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 التكريمحفل 
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :فتتح األستاذ حسان كتوعة األمسية بالكلمة التاليةا
احلمد هللا الذي توحد باحلمد لنفسه، والصالة والسالم على خري خلقه، وخامت رسله حبيبنا                 

 ...وسيدنا ونبينا ومعلمنا سيدنا حممد وعلى آله أمجعني وصحبه
ضور السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد       أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة األخوة احل     

 .اهللا ليلتكم بكل خري
يطيب يل يف مستهل األمسية املباركة أن أرحب ذا اجلمع الكرمي من رجال العلم والفكر                  
واألدب والصحافة يف ليلة من اثنينية احلب والوفاء والعرفان لنكرم سوياً رجالً وفارساً من فرسان                 

عبد اهللا أمحد الداري فمرحباً به وبصحبه        :  لعزيزة، إنه األستاذ الصحفي الكبري    الصحافة يف بالدنا ا   
الكرام، وأهالً وسهالً باألخوة احلضور وعلى بركة اهللا نبدأ هذا اللقاء الطيب بتالوة آيات من الذكر                 

 : احلكيم للقارئ الشيخ سجاد مصطفى كمال

  ))السرية الذاتية لسعادة ضيفنا الكريم(( 
 .ـه١٣٥٤ملكرمة عام ولد مبكة ا -
 . واملتوسط والثانوية مبدرسة دار العلوم الدينية مبكة املكرمةاالبتدائيةدرس املراحل التعليمية  -
 .حصل على بكالوريوس التاريخ يف كلية اآلداب جبامعة امللك عبد العزيز جبده -
 .بدأ حياته العملية موظفاً يف مديرية الربيد مبكة املكرمة -
ىل دنيا الصحافة، عمل يف البداية مصححاً مث حمرراً يف جريدة البالد السعودية يف عهد                 مث حتول إ    -

 األستاذ عبد اهللا عريف رمحه اهللا انتقل بعد ذلك سكرترياً للتحرير يف جريدة حراء مث                 ررئيس حتري 
 .جملة قريش مث جريدة الندوة يف عهد املؤسسات الصحفية

، مث عينه امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رمحه اهللا رئيساً              عمل مديراً للتحرير جبريدة عكاظ      -
 .لتحريرها



) أخبار العامل اإلسالمي  (انتقل بعد ذلك لألمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي مديراً لتحرير جريدا               -
تصدرها األسبوعية فرئيساً لتحريرها مث رئيساً لتحرير جملة رابطة العامل اإلسالمي الشهرية واليت               

 ...إدارة الصحافة والنشر بالرابطة
 

 :األومسة وشهادات التقدير
 .وسام االستحقاق الوطين من مجهورية موريتانيا •
شهادة تقدير من أمني عام رابطة العامل اإلسالمي ِإثر املؤمتر اإلسالمي الثالث الذي عِقد يف الثامن                    •

 .م١٩٨٧توبر املوافق احلادي عشر من أكـ ه١٤٠٨عشر من شهر صفر عام 
ادة تقدير من املؤمتر العاملي اخلامس للتربية اإلسالمية الذي عِقد يف القاهرة يف مارس عام                  ـشه  •

 .م١٩٨٧
 .شهادة تقدير من الشؤون الصحية باملنطقة الغربية •
 .شهادة تقدير من وزارة احلج واألوقاف •
 .شهادة تقدير من الرئاسة العامة لرعاية الشباب •
 ... دى الصحف السودانيةوشهادة تقدير من إح •

 كلمة صاحب االثنينية(( 
  )) سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم                
 ...على خري خلقك سيدنا وحبيبنا حممد عليه أفضل الصالة وأمت السالم

 :كارم؛ السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهاألساتذة األفاضل؛ األحبة األ
يسعدين أن أرحب بامسكم مجيعاً أمجل ترحيب بضيفنا الكبري األستاذ عبد اهللا أمحد الداري، دارس               
التاريخ الذي وجد نفسه يف بالط صاحبة اجلاللة فكان شأنه شأن كل العاشقني، دار خلْف حمبوبته من                  

يف حد ذاا مل متثل شيئاً كبرياً بالنسبة له، مل يلتصق بتراا ويتربص             موقٍع إىل آخر، ونظراً ألن الوظيفة       
لترقياا وسوانح الترفيع واالبتعاث اليت كانت متوفرة بكثرة يف بداية ما يسمى بسنوات الطفرة، لكنه               
آثر أن يتصاحل مع نفسه وأن يرضي هاتفاً عميقاً يف ذاته، يدعوه لتوفري وقته وجهده من أجل الكلمة                   
ومن أجل رسالة الصحافة، هكذا حتول من موظف إىل صحفي، ليس حباً يف دنيا يصيبها، أو ثروة                   
جيمعها لكنه كان منذ البداية صاحب رسالة، فَرغَ نفسه ليتحمل تبعاا من بداية السلم، مل يستعجل                  

حتمل أصعب  الوصول ومل يطمع يف الكراسي الدوارة وبؤرة اختاذ القرارات بتسرٍع كما يفعل البعض،              



واألضواء الذي مل   هار  ـم اإلب ـاألعمال وأكثرها رهقاً وأقلها شهرةً وأضواء، رغم أنه يعمل يف عال           
 .يكن هناك غريه يف تلك الفترة

عمل بصمت ودأب وحب غريب للعمل الذي يقوم به، شهد له كثري من معاصريه بأنه مل يتذمر                 
اً أو ممالً، وأخذ السلم على مهل من أول درجاته،          قط من عمل أوكل إليه مهما كان يف رأي الغري صعب          

 ألنه بطء الواثق مما يفعل، وحذر القادر على نقد نفسه             - ال ضري يف ذلك       -ار ببطء   ـرمبا س 
وحماسبتها قبل أن حياسبها اآلخرين، واتقان من يعشق مهنته دون أن جيعلها متكئاً يسترزق منه، ويتأفف                

 ما يف أيدي غريه، وكأنه يقول لتالميذه وشداة العمل الصحفي وغريه            يف نفس الوقت ماداً ناظريه إىل     
 أنه درس   )ورزق ربك خري وأبقى   (من األعمال اليت تتطلب صرباً وجلداً، اقرؤوا إن شئتم قول احلق             

علمي يهديه للجميع من واقع جتربة أحبها فأحبته، منحها أمجل أيام حياته فوهبته ذكراً عطراً يتهادى                 
 أعيننا صحافتنا املتطورة، اليت نعتز ا ونأمل منها املزيد، وعندما آن أوان التقاعد                 كلما صافحت 

 ألن ذلك من مسات     - ال نقول إنه ظل شاغراً إطالقاً        -انسحب ضيفنا الكبري بكل هدوء تاركاً موقعاً        
عن كياسة  اإلدارة املتكلسة بل غادر مثل النسمة الصافية وترك خلفه تالمذة ومريدين محلوا الراية                

وفطنة، ومل ال؟ وقد تعلّم أكثرهم يف مدرسة الداري، الذي عمل جاهداً على أن جيعل من الصحافة                   
قاعدة للكلمة الرتيهة الشريفة الصادقة اليت تسعى للحق وتدعو له، مل تكن هناك إمكانات مادية وال                 

اخللق احلسن والتعامل   بشرية هائلة كاليوم، ولكن ضيفنا عوض كل ذلك بقوة العزمية والشكيمة و             
املمتاز مع مرؤوسيه وقادة العمل اإلعالمي يف هذه البالد، اليت ما فتئت تفتح مساحات متزايدة من                  

 .حرية الكلمة وصوالً إىل أقصى ما ميكن من غايات العطاء املتجرد خلدمة الوطن واملواطنني
تاب واحد يف مئة ومخس     ومل يضرب ضيفنا الكبري بسهم وافر يف جمال التأليف فقد صدر له ك             

وهو جهد مقدر يستحق    )  الوجود اإلسالمي يف الواليات املتحدة األمريكية      (وسبعني صفحة بعنوان    
التوسع إللقاء مزيد من الضوء على واقع املسلمني يف تلك القارة، وأمتىن على ضيفنا أن يعكف على                  

 هلا الكثري من االحصائيات واملصادر      جتديد حبوث هذا الكتاب ألا من األعمال املتجددة واليت تتوفر         
املوثوقة، وحتتاج فعالً إىل دراسة جادة فيما يتعلق بالتحديات اليت تواجه األسر املسلمة وتنسيق العمل                
بني اجلمعيات واهليئات اإلسالمية املختلفة، وصيانة ونظافة املساجد بطريقة مؤسسية تعكس الصورة              

والطهارة، باإلضافة إىل التوسع يف اهليمنة الصهيونية على وسائل          احلقة اليت يوليها اإلسالم للنظافة       
اإلعالم األمريكية وحبث األساليب والكيفية اليت متكِّن املسلمني من احلصول على نصيب مناسب يف               
هذا السباق احملموم للسيطرة على الرأي العام، وأحسب أن ضيفنا الكرمي قادر بإذن اهللا على ختصيص                

 ...جهده لتطوير هذا الكتاب مبا يالئم متطلبات احلاضر واملستقبلجزء من وقته و



 ورفيق دربه األستاذ الكبري عبد الغين قسيت        هوقبل أن أختم كلميت ال بد أن أشري إىل خِديِن عمر          
الذي شاركه يف ذات الصفات احلميدة، ونظافة اليد، وطهر القلب، وعفة اللسان، وال أزكيه على اهللا                

وا أنفسهم عن سفاسف األمور وصغائر الدنايا فرفعتهم أخالقهم مكاناً عِلياً مبا حفظوه             أم رجال صان  
على أنفسهم من ترفع، وما نثروه على حمبيهم من جمامر الفضل اليت فاح أرجيها وعم كل من عرفهم،                   

انوا من طبقة   من األساتذة األفاضل مل يستكثروا النجاح على غريهم بل ك         ول من علمهم، هؤالء النفر      
لقد وقاهم اهللا سبحانه وتعاىل شح أنفسهم       ..  الكبار الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة        

      َوناملُفِْلح مه لَِئكفِْسِه فَأُون حش وقن يوم          ى هلم ما قدموا ألمتهم ووطنهم ومواطنيهم، فهنيئاً هلمطُوب 
 ...وحاً من العطاء املتصلغرساً أورثَ حباً وأمالً أنتج صر

معظمكم يعرف ضيفنا الكبري ومن مل يعرفه من قبل، فقد عرفه من خالل الكلمات               :  أيها األحبة 
القالئل اليت نثرا عنه وبالتايل صرمت تعرفون مجيعاً العنت الذي لقيته يف سبيل إقناعه لتشريفنا يف هذه                  

وعلى األجيال القادمة فمثله قمني بكل تكرمي ووفاء وشكر         األمسية، لنكرمه ونِفيه شيئاً من حقه علينا        
وعرفان، ونتطلع بكثري من الشوق إىل وقفة مماثلة مع رفيق دربه األستاذ الكبري عبد الغين قسيت                   
لتتكامل لقاءاتنا مع هذه الكوكبة اخلرية من رجاالت الصحافة والثقافة، الذين سامهوا يف إرساء قواعد               

 عن األنا اليت حطموها دون شفقة، فنبتت على طللها بيادر من اخلري والعطاء                العمل الصحفي بعيداً  
والنماء، اليت سقوها بسحائب علمهم وفضلهم وكرمي خلقهم، ويسعدين أن أغتنم هذه الفرصة ألدعو              
أستاذنا عبد الغين قسيت بامسكم مجيعاً وأمام مجعكم الكرمي ليكون ضيفاً إلحدى أمسياتنا، على أن يتم                 

نسيق معه لتحديد املوعد الذي يناسبه يف املستقبل القريب بإذن اهللا، وأنتم مدعوون مجيعاً للتعاون                الت
 .معي يف هذا، شاكراً لكم هذا الفضل

أيها األحبة أمتىن لكم أمسية طيبة يف معية ضيفنا الكبري وعلى أمل أن نلتقي األسبوع القادم مع                  
 أساتذة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية          الدكتور األديب الشاعر حسن علي حممد، أحد       

 ...بالرياض، فأهالً وسهالً ومرحباً بكم ومبن حتبون ممن يتعاملون مع الكلمة
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

قبل أن تعطي البداية لكلمات املتحدثني أود أن أسأل الشيخ عبد املقصود عن              :  عريف احلفل 
 هذه املرة؟) ملؤقتا(سبب وجود التامير معه 

سؤال إحراج أم سؤال استفهام؟ على كٍل اضطُِررت لشراء هذا التامير أو       :  الشيخ عبد املقصود  
هذا املؤقت ألنين يف كل مرة رجوت من املتكلمني احملترمني أن نعطي ما بني مخس وسبع دقائق للكلمة،                  

دقائق، فإذ رنَّ اجلرس قد يقفل املايكروفون       ولكن مل أجد جتاوباً فقلت لعلِّي ذا املؤقت أن أضع السبع            
 ... أتوماتيكياً من قبل الضيف، وشكراً إا جتربة عساها أن تنجح



 كلمة معايل الشيخ الدكتور حممد عبده ميا�ي املفكر والكاتب(( 
  )) اإلسالمي املعروف ووزير اإلعالم األسبق

ملُوا فَسيرى اُهللا عملَكُم ورسولُه      وقُِل اع بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي علمنا           
، والذي نفس حممد بيده لن متوت نفس قبل          من رسول اهللا     وسبحان اهللا كيف تعلمنا   َ  واملُؤِمنون

وأجلها، فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب وال حيملنكم استبطاء الرزق على أن              ا  ـل رزقه ـأن تستكم 
 ..اهللا ال ينال إال بطاعته؛ جفت األقالم ورفعت الصحف عندتطلبوه يف غري طاعة اهللا، ألن ما 

نكرم هذا الصديق العزيز واإلنسان املواطن األستاذ       )  االثنينية(أشعر بسعادة غامرة وحنن يف أسرة       
عبد اهللا الداري، وقد سألت نفسي ملاذا نكرم عبد اهللا الداري؟ إننا نكرم فيه املواطن املخلص،                    

الصحفي، الذي مترس وعمل يف صمت وصرب وصدق وإميان، ونكرم األستاذ             واألديب اإلنسان، و  
الداري ألنه رجل حرص على نكران الذات، وحرص على أن يعمل بشدة وجبدية ولكن بصمت                  
وهدوء وإنتاجيه يقصد ا جناح العمل الذي أوكل إليه أكثر من اإلعالن عما يعمل، هذا سيدنا عمر بن                  

عد معركة خيربوه بفوز املسلمني يف تلك املعركة، ويقولون مات فالن             اخلطاب عندما جاءه الناس ب    
وما يضريهم أال يعرفهم عمر بن اخلطاب فاهللا يعلمهم،           :ومات فالن وكثري ممن ال تعرفهم فبكى وقال       

إمنا أكتبه لوجه   .  كم أمتىن أن يقرأ الناس يل وال يعرفون أنين أنا الذي كتبت ذلك            :  وهذا الشافعي يقول  
عاىل، هذا الرجل الذي نكرمه الليلة فيه صفات نعتز ا ألننا زاملناه يف العمل، وتتلمذنا على يد                  اهللا ت 

أستاذة أمثال أستاذنا الشيخ حسن قزاز الذي يشرفنا الليلة وكانت البيئة عجيبة وبسيطة، الناس كانت               
عضهم البعض  تعيش مع بعضها يف نكران الذات، والناس يلقون بعضهم البعض فيقبلون على يد ب               

احتراماً وتقديراً، الناس كانت يف جمتمع صايف عجيب، عندما تأيت للرجل وأنت تعلم أنه لديه ما يقدمه                 
والً أو حلمة إذا استفتح بك يف الصباح وجاءه الزبون الثاين ينكر ويقول له إن راعي                  ـري ف ـتشت

وا شاباً يسري يف احلارة يقولون      الدكان غري موجود يريد أن يستفتح جاره كما استفتح هو، قوم إذا رأ            
                   مفالن ملاذا مل يتزوج يذهبون ويعطونه املهر ويتقدم ليخطب وال يعلم أحد أن أبا الزوجة هو الذي قد
املهر، إنه جمتمع نقي فيه صفاء، يف هذا اتمع منا ضيف الليلة الكرمي األستاذ عبد اهللا الداري، ورجل                   

 ولذلك عندما نلقاه ونسأله مل تؤلف يا أستاذ مل تكتب، فيه نكران              ميزته أنه توكل على اهللا عز وجل      
الذات ويف بعض األحيان حتدث قضايا عجيبة، ويف يوم وأنا يف وزارة اإلعالم كنت وزيراً لإلعالم                  

أرى أن هذا   :  اتصلت بأستاذ عزيز من أساتذتنا هو األستاذ حسن قزاز وأسأله عن مقال كُتب، قلت له              
 الشيخ الذي كتب املقال؟ قال يل يعين إيه؟ يعين حنن برتور؟ قلت ال يا أستاذ أنا                  أسلوب فالن معايل  



واهللا :  يعين أنت بتفكر أسلوب مني؟ قلت     :  فقط بسأل وأنا ال أتكلم كوزير بل كرجل يف املهنة، قال يل           
ي كان  األستاذ عبد اهللا الدار   !.  أنت تقرأ للدراي وال أنت داري     :  كأنه يشبه أسلوب الداري، قال يل     

                    يعمل هكذا يف صمت ويف بعض األحيان كان يشعر أن اإلنسان إن غفل الناس عنه فلن يغفل اهللا عز
 .وجل عنه

وذكّرين برجل من زمالئي كنا إذا أذنب اإلنسان ذنباً أو ارتكب شيئاً يكفر عن سيئاته بالذات                 
ىل احلرم لكي يرش للحمام     إذا كان مثل األستاذ عبد اهللا عمر خياط فيأخذ شيئاً من احلب ويذهب إ              

حذاؤه "صدقة عنه، فواحد من زمالئنا يف احلارة أخد حباً وراح إىل احلرم وكان ـ أكرمكم اهللا ـ                    
 فوضعه ووضع الكيس وعندما رجع ليأخذ احلذاء وجد شخصاً أخذ الكيس وصار يوزع للحمام،               "معه

 ...طيب ربنا عارف احلب حق مني أصالً: وجاء جبانبه وقال له
ألستاذ عبد اهللا الداري كان منوذجاً للرجال الذين عملوا بإخالص وتطلٍُّع إىل جناح العمل قبل                ا
األستاذ ...  جناحاً ألنفسهم، وأن يسود العمل قبل أن يسود الرجل الذي يعد هلذا العمل             ون  ـأن يك 

اليت تركتها، وكم   عبد اهللا الداري رجل إعالم متميز وأديب وصحفي نعتز به، ونعتز باملُثُِل الطيبة                
فرحت الليلة أن حيضر معنا األستاذ أمحد عبد اللطيف ولعلَّهم حيسون برغبتنا يف االثنينية أن يشاركونا                 

حممد بدر الدين األستاذ األديب الداعية األزهري شارك          دائماً واألستاذ أمني عبد اهللا غاب عنا زماناً،       
االبن األستاذ أمحد الداري، فنحن نعتز به وبوالده،        معنا الليلة لكين واهللا فرحت من كل قليب حبضور          

 .ونسأل اهللا أن جنتمع دائماً على خري
يقول إنه مل يعرف ملاذا جهاز املؤقت؟       :  واجلرس دق ومسعتم أنتم أن حسان كتوعة عريف احلفل        

 ...اجلماعة يقتلوا القتيل وميشوا يف جنازته وطاخبني املسألة... والشيخ عبد املقصود يرد عليه
 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة سعادة الصحفي الكبري األستاذ حسن عبد احلي قزاز(( 
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، احلقيقة كل ما قيل عن زميلتا األخ عبد اهللا الداري ال يوفيه                  

الصمت أفضل  حقه مما جيب أن يقال، لقد عاش معي أو عشت معه عدة سنوات كنت أشعر فيها بأن                   
من الكالم، واستفدت منه كثرياً عندما يراين أثور يف بعض املواقف فيهدىء فيقول يل ينبغي أن تعرف                  

كنت أعترب كالمه نصحاً وكنت أعترب أن ما يقوله هو من باب            ...  الشيء قبل أن تتصرف بأي أمر كان      
 .التوجيه ألن ـ واحلق يقال ـ أكرب مين سناً

 :أيها السادة األكارم



السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، كلنا يعلم أن من حماسن جمتمعنا اإلسالمي املعاصر أن يأيت                 
 يف قلب   "مضيئة"تكرمي النابغني واملبدعني إبان حيام، وخالل وجودهم بني ظهرانينا حىت يظلوا شعلة             

 .وسبيالً ممهوداً للمستقبل... احلاضر
 صديقنا األستاذ عبد اهللا أمحد الداري، ورصفاءه من         إن...  وليس من املبالغة يف شيء أن أقول      

وما توفّر هلم من حياٍة     ...  اإلعالميني كانوا قد سلكوا طريق العلم واملعرفة بكل ما أوتوا من طاقة وجهد            
يف حمطات كثرية من حيام لكنهم كانوا جياهدون يف صمت           ...  قد يشوا بعض القسوة واجلفاف    

 ...تهم املنشودة وجلد حىت أشرفوا على غاي
فقد عرفته عن   ...  وال شك أن صديقنا الداري واحد من هؤالء ااهدين يف سبيل العلم واملعرفة            

إبان صدورها يف مكة، زادها اهللا شرفاً       )  البالد السعودية (كثب منذ أن كان يعمل مصححاً يف جريدة         
 ...ريف يرمحه اهللاوتعظيماً، وذلك يف عهد رئيس حتريرها األستاذ احلبيب عبد اهللا ع

أن من زمالء   )  البالد السعودية (ومازلت أذكر عندما كنت حمرراً للصفحة الرياضية األسبوعية يف          
أبو تراب الظاهري، وحممد عبد اهللا مليباري يرمحه اهللا، وعبد الغين           :  الداري يف قسم التصحيح األساتذة    

 ...قسيت أمد اهللا يف عمره
مامنا مساحات واسعة تتيح لشداة العمل الصحفي من أجيالنا         ومن هذا العرض السريع تتفتح أ     

الشابة أن يترمسوا الطريق األبلج الذي يفِْضي م إىل غايتهم املنشودة وهدفهم املأمول فالداري ـ                 
وخاصة يف جمال   ...  كمثال نري ـ مل خيض جلة العمل الصحفي إال بعد أن تزود برصيد جم من املعرفة                

عاهد نفسه على استمرارية متابعة ما جيري يف دنيا الصحافة من تطورات يف أصوهلا               و ..القواعد العربية 
وأعتقد أنه استطاع ذا األسلوب الشائق واملضين يف نفس الوقت أن يصل إىل ما               ...  وخمتلف فروعها 

داري ومن هذا املنطلق الواسع الرحب بدأ زميلنا ال       ...  كان يصبو إليه، وينال نصيباً وافراً من طموحاته       
 )...العلم واملعرفة(سياحته الصحفية املباركة مزوداً بوقود امسه 
أود أن ألقي ضوءاً على مراحل حياته العملية فقد عرفت          ...  وقبل أن أختتم هذه الكلمة املقتضبة     

 :أنه كما قيل لكم
 .هـ١٣٥٤من مواليد مكة املكرمة عام  •
 .علوم مبكة املكرمةدرس املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية بدار ال •
 .حصل على بكالوريوس تاريخ من كلية اآلداب جامعة امللك عبد العزيز •
البالد (قضى حياته العملية موظفاً يف بريد مكة مث حتول إىل دنيا الصحافة مصححاً مث حمرراً يف                      •

 .يف عهد رئيس حتريرها األستاذ عبد اهللا عريف رمحه اهللا) السعودية



لألستاذ أمحد  )  قريش(لألستاذ صاحل مجال مث جملة      )  حراء( للتحرير يف جريدة     انتقل بعد ذلك سكرترياً     •
 .السباعي يرمحهما اهللا

اليومية فرئيساً  )  عكاظ(مث مدير حترير يف     )  البالد(مث  )  الندوة(ويف عهد املؤسسات عمل يف جريدة         •
 .للتحرير

فكان مديراً للتحرير يف    ...  ملكرمةانتقل بعد ذلك إىل األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي مبكة ا             •
رابطة العامل  (مث رئيساً لتحرير جملة       ...فرئيساً للتحرير ...  األسبوعية)  أخبار العامل اإلسالمي  (جريدة  
 ...وقد كانتا تصدران عن إدارة الصحافة والنشر يف الرابطة) اإلسالمي

 ...وصديقنا الداري كما نعلم عضو يف مؤسسة عكاظ الصحفية •
 ننسى يف ختام هذه السرية الذاتية املوجزة أن نذكر أن لصديقنا الداري نشاطاً تأليفياً                هذا وال 

الوجود اإلسالمي يف الواليات    (بدأنا نلحظه يف اآلونة األخرية فقد صدر له مؤخراً كتاب بعنوان              
ه كتاباً  وهو من إصدارات اجلمعية السعودية للثقافة والفنون فرع جده، كما أن ل            )  املتحدة األمريكية 

 ..وهو قيد الطبع اآلن) رجع الصدى(بعنوان 
 ...متنياتنا اخلالصة واملخلصة للمحتِفي واحملتفَى به

 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة سعادة الدكتور عبد ا عمر خياط(( 
 .احلمد هللا والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: اتذيت الكرام، إخواينأس
ت العام املاضي بتفضل صديق اجلميع أخي األستاذ عبد املقصود خوجه بتكرميي يف               سعدلقد  

االثنينية، كما كرم من قبل الكثري والكثري من رواد األدب والعلم، ولكن سعاديت اليوم أكثر وفرحيت                 
يق املشوار من بداية السلم األستاذ عبد اهللا أمحد الداري، وهلذا فإنين             أكرب بتكرمي سعادته ألخي ورف    

أنتهز هذه الفرصة ألقدم الشكر اجلزيل ألخي الويف سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه الذي كرس                
 ...جهده ليس فقط لتكرمي الرواد واملشاهري وإمنا أيضاً لتكرمي ااهدين واملكافحني من أصحاب العطاء

لدور الذي يقوم به األستاذ عبد املقصود خوجه له من األثر أحسنه يف نفوس املكرمني                  إن ا 
وذويهم ويف نتاجه الذي يقوم بطباعته وإصداره يف كتب مثينة إثراء للمكتبة العربية وشهادة على العصر                

 ...وأهله فله منا الشكر ومن اهللا أحسن األجر
شوار أخي األستاذ عبد اهللا الداري، لقد تعرفت        وأعود إىل ضيف الليلة صديق العمر وزميل امل       

عليه يف منتصف السبعينات اهلجرية من خالل مكاتب جريدة البالد السعودية يوم كان يعمل مصححاً               



جبريدة املساء وموظفاً بالنهار بإدارة الربيد الذي كان يتواله الرجل الشهم األستاذ حسن قاضي رمحه                
هذا الرجل ـ أقصد حسن قاضي طبعاً ـ خالل الزيارات اليت كنت             اهللا، وللتاريخ فقد تعلمت من      

أقوم ا إىل إدارة الربيد اللتقاط األخبار الكثرية مما أفادين مبنافع شىت، وقد كان اللقاء األول باألستاذ                  
عبد اهللا الداري مبكتب األستاذ عبد الغين قسيت أستاذ جيلنا الذي علمنا كيفية التعامل مع احلرف                  

سة الصحافة ومن ذلك املكتب جبريدة البالد السعودية انطلقنا إلقامة ندوة السندباد األدبية واليت              وممار
حتول امسها فيما بعد إىل ندوة الشباب األدبية ومن أعضائها أسامة السباعي، حممد عمر عامودي، علي                

فالح لذلك مل ينضم    سحريت، حممد صدقة خياط، طبعاً الدكتور حممد عبده مياين كان أكرب مننا يف ال              
  يوم كان    .. ويوم عرض علي األستاذ حممد عمر توفيق رمحه اهللا التفرغ للعمل مبكتب البالد               ..إلينا

رئيس حتريرها األستاذ الكبري حسن قزاز مل أجد أحداً الستشارته غري الصديق الداري الذي فاجأته                 
وتناول طعام العشاء واالستنارة    )  بيوم  (بزياريت يف بيته بشعب عامر واخلروج وإياه إىل املطعم الشهري          

كان األستاذ الداري يومها يعمل حمرراً يف        ...  برأيه الذي كان من مثاره ما حققته يف جمال الصحافة          
واستمر عملي جبريدة البالد مع األستاذ       ...  مع األستاذ الكبري صاحل مجال رمحه اهللا       )  حراء(جريدة  

كان لألستاذ الكبري أمحد عبد الغفور عطار رمحه اهللا فضل            ذيـالكبري حسن قزاز حىت قيام عكاظ ال      
وضع أمسائنا مع املؤسسني، فانتقلنا إليها لنعمل سوياً طبعاً أنا واألستاذ الداري؛ ويسعدين وبكل فخر                

األستاذ عبد اهللا الداري    :  أن أعلن أمامكم أن جناح عكاظ يوم توليت رئاسة حتريرها كان بفعل اثنني             
األستاذ عبد اهللا اجلفري خبربته أيضاً وجرأته يشاركه بالطبع جيل الشباب             :   تقديره خبربته وحسن 

الصاعد الذي ميثله علي مدهش، عبد اهللا باجبري، وحممد عبد الواحد ويدعم هؤالء وأولئك أساتذتنا                
من الرواد ويف مقدمتهم حممد حسني زيدان؛ ضياء الدين رجب، حممد عمر توفيق، عبد اهللا عريف ـ                  

 .-محهم اهللا مجيعاً ر
لقد كان األستاذ عبد اهللا الداري حصيفاً يف تعامله، بعيد النظر فيما يقِْدم على نشره، األمر الذي                 
جنبنا الكثري من املشاكل وورطه هو مع الكثري من الكتاب واملبدعني فيما ميكن أن حيدثه تأجيل النشر                  

 :احلمدان من شعر يقول فيهأو منعه من أثر يدل عليه ما نظمه األستاذ مرشد 
ــداري  ــه ال ــيء امس ــرق ش ــثلج يف الش وال

. 

ــيام    ــن ح ــيء م ــرب ش ــثلج يف الغ ال
. 

 

... واحلق أن الداري ليس ذا الشكل لكنه يقدم مصلحة العمل ومنفعة القارئ على ما عدامها               
            ا بني املكاتب      ولذا كان بعض املتعاملني مع الصحيفة يرتعج إن تأخر مقاله أو مل تنشر قصيدته بدعوى أ

 ...كما كان يقول هلم األخ عبد اهللا الداري



لقد عشق األستاذ عبد اهللا الداري الصحافة ووهبها شبابه ولكنها وبكل أسف مل متنحه من ذلك                
ما يتكافأ مع ما قدم، واليوم عندما يكرمه األستاذ عبد املقصود خوجه إمنا يقدم بذلك يداً للصحافة                   

جاهلا الذي يعتربون األستاذ عبد اهللا الداري أحد أبرز كفاءاا من أبنائنا فالتحية له وشكراً لألستاذ                ور
معبد املقصود خوجه على ما قد... 

 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))كلمة سعادة املربي الفاضل األستاذ عثمان حممد مليباري"(( 
ناء هللا رب العاملني وأفضل الصالة وأذكى التسليم على خامت          بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد والث     

 ...األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إىل يوم الدين
 ..أخي العزيز األستاذ عبد املقصود؛ ساديت األدباء والعلماء، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ة سؤاالً لضيفها، ولكنين يف هذه األمسية أترك هذه العادة            ِمن عاديت أن أوجه يف كل اثنيني       
وأجلس أمامكم فألقي كلمةً أرجو أن تكون قصرية جداً عن احملتفَى به حىت أفوز برضاء عميد األمسية                 

 .وعريفها
 :أيها السادة

ة، لقد  تعود زماليت وصداقيت مع احملتفَى به مع األستاذ الغايل عبد اهللا أمحد الداري منذ مدة طويل               
عرفت هذا الرجل منذ ثالثني عاماً أو أكثر يف حفل خطايب أقامه العمدة األستاذ عبد اهللا عمر خياط،                   
وقد ألقيت وأنا طالب معهدي كلمة املناسبة وسط حضور من طلبة املدارس احلكومية، قوبلت مع                 

الة ما أحسست   األسف بعدم االستحسان واإلعجاب، فأنتابين الضيق ولكن أخي الداري سارع يف إز            
 ...أحسنت: به من الكآبة فقال يل بصوت خفيض

ويبدو أن استحسان الداري لكلميت تلك راجع إىل عاطفته الدينية وتشبعه بالدراسات الدينية              
واللغوية اليت تلقاها يف مدرسة دار العلوم الدينية مبكة املكرمة، رمبا كثري من احملاضرين مل يسمعوا عن                  

 ...يف نشر تعاليم الدين اإلسالمي داخل اململكةهذه املدرسة ودورها 
هـ من ِقبل الشيخ حمسن بن علي املسامي رمحه اهللا            ١٤٥٣لقد تأسست هذه املدرسة عام       

ختذت اواحتوت على مراحل متعددة، وهي املرحلة التحضريية واالبتدائية والثانوية واملرحلة العالية، و            
 مولد سيدنا علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه، وأدت هذه            هذه املدرسة مقراً هلا يف شعب علي جوار       

املدرسة رسالتها حنو طلبتها أبناء جنوب شرق آسيا، إذ قامت بتدريسهم علوم الدين واللغة العربية                 
وعقيدة السلف الصاحل، مما دفع الكثري منهم للعودة إىل بالدهم دعاةً ومرشدين وعندما أصبح الداري               

رة الربيد مبكة املكرمة تعاون مع الصحافة احمللية فقد كان ينشر خواطره الصحفية             موظفاً مسؤوالً يف إدا   



حىت طلع علينا   )  حراء وقريش وعرفات واألضواء والرائد    (السعودية و )  البالد(ونبضات قلبه األدبية يف     
ني العرب  وجهه ملعظم أدبائنا الكبار وكتابنا املرموقني وللصحفي      )  هل عندنا أدب؟  (وهو  :  بسؤاله الشهري 

الذين كانوا يعملون يف جرائدنا اليومية وجمالتنا األسبوعية، وكان ينشر ما يرد إليه من األجوبة تباعاً يف                 
جريدة حراء ومعظم هذه األجوبة اليت قرأتها كانت تفصح عن وجود أدب عريب رصني يف مملكتنا                  

إلسالمية احلضارية، وتعبر عن     عن وجود شعر وقصة ومقال وسرية وخاطرة متثل شخصياتنا ا          ..احلبيبة
 نعم عندنا أدب متميز بتصوِرِه وفنه ـ        ..آمالنا وتطلعاتنا حنو الغد يف ظل حقائق الوجود وقضايا احلياة         

ولكن معظم أدباء العامل العريب إن مل يكن كلهم ـ ال يعرفون مساته ومل يطلعوا على مضمونه لقد حان                    
 .ره إىل اخلارجالوقت أيها السادة إلبراز أدبنا وتصدي

ونعود إىل أخينا احلبيب األستاذ الداري الذي قرر فجأة ترك وظيفته احلكومية وانتقل إىل مدينة                
مسؤوالً يف التحرير، وأسندت إليه إدارة اجلريدة عدداً من األعمال           )  عكاظ(جدة وعمل يف جريدة     

األوىل، وهي الثقافة العامة والقراءة     التحريرية، وجناح الداري يف هذه اجلريدة وغريها راجع إىل الدعامة           
املستمرة، باإلضافة إىل حرصه الشديد على التعرف لكل ما جيري يف املطبعة، فقد كان حيترم عاملها                  
الذي يقف أمام ماكينة مجع احلروف وتوضيب الصفحات، وكان ال يتردد يف سؤال عامل املطبعة عن                 

وقد توفرت يف   .   وسط هدير املطابع وروائح أحبارها     كتسب خربة فنية  اأمر جيهله من أمور الطبع حىت       
والكتابة يف خمتلف امليادين واإلملام بالنواحي      م  ـالداري القدرة على العمل الدائب والتصرف السلي       

  .الفنية يف التصوير خاصة وأنه كان يستخدم الصور ويضعها يف التحقيق الصحفي جلذب القراء
يته عابس الوجه مقطب اجلبني فأدركت أن لديه مشكلة، وهي          ومرة زرته يف مكتبه باجلريدة فرأ     

ولكن ال حيلة   ...  أن الداري يريد مزيداً من املساحة على صفحات اجلريدة لألخبار واملواضيع الثقافية           
إا اإلعالنات ـ واإلعالن كما تعلمون الدعامة األوىل ملالية اجلريدة وتوسيع انتشارها            ...  له فيما يريد  
 ... قرائهاوزيادة عدد

ويشعر الداري بسعادة غامرة مبولد مواهب جديدة وكفاءات شابة يف الصحافة، وقد رعى هذه              
وقد لقي األساتذة عبد اهللا حسنني وعبد       ...  املواهب ألن الصحافة يف نظره مران وجتربة وعلم وموهبة        

 ومؤازرة من الداري يف     اهللا بامفلح ومقبول اجلهين والشريف منصور العبديل رمحه اهللا وغريهم تشجيعاً          
عبد احلليم  (وأشاد الداري مبوهبة    .  البحث عن أخبار اتمع والرياضة وصياغتها جبمل وفقرات قصرية        

منذ أن كان طالباً، تكلم عن تطلعاته ونشر عن لوحاته ومشروعاته الفنية رعايةً لفنه وتقديراً                )  رضوي
قصود خوجه الذي تذرع بالصرب وأخرج األستاذ     لريشته، والشكر موصول ألخي العزيز األستاذ عبد امل       

 ...أيها السادة شكراً لكم حلسن استماعكم. الداري من صومعته وأقام له هذا العرس الثقايف
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



مع شاعر اإلحساس املرهف أستاذنا األستاذ أمحد سامل باعطب أمتىن أن نستمع إىل   :  عريف احلفل 
 : املناسبةقصيدة ذه 

  ))كلمة سعادة األستاذ الشاعر أمحد سامل باعطب(( 
 :بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد

 ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: أيها السادة مجيعاً
باالحتفاء به هذه الليلة وإن كنت      هذه قصيدة ترحيبية أو نئة لألخ العزيز عبد اهللا أمحد الداري            

لكن الذي أحب أن أقوله أنين قد كتبت مطلع قصيدة قبل هذه مل             ...  قد أعددا مؤخراً ففيها ما فيها     
 :املطلع هذا يقول... يرق يل عندها قرأته مرةً، أخرى

ــىن وداري ــام باحلســ ــاجل األيــ عــ
. 

أيهــا الــداري ومــا أنــت بــداري     
. 

 

كل كلمة  )  وبداري)  (فداري)  (الداري(ا خفت أن يترجم ترمجة أخرى يف حني أن الكلمات           هذ
                  ربتعذه املتأخرة اليت ت النظر عن هذه القصيدة وجئت منها حتمل معىن مستقالً آخر، لكنين صرفت

 ...والدا قيصرية ولذلك قد تكون فيها ما فيها
ــانُ   ــر احلسـ ــِرد الغـ ــت أن تـ وأبـ

. 

ــانُ     ــتلَ اللس ــعِر واع الش ــبع ــف ن ج
. 

الصـــطياِد احلـــرِف معـــىن أو بـــيانُ
. 

ــ  ــيف أسـ ــيتتكـ ــا يف قبضـ طيع ومـ
. 

ـ ح ـ ـ أس اهلــوانُـأس والـي ـن الـي ـد س
. 

زعمــوا الفصــحى عجــوزاً جــاوزت    
. 

ــزمانُ   ــراه الـ ــوهن وعـ ــده الـ هـ
. 

ــيكالً    ــى هـ ــرباً لريعـ ــروا قـ حفـ
. 

ــوا  ــون خانـ ــناء واألهلـ ــا األبـ عفّهـ
. 

يــــا هلــــا أم تــــوارت خجــــالً 
. 

ــيانُ   ــدين كـ ــة الـ ــا يف مهجـ وهلـ
. 

قـــيل ماتـــت قلـــت بـــل صـــامدة 
. 

ــانُ   ــنهار األمـ ــولُ ويـ ــن القـ يأسـ
. 

ــا ا  ــبلَ أنْ أيهـ ــي قـ ــعر أجرِنـ لشـ
. 

ــنانُ   ــح وِسـ ــيف ورمـ ــِري سـ أثـ
. 

ــركض يف   ــدفاً يــ ــدعين هــ ال تــ
. 

نــبض عــنواٍن لــه بــل عــنفـوانُ    
. 

هـــذه لـــيلةُ عـــرٍس يف دمـــي    
. 

ــانُ  ــب املصـ ــرار واحلـ ــه اإلصـ دأبـ
. 

  ــاذق ــيخ حـ ــِل شـ ــروس احلفـ وعـ
. 

ــنانُ ــيالٌ وجـــ ونـــــدمياه خـــ
. 

ــهِ     ــتالُ بـ ــرف وخيـ ــق احلـ يعشـ
. 

ــرانُ    ــناها اِحلـ ــنا تبـ ــت عـ مجحـ
. 

ــرقةٍ    ــنجوى فـ ــداري بـ ــا الـ أيهـ
. 

ــتكانوا ــناموا واسـ ــيِش فـ ــد العـ رغـ
. 

ــبا    ــالِم الصـ ــارق أحـ ــرهم بـ غـ
. 

ــينِ  ــراٍب بـ ــبانوا لسـ ــزيف فـ  الـ
. 

بعثـــــروا أيـــــديهم ترضـــــيةً 
. 



ــوا   ــِون فهانـ ــركبة اهلُـ ــقوا مـ عشـ
. 

ــن    ــاً كمـ ــم بيضـ ــوا أعالمهـ رفعـ
. 

ــدانُ  ــمِت تـ ــن وبالصـ ــن الظـ تحسـ
. 

يـــا أخـــي أنـــت علـــى شـــاكليت 
. 

ــرهانُ    ــيك الـ ــثم كفـ ــاً يلـ واثقـ
. 

ــجي    ــِرب الش ــن الص ــتات م ــت تق عش
. 

ــنانُ   ــنها واحلـ ــرمحةُ مـ ــرق الـ تشـ
. 

ــيا يـــداً   كـــم إليـــنا مـــدِت الدنـ
. 

حيضـــن النـــرجس مـــنها األقحـــوانُ
. 

ــنا     ــن حوِلـ ــىن مـ ــينا واملـ ومضـ
. 

فــإذا عـــرب الطمــوحاِت ِهجــانُ   
. 

  األفــق اللقـــــا مث غــام وانفــض 
. 

ــانُ    ــزانا املكـ ــنا فعـ ــت عـ رحلـ
. 

أيهـــا العاشـــق أيـــام اهلـــوى    
. 

ــانُ   ــذواها دخـ ــار وجـ ــدها نـ عقـ
. 

ــرةٌ  ــفقةٌ خاســـ ــنا صـــ مجعتـــ
. 

ــرمجانُ    ــنا تـ ــيئُ عـ ــنا السـ حظُّـ
. 

ــبهِ    ــرف يف طيـ ــي مسـ ــت مثلـ أنـ
. 

حــني جــار اهلــم واحلــم العــوانُ    
. 

قـــد تقامســـنا املآســـي جلَـــداً    
. 

ــبانُ   ــيليت إال اجلـ ــن أخـ ــبق ِمـ يـ
. 

ــي ومل   ــلُّ قواميســ ــت كــ عطِّلــ
. 

ــتان   ــر وافتـ ــن ويسـ ــا يمـ طلْعهـ
. 

هــذه الــدارةُ يــا ضــيف الــندى     
. 

ــان  ــرميات حســ ــيها الكــ فليالــ
. 

ـ   ــا اخلــ ــنا وجهزاـ ــراً وسـ  ِبشـ
. 

 أيها السادة األفاضل كما تعرفون عادة نتلقى األسئلة واالستفسارات لسعادة            :عريف احلفل 
ضيفنا الكرمي مث تعطَى الكلمة له يف ختام هذه األمسية ونتمىن أن تصلنا األسئلة وليكن سؤاالً واحداً                  

ىت تعطى الفرصة ألكرب عدد من حضراتكم، اآلن مسك اخلتام هلذا اللقاء األستاذ حممد صالح الدين                ح
 : الكاتب اإلسالمي املعروف

  ))كلمة األستاذ حممد صالح الدين الكاتب اإلسالمي املعروف(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله                

 ...وصحبه أمجعني
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هذه كلمة تكرمي ألخي النبيل األستاذ عبد اهللا أمحد الداري وقد تكون كلمة خمتلفة نوعاً ما عما                 
سبقها من كلمات األخوة واألساتذة نثراً وشعراً فاألخوة واألساتذة الذين سبقوا هم أصدقاء وزمالء               

د اهللا الداري، وأنا بطبيعة احلال زميل وصديق له، ولكين كنت دائماً يف املعسكر              املكرِم أخي األستاذ عب   
املنافس له يف عامل الصحافة، وكلمة املنافس رمبا تكون أقرب إىل الواقع وأبعد عن العاطفة، وإن كنت                  

يل، تكرمي  ال أنكر أين أمحل لألخ أيب أمحد عاطفة عميقة يفرضها على كل من يعرفه أدبه اجلم وخلقه النب                 



اجلانب األول ميكن أن نسميه صناع الصحافة والصحافيني، أنت تقرأ الة أو            :  أخي أيب أمحد له جانبان    
          مجع شتات موادها؟ م نصنعها؟ م ناجلريدة ولكنك ال تعرف من   صاغ سياستها؟ م وضع عناوينها؟   ن 
صحفيني وال تدري كيف جاءت منهم      من كان وراء هذه الوجبة اليت بني يديك؟ وأنت كذلك تقرأ ل            

هذه الكلمات، من تعهدها باإلصالح؟ ومن تعهدها بالتقومي؟ ومن أصلح أخطاءها؟ أنت ال تعلم شيئاً                
 .أم الصحفيون الذين يأيت يف طليعتهم األستاذ عبد اهللا الداري... عن ذلك

ا ساعة األستاذ خوجه هو يف      اجلانب اآلخر لتكرمي أخي األستاذ عبد اهللا الداري حىت ال تفاجئن           
احلقيقة تكرمي لنوع من السجايا واخلالل النادرة عز وجودها هذه األيام، يف طليعة هذه السجايا اليت                 
أفاض اهللا ا على أخي أيب أمحد هي إنكار الذات، فأخي أيب أمحد عمل عشرات السنني جندياً جمهوالً                   

كثري من الصحافيني والكثري من األمساء الالمعة،       يصنع كما قلت لكم يصنع الكثري من الصحف وال         
وميضي رِضي النفس، طيب اخلاطر، ال تسمع منه إال اخلري وال حتس بوجوده، وال يتحدث مطلقاً عما                  
عِملَ ويعمل، وأخي األستاذ عبد اهللا كما ذكر أستاذنا األستاذ حسن قزاز، وأخي األستاذ عبد اهللا                  

وئه العميق وأدبه اجلم وصربه الذي ال يباري يف الواقع، األخ عبد اهللا             خياط يأسرك بصمته الطويل وهد    
كان يعمل صامتاً هادئاً صابراً دؤوباً أكثر من مخس عشرة ساعة يف اليوم بال كلل وال ملل، يكسب                   

األستاذ عبد املقصود   شكراً ألخي الكبري    ...  حب كُلّ من حوله ويؤدي واجبه كأحسن ما يكون         
يكافئ كل   من الرجال، وشكراً ألخي األستاذ عبد اهللا، وأدعو اهللا له بتقاعد             النوع  ذاه  لتكرمي  خوجه

ما عنده من خلق كرمي نبيل وأدب جم يوازي كل ما أسدى جليل من الصحافيني من خدمة، ورعاية                   
 ...وتقومي

 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 . االثنينية األستاذ عبد اهللا أمحد الداري السادة الكرام الكلمة اآلن لفارس :عريف احلفل

  ))كلمة فارس االثنينية األستاذ عبد ا أمحد الداري(( 
أخواين احلاضرين معايل الشيخ حممد عبده مياين سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه األخ العزيز               

 ...السالم عليكم مجيعاً ورمحة اهللا وبركاته... األستاذ حسن عبد احلي قزاز
ية أشكر مجيع احلاضرين الذين تفضلوا باحلضور يف هذه األمسية اجلميلة املباركة الطيبة              يف البدا 

كما أشكر سعادة الشيخ عبد املقصود      ...  إن شاء اهللا ويف مقدمتهم معايل األخ الدكتور حممد عبده مياين          
صحاب الكلمات  خوجه الذي أتاح هذه الفرصة للقاء بكم يف هذه الليلة املباركة إن شاء اهللا، وأشكر أ               

املتحدثني الكرام وأشعر بسعادة غامرة هذه الليلة ستظل ذكراها حمفورة عالقة يف ذهين وأشكر مجيع                
 ...املتحدثني الذي أثنوا يف كلمام وال أجد يف ختام هذه الكلمة إال أن أشكر احلاضرين



 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))احلوار مع احملتفى به(( 
 . األسئلة اليت وردتنا من األخوة احلضور واملوجهة إىل األستاذ عبد اهللا الداري:لعريف احلف

هذا سؤال من فضيلة الشيخ حممد علي الصابوين يقول فيه منرب الصحافة منرب الكلمة                
الصادقة اهلادفة خلري األمة واتمع اليت ينبغي أن يصدع ا الصحفي الرتيه فهل يف نظركم أدت                

تها لنصرة احلق أمام أمواج الباطل العاتية أم أن مسايرة النفاق السياسي هي               الصحافة رسال 
 الرائجة يف هذا العصر؟

 ال شك أن الصحافة وال سيما الصحافة اإلسالمية خاصة تؤدي            :األستاذ عبد اهللا الداري     -
اك أي سياسة   رسالتها يف نصرة احلق أمام أمواج الباطل العاتية وأمام أمواج اإلحلاد الكثرية، وليس هن              

مسايرة للنفاق السياسي، فهي تؤدي رسالتها يف إخالص وصدق وحق أمام أمواج الباطل العاتية إن                
 ...شاء اهللا

 : سؤال من الدكتور عبد الغين أنس عبد اللطيف يقول:عريف احلفل
ا عب أم أ  اهل للصحايف سن معينة إذا ختطاها ال خيوض غمار هذه املهنة اليت يسموا مهنة املت               

 من املهد إىل اللحد كما يقولون وكيف يكون ذلك الشاب املبتدئ صحفياً؟
 من ال يستطيع أن يتحمل هذه املتاعب أنصحه أن يكون بعيداً عن             :األستاذ عبد اهللا الداري     -

هذا اال وال يقترب من الصحافة أبداً، فالشاب املبتدئ صحفياً جيب أن يكون يف البداية يغترف من                  
 ... كل لون بطرف ألن الصحافة ال تعرف التخصيص جيب أن يكون ذا ثقافة شاملةالثقافة من

 : سؤال من األخ عبد ايد الزهراء يقول:عريف احلفل
هل شاركتم خالل مشواركم الصحفي الطويل يف بعض املعارك األدبية خاصة أن األستاذ             

 ...حممد صالح الدين أشار أنه كان من املنافسني
 . ال أدري ماذا يقصد عبد ايد باملعارك األدبية: الدارياألستاذ عبد اهللا -

 لقد صور املعارك اليت كانت حتدث بني األساتذة الكبار كمعركة           :الشيخ عبد املقصود خوجه   
 ...األستاذ الزيدان مع األستاذ العطار

يها أبداً   بالعكس أنا كنت حمايداً يف هذه املعارك ال أتدخل فيها وال أشارك ف             :األستاذ الداري   -
كنت أنشرها ال بأس لكن ليس معىن ذلك أين          ...  وال أحب أن أشارك يف مثل هذه املعارك األدبية         

 ...أؤيدها



 : سؤال من األخ سعد الطيار يقول:عريف احلفل
 ما هو املوقف احملرج أو الطريف الذي واجهك خالل عملك الطويل يف الصحافة؟

ن املواقف احملرجة والطريفة اليت حدثت ولكن ال أذكر          هناك الكثري م   :األستاذ عبد اهللا الداري   
 ...منها شيئاً اآلن

  وال واحداً؟:الشيخ عبد املقصود
 هو العمل نفسه حمرج على قول األستاذ حسن قزاز لكن يف مواقف كثرية              :عبد اهللا الداري    -

 ...ال أذكر اآلن أي موقف
 واشتغلتم مع بعض    ..تاذ حسن قزاز   وال مطبات؟ أذكر لنا مطباً مع األس       :الشيخ عبد املقصود  

 ..كثرياً فما دام األستاذ حسن قزاز هنا
 ... هو األخ عبد اهللا نفسه كان مطباً:الشيخ حسن قزاز

 ختلُّص صحفي مل خنرج منه بشيء وال استفدنا من األستاذ            :الشيخ عبد املقصود خوجه     -
 ...حسن قزاز شيئاً وال من األستاذ عبد اهللا

 :من األخ محزة أمحد يقول سؤال :عريف احلفل
 نريد مقارنة موجزة بني صحافة اليوم وصحافة األمس هل الصحافة حققت أهدافها؟

 ال شك صحافة اليوم متطورة أكثر حبكم اإلمكانيات اهلائلة وهي           :األستاذ عبد اهللا الداري     -
 ...أفضل إخراجاً وشكالً وموضوعاً من صحافة األمس

 ؟ حىت موضوعاً:الشيخ عبد املقصود
 . نعم حىت موضوعاً:األستاذ عبد اهللا الداري -

 . سؤايل ليس إستنكارياً وإمنا سؤال استفساري:الشيخ عبد املقصود
 األستاذ الدكتور فاروق صاحل اخلطيب عضو التدريس جبامعة امللك عبد العزيز             :عريف احلفل 

 :جبده يسأل
 األدب العاملي ونفس    هل لدينا يف الوقت احلاضر أدب عاملي وكيف تصنف هذا األدب بني           

 السؤال عن الصحافة؟
أين صاحب     هل يقصد األدب احمللي أو األدب العريب عموماً؟         :األستاذ عبد اهللا الداري     -

السؤال، ال شك أن األدب احمللي ميكن ألن نصدره إىل العامل اخلارجي ويصبح أدباً عاملياً وهو اآلن حيتل                  
 .صحافة نفس املستوىمكانة ممتازة بني األدب العاملي وكذلك ال



الوجود ( األخ كفاح شريفي يقول ليتكم تتكرمون باحلديث عن كتابكم              :عريف احلفل 
 ).اإلسالمي يف الواليات املتحدة األمريكية

 هذا الكتاب كان نتيجة لزيارايت املتكررة إىل الواليات املتحدة           :األستاذ عبد اهللا الداري     -
...  عندما كنت مديراً إلدارة الصحافة والنشر يف الرابطة         األمريكية مع وفد رابطة العامل اإلسالمي      

واتصلت بكثري من رؤوساء اجلمعيات واملنظمات اإلسالمية يف الواليات املتحدة وطلبت منهم                
معلومات عن املسلمني والتاريخ اإلسالمي يف الواليات املتحدة وكان هذا الكتاب الذي تفضلت مجعية              

ء اهللا يف الطبعة الثانية سوف تكون هناك معلومات جديدة تضاف إىل             الثقافة والفنون بطبعه وإن شا    
 ...الطبعة األوىل وشكراً
 : األخ إبراهيم حممد يقول:عريف احلفل

ما هي احلكمة اليت استقيتموها من مشواركم املبارك يف بالط صاحبة اجلاللة واليت حتبون               
 .أن دوا للباحث عنها ودمتم بكل صحة وعافية

 .من سار على الدرب وصل:  احلكمة اليت أرددها دائماً: عبد اهللا الدارياألستاذ -
  األخ عبد اهللا بن مخيس يقول ما هي جريدتكم املفضلة بصراحة؟:عريف احلفل

 هذا السؤال حمرج بصراحة ال أستطيع أن أقول أي صحيفة، وال            :األستاذ عبد اهللا الداري     -
 .ول أا من أفضل الصحف وما أقول أا أفضل صحيفةمن املمكن أق) عكاظ(شك أين حبكم عملي يف 

 . تقول لكل جريدة هلا طابعها وتوجهاا:األستاذ حسن قزاز
  كيف يسري أستاذ الصحفيني وما جياوب جواب كهذا؟:األستاذ عبد املقصود خوجه
 ... يف إحراج:األستاذ عبد اهللا الداري
إذن األستاذ حسن أوجد املخرج     ...  يفة ال نفضل صحيفة على صح     :األستاذ عبد اهللا الداري   

 ...لكل صحيفة لون ولكل صحيفة طعم
 .نيع خالص بينك وبني األستاذ حسن، حنن من املستم:الشيخ عبد املقصود خوجه

 . اهلدف واحد إن شاء اهللا:األستاذ عبد اهللا الداري -
ج نطاقه   األخ سيد مروان يقول ما هي أسباب عدم خروج األدب السعودي خار            :عريف احلفل 

 ...أو وصوله إىل حد العاملية إن صح التعبري رغم وجود مقومات ذلك وهللا احلمد
 األدب السعودي احلمد هللا يصدر خارج نطاق بالده بواسطة           :األستاذ عبد اهللا الداري     -

الكتب اليت تصدر هنا وبواسطة االت والصحف األدبية ال أعتقد أنه منحصر داخل اململكة وما                 
 ...اذ حسن؟ واملقومات متوفرة وهللا احلمدرأيك يا أست



  السؤال هو هل هناك أدب يستحق الشيوع؟:حسن قزاز
  يعين يف رأيك ما يف أدب؟:األستاذ عبد اهللا الداري

 ال، يف، حنن يف حاجة تنقصنا أننا ال نعتز باألدب اإلسالمي الذي هو أساس هلذه                 :حسن قزاز 
 ...افس به أحسن أدب يف العامل ونن..البلد، هذا الذي جيب أن نركز عليه

 . واألدب السعودي هو مستمد من األدب اإلسالمي:األستاذ عبد اهللا الداري -
 ... مرحباً األدب اإلسالمي غري هذا األدب ربنا الذي علمنا له:األستاذ حسن قزاز

 ... ما يف شك هذا أدب القرآن الكرمي واحلديث النبوي:األستاذ عبد اهللا الداري -
 : األخ عجالن الشهري يقول:لعريف احلف

كيف اكتسبتم حمبة من حولكم ومن تعاملتم معه حيث قد تبني ذلك من خالل تعليق                 
املشاركني وكلمام، ما تلك األعمال اليت كنتم تقومون ا داخل مبىن الصحيفة عدا التصحيح              

 اللغوي؟
 احلسنة والكلمة الطيبة هي أساس       أن تكون املعاملة الطيبة واملعاملة     :األستاذ عبد اهللا الداري     -

احملبة للجميع ما يف شك أنه هذا فضل من اهللا سبحانه وتعاىل، أما األعمال اليت كنت أقوم ا داخل                     
مبىن الصحيفة عدا التصحيح أحياناً تأتينا كلمات حتتاج إىل تصحيح وإىل مراجعة وإجازة من املسؤولني               

 كمصحح مث تدرجت بعد ذلك إىل حمرر مث رئيس حترير مث            يف التحرير، لكنين بدأت يف العمل الصحفي      
 . واحلمد هللا قد اكتسبت خربة طويلة يف هذا اال..مدير حترير

  هل عندك رغبة ترجع مرة ثانية للعمل الصحفي؟:األستاذ حسن قزاز
ا من   ال، خالص تقاعدنا واحلمد اهللا وأدينا واجبنا ونترك اال لغرين          :األستاذ عبد اهللا الداري   

 .الشباب
 : سؤال من األخ حممد احلسن يقول:عريف احلفل

ما القضية اليت   :  لكل كاتب صحفي لونية وصبغة خاصة به وقضية يظل ينافح عنها دوماً            
 جعلتها هدفاً لك يف الصحافة؟

 واهللا طبعاً القضية هي خدمة الدين وخدمة الوطن وخدمة اخلالق            :األستاذ عبد اهللا الداري     -
 . الذي نعمل له يف الصحافةوهذا هو اهلدف

 : الدكتور عمر حسني عطار يقول:عريف احلفل
لك مشوار طويل مع األستاذ عبد اهللا عمر خياط ليتك تروي لنا بعض املواقف اليت كانت                

 ...معك ومعه



 األستاذ اخلياط موجود معنا وهو يتكلم أحسن مين ويتذكر أفضل           :األستاذ عبد اهللا الداري     -
 .ر أذكر أي موقف من املواقف احلرجة اليت تعرضنا هلا يف العمل الصحفيمين تفضل يا أخ عم

 ... بالش بس يا ليت تكتبها يف مقاالتك:األستاذ حسن قزاز
 ... أهم شيء نقرأ شيئاً لألستاذ عبد اهللا الداري:الشيخ عبد املقصود خوجه

 ...  إن شاء اهللا:األستاذ عبد اهللا الداري -

  ))اخلتام(( 
 يف ختام هذه األمسية الطيبة نشكر بامسكم سعادة األستاذ عبد اهللا أمحد                إذن :عريف احلفل 

الداري فارس اثنينية هذا األسبوع ونذكر حضراتكم بأن فارس االثنينية القادم مبشيئة اهللا هو سعادة                
 ...الدكتور الشاعر علي حسن حممد األستاذ جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه بتقدمي لوحة االثنينية هدية تذكارية             واآلن يقوم   
كما يقدم سعادته لوحة للفنان خالد خضر ذه        ...  لسعادة ضيفنا الكرمي األستاذ عبد اهللا أمحد الداري       

 .شكراً لألستاذ عبد اهللا الداري وشكراً لكم مجيعاً... املناسبة
 ...ركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وب
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