذه هي جريدة اخلليج العريب
 

أما ما ذكره اإلخوان من العلم والفكر والثقافة والصحافة، فقد نشأت شاباً مغروراً حيمل                 
الثانوية من الصف الثاين ثانوي وساقط يف ثالث ثانوي، لكين كتبت كم مقالة يف الصحف                 الشهادة  
وأريد يل أن أكون صحفياً فتصحفت، وأُريد يل أن أكون كاتباً فكتبت هكذا خيلَ              )  فاغتريت(ونشرت  

 يل عقلي الصغري املغرور، عقل الشباب وعنفوانه وفورته، أصبحت كاتباً وصحفياً من أي شيء؟ من ال               
         ني علمي، لكنه غرور الشباب دفعين فاندفعت      شيء، ليست هناك أية خلفية ثقافية، وليس هناك أي مع .

ومع ذلك فقد أثرى شيئاً ما، وأوصلين إىل ما أنا فيه اآلن أمامكم، وأحتدث إليكم وهذه واحدة من                    
أب على تكرمي   تلك النعم، وهذا أيضاً فضل ساقه اهللا على يد هذا الرجل الكرمي املضياف الذي د                

احتفى م على مدى أربعة عشر عاماً هذا الرجل جيب أن يذكر يف              .  األدب واألدباء والعلم والعلماء   
سجل اخللود، ال رد أنه يستضيفنا هنا ولكن ألنه يستضيف العلم واألدب، أما التكرمي يف حد ذاته                  

صود خوجه أن تعمل دراسات عن هذه       فهو تكرمي لنا مجيعاً، وتقدير للعلم والعلماء، ومن حق عبد املق          
 .وختلَّد أيضاً) االثنينية(

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا



  ))احملتفى به يرد على األسئلة(( 
يرى البعض أن العمل    :   األسئلة اليت وردتنا لضيفنا العزيز، السؤال األول من علي املنقري           -

 يرى اآلخرون أن العمل الصحفي ينمي       الصحفي يلتهم وقت األديب ويصرفه عن اإلبداع اجليد بينما        
 اإلبداع ويربزه فما تعليق سعادتكم على ذلك؟

 اإلبداع وجد قبل أن توجد الصحافة، إال أن الصحافة هلا الفضل األكرب يف نشر اإلبداع                  -
العمل الصحفي املتعلق باألخبار والتعليقات     ..  وتعميمه، ولذلك ال نستطيع أن نقول إن العمل الصحفي        

 . مبدع سواٌء كان صحفياً أو غري صحفيهذه ال عالقة هلا باإلبداع، لكن املبدعطبعاً 
ما هي العالقة املشتركة    :   سؤال من األخ أمني عبد السالم الوصايب رئيس حترير جملة بلقيس            -

بني رواد الصحافة الذين عانوا مشاكل العمل الصحفي بكل معاناته وأتعابه، وبني جيل اليوم الذين                 
أمامهم كل الوسائل املتاحة يف العمل الصحفي، يف الوقت الذي يشعر البعض أن هناك فجوةً أو                توفرت  
  تفصل بني جيل الرواد وجيل اليوم؟مسافةً

 جيل الرواد هم معلمو جيل اليوم، سواء قبلوا أم مل يقبلوا، جيل اليوم من أين أخذوا                     -
رج الصحافة؟ كيف كتبوا وكيف تعلموا      معلومام؟ من أين استقوا علمهم؟ وكيف ارتقوا إىل مدا         

 .القراءة والكتابة؟ لوال جهود وعرق وتعب جيل الرواد السابقني
 

إن شبه اجلزيرة العربية هي الرائدة يف جمال        :   سؤال من أمحد العدل شاهني مدرس لغة عربية        -
 أخرى ما بني    رةًاألدب والفكر، ومنها تعلقت كثري من اآلمال العريضة يف الشام ومصر بتلك الريادة م             

الريادة األوىل وأختها، وجدنا أن األدب أخذ مرحلة واسعةً يف العراق وسوريا ومصر ولعلنا اليوم نبكي                
 .املاضي على ريادتنا فما السبيل إىل الرجوع إىل ريادتنا يف األدب شعره ونثره نريد االسترشاد برأيكم

 

دخلنا .  ة اليت يتحدث عنها األستاذ انتهت      ال ميكن أن تعود عقارب الساعة إىل اخللف، الرياد         -
اآلن .  ضرب زيد عمرواً  :  اآلن عصر الكمبيوتر والتكنولوجيا احلديثة، ومل يعد أحد يستطيع أن ينقح           

الريادة القدمية عندما كنا حنافظ على      ..  بالكمبيوتر كل املعلومات موجودة وال ميكن أن نعود للوراء         
 ..أصولنا القدمية

 

مع اإلخوان وحنن قادمون إىل هنا أن اللغة العربية مل تتخلخل يف ميدان الشعر،              اآلن كنت أحتدث    
) وغالرييه(،  )بوفيه(واألدب أيضاً، بل ختلخلت حىت يف موضوعات خمتلفة، عندما متشي يف الشارع جتد              

وحاجات يف لغات أجنبية دخلت علينا ونستعملها استعمال يومياً ونواجهها اآلن، فكيف             )  رسبشن(و
 !د ملن يتحدثون نصف لغة أن يعودوا إىل الريادة؟؟تري



مدينة اإلحساء مدينة تارخيية كانت حتفل باألعالم واألسر         :   سؤال من األستاذ جمد مكي      -
العلمية كآل املبارك وآل املال، فهل هناك كتاب يتضمن ترمجة األعالم من أهل اإلحساء يف القرن                  

 .كم وشكراًالرابع عشر اهلجري، نرجو اإلفادة مبا لدي
شعراء هجر يف القرن الثاين عشر والقرن       ( هناك كتاب عمله الدكتور عبد الفتاح احللو امسه          -

 .وهو كتاب جيد وفيه خمتارات شعرية وتراجم جيدة) الثالث عشر
 كيف كانت جتربتكم الذاتية إلصدار جملة اخلليج العريب؟:  سؤال من األستاذ نبيل خياط-
 .ع كثرياً وليس يف اإلعادة إفادة حتدثنا عن هذا املوضو-
األديب والصحفي عبد اهللا الشباط، هنالك تأثري متبادل بني         :  غازي الزين عوض اهللا يقول    .   د -

األدب والصحافة، خصوصاً وأن الصحافة بدأت أدبيةًً هل لكم أن حتدثونا عن هذا األثر يف اإلطار                  
 النظري والتطبيقي والفين؟

، لكنين قلت سابقاً     مفصلةً اسة أكادميية كان ميكن أن أجيب إجابةً       لو أين درست الصحافة در     -
إن الصحافة هلا فضل على نشر األدب، والصحافة اليت بدأت أدبية هي اليت رسخت جذور األدب يف                 
ذلك الوقت، واآلن الصحافة مبا فيها من سرعة وإمكانيات وصرعة لالستعجال ال تزال تفرد صفحات               

 .أدبية جيدة
الطيب صاحل،  .  أنا أقرأ لألستاذ غازي القصيب، تركي احلمد، د       :  الن الشهري يقول   األخ عج  -

 بقوة الكلمة ومصداقيتها يف     عبد اهللا باسالمة، ومن على منهجهم يف الكتابة الصحفية، أشعر حقيقةً          .  د
ا جوانب عديدة، بينما العديد من الكتاب يف جمال الصحافة ينفقون الوقت الكثري يف اإلنتاج دون م                 

طائل يف حتقيق اهلدف، ويبدو يل أم ال ميلكون اإلمكانات الذاتية ولذلك ال أثر هلم يف تنمية الفكر                    
 على تنقية   -ملاذا ال تعملون حبكم أنكم من رواد الصحافة         :  السؤال..  لدى القارئ واالرتقاء به   

 ية؟الصحافة من أمثال هؤالء، واستقطاب من ميلك املواهب األدبية والفنية والثقاف
 أوالً األخ السائل خلط كثرياً إذ عد اإلخوان الذين ذكر أمساءهم صحفيني، هؤالء ليسوا                 -

أما حكاية أنين أنا أعمل     ..  إمنا اختذوا الصحافة كوسيلة للنشر ال أقل      وصحفيني هؤالء أدباء مبدعون،     
 اليت  من أجل إزاحة بعض األشخاص، وإدخال بعض األشخاص فهذا راجع للمؤسسات الصحفية فهي            

 .متلك ذلك احلق
 أو رؤوس أقالم عن أهم       يا حبذا لو تكرمتم بإعطائنا نبذةً      :   األخ عبد اهللا ترمجان يقول      -

 اليت مرت على املنطقة الشرقية وأنتم علم من         - وكان لصحيفتكم دور مهم فيها     -األحداث التارخيية 
 .أعالم املؤرخني يف املنطقة الشرقية

 .ذكرها تلك حقبة مضت ال أريد أن أت-



كتبتم مقالكم الناقد لكتاب الفىت الفزيع الذي استعجل األمر         :   األخ عبد ايد الزهراء يقول     -
 .فنشر كتابه حينذاك، ما نصيحتكم اليوم ألصحاب كتب أغرقت الساحة األدبية والثقافية وهي غثاء

لغث، وأحسن جزاء    املسألة ال حتتاج إىل نصيحة ألن القراء عزفوا عن قراءة اجليد فما بالك با              -
 .فال يعاودون الكرة.. هلم أن كتبهم تظل مركونة على الرفوف

 وأا   لك مشاركة مع بعض الكتاب يف املنطقة الشرقية فهل تتذكر جزءاً منها اآلن خاصةً                -
 ).منصور عبد اهللا(تتعلق باملواطنة احلقة 

وقه على وطنه، ومل     املواطنة احلقة هي كل مواطن يعرف حقوق وطنه عليه، كما يعرف حق             -
 ..وأنا أكتب من إحيائي أنا وليس مشاركة ألحد.. يسبق يل أن شاركت يف نقاش من هذا النوع

 أستاذنا الفاضل نريد منكم لو تكرمتم أن تفيدونا عن أوجه الشبه واالختالف بني دور الرواد                -
 ).السيد أبو زيد السري(يف املاضي وبني الصحافة احلديثة 

 بسيط يعىن حيتاج إىل تفصيل كثري، وما أظن الواحد يستطيع أن يستوعبه يف                السؤال ما هو   -
جلسة من مثل هذه اجللسات ألن الرواة كانوا يتنقلون من مكان إىل مكان، ويستمع فالن عن فالن                  

، وبعضهم يأخذه مبتوراً وتتألف هذه       وينقل اخلرب وبعضهم ينقل اخلرب صحيحاً وبعضهم ينقله خطأً         
 وصلنا إال القليل القليل من تلك الروايات، أما الصحافة اآلن فهي باللسان وبالقلم                الروايات وما 

وبالنظر بالصورة والكلمة، ففرق كبري بني إنسان يسافر من طشقند وجييء بغداد ألجل أن يسمع                 
 . رواية، وبني إنسان جتده حاضراً عند كل حادث كصحافة اليوم، ففرق كبري وال ميكن املقارنة

 

  ))مة للشيخ عبد املقصود خوجه يف ختام احلفلكل(( 
يف ختام أمسيتنا هذه، أكرر شكري وشكركم اجلزيل، ألستاذنا الفاضل          :   عبد املقصود خوجه   -

ويل تعليق  .  عبد اهللا أمحد الشباط، واألساتذة الكرام الذين تفضلوا حبضورهم هذه األمسية فأسعدونا            
مات بدء عمله مل تكن إال الشهادة الثانوية بسنتيها األوىل          بسيط على ما قاله أستاذنا الشباط بأن مقو       

 ..والثانية وسقوطه يف الثالثة
هذا تواضع العلماء أنا متأكد أنه قضى كما كان يقضي األولون الكثري من لياليه قارئاً، وقد جثا                 

 ال يأيت   على ركبتيه يستمع إىل أساتذٍة أفاضل ويأخذ عنهم، وإال ما وصل إىل ما وصل إليه فالعلم                 
برجليه إىل أحد، وإمنا العلم يأيت باألخذ، ويأيت بالعناء واملشقة والتعب، فهي كلمة أمهس ا جليل اليوم                 

كلمة أخرية هي كلمة أمانة، لقد هاتفين أخي وصديقي معايل           .  والذين يريدون كل شيء بدون شيء     
سية، إال أنه حالت دونه بعض      الدكتور حممد عبده مياين الذي وعد أن يعمل كثرياً ليحضر هذه األم            

الظروف، وقد طلب مين أن أحيي ضيف هذه األمسية، وطلب مين أن أنقل إليكم أنه كم كان يتمىن                   



إن هذا الرجل موقف    :  إذ قال من ضمن كلمته يل     ..  أن يكون بيننا، ويقول كلمة يف هذا الرجل الطيب        
 ما أعرفه وإن شاء اهللا لو متكنت من          والرجال املواقف يف هذه األيام قالئل يستحقون مين أن أقول          

احلضور فلن أقول إال كلمة حق مبا أعرف، على أساس يبدو أن ظروفه حالت دون ذلك وهذه أمانة                   
 .أنقلها لكم إلخلّي ذميت منها

هنا وردت بعض األوراق يهمين أن أشكر من بعث ا إيلَّ بترشيح بعض األساتذة من األستاذ                 
ألستاذ جمد مكي ومن اسم مل اتبينه اآلن، شاكراً هلم استجابتهم السريعة ومن             صاحل سامل باقالقل، ومن ا    

املؤكد ستكون هذه األمساء مكان متحيص وتدقيق، ويسعدنا ويشرفنا يف هذه االثنينية أن حنظى بتكرمي                
هنا أيضاً من األستاذ زيد مجعة، تذكري بوعد سبق فعالً أن وعدت به                ..  كل من يستحق التكرمي   

ة نابغة كنا قد قرأنا عنه يف الصحف احمللية عبارة عن طفل ال أذكر اآلن عمره السابعة أو                    باستضاف
اخلامسة حيفظ القرآن، ويستطيع أن يبدأ من أي كلمة ميليها عليه املستمع، حاولت عن طريق النادي                 

 غريه من   األديب الثقايف يف الطائف أن أعثر على عنوانه فلم أوفق فإذا كان األستاذ زياد مجعة أو                  
األستاذ أمحد  ..  األساتذة احلضور يعرف عنوانه أكون شاكراً ومقدراً حىت أيف بالوعد الذي وعدته             

العدل شاهني يقول أو يقترح ملاذا كل شهرين مثالً ال تعقد ندوة شعرية موعة من الشعراء مع إلقاء                   
ة التمتع مبا هم أهله من حب       النقد على شعرهم من بعض نقادنا املعروفني حىت يستطيع رواد االثنيني           

 ..لألدب
 

يف احلقيقة هذا الدور ليس دور االثنينية وتقوم مشكورة النوادي األدبية به، بني حني وآخر                 
 .فلالثنينية طابعها املعروف لديكم

 

فو اهللا الذي ال إله إال هو       .  قبل أن أختتم هذه األمسية يل كلمة صغرية، أوجهها لكم من القلب           
ليس للعبد الفقري يف هذا احملفل من فضل        :  وإخاء يا إخواين الكرام   .  لمة صدق وكلمة حب   أنين أقوهلا ك  

ثنينيات سوى الكرسي الذي أجلس عليه ولست إال سبباً ال          أكثر مما لكل منكم فليس يل يف هذه اال        
أكثر وال أقل، الفضل يعود للرواد واألساتذة الذين تفضلوا مشكورين لإلستجابة لدعويت وحتملوا               

هم الذين أعطونا   ..  املشاق، وخصوصاً من تفضل باحلضور من شرق البالد أو غرا أو مشاهلا أو جنوا             
هذه احلصيلة الطيبة اليت هي اآلن بني أيديكم، فدوري ليس أكثر من دوركم، فاالثنينية منكم ولكم                 

نكم أال يكون   ن تكرموين، وأرجو أن يكون ذلك فصل اخلطاب بيين وبي          وبكم وعنكم، وإذا أردمت أَ    
علي أي ثناء، فالثناء للمكرمني والثناء ملن يواصلنا حبضوره والثناء لكل من يشرفنا يف هذه األمسية،                 
هم أصحاب الفضل، وهم بتواصلهم يعطوننا احلق يف هذه االستمرارية، ويعطونين القوة يف أن أكافح                

 .وأدافع وأجامل



 خطوط، ال أقصد بالكفاح من مدافعة للوصول        وعندما أقول أكافح أضع حتت هذه الكلمة ثالثة       
إىل احلق، ولكن هناك بعض أمور يعرفها البعض هامشية حتتاج إىل كفاح من نوع آخر، فهذا ما أعنيه                   

 له خطان أمحران، وهو ما      - دعوين أعود إىل دفتر التلميذ     -هلذا أرجو أن اثنينيتنا ال خترج عن إطار        
 االثنينية اجعلوه على اهلامش، ولنتحدث فيما بني اخلطني          نسميه اهلامش، التكلم عن شخصي أو عن      

.. ولكم الشكر على ذلك، وتأكدوا أن ذلك يسعدين ويسعدين كل السعادة            ..  األمحرين وهو املنت  
 .وأشكر يف ختام هذه األمسية أساتذتنا الذين شرفونا وأشكر لكم حضوركم وإصغاءكم

 .كلمة لزميلي األستاذ كتوعة ليختم هذه األمسيةوأعطي ال.. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))تقديم دعوة مقدمة من �ادي مكة الثقايف األدبي(( 
 يسر نادي مكة الثقايف األديب دعوة حضراتكم حلضور احملاضرة اليت سيلقيها سعادة األستاذ               -

شيئة اهللا مساء يوم    وذلك مب )  شعراء اإلحساء املعاصرون بني التقليد والتطور     (ضيف هذه الليلة بعنوان     
 .  مبقر النادي حبي العزيزية والدعوة عامة للجميعغد الثالثاء بعد صالة العشاء مباشرةً

 

  ))ختام األمسية(( 
احملتفى به األستاذ عبد اهللا بن      )  االثنينية(ويف اية حفلنا هذا نتقدم بالشكر والتقدير إىل ضيف           

 .ا احلضور املتكرر واملتميزأمحد الشباط، ولكم أنتم أيها األحبة على هذ
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

اآلن يقدم سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه، هدية تذكارية هي عبارة عن لوحة االثنينية                 
 .وكذلك لوحة من الفنان األستاذ خالد خضر
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