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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :افتتح األستاذ حسان كتوعه هذه األمسية بالكلمة التالية
ى أشرف األنبياء وخامت    بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عل            

 .املرسلني سيدنا ونبينا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة، األخوة احلضور، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأسعد             

 ...اهللا ليلتكم بكل خري
دار العامرة لنحتفي سوياً    نرحب بكم جمدداً يف اثنينيتكم اثنينية احلب والوفاء والود، ويف هذه ال           

بضيف عزيز علينا مجيعاً هو سعادة الشيخ األستاذ عبد احلميد حامد مشخص، فأهالً وسهالً بسعادته                
 كعادة االثنينية نبدأ هذا اللقاء املبارك بتالوة آيات من الذكر             -وبصحبه الكرام وعلى بركة اهللا       

 .احلكيم للقارئ الشيخ عبد اهللا حممد قمر
ِإنَّ الَِّذين قَالُواْ ربنا اُهللا ثُم استقَامواْ       .   من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم       أعوذ باهللا 

ي نحن أَوِليآؤكُم فِ  .  تتنزلُ علَيِهم الْمالِئكَةُ أَالَّ تخافُواْ والَ تحزنواْ وأَبِشرواْ ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَ            
. نزالً من غَفُوٍر رِحيمٍ   .  الْحياِة الدنيا وِفي الْأَِخرِة ولَكُم ِفيها ما تشتِهي أَنفُسكُم ولَكُم ِفيها ما تدعونَ             

             ِلِمنيسالْم ِني ِمناِلحاً وقَالَ ِإنِملَ صآ ِإلَى اِهللا وععن دمالً مقَو نسأَح نوم  . سةُ والَ   والَ تنسِوي الْحت
              ِميمح وِلي هةٌ كَأَناودع هنيوب كنيفَِإذَا الَِّذي ب نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعئَةُ اديالس  .    آ ِإالَّ الَِّذينلَقَّاها يوم

ذْ ِباِهللا ِإنه هو السِميعJ     يطَاِن نزغٌ فَاستعِ  وِإما ينزغَنك ِمن الش   .  صبرواْ وما يلَقَّاهآ ِإالَّ ذُو حظٍّ عِظيمٍ       
ِليمالْع  

 .صدق اهللا العظيم

 السرية الذاتية (( 
  ))لسعادة األستاذ فارس االثنينية عبد احلميد حامد مشخص

 . هـ مبدينة جدة١٣٣٤ولد عام  •



 .درس مبدرسة الفالح جبدة •
 .التحق بالعمل يف سنترال جدة •
ـ التحق بالعمل يف قصر جاللة امللك عبد العزيز آل سعود طيب اهللا ثراه يف                 ه ١٣٥٦ويف عام     •

قصر املربع يف الرياض، وبعدها استدعاه معايل الشيخ عبد اهللا جناوي وكان مديراً ملالية الرياض                 
للعمل بوظيفة مراجع حسابات وبعدها انتقل للعمل مرة أخرى إىل قصر جاللة امللك عبد العزيز يف                

 .و أول هيئة املراقبة بالديوان امللكيوظيفة عض
وعندما أنشئ جملس الوزراء مل يكن هناك موظفني لذلك استدعي للعمل باألمانة العامة لس الوزراء                 •

سكرترياً لبعض الوزراء ومنهم جاللة امللك فهد بن عبد العزيز الذي كان أول وزير للمعارف يف                 
ز الذي كان وزيراً للزراعة بعدها انتقل للعمل يف          ذلك الوقت ومسو األمري سلطان بن عبد العزي        

 .وزارة الزراعة مديراً ملكتب وكيل الوزارة
 هـ انتقل للعمل يف جهاز االستخبارات العامة مع الشيخ عمر مشس إىل أن أُحيلَ                ١٣٨٤ويف عام     •

 .للتقاعد
رياض، هـ كما أنشأ نادي الشباب بال     ١٣٧٦ هـ إىل    ١٣٧٤ترأس نادي االحتاد جبدة من عام         •

 ... وكان أول رئيس له

 كلمة ترحيبية لصاحب االثنينية سعادة (( 
  ))الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه

بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا الذي أسرى، والصالة والسالم على من أُسِري به، ورأى                
 ...به أمجعنيصالة دائمة عطرة متصلة بدوام ملك اهللا، وعلى آله وصح. من آيات ربه الكربى

 ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: أيها األساتذة األفاضل: أيها األساتذة األكارم
يطيب يل أن أرحب جبمعكم امليمون يف أمسية تشع بالوفاء وتتوشح بأهازيج الفرح الذي ينبض               

ص، شاهد عصر   مع كل التفاتة حنو أيام خلت، كان فيها ضيفنا الكبري األستاذ عبد احلميد حامد مشخ              
 .ومستودع أسرار أدبية وفكرية كثرية

لقد كانت اثنينيتكم عرب سنواا املاضية حىت أصبحت غادةً متيس يف عامها الثامن عشر حتتفي                
بضيوفها األفاضل من منطلق احلرص على توثيق مسريم واالستزادة من فضلهم وعلمهم وذكريام              

 عن سابقاا، إال أنَّ ضيفنا الكرمي يتميز بصفة نادرة، وقد            اجلميلة، وهي يف هذه األمسية ال ختتلف       
واملتتبع لسريته الذاتية اليت قرأها على مسامعكم الزميل عريف احلفل          ...  تكون حمصورة يف شخصه فقط    



قبل قليل، يعجب بريادته يف جمال الرياضة، وكرة القدم اليت سحرت الناس بصفة خاصة، وسيحفظ له                
غري أنَّ املتتبع يالحظ    ...  الذي أنشأه وكان أول رئيس له     "  نادي الشباب " رئاسة نادي    التاريخ أُوليته يف  

أن ضيفنا الكرمي كان من املوظفني الذين أدوا واجبهم مشكورين جتاه وطنهم ومليكهم، جبانب من نالوا                
تحديد فلماذا تكرمي األستاذ عبد احلميد مشخص على وجه ال        ...  هذا الشرف، ِمن مدنيني وعسكريني    

غري أنَّ من يعرف االهتمامات الثقافية واألدبية لضيفنا الكرمي يدرك مغزى هذا             ...  إنه سؤال مشروع  
، ولعلَّنا جند أنَّ ِمن حقه علينا أن        اثننيالتكرمي، فقد كان ضيفنا جنماً ساطعاً يف منتداه األديب مساء كل            

 استفاد من وجوده زمناً طويالً يف مصر، وعاصر         نعترب اثنينيتكم هذه تواصل الثنينية ضيفنا الكرمي، كما       
من األعمال األدبية اليت تشكلت على أيدي أعالٍَم روا العامل           )  بانوراما(الكبار رواد األدب وشهد     

العريب بأدم وعطائهم الواسع يف ميادين الشعر والنقد، وشىت ضروب الثقافة والفكر، شهد صالون               
ع أساتذة كبار مثل محزة شحاتة، وأمحد قنديل، وحممد حسن عواد،            العقاد وكانت له صالت محيمة م     

وأمحد عبد الغفور عطار، وعبد السالم الساسي وغريهم رمحهم اهللا، كما شهد صالون الدكتور طه                 
حسني رمحة اهللا عليه، وِمن حسِن حظنا أن شهادته على ذلك العصر قد ارتبطت ؤالء األفذاذ الذين                  

ازك املضيئة، أشعلوا الساحة من حوهلم ألقاً واًء ورواء، مث انطفأوا سريعاً ليتركوا لنا               كانوا ِمثْلَ الني  
ذكريات ال منل ترديدها، واستعادة تفاصيلها، والبحث عما غاب عنها، وما خفي عنا يف صدور                  

م قول  الرجال الذين عاصروهم وضيفنا واحد منهم، كان جمتمعاً فاضالً مترفعاً ِمن رجاٍل ينطبق عليه              
 :الشاعر

ــن ــد األديـع ــرابـ ــاِمـِب ق ةُ األرح
. 

ــا   ــر دوــ ــرابةُ اآلداِب تقصــ وقــ
. 

وهكذا تداولوا بينهم بعض إبداعام يف تآلف وود وانسجام، وظل مستودع السر لديهم                
 يف كشفها   مصانا، وأحسب أنه من حسن حظنا أنْ بقيت تلك الذكريات بعيدة عن أعني املتطفلني، لعلَّ              

هذه الليلة أو كشف بعضها ما يشكل إضافة نسعد ا وتسعد ا األجيال القادمة، ألن ِملِْكيِة اإلبداع                 
دائماً تتخطى األنا لتصب يف ر العطاء املتجدد الذي يهدر دوماً من أجل الصاحل العام وخري األمة                   

 .وتارخيها وحاضرها ومستقبلها
 كان من أقرب الشعراء املبدعني إىل نفس        - رمحةُ اهللا عليه     -ولعل الشاعر الفذ محزة شحاتة      

، واألستاذ أبو   )بالعبقري  ( عبد الفتاح أبو مدين      ذلك الشاعر املبدع الذي وصفه األستاذ     ضيفنا الكبري،   
 يف  - كما تعلمون    - ال يوزع األلقاب جزافاً، وقد كتب عن أدب شحاتة            - كما تعلمون    -مدين  

  تِشربعنوان   دراسته اليت ن )      هرصع هولعلَّ ما وجد ونشر كان بأيدي ابنته        ).  محزة شحاتة ظَلَم
، وكُِتب بطرق شىت مباشرة     مما يقول شعراً ونثراً   وأصدقائه الذين كانوا حراصاً على اقتناص أي شيء         

مل يقْبلْ  مل ينشره مطبوعاً يف حياته، و       وغري مباشرة، وهو ما ظهر بعد وفاته وقد كان ضنيناً به، لذلك            



حىت بنشره، وما نِشر هو قليل ِمن خالل الصحف حىت أستطيع أن أقول أقل القليل الذي اقْتِنص على                  
حنٍو ما ورمبا بغري رضاه، ولعلَّ مرد ذلك أنه مل يقدر ومل ينل بعض ما يستحق من جاه، وهو يف حياته                       

حماسب للبعثات يف مصر، إذن هو مل يكتب        العملية مل ينل أكثر من مدير شركة نقل احلجاج يف وطنه و           
وينشر ما هو حقيق بأدبه املتميز القوي، ومبا أنَّ ضيفنا الكرمي من صفوة أصدقاء شاعرنا العبقري، فقد                 
يكون لديه ما اقتنصه أَو حباه به صديقُه الراحل، ليثري به هذه األمسية ويقدمه هدية ال تقَدر بثمن                    

 لو نلت هذا الشرف من أي كان أن أمنح تراث شاعرنا املبدع الراحل                لوطنه ومواطنيه، ويسعدين  
أسبقيةً قصوى لنشره ضمن إصدارات كتاب االثنينية، لريى النور يف أسرع وقت ممكن، ولعلنا يف هذه                
األمسية البهية بإذن اهللا نستمع لبعض ما لدى األستاذ عبد احلميد مشخص أو لدى أي من أساتذة                   

 بالذات أن سعادة الشيخ حممد نور صالح مججوم، لديه بعض القصائد وقد               -ف  احلضور، أنا أعر  
حاولت كما حاول الكثريون أن نتطلع فقط عليها ولكن ال أعرف السر يف عدم رغبة شيخنا اجلمجوم                 
يف عدم إطالعنا عليها فما بالك بنشرها، وإنين إذ أضع هذا السؤال بني أيديكم ألرجو قد يكون عند                   

تاح احلل، أعين وصولنا إىل هذه القصائد من عند الشيخ حممد نور صالح مججوم أو من                 أي منكم مف  
غريه ألا تراث أمة، واحلقيقة تراث األمم ليس مبلكية الفرد أي كان ومهما كانت الصلة، ومهما                  
كانت األسباب، وإنين يف هذه األمسية أناشد شيخنا اجلليل حممد نور صالح مججوم وأي كان لديه من                 
شعر، أستاذنا العبقري محزة شحاتة أن يتفضل به علينا وهذا التفضل هو خدمة للوطن ومواطنيه، ال                  
أطيل عليكم أيها ألحبة حىت ال نثقل على ضيفنا الكرمي الذي أقدر وأرجو أن تقدروا معي أن جميئه هذه                   

رياً لتقدير جميئه    ال أستطيع دعوين أقول لكم إن الكلمات جتف على شفيت ال أستطيع تعب              -األمسية  
ألنين أعرف ظرفه الصحي الدقيق ولكنه كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة،                 
فجزاه اهللا خرياً على تفضله ذا احلضور فهو بيننا العزيز املُكَرم املقدر سائالً اهللا سبحانه وتعاىل أن                   

 .جيزيه على كل خطوة خطاها إلينا جزاًء كبرياً
سيتنا القادمة أيها األفاضل األخ الكرمي احلبيب إىل نفوسنا مجيعاً األستاذ األديب               ضيف أم 

املعروف حممد سعيد طيب صاحب الثلوثية كما يعن ألستاذنا الشيخ أبو تراب الظاهري يف تصحيحه                
 .فإىل لقاٍء يتجدد بكم ومعكم وأنتم خبري... لنا عندما نقول الثلوثية فيقول الثالثوتية

 .م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسال
 آسف، ذكرين الزميل األستاذ حسان كتوعة بنقاط هامة جداً، يف           :الشيخ عبد املقصود خوجه   

 . أعين ما شخصني-احلقيقة فضل هذه األمسية يعود جزء كبري منها حملورين 
ق والذي كانت   مياين املفكر اإلسالمي الكبري وزير اإلعالم األسب      ه  األول معايل الدكتور حممد عبد    

 فنسأل  -كلمته الليلة ستكون الكلمة األوىل ولوال أنه طريح الفراش لكانت سعادتنا ستكتمل بوجوده              



 كما نسأل اهللا الشفاء العاجل للمحور الثاين أيضاً أبو زهري            -اهللا سبحانه وتعاىل له الشفاء العاجل       
اش باملستشفى، وال نقول لكم أي       الصحفي الكبري الالمع األستاذ عبد اهللا عمر خياط رقيد الفر           

مستشفى ألنكم ستزمحون الغرفة وتكثرون عليه ألن له من األحبة كثر، وأكثركم من أحبته، أدعو هلما                
أدعو وأكرر ليس عندنا رقاع دعوة ألنين       .  بالشفاء العاجل ليكونا بيننا إن شاء اهللا يف األمسية القادمة         

صحفيني انشروا بأن رقاع الدعوة وزعت؛ األمسية القادمة        يف كل يوم سأقول هذا الكالم إلخواننا ال       
أرجو أن تتفضلوا باحلضور مبكراً ألن ظرفاً طارئاً يدعونا أن ننهي األمسية الساعة احلادية عشرة                  
والنصف مساء وسنبتدئ يف الساعة الثامنة والنصف، فأرجو أن تتفضلوا مشكورين باحلضور قبل ذلك              

 ...منة والنصفلنبتدئ قبل الساعة الثا
 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 تاذ األديب عبد ا بوقس مستشاركلمة سعادة األس(( 
  ))معايل وزير احلج

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وخامت                 
 ...ليماألنبياء سيدنا حممد بن عبد اهللا عليه أفضل الصالة والتس

يف البداية أحب أن أعرب عن شكري وتقديري لسعادة أخي وصديقي األستاذ عبد املقصود                 
خوجه الذي حرص يف هذه االثنينية على أن نشهد كوكبة كبرية من روادنا األوائل ومن علمائنا                   

 .ومفكرينا ومثقفينا بل ومثقفي أيضاً بعض العامل العريب واإلسالمي
 األستاذ عبد احلميد حامد علي مشخص فهو رجل من الرواد األوائل             أما ضيفنا يف هذه الليلة    

الذي يعرفه الكثريون، أبو غازي لقب عِرف به من حمبيه وأصدقائه، وقد أسعدين أن أكون بني                    
املتحدثني يف ليلة تكرميه ِلما تربطين به من وشائج حب وصداقة ومودة، إنه شخصية عظيمة جيذبك                  

عِرف عنه بأنه صانع معروف لكل      .  خالصه النادر وابتسامته اليت ال تفارق حمياه      بدماثة خلقه ووفائه وإ   
                    ِرفمن يطرق بابه لقضاء حاجة، أشد ما يؤمله الظلم، وحيرص على العدالة يف كل عمل أنيط به، ع

د األدباء  األدب والشعر وداره يف القاهرة مقْص     :  بالرتاهة ونظافة اليد والصرب واحللم، هوايته احملببة إليه       
والشعراء من أمثال رفيق دربه الشاعر محزة شحاته الذي كان له فضل نشر قصائده وطاهر زخمشري                 
وحسن قرشي وغريهم، وحيفظ الكثري من املساجالت الشعرية واألدبية لكل من الشاعر األديب حممد               

ساجالت، ومن  حسن عواد ومحزة شحاته، وهو ما نطمح أن نسمع ما حتتفظ به ذاكرته من هذه امل                 
 .عامر العقاد، والعوضي الوكيل، وأمحد خميمر: أدباء مصر ممن له صلة وطيدة به األدباء والشعراء



 ممن ترأس نادي الشباب     -حمب للرياضة وعاشق هلا، فهو كما قال أخي عبد املقصود خوجه             
عامل الرياضة ولكين حني     من أندية الدرجة األوىل اليت هلا مسعة كبرية يف           االحتاد وهذان الناديان  ونادي  

ولكين أقول له ماذا   .  أنا شبايب يف الرياض واحتادي يف جدة      :  أيهما أحب إليك قال يل    ازي  ـسألت أبا غ  
لو اجتمع الفارسان يف مباراة واحدة أيهما تفضل ؟ أترك اجلواب ألخي عبد احلميد مشخص ليجيب                 

 ...عليه
عاقد مع مدرسي التعليم العام والتعليم العايل يف        لقد توطدت عالقتنا بأيب غازي كعضو يف جلان الت        

العراق وعمان وبريوت وسوريا ومصر، حيث كنت مسؤوالً عن التعاقد مع مدرسي التعليم العام                
ومعايل الصديق الدكتور حممد عبده مياين عن أساتذة التعليم العايل، كان أبو غازي حريصاً ومتعاوناً معنا                

االجتماعية واإلسالمية ملن خنتارهم للتعاقد، وكنا يف جلان التعاقد نعمل          فيما خيص النواحي السلوكية و    
سوياً دون كلٍل أو ملل، ونعيش معاً يف دارة واحدة ال نفترق عن بعضنا، كان أبو غازي خبرياً بألوان                    

وهو عبارة عن مسك مشوي جييده البغداديون يف         "  باملسقوف"الطعام تذوقنا منه يف بغداد ما يسمى         
، و  "بالفتة"وهي ما نسميه    "  التشريب" ومقاهي عديدة منتشرة على ري دجلة والفرات، و           مطاعم

وهي أوصال اللحم اليت حيلو للبغداديني أكلها يف وجبة اإلفطار، أما األكالت األخرى سواًء يف               "  التكة"
 ...مصر أو سوريا أو عمان ال أخال أحداً جيهلها
 كنا مدعوين على العشاء مبرتل سعادة القنصل العام األخ          من طرائف ما مر علينا يف بغداد أننا       

حممد حبايب، وبعد انتهاء السهرة أقترح معايل الصديق حممد عبده مياين العودة إىل الدار عن طريق آخر                 
غري الذي سلكناه يف ايء، وصفَه لنا األخ احلبايب وفوجئنا يف منتصف الطريق وأبو غازي يدندن يف                  

في بطلقات نارية مرت من فوق سيارتنا كالسهم وضباط وعساكر يطلبون منا الوقوف وال               املقعد اخلل 
وعرفنا من الضابط   ...  أدري كيف أوقفت السيارة حيث أصابنا الذهول وأفواه البنادق مسلَّطةٌ علينا           

اً، أم حياصرون سيارة مرسيدس من نوع سيارتنا يف هذا احلي ومطلوب القبض عليهم أحياًء أو أموات                
... ومحدنا اهللا على السالمة والعافية، ومل نعد بعد ذلك نسلك إال الطريق الرئيسي املعروف مهما طالت               

تلك واحدة من القصص اليت مرت علينا إبان تواجدنا يف بغداد، وال أريد أن أطيل فالقصص والطرائف                 
ملضيف األخ عبد املقصود     من األعماق لسعادة ا    - أخرياً   -كثرية جداً وأكتفي ذا القدر وشكراً        

 ...خوجه الذي أتاح لنا الفرصة لتكرمي رجل من روادنا األوائل
 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 .  الكلمة اآلن لسعادة األستاذ املفكر والكاتب املعروف عابد حممد علي خزندار:عريف احلفل



 كلمة سعادة األستاذ املفكر والكاتب املعروف(( 
  )) علي خز�دارعابد حممد 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، الغريبة من غرائب الصدف أنه اآلن كانت هنالك مباراة بني االحتاد                 
 وما أدري كم نتيجة     -واألهلي وشاهدت الشوط األول ومع األسف األهلي منتصر واحد صفر             

 . تعادل واحلمد هللا-املباراة ؟ 
من عشاق املستديرة انونة، وألنين     عبد احلميد مشخص واحد من عشاق احلرف واحد أيضاً           

مثله فإنين أستطيع أن أكتب عن هذا العشق وأنا أذكر كلمات جوستاف فلوبري مؤلف رواية مدام                  
واآلن بعد أن احترقت أصابعي أستطيع أن أكتب بعض الكلمات عن طبيعة النار،             :  بواريه الذي يقول  

 :بيعةما معىن أن نعشق احلرف ؟ هل أردد قول عمر بن أيب ر
ــرباب؟  ــت الـ ــتول أخـ ــب البـ أحتـ

. 

ــا يب   ــم مـ ــاحيب ألعلـ ــال يل صـ قـ
. 

ــراب  ــيب الشـ ــِنعت طـ ــا مـ إذا مـ
. 

ــذب    ــوجدك بالع ــا ك  ــدي ــت وج قل
. 

هكذا كان حبنا للحرف، وكنا نعيش فعالً يف صحراَء فكريٍة قاحلٍة، وكان املاء الذي يصل إلينا                
اهرة غيض يكاد ينبض فور وصوله، وكنا نتلقفه وننهل منه ونعتل كما يفعل الظمآن الذي منع                 من الق 

كان ذلك يف األربعينات امليالدية بالنسبة يل أو أوائل اخلمسينات اهلجرية ورمبا يف             .  منه طيب الشراب  
لفالح يف جدة   وكان طالباً يف مدرسة ا    .  األربعينات اهلجرية أو قبل ذلك بالنسبة ألستاذنا املشخص        

وكنت ورمبا بعده بعشر سنني طالباً يف مدرسة الفالح مبكة املكرمة، وكان املَِعني األول للثقافة لنا هو                  
اليت كان يصدرها منذ أوائل الثالثينات يف مصر األستاذ أمحد حسن الزيات واليت               "  الرسالة"جملة  

ثورة بعد ذلك ملونة، تلون فيها كل        م واليت أصدرا ال    ١٩٥٢توقفت مع بداية الثورة أي يف عام         
اليت كنا نعرفها كان يكتب فيها العقاد، واملازين، وزكي مبارك، والرفعي،           "  الرسالة"شيء حىت األخالق،  

وسيد قطب، وسعيد العريان، وحممد عوض حممد، وعلي الطنطاوي، وحممود اخلفيف، وفيما بعد أنور               
ا، وتعلمنا منهم أن الكلمة أمانة وأن احلرف يتلوث حني          املعداوي، وعباس خضر، وهؤالء كانوا أساتذتن     

 :يفقد ماءه وأن اإلنسان حني يتلون يقضي بقية حياته بدون لون أو طعم أو رائحة
أودى بــــه الصــــبا والدبــــور

. 

ــوح  ــف وصــ ــورق جــ كــ
. 

نة يف ذلك الوقت،    وعشقُنا للحرف قادنا إىل مغامرات كانت غري مأمو       .  كما يقول عدي بن زيد    
، )املتحف  (فأصدر املشخص مع الشيخ إبراهيم احلسون وهو مازال يف مدرسة الفالح جملة امسها                

، وكان هناك كما قلت العشق      )اليقظة  (وأصدرت باالشتراك مع األخ عباس غزاوي يف مكة جملة امسها           



 مثل  - زمالئه يف الفالح     فكون املشخص مع بعض   )  كرة القدم (اآلخر، وهو عشق املستديرة انونة      
 فريقاً للكرة، وكان هذا الفريق هو النواة اليت         -عبد العزيز مجيل، وعبد الصمد جنيب، ومحزة فتيحي         

 .متخض عنها فيما بعد نادي االحتاد
وفيما أعرف توىل كل من املشخص وعبد العزيز مجيل ومحزة فتيحي رئاسة نادي االحتاد، وبعد                

فذهب عبد الصمد جنيب، وإبراهيم حسون إىل اإلحساء للعمل مع زكي            ذلك فرقت بينهم األيام،     
                   عمر، أما املشخص فقد ذهب إىل الرياض وعمل يف إدارة املراقبة مع عبد اهللا بن عدوان، وقد عرفت
املشخص يف أوائل الثمانينات اهلجرية، حينما التحقت بالعمل يف وزارة الزراعة وكان يشرف أيامها               

 وحيررها وكان مكتبه جبوار مكتب السيد عبد اهللا الدباغ، وكنت أزوره كل صباح               على جملة الوزارة  
عن معشوقتينا الكلمة والكرة، ذلك أن عشق          وأقضي معه بعض الوقت، نتجاذب أطراف احلديث       

الكرة مل يغادره، فقد أسس يف الرياض نادي الشباب الذي كان النادي الوحيد فيها، والذي انفصل                 
اعة أسسوا نادي اهلالل، فالفضل يف نشأة الرياضة يف الرياض يعود إىل املشخص، وقد              عنه فيما بعد مج   

أوالً خاصة وأنّ كثرياً من موظفي وزارة الزراعة        "  وحداوي"ورثت منه حب نادي الشباب، ولو أنين        
 أصبح بعد )  حممد مجعة حريب  (كانوا أعضاء فيه أي يف نادي الشباب، ومنهم واحد كان يعمل معي امسه              

ذلك رئيساً للنادي مث فرقْتنا األيام أنا واملشخص، نقلت للعمل بوادي السرحان يف مشال اململكة،                 
وأسعد .  واملشخص انتقل إىل مصر للعمل ا، وبعد ذلك مل ألتق به إال إملاماً حني كنت أزوره يف مصر                  

هاية أن يذكر ملشخص هو     باجللوس يف جملسه الذي كان يضم لفيفاً من األدباء، على أن من جيب يف الن              
صداقته مع محزة شحاته، ولوال هذه الصداقة لضاع كثري من شعر شحاته وقد أهداين يف إحدى زيارايت                 

طبعته دار الشعب وهو على صغره مثني جداً،        )  شجون ال تنتهي  (له ديواناً صغرياً حلمزة شحاته باسم       
يوان املطبوع له والذي أشرف عليه حممد علي        ويكفي أنه ضم هذه القصيدة اليت أسقطها فيما بعد الد         

 .مغريب، والقصيدة هي، لن أذكر عنواا
ــ ــى اخلس ــيعل ــرجف ل ــاس ن و فكاك

. 

انن مقــيمن حــيث حنــا حنــأكــل مــ 
. 

ــراكا  ــاض حــ ــون فــ والكــ
. 

ــعياً  ــك س ــرمي وال منل ــرين ال ن كأس
. 

ــ ــا والــ ــنت دراكــ ريح طعــ
. 

وق رأســيناا فــترســل الشــمس حــره 
. 

ــتهاكا ــراوةً وانـــــ ضـــــ
. 

ف قواها ـى ضع ـا عل ـث الطري فين  ـوتعب 
. 

وال بلغــــــنا الســــــماكا 
. 

ة خطو ـا فسح ـه لن ـال األدمي مبسوط في    
. 

ستقضـــى كمـــا حييـــنا ركاكـــا
. 

وأُرانـــا وعمـــرنا ـــبة العجـــز 
. 

ــراكا  ــتويه عـــــ وحنـــــ
. 

ــا    ــيش غالب ــر الع ــنا ننك ــذا ألن أفه
. 



 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ة يف اية كلمات املتحدثني لسعادة ضيفنا مث         نذكر حضراتكم أنه ستكون كلم     :عريف احلفل 

بعدها يفتح احلوار كالعادة، نأمل التكرم من لديه سؤال أو استفسار سيوجه لسعادة ضيف االثنينية أن                
الشاعر املعروف الكبري الدكتور زاهد     .  يوافينا به وليته يكون سؤاالً واحداً حىت ال نثقل على سعادته           

بعض  لضيفنا هذه األمسية وله تعليق وآراء يسعدنا أن نستمع إليها يف              زهدي اطلع على بعض قصائد    
 . قصائد ضيفنا

  ))كلمة الشاعر الدكتور زاهد زهدي(( 
 أيها األخوة األعزاء، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، 

قيل يل صباح ذا اليوم وقد وطنت نفسي على حضور االثنينية، بعد غياب طويل أملته ظرويف                 
 االسم يف   ل يل إن الضيف الذي جيري االحتفاء به اليلة هو السيد عبد احلميد مشخص، رنَّ              الصحية قي 

أذين وأعادين على الفور إىل أيام عشتها يف القاهرة كان من بينها يوم دعيت فيه من قبل صديق يل شفاه                    
ور أمسية يف ديوان    اهللا من حمنة يواجهها هذه األيام هو العميد الطيار محزة ِحجي دعيت من قبله حلض               

الشيخ عبد احلميد مشخص حيث جيتمع إليه األدباء والشعراء يتطارحون الشعر ويتبادلون اآلراء يف               
شىت أمور األدب واألدباء وأخبار رجال الفكر، وتلْقَى فيها األشعار من ِقبِل بعض الشعراء الذين                  

مي، وقد عرفين العميد محزة على األخ       يتوافدون على تلك األمسية ومنهم الشاعر املصري حممود التها        
عبد احلميد مشخص يف تلك الليلة اليت متتعنا فيها حبضور ال ينسى لكوكبة من األدباء املصريني ورجال                 
الصحافة ومرتادي النوادي األدبية، كانت ليلة وحيدة مل تتكرر من ِقبلي بسبب ما كان من ظرويف                  

يف ولدي املسجى آنذاك قبل أن خيتاره اهللا إىل جواره، غري أين كنت             العائلية واحملنة اليت كنت أواجهها      
أمسع دائماً اسم األخ عبد احلميد مشخص يتردد على مسامعي من خالل ما ينقله يل األخ محزة حجي،                  
ومن خالل لقاءات عابرة خارج جملسه املسائي املفتوح للمعارف واألصدقاء، ومل يدر يف خلَدِِي أو مل                 

 اليوم أن األخ املشخص يقرض الشعر أحياناً يف إطار ما يسمى بني أهل الشعر باإلخوانيات                 أمسع قبل 
حىت قُيض يل صباح هذا اليوم أن أطلع على بعض ما وصل االثنينية من أشعاره مشفوعةً بطلِب كرٍمي                   

قدم بعضها  من صاحب االثنينية الشيخ عبد املقصود خوجه يف أن ألقي نظرةً على هذه األشعار وأن أ                
إىل احلضور نيابة عن صاحبها لعلَّها تعطي للحاضرين فكرةً عن مطارحته الشعر بني اإلخوان أو فيما                 
يعن له من سوانح احلياة وهي كثرية والفتة تستفز مكامن الشعور اإلنساين وتدعوه إىل التعبري عنها مبا                  

ف مستويات ما ميتلكه ِمن هذه األدوات، وها        ميتلكه املرء من أدوات التعبري األديب أو الفين على اختال         
أنا ذا أختار لكم بعضاً مما جاءت به قرحية ضيفنا يف خمتلف أدوار احلياة الطويلة اليت عاشها معرباً عن                    



متنيايت ومتنياتكم مجيعاً له بالصحة وطول العمر إن شاء اهللا، ففي أبيات له عن مدينة باريس وقد حطَّ                   
 :اٍح ربيعي باكر يقول ضيفناركابه فيها ذات صب

ــرِ   ــربيِع الزاه ــع ال ــيِك م ــعى إل أس
. 

ــرِ     ــباٍح باك ــتك يف ص ــاريس جئ ب
. 

ــرِ    ــِر عاط ــلِّ فج ــا يف ك  ــو حيل
. 

ــيت    ــتِع ال ــاِت يف امل ــرِة الغاب يف نض
. 

يكســو الــربا ورداً بعطــٍر باهــرِ   
. 

حلســِن يــرقص والســنا  رفافــةً با 
. 

ــرِ   ــوِن وناف ــِة اجلف ــل ناعس ــن ك م
. 

ــي  ــانُ الغ ــيها احلس ــلف ــد يس ىنب النه
. 

ــافرِ   ــاِل الس ــن اجلم ــوِل م ــا للعق ي
. 

ــةٌ   ــر مجـ ــيها واملناظـ ــيها وفـ فـ
. 

قممــاً تفــيض مبعطــياِت القــادرِ   
. 

ـ  سـوربوا   ـ ري العق  يث اـول تصوغه ـ
. 

ورجعــت أنشــده بــوجٍد طاهــرِ   
. 

ــتلٍ    ــد تب ــب بع ــرفت احل ــيها ع ف
. 

ادِرـٍف غ ـِر إل ـن هج ـو اجلوى مِ  ـيشك
. 

ِهـوق غصــونع القمــري فــأشــدو مــ 
. 

ــرِ    ــِدلِّ اآلث ــن امل ــاء م ــى اجلف يلَقْ
. 

شـــكايةَ عاشـــقاًوأنـــا أبادلـــه ال 
. 

ســهرانَ حيــياها حبــس الشــاعرِ   
. 

حيـــيا اللـــيايل يف ســـهاِد مهـــومِه 
. 

ــرِ    ــح قاه ــٍد مِل ــن وج ــرتاح م ي
. 

ــا    ــرقاد وال احلش ــنأ بال  ــني ال الع
. 

ــرِ    ــناِء الغام ــحرِك واهل ــدو بس أش
. 

تدهلاًبـــاريس جئـــتك واهلـــاً مـــ 
. 

ــامرِ   ــلَ س ــا بأحف  ــب ــدع احمل ت
. 

ــالوةً    ــنك ح ــيض م ــياِت تف باألمس
. 

 

 :أختمها بأبيات عابرة من عندي أقول فيها) باريس(تلك أبيات منتقاة من قصيدته 
ــرِ   ــب ماه ــنون ص ــيد ف ــبد احلم ع

. 

ــوعةُ الصــب  ــاريس ل ــنـب ــرأيت م ا ل
. 

ــر   بال ــزمان الغاب ــن ال ــريات م ذك
. 

ــتولعاً   ــبه مـ ــبض قلـ ــآلن ينـ لـ
. 

يصــلُ اللــيايل بالصــباِح الباكــرِ   
. 

     هاً عــودأيــام كــان فــىت نــدي
. 

ــبادرِ   ــروِح مــ ــنمها بــ يغــ
. 

   ــام ــادِت األي ــا ع ــبه إذا م إين ألحس
. 

 

 :خياطب ضيفنا أصدقاءه وخالنه من أبناء مصر الطيبة فيقول) حتية(صرية بعنوان ويف أبيات ق
رف ألــواناـــت الظد رأيــففــيكمو قــ

. 

د عشــقتكموِل إين قــريةَ النــيـيــا جــ 
. 

ــا  ــِر أحلان ــاةُ الده ــا هل ــد رددتهـ ق
. 

ــمخةً    ــاداً مض ــيِل أجم ــقت يف الن عش
. 

ــناناذكــرى  حت فــاض لقــاءاِت حــب
. 

ســامرتكم يف الضــفاِف اخلُضــِر مدكــراً 
. 

ــوانا   ــطُ جن ــى الش ــبِة يرع ــع األح م
. 

علــى شــواطئكم كــم ســرت منتشــياً 
. 

اـت نشوان ـد عش ـم ق ـي  ـا صحاب هن
. 

ــامرهم     ــوا أُس ــاتذيت عاش ــنا أس ه
. 



حيوطُــنا الســعد ِخالّنــاً ونــدمانا   
. 

  ــتمع ــملُ جم ــيثُ الش ــبةُ ح ــنا األح ه
. 

 

 : ومطارحة هلذه األبيات اجلميلة أقول
ــا  ــتها ورداً وريحانـ ــراً ومنِبـ خضـ

. 

ــي  ــا فت ــيي ــرابعكِل مةَ الن ــت م مازال
. 

ــنه  ــي م ــو يناج ــيِل يهف ــطآناللن  ش
. 

 يف عــبد احلمــيِد هــوى ــبض ــآلن ين ل
. 

ــزالنا  ــرح يف اآلراِم غـ ــيد متـ والغـ
. 

للــيِل يقمــر واألحلــانُ صــادحةٌ    
. 

ــرانا  ــيهن ذك ــويت ف ــرى طُ ــا ت أم ي
. 

ــرح  ــها م ــياٍل كل ــود ل ــلْ تع ــا ه ي
. 

ــا  ــيد الشــيخ وهلان ــبد احلم ــى وع وهل
. 

تـا بره ـروح م ـ الصبا فال  عودي ليايل  
. 

 

تذكّر فيها وهو يف مصر     )  إيقاعات وأصداء (أخرياً فقد شدتين إليها بشكل خاص مقاطع بعنوان         
 :بالده احلبيبة وموطنه الكرمي الذي درج صبياً على ترابه فتراه يقول

ذكـــرتك واملـــىن مـــلُء احلـــياِة
. 

ــرتك يف  ــاتِ ذكـ ــيايل احلالكـ  اللـ
. 

وأمســــي حــــافالً باملغــــرياِت
. 

ــحيب   ص ــرت ــبابيت وذك ــرت ص ذك
. 

ــريايت  ــني بذكــ ــاً مضــ وأيامــ
. 

ــوي    ــرت هل ــيب وذك ــرت مالع ذك
. 

ــاِت ــي حاملــ ــياها أماســ ألحــ
. 

ــي وإين    ــبايب املاضـ ــرت شـ ذكـ
. 

وجــــرعت املــــرارةَ واهلُــــياما
. 

شــربت احلــب حلــواً مســتطاباً    
. 

ــقَاما  ــه سـ ــران ألُـ ــن اهلجـ مـ
. 

ــريي    ــاه غ ــذي الق ــن ال ــت م وذق
. 

وقـــد حمـــلَ احملـــبةَ واِخلصـــاما
. 

أال لــيت الشــباب يعــود يــوماً    
. 

 وهـــوى ضـــراماأمـــاين عذبـــةً
. 

ــنا   ــيايل جتتِويــ ــياها لــ فنحــ
. 

* * * 
ــعيدِ   ــيِل الس ــن ريب الن ــرتك م ذك

. 

ــيد     ــن بع ــالدي ِم ــا ب ــرتك ي ذك
. 

ــيدِ    ــر أك ــوى ح ــن ه ع ــن ولك
. 

ذكــــرتك ال أرددهــــا ريــــاءاً 
. 

شــيِدرســوِل اخلــِري واهلَــدي الر  
. 

ذكـــرت مديـــنةَ املـــبعوِث طـــه 
. 

ببــــيِت اِهللا يف احلــــرِم العتــــيِد
. 

ــهِر  ــام وكـــل شـ وزمـــزم واملقـ
. 

* * * 
ــيبِ  ــيب ودارات احلبـ ــوى قلـ هـ

. 

لـــيايل النـــيِل والـــبلِد اخلصـــيِب 
. 

تفــيض إلــيك بالدمــِع الصــبيبِ   
. 

يخي وأمسعـــي مـــين شـــكاةًأصـــ 
. 

ــدوربِ    ــى ال ــزمانُ عل ــه ال وحطّم
. 

ومــن يل بالــرجاِء وقــد تالشــى    
. 



ــرطيبِ    ــيِش ال ــالِم والع ــن األح م
. 

ــيلٍ     ــنٍف ظل ــيش يف كَ ــنت أع وك
. 

ــيمِ  ــِل النعـ ــيه يف ظـ ــنا فـ درجـ
. 

  ــرمي ــاٍل كـ ــوطن غـ ــوال مـ فلـ
. 

عـــن األهـــراِم والنـــيِل العظـــيِم
. 

ــتعاداً    ــو اب ــر ال أرج ــت مبص ولعش
. 

إىل وطـــين احملـــبِب واحلطـــيمِ  
. 

ــي   ــد نفسـ ــوفاَء يشـ ــن الـ ولكـ
. 

ــدميِ  ــن قـ ــعيبة ِمـ ــي للشـ والئـ
. 

ــذري   ــيِل ع ــفاف الن ــا ض ــذري ي وع
. 

 

 :ىل عبد احلميد يف هذه الليلة املمتعة هذه األبيات هديةً مين أقول فيهاوأخرياً إ
ِلمــا أبــدعت يف هــذا القصـــيدِ   

. 

ــيدِ   ــبد احلمـ ــا عـ ــالم اهللا يـ سـ
. 

خـــاللَ الشـــعِر يف ِعقْـــٍد فـــريِد
. 

    ــوالت ــد ت ــرياِت وق ــِد الذك حلش
. 

ــيدِ    ــن بع ــك م ــها ل ــى روض تغن
. 

ــىت    ــيِل ح ــواطئ الن ــا ش  ــززت ه
. 

إىل األيـــام تـــدرج ِمـــن جديـــِد
. 

ــو  ــوٍق ويهف ــس يف ش ــي األم يناغ
. 

معطـــــرٍة بأنفــــاِس الــــوروِد
. 

تضـــمك واألحـــبةَ يف أمـــاٍس 
. 

ــورود   ــول ال ــب موص ــاً يف القل ظم
. 

ـ    ــذي أوردت مــ ــب الـ نهوباحلـ
. 

تــركت ِبتــرِبها الغــايل ولــيِدي   
. 

ــر إين   ــوى يف مصـ ــاركك اهلـ أشـ
. 

تطـــبع مـــن ســـواحنها وجـــودي
. 

ــرت    ــر م ــني العم ــن س ــراً م وعش
. 

 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .  ال فض فوك دكتور زاهد واحلمد هللا على سالمتك:عريف احلفل

 

  ))كلمة فارس االثنينية سعادة األستاذ عبد احلميد حامد مشخص(( 
 .لقد قلتم كل شيء

 . ال يسعين إال أن أشكر لكم وللمحتِفى هذا الوفاء املتجدد دائماً والسالم عليكم
 أستاذ املشخص شخصية فريدة، ولذلك احلديث الليلة سيكون فريداً، فال           :الشيخ عبد املقصود  

ة، شكراً لشكِرك وعلى الشكر نريد أبياتاً، نريد ذكريات، نريد طرفا، نريد أي              نقبل الكلمات القليل  
 .شيء خيطر ببالك

 . لو أدري ألحضرت معي الشعر، لكن مل أحضر معي شيئاً:األستاذ عبد احلميد مشخص
 ال ال عندنا الشعر، لكن اآلن حنب نعرف أي ذكرى مثالً مع األستاذ               :الشيخ عبد املقصود  

 . ماذا خيطر ببالك طرفة، دعابة، حادثة ال تزال باقية يف الذهنمحزة شحاتة،



 . واهللا ال يوجد شيء، جتمد إحساسي وأقفل خاطري:األستاذ عبد احلميد مشخص
، إذا مل يكن مع     )ال تقفلها يا أستاذ عبد احلميد اهللا يطول يف عمرك            (:الشيخ عبد املقصود  

 هكذا بسالسة، ألنك يف احلقيقة شاهد عصر، وشاهد على          األستاذ محزة رمبا مع غريه، فال نترك القضية       
أشياء كثرية، وأنا أعترب أن هذه أمانة وأنت ما شاء اهللا دائماً عشت كرمياً، فال تبخل علينا الليلة، أعطنا                   

 .شيئاً من كرمك
 . يف أمسية أخرى إن شاء اهللا أجهز كل ما عندي وأحضره معي:األستاذ عبد احلميد مشخص

  أعطنا شيئاً، من هم زمالؤك يف مدرسة الفالح؟: املقصودالشيخ عبد
 . ذهبوا وذهبت معهم األيام:األستاذ عبد احلميد مشخص

  صحيح نعم ولكن من زمالئك يف مدرسة الفالح؟:الشيخ عبد املقصود
 . ال أذكر إال محزة فتيحي:األستاذ عبد احلميد مشخص

وإال كان يسعده الليلة أن     .  موجود يف مصر  واآلن  .   أعرفه  محزة فتيحي  :الشيخ عبد املقصود  
 .يكون معنا، وغريه

 . كان أنور أبو اجلدايل اهللا يرمحه:األستاذ عبد احلميد مشخص
 . نعم رمحة اهللا عليه:الشيخ عبد املقصود

 . نعم:األستاذ عبد احلميد مشخص
  وعبد العزيز مجيل؟:الشيخ عبد املقصود

 . معنا ال مل يكن:األستاذ عبد احلميد مشخص
 ومن تذكر يا أستاذ غريه؟. اآلن صححت لنا.  إذن هذه معلومة خطأ:الشيخ عبد املقصود
  من مدير مدرسة الفالح آنذاك ؟:الشيخ عبد املقصود

 . الشيخ حسني مطر رمحة اهللا عليه:األستاذ عبد احلميد مشخص
  له تأثري يف نفسك؟ من تذكر من أساتذتك يف الفالح آنذاك ؟ الذي كان:الشيخ عبد املقصود

 . الشيخ عبد الوهاب نشار:األستاذ عبد احلميد مشخص
 . ما السبب أنه كان مميزاً وله تأثري على ذاتك أكثر من أي أستاذ آخر:الشيخ عبد املقصود

 ألنه حيرص إلبالغ املعلومة كاملة ال يتركك إال بعدما يتأكد            :ألستاذ عبد احلميد مشخص   ا
 .أنك فهمت فعالً
 أود أن أسألك سؤال مداعبة، ما عمرك مثالً ملا كنت باملدرسة أخذت لك             :بد املقصود الشيخ ع 

 فلكة مثل ما حدث معي؟



 . ال فلكة وبالشال كمان:األستاذ عبد احلميد مشخص
 كم مرة طيب ممكن تقول لنا باألمانة يا أستاذ عبد احلميد ؟ مثالً أنا                 :الشيخ عبد املقصود  

 أنت كم فلكة مثالً؟. لك من اآلن أمام اجلمهورخليين أقوهلا . أخذت فلكتني
 . واهللا ال أذكر:األستاذ عبد احلميد مشخص

  يعين كثري للدرجة دي ؟:الشيخ عبد املقصود
 . ال ال:األستاذ عبد احلميد مشخص

كانت طبعاً ليس لسبب عدم الدراسة ال بد، بل مداعبة وشقاوة كانت             :  الشيخ عبد املقصود  
ك ذكرى عالقة يف ذهنك خاصة ملدرسة الفالح تركت أثراً؟ يعين أنا فالحي مثلك              هل هنا .  بني الزمالء 

 .إنت فالحي جداوي، وأنا فالحي مكاوي
 مبدرسة الفالح كانت يل أمنية، وهي إنْ خترجت إما أن أشتغل            :األستاذ عبد احلميد مشخص   

 .مدرساً أو صحفياً
 .وظيفتني طيب من نعم اهللا أنك اشتغلت ال:الشيخ عبد املقصود

حرمين يف دخويل للمدرسة وحرمين     .   ولكين حرمت ِمن أحدهم    :األستاذ عبد احلميد مشخص   
 .يف إخراجي منها فيما بعد

  ملاذا؟:الشيخ عبد املقصود
 . هكذا:األستاذ عبد احلميد مشخص

  ومن؟:الشيخ عبد املقصود
 .حسن النية والتاريخ مضى…  القضية :األستاذ عبد احلميد مشخص

 ال حتب أن تقول، حسناً ملاذا كانت أمنيتك أن تكون أستاذاً؟ وليس مهنة              :شيخ عبد املقصود  ال
 أخرى ؟

 حىت أركز املعلومات اليت أخذا، أركزها باملراجعة واملذاكرة          :األستاذ عبد احلميد مشخص   
 .يتطلبها املدرس

 حسناً فلماذا الصحفي؟.  شيء مجيل الذي تفضلت به:الشيخ عبد املقصود
 أيضاً ألين معجب بالصحافة وأحب أن أكتب وأقرأ كتابات           :ألستاذ عبد احلميد مشخص   ا
 .كثرية

  من كان يعجبك من الصحفيني مثالً يف ذلك الوقت؟:الشيخ عبد املقصود
 .وعبد اهللا عريف فقط هذين اإلثنني.  قنديل رمحة اهللا عليه:األستاذ عبد احلميد مشخص



 . األستاذ عواد، األستاذ عطار، األستاذ عزيز ضياء ملاذا؟ هناك:الشيخ عبد املقصود
 . عواد ليس صحفياً:األستاذ عبد احلميد مشخص

التحرير أقصد  .   ال يعين كانوا كلهم يكتبون يف الصحافة يف ذلك الوقت          :الشيخ عبد املقصود  
ة ألنه كما يعلم الكثريون الصحافة يف ذلك الوقت ليست كصحافة اليوم هي كانت صحاف              .  التحرير

 .أدب، وشعر، واجتماع
 . كان العواد والنشار:األستاذ عبد احلميد مشخص

  ما االسم األول للنشار؟:لشيخ عبد املقصودا
حىت أظن يقول له نشار يستنشق هواء       .   نشار عبد الوهاب نشار    :األستاذ عبد احلميد مشخص   

 .احلرية الطلق، ويف رجليه مداس يشتكي العثق وال عثق
  هل هذه القصيدة موجودة عندك يا سيدي الكرمي ؟:صودالشيخ عبد املق

 . ال من الصعب أن أحفظها:األستاذ عبد احلميد مشخص
.  حسناً هل هناك بيت ثاٍن مكمل هلذا البيت مثالً أو خيطر ببالك ؟ آه               :الشيخ عبد املقصود  

د أحب أقول لك    ليست مكتوبة عندك بشكل أو بآخر نبحث عنها يعين يف احلقيقة يا أستاذ عبد احلمي              
الشيء الذي لديك هو أمانة أمانة هلذا الوطن وهلذه األمة ربنا يعطيك العمر املديد، فأي إضافة                 :  اآليت

 .تعطينا إياها صدقين أنه سيكون هلا أثر كبري
 . إن شاء اهللا:األستاذ عبد احلميد مشخص

 يك من األساتذة؟ طيب غري األستاذ عبد الوهاب نشار ما أحد أثر عل:الشيخ عبد املقصود
 . حممود عارف طبعاً كان أستاذي وصديقي إىل ما شاء اهللا:األستاذ عبد احلميد مشخص

  أي مادة درسك هلا؟:الشيخ عبد املقصود
 . الفقه:األستاذ عبد احلميد مشخص

 الفقه كنا ملا ندرسه يف ذلك الزمن كنا ندرس الفقه الشافعي واحلنبلي              :الشيخ عبد املقصود  
 ...واملالكي

 .الفقه الشافعي.  أنا ال:األستاذ عبد احلميد مشخص
 . أنت الفقه الشافعي، هناك قصيدة أنا أذكر قلتها يف األستاذ بدر كَريم:الشيخ عبد املقصود

 . مل أقل شيئاً، يعين كان يف هذه املدرسة بدر كرمي:األستاذ عبد احلميد مشخص
 . واهللا أنا هكذا فهمت:الشيخ عبد املقصود



 آه واهللا لو تدري صداً وال أسرفت يف هجري، قولُولُو يا قاسي             :ستاذ عبد احلميد مشخص   األ
 .العطف دا وقتو، بكره جييك الدور تلقى اللي قدمتو

 طيب طيب ما شاء اهللا ذاكرة حديدية، وهل هناك غريها يا أستاذ عبد               :الشيخ عبد املقصود  
 احلميد، طيب ما تكملة القصيدة؟

 . ال أذكر واهللا:يد مشخصاألستاذ عبد احلم
طيب أي بيت آخر، هذان بيتان مع القصيدة األوىل، ما شاء اهللا الذاكرة             :  الشيخ عبد املقصود  

 .تعطينا أشياء مجيلة، وأصبحت تستيقظ
  ولكن مىت تستيقظ؟:األستاذ عبد احلميد مشخص

ن زمالئك مثالً    دائماً إن شاء اهللا وأنت بأحسن صحة وحالة، الفالح مِ           :الشيخ عبد املقصود  
 أنا نسيت من كان معك من الزمالء؟: كنت تقول

 . عمر مججوم، أنور أبو اجلدايل:األستاذ عبد احلميد مشخص
 عمر مججوم ما ميزته ومب كان يتميز مثالً ؟ كان عالقاً بذاكرتك ألن                :املقصود  الشيخ عبد 

 الزميل عندما يعلق بالذاكرة تكون هناك أسباب؟
 كان مؤدباً، مع أنه طالب ذكي أيضاً إىل         – اهللا يرمحه    – عمر   :د مشخص األستاذ عبد احلمي  

 .جانب األدب وأنور كذلك، لكن أنور كان يسنده الشيخ عبد الوهاب نشار
  ملاذا كان يسنده؟:الشيخ عبد املقصود

 . ألنه كان ولد أخته:األستاذ عبد احلميد مشخص
هل لك ذكريات ألنك اشتغلت يف القصر       .   آه إذن هنا اخلؤوله هلا حق      :الشيخ عبد املقصود  

امللكي ومن القصة اليت مسعتها وال أعرف ألن املعلومات أحياناً تتضارب وتكون خاطئة وأظن يف سنة                 
 تنادوا ملا يسمى اآلن مؤسسة اخلطوط السعودية يومها للتربع وإنك يا أبو عرام تتربع يومها                 ١٣٦٠

 أُنقذت مبوقف أنا أعرفه ولكن أريد أن أمسعه منك ؟ ما            ما صحة هذه القصة؟ ومث    .  خبمسني جنيه ذهب  
 صحة هذه القصة؟

 .واهللا بصراحة كان هناك مجع تربعات: األستاذ عبد احلميد مشخص
  إذن القصة صحيحة؟:الشيخ عبد املقصود

 . إي نعم:األستاذ عبد احلميد مشخص
 .هـ١٣٦٠ يف سنة :الشيخ عبد املقصود

 .عم أنا مقدم احلفل يف األصل ن:األستاذ عبد احلميد مشخص



 أنت مقدم احلفل؟: الشيخ عبد املقصود
قلت هلم يا مجاعة اخلري ال تستعجلوا اتركوا التجار يقرروا          .   نعم :األستاذ عبد احلميد مشخص   

كان وتربع  …  وأفاجأ وأنا أقدم قام أحد اإلخوان وما عنده شيء ولكن بغرض             .  ومث يشوفوا حاهلم  
 .خبمسني جنيه ذهب

 . وقلت أنا كذلك مخسني جنيه ذهب:ألستاذ عبد احلميد مشخصا
  ما شاء اهللا، طيب كان عندك مخسون جنيهاً؟:الشيخ عبد املقصود

 .مل يكن عندي قرش واحد: األستاذ عبد احلميد مشخص
  طيب كيف تتربع خبمسني جنيهاً وأنت ما عندك؟:الشيخ عبد املقصود

 املوقف، يف املغرب جاءين مبعوث من الشيخ عبد           املوقف، ذا  :األستاذ عبد احلميد مشخص   
 .الرمحن الطبيشي رمحة اهللا عليه
 معايل الشيخ عبد الرمحن الطبيشي، كان رئيس اخلاصة امللكية عند امللك            :الشيخ عبد املقصود  

 .عبد العزيز للعلم
 . وأعرف أنّ ما دفعته إال مروءته:األستاذ عبد احلميد مشخص

أنا أريد أن أعيد القصة يعين يؤكدها أستاذنا أنه عندما تربع يف             ....   اهللا :الشيخ عبد املقصود  
املغرب وعاد لداره، الشيخ عبد الرمحن الطبيشي عندما كان رئيس اخلاصة امللكية آنذاك أرسل مخسني               
جنيه ذهب وقال أنا أعرف مروءتك وأعرف أنه ليس عندك اخلمسون جنيهاً فهذه اخلمسون جنيه حىت                

 .ة فانظروا الوفاء يف ذلك الزمن من الرجال وبدون أي منة أو فضل أو جزاء أو شكوراًتويف بالكلم
 لقد ظللت أتشكر منه على مسافر مصر هل تريد شيئاً وكان             :األستاذ عبد احلميد مشخص   

عنده موظف قال له عبد احلميد يريد أوامر إركاب له ولعياله، فقال اعملوا له أوامر، أنا كنت قطعت                  
 .واحتفظت ا للغرض نفسه. ا رفضوامب وأحاول مع اخلطوط أن يرجعوها ولكن رالتذاكر

 اخلطوط أيامها مثل اليوم ما يف ترجيع فاحتفظوا بالتذاكر، أي قد يروح              :الشيخ عبد املقصود  
مرة مصر ومرة أخرى جماناً، مث ما هي ذكرياتك يف مصر، يا أستاذنا الفاضل يف مصر لك ذكريات                    

...  كثريين مثالً عمرو العقاد اآلن من ضمن األشخاص أظنه ابن أخ األستاذ عقاد             كثرية ومع أشخاص  
 ...وهناك سيدة تكتب يل أيضاً أظنها أخته.... وهو يكتب يل اآلن

  هل هي ليلى؟:األستاذ عبد احلميد مشخص
 أظن أنا اآلن ال أذكر ألا كتبت يل من فترة بسيطة خبصوص دارة                :الشيخ عبد املقصود  

 ذ العقاد ما هي ذكرياتك مع األستاذ عمرو العقاد؟األستا



 عمرو كان صديقاً لنا وما ينقطع عين باستمرار يروح وجيي علي            :األستاذ عبد احلميد مشخص   
 .وكم مرة أحضرته معي السعودية هنا فكان يف وفاء منه فما انقطعت عالقاتنا مع أسرته

 عمرو العقاد؟ ما الذي كان يعجبك يف شخصية :الشيخ عبد املقصود
 . وفاؤه:األستاذ عبد احلميد مشخص

 لكن يا سيدي أنا أود أن أقول اآليت الزمن الذي عشتوه وعشناه ولو أن               :الشيخ عبد املقصود  
هنالك فارق سن اآلن ال يفكر اإلخوان أنين يف سنك ما شاء اهللا أنت أكرب مين قدراً وسناً كان زمن                     

ا اآلن نعيش أياماً سيئة وأخالقاً رديئة يف كثري ولكن احلمد هللا ال             وفاء وليس مستغرباً على الرغم من أنن      
تلك األيام كان الوفاء ليس نادراً فال بد أن يكون وفاءاً           فيزال اخلري باقياً يف أمة حممد إىل يوم القيامة،          

 .مميزاً وفاء يزيد عن احلد
 . ال مل يكن زائداً عن احلد:األستاذ عبد احلميد مشخص

 . هنالك شيء مييز األستاذ عمرو العقاد وجيعله أثرياً إىل نفسك:ملقصودالشيخ عبد ا
 ... جيوز احملبة يف اهللا:األستاذ عبد احلميد مشخص

 طيب غري األستاذ عمرو العقاد عرفت ما شاء اهللا شرحية كبرية من               :الشيخ عبد املقصود  
 ...املصريني املثقفني والالمعني

 . العوضي الوكيل اهللا يرمحه... نعم:األستاذ عبد احلميد مشخص
  ما الذي حببك يف العوضي الوكيل؟:الشيخ عبد املقصود

 .هو شاعر كبري.  واهللا روحه:األستاذ عبد احلميد مشخص
 . نعم معروف كبري:الشيخ عبد املقصود

 . وروحه حلوة وأمحد خميمر كذلك:األستاذ عبد احلميد مشخص
رات شعرية من األخوانيات كما أشار الدكتور        هل بينك وبينهما مشاج    :الشيخ عبد املقصود  

 .زاهد زهدي
 ... ما أحفظ:األستاذ عبد احلميد مشخص

 الشعر الذي قلته يف األخوانيات وغري ذلك، اليوم أنا وصلين منك يف              :الشيخ عبد املقصود  
يه جمهود كبري   احلقيقة وأشكر ذه املناسبة األستاذ عبد ايد علي ألنه يف احلقيقة ما وصلنا إليه كان ف                

أمسيتكم الليلة فالشكر موصول    ...  خصوصاً يف األيام األخرية، مسكني أظن تفرغ فقط هلذه األمسية         
 .له من كل قليب أشكره وهنالك كثريون ال يعرفون الواجب فشكراً لك ألن هذه خدمة للمجموعة



ض قصائد  ه يا أستاذنا الفاضل أحضر يل اليوم بعض قصاصات وبع          هالسؤال الذي كنت أوج   
مكتوبة على أوراق بأشكال شىت مما يدل أنّ أوراقك ليست منظمة وأنا أخشى على البقية من الضياع                  

الكرام أظن معنا االبن حممد وطارق االبنان الكرميان، السؤال موجه إليهما              ومعنا الليلة أحد أبنائك   
تطيع مثالً نضيفها أو إذا كانت      هذه األوراق هل ميكن مثالً ينقّب عنها ويبحث عنها، تجمع، حىت نس           

من الكثرة أو الكم نصدرها يف كتاب من كتب االثنينية حىت ال تضيع وما أعطتين هو غيض من فيض                    
 ...ألنه يف احلقيقة الذي مسعناه يدل على شاعرية ما شاء اهللا ذات أثر وذات متكن السؤال موجه إليهما

ب أن يكلمونا ألما معاصران الوالد       هل تعتقدان أن هنالك شيء يصلنا منكما ؟ أنا أح           
 .ويعرفانه

 ... احلقيقة أن الوالد:االبن حممد
 . أوالً من فضلك ورجاًء أن تقدم نفسك:الشيخ عبد املقصود

 .أنا حممد
 .االبن حممد ابن األستاذ عبد احلميد مشخص

ض، جدة،  احلقيقة أن الوالد حياته جغرافياً ليست حمدودة مبكان حمدد ألنه عاش يف الريا               
والقاهرة، وأوراقه متناثرة هنا وهنالك، وأنا احلقيقة يف فترة القاهرة مل أكن متواجداً كنت يف البعثة،                  
أيضاً يف فترة من الفترات حاولنا أن جنمعها من اجلرائد ألن لديه جمموعة من القصائد كانت موجودة يف                  

ان يف صعوبة ألن األرشيف،     صحف احلجاز ويف بعض الصحف اليت توقفت عن اإلصدار اآلن، وك           
يعين أنا حاولت يف مكتبة اجلامعة األرشيف كان حمدوداً للغاية وأنا أعترف أنين من املقصرين بسبب أن                 
أعباء العمل باجلامعة تأخدين، لكن فعالً حنن املفترض أن نسعى وأن جنمعها اآلن وخصوصاً أن اإلخوان                

رمي املهمة عليهم ولكن هم أقرب ألرشيف الصحافة        يف الصحافة وهذه هي مهمتهم أنا ال أريد أن أ          
 .وميكن أن حناول جنمع إن شاء اهللا ما هو موجود

 طيب أحب توعدين أمام اجلمع الكرمي هذا ألن هذه مهمة وطنية أو خدمة              :الشيخ عبد املقصود  
أكثر وطنية لو استطعت أن حتدد يل الصحف اليت كانت تكتب أو نشرت للوالد، وأنا أؤكد أن هنالك                  

من زميل، ومن املمكن أن نتابع ونستخلص وجنمع ما نشر للوالد هل تستطيع أن تقول يل أنا أعرف أن                   
 تنقل جغرافياً مثل ما تفضلت بني مكة والرياض ومصر وأخرياً استقر يف جدة               - ما شاء اهللا     -الوالد  

 لكن عند االستقرار أال يوجد شيء غري الذي وصلنا؟
 ".الرائد"ه أنه كتبت يف البالد السعودية و  الذي أتذكر:االبن حممد



 البالد السعودية األستاذ عبد اهللا عريف والرائد أعرف أيام األستاذين عبد        :الشيخ عبد املقصود  
 .الفتاح بو مدين وحممد سعيد باعشن واألضواء أيضاً أصدرها عبد الفتاح بو مدين

كبري ألن هنالك أشياء قدمية رمبا ال        ما أدري احلقيقة إذا كان أخي غازي وهو ال          : حممد اإلبن
 .أعرفها

 . طيب هل من املمكن تتلطف وتسأله وتوافينا حىت ولو مبسميات:الشيخ عبد املقصود
 إن شاء اهللا ما حصل أنه عندما جئت من البعثة، كلّفين الوالد وأعطاين بعض أمساء                :االبن حممد 

 لكن أرشيف اجلامعة يؤسفين أن أقول ذلك        وكلفت بعض الطلبة  اجلامعة،  اجلرائد فذهبت إىل مكتبة     
اآلن إن شاء اهللا حناول عن طريق الشركة السعودية وأعتقد أن لديهم أرشيف طيب،              .  فهو حمدود للغاية  

 .وحنن حناول إن هم يستطيعوا أن جيمعوا منها أشياء، ومثل ما قلنا أن بعضها توقف عن الصدور
ثنينية أن نتعاون سوياً تعطيين األمساء أو مسميات         أنا أدعوك على منرب اال     :الشيخ عبد املقصود  

اجلرائد، أنا سأسطر أمامي صوت احلجاز والبالد السعودية، الرائد، األضواء، ونرجع لو تقدر حتدد يل               
 بدء السنوات بالتقريب حىت تسهل املهمة ؟

مثل األول   هي فترة الثمانينات اهلجرية والقضية اآلن أنَّ ذاكرة الوالد ليست              :االبن حممد 
 .ولذلك حنن حناول أن جنلس معه ونأخذ منه بالضبط ألنه ال يتذكر السنوات وال يتذكر األعداد

 . هـ فما تفرق مخس سنني٧٥ يا سيدي ال تؤاخذين حنن نبتدىء من سنة :الشيخ عبد املقصود
 . بإذن اهللا:االبن حممد

ل ما اليوم وصلين به األستاذ عبد        السؤال هل هناك أمل أن تعطينا شيئاً مث        :الشيخ عبد املقصود  
ايد علي مغلّف بقصائد قرأها األستاذ زاهد زهدي وهي حوايل ثالث قصائد على التحديد وعلّق                 

 .عليها مشكوراً وقصيدته الشخصية
 . وهنالك أشياء أنا أعرف أا هنا موجودة اآلن:االبن حممد

وصلين يف احلقيقة يبدو حوايل      وعلى فكرة كنت سوف أكمل أن الذي         :الشيخ عبد املقصود  
 هل يف شيء أكثر من ذلك؟ يف أمل أن تصل مثالً إىل قصائد أكثر من ذلك؟. تسع أو عشر قصائد

 أنا ال أدري، يف فترة القاهرة واالنتقال من مكان ملكان واآلن يف مرتل والدي يف                 :االبن حممد 
 ...وهنا إن شاء اهللا. القاهرة يبدو أن هناك أشياء

 أرجو إذا تفضلت حنن نطمع ما نتبع باألصول نطمع حىت لو تعطونا               :د املقصود الشيخ عب 
صورة ألنه اآلن حتصلَ عابد خزندار بقصيدة مل تنشر لألستاذ محزة شحاته، وهذا تاريخ أمة وهو شيء                  
مهم، لذلك أنا أدعوه الليلة أن يتفضل ويعطيين نسخة مصورة عن الديوان، حىت نستطيع نوثق هذه                 



 يف االثنينية وأريد أن نقول أنه ألقاها األستاذ عابد خزندار ألنكم تعرفون قدر األستاذ محزة                 القصيدة
وبالتأكيد أنّ رصد هذه القصيدة يعترب من األمهية         شحاته أكثر مين بكثري فهو شاعر عبقري وعظيم          

 لن أترك   مبكان كبري، فلذلك أرجو أنْ تتلطف أيضاً وتبحث عن طريقك يف مصر بأي وسيلة ولكن                
 .املوضوع مطلقاً ذا الشكل نترك مدة زمنية مثالً من اآلن لبعد رمضان مثالً لتتلطف وتعطينا

 من حسن حظي لدي تفرغ هذه السنة من عملي تفرغ علمي لذلك بإذن اهللا يكون                :االبن حممد 
 .لكن إن شاء اهللا يف رمضان يكون عندك شيء. وهذا الشهر لدي كتاب أطبعه. فيه شيء
توجد أسئلة هنا من احلضور تفضل يا أستاذنا        .   أكون شاكراً ومقدراً وممتناً    :يخ عبد املقصود  الش

 . أنا اليوم قمت مبهمتك ال تؤاخذين تعديت على حقوقك
 . معليش ممكن أقاطع بكلمة بسيطة:عابد خزندار

 ... تفضل:الشيخ عبد املقصود
 من الديوان ولكنها موجودة بالفهرس       احلقيقة القصيدة اليت ألقيتها هي أسقطت      :عابد خزندار 

 .التابع للديوان
 ولكن ماذا يفيدين أا موجودة بالفهرس ولكن أريد القصيدة أنت              :الشيخ عبد املقصود  

 .أعطيتين املنت
 . أيوه نعم املنت غري موجود يف الديوان:عابد خزندار

سعيداً جداً إذا تلطفت     األمهية يف املنت وليس يف العنوان فلذلك أكون           :الشيخ عبد املقصود  
 ...علينا وتعطينا

 .قوم به إنك تطبع ديوانت طبعاً ضروري هذا عمل جليل س:عابد حزندار
 أنا سأطبع الديوان، أكرر طبع الديوان، يف كثري ما يعرفون عن الديوان              :الشيخ عبد املقصود  

 .هذا، يعين أنا ما أعرف عن الديوان هذا
ول شيئاً أن األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار نشر بعض قصائد             على فكرة أود أن أق     :عابد خزندار 

 .، ومل يشر إىل امسه"التيارات األدبية"محزة شحاته يف كتابه 
 . ومل يشر إىل امسك، هي أُخذت منك القصائد أساساً:الشيخ عبد املقصود

مل ينشر   ال ليست مين، ولكنها حلمزة شحاته ولكن أستاذ عبد اهللا يف ذلك الوقت               :عابد خزندار 
 .اسم محزة شحاته

 . أنا أعرف أا وردت لألستاذ محزة شحاته:الشيخ عبد املقصود
 . أيوه الذي نشرها مل يذكر أن مؤلفها محزة شحاته:عابد خزندار



 صحيح هل ممكن يا أستاذ عابد أن حتددها لنا ألن هذا الكتاب موجود               :الشيخ عبد املقصود  
 .عندنا وعندك

 .ألستاذ عبد اهللا نفسه اتصل با:عابد خزندار
 ...التصال به والتواصلا ال األستاذ عبد اهللا :الشيخ عبد املقصود

 .أنا أتصل به دائماً :)مقاطعاً( عابد خزندار
 وأنت إذا تفضلت كخدمة لوطنك ومواطنيك إنك تعطينا هذه القصائد            :الشيخ عبد املقصود  

نية، إذا تكرمت خنلص من اجلزئية هذه إذا        وهي موجودة يف الكتاب فقط لو أشرت لنا الصفحة الفال         
تلطفت علي ممكن توعدنا إنك تعطينا إشارة أن يف هذه الصفحة القصيدة الفالنية حىت ننشر القصائد                 

 .هذه ونوثقها ونعيدها لصاحبها
 .يوه طبعاًأ :عابد خزندار

ست حتت   أنا أعرف أن بعض قصائد األستاذ محزة مثل ما تفضلت هي لي            :الشيخ عبد املقصود  
ما عندك غريه يا أستاذ عبد اهللا ألنك ما         .  امسه، ألن األستاذ عبد اهللا أوردها يف احلقيقة ألسباب تدليلية         

 شاء اهللا عندك الشيء الكثري؟
 . أنا متأكد أن حممد سعيد بابصيل لديه أيضاً بعض القصائد اليت مل تنشر:عابد خزندار

صيل عاش بيننا جزاه اهللا خرياً فترة امتدت أظن من           األستاذ حممد سعيد باب    :الشيخ عبد املقصود  
أربع إىل مخس سنني لكن يف املدة األخرية من سنتني ثالثة تكاثرت عليه األمراض وبقي يف القاهرة، ما                   
مسعت أنه عنده، لكن ما مسعت أن األستاذ حممد نور صالح مججوم لديه أكثر من ذلك أكثر من                     

 .شخص
بالقاهرة نرتاد ندوة األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار وكان جيلس األستاذ            أنا أذكر كنا     :عابد خزندار 

 .محزة شحاته وكان يلقي علينا قصيدة ومث شحاته يهم بتقطيعها حدث هذا املنظر أمامي
 . وحصل أمامي أنا أيضاً:الشيخ عبد املقصود

 ؟دري ماذا حدث فيها ويأيت حممد سعيد بابصيل وخيطفها من يد وحيتفظ ا مث ال أ:عابد خزندار
 . حنن لنا اتصال باألستاذ حممد سعيد بابصيل:الشيخ عبد املقصود

 . أخوه بكر موجود هنا وتعرفه أنت:عابد خزندار
  من؟:الشيخ عبد املقصود

 . أخوه بكر:عابد خزندار



 أخوه بكر زميلي وحنن نتصل باألستاذ حممد سعيد بابصيل رأساً وعندنا             :الشيخ عبد املقصود  
 .تليفوناته ولنرى ماذا نقدر أن نصل إليه

 . ألن محزة شحاته كان يؤلف قصائد ويقطعها يف تلك األيام:عابد خزندار
 هذا حدث أمامي ألن األستاذ محزة شحاته شرفين أكثر من مرة ضيفاً              :الشيخ عبد املقصود  

 ضياء وأمام حممد    عندما أقمت يف بريوت أثناء عملي وحدثت القصة هذه أمامي وأمام األستاذ عزيز             
عمر توفيق رمحة اهللا عليه، وكان األستاذ قنديل موجود آنذاك يف بريوت، وهذه القصة يذكرها أناس                 

 .كثريون عن األستاذ محزة شحاته، هل تريد أن تضيف شيئاً يا أستاذ عابد
 . ال بس هذا الذي عندي اآلن:عابد خزندار

 . صورة من الديوان الذي عندك شاكراً و أرجوك أن تعطيين:الشيخ عبد املقصود
 .وأنا أثق فيك أنك تصوره وتعطيين له.  اآلن أنت صوره:عابد خزندار

 . تأكد سأعيده لك بكل أمانة:الشيخ عبد املقصود
 : سؤال عثمان مليباري يقول:عريف احلفل

مبا أنك عشت على ضفاف النيل وعاصرت محزة شحاته وإبراهيم فاليل، وأمحد قنديل،              
 . فودةوإبراهيم

 يف احلقيقة هذا السؤال متكرر ألنه من ضمن األسئلة اليت سألتها            :األستاذ عبد احلميد مشخص   
 .لألستاذ

 هنالك سؤال آخر ألحد اإلخوان يقول بالنسبة لالثنينية كان لديك صالون أديب             :عريف احلفل 
 يف مصر أو اثنينية؟ كان له اثنينية، ما الفرق بني اثنينيتك وهذه االثنينية؟

 ال، فرق ما شاء اهللا هذه جتمع جمموعة جيدة من األصحاب ويف             :األستاذ عبد احلميد مشخص   
 .مصر عدد حمدود كان يأيت هناك

 يا سيدي هي ليست قضية عدد ولكنها قضية نوعية، وأنا كنت أقول حنن              :الشيخ عبد املقصود  
ن هم ؟ محزة شحاته، والعواد،      امتداد، أنا أعين ذلك ألنه العمالقة الذين كانوا يرتادون صالونك أي           

والساسي، وأمحد عبد الغفور عطار، واألستاذ عبد اهللا عبد اجلبار، ونسيت أمساء كُثر يعين ما كان                  
 .منكم إال واردها إىل خري إن شاء اهللا

 : األخ ناصر البقمي يقول:عريف احلفل
 مبن تأثرت أكثر شيء؟



ياتكم يا أستاذ عبد احلميد أكثر شيء يف         ما الشخصية اليت أثرت يف ح      :الشيخ عبد املقصود  
 الدنيا؟

 . واهللا بني محزة والعواد:األستاذ عبد احلميد مشخص
  الشخصية اليت أثرت األستاذ محزة أكثر وإال األستاذ عواد؟:الشيخ عبد املقصود

 . العواد كان أسبق ألنه كان أستاذي يف املدرسة:األستاذ عبد احلميد مشخص
 . األستاذ عواد درسك يف املدرسة:الشيخ عبد املقصود

 . محزة فيما بعد:األستاذ عبد احلميد مشخص
 إمنا األثري إىل نفسك الذي أثر عليك وترك أثراً يف شخصيتك، هل               :الشيخ عبد املقصود  

 .شخصيته أم حمبته
 . واهللا أنا أحب محزة أكثر:األستاذ عبد احلميد مشخص

 على األستاذ عبد احلميد     - كما نعرف كلنا     -   إذن الشخصية احملببة   :الشيخ عبد املقصود  
 .مشخص األستاذ محزة شحاته

 فضيلة الشيخ الصابوين يسأل وحنن مل نسألك بعد عن الكرة يقول كرة القدم               :عريف احلفل 
 تغلبت على كرة الرأس وهو الفكر؟

 ... السؤال طبعاً هو لشيخنا الصابوين يقول:الشيخ عبد املقصود
كثرياً بقضية الكرة ومع األسف شغلت الكرة عملية مجيلة واإلسالم حض اليوم الناس تتأثر 

عليها وحض على الرياضة بصفة عامة، ما حض على الكرة حض على الرياضة بصفة عامة،                 
ولكن ال أرى اهتماماً يعادل اهتمام الكرة بالثقافة فما رأيك وما السبب ؟ ما األسباب الداعية                 

من اهتمامها بالثقافة والعلم ؟ باعتبارك إنسان رياضي وبذات          لذلك الناس تم بالكرة أكثر       
 ...الوقت ما شاء اهللا رجل مثقف وصحايف وأديب

 . أحب الرياضة ولكن أميل أكثر للفكر:األستاذ عبد احلميد مشخص
  ملاذا تعتقد ما وصل إليه اجليل احلاضر باالهتمام الكروي أكثر من الثقايف؟:الشيخ عبد املقصود

 . تقدر تقول التعليم أيضاً له تأثري عليهم، وهوايات تغلبت عليهم:ذ عبد احلميد مشخصاألستا
 أنا أقول رأيي فهل توافقين عليه، أنا من جيل كانت األمور حمصورة               :الشيخ عبد املقصود  

 وليس هناك ِمن أسباب التسلية مثل اليوم السينما والتلفزيون والفضائيات واالت واجلرائد، وما كان             
 هناك غري احلرم والدراسة، يعين أظنها من األسباب اجلوهرية أال تعتقدون ذلك؟

 . نعم:األستاذ عبد احلميد مشخص



 من الالعبني الذين تتذكرهم من نادي االحتاد؟ أول الالعبني؟ هذا سؤال كرة              :عريف احلفل 
 يروق للكثريين؟

 . والغراب عبد ايد كيال، وغازي كيال،:األستاذ عبد احلميد مشخص
  من الذي كان امسه يف االحتاد؟:الشيخ عبد املقصود

 . الزهران ما شاء اهللا حافظها:األستاذ عبد احلميد مشخص
 . طيب خلينا نوثق:الشيخ عبد املقصود

 . أبيض وأسود:األستاذ عبد احلميد مشخص
 . ما معىن أبيض وأسود أنا ما فهمت:الشيخ عبد املقصود

 . يعين زهران أبيض وزهران أسود:صاألستاذ عبد احلميد مشخ
  أيو يعين الزهران األبيض ما امسه؟:الشيخ عبد املقصود

 . صاحل زهران وكلهم صاحل:األستاذ عبد احلميد مشخص
  صاحل وصاحل، طيب أين األبيض وأين األسود؟:الشيخ عبد املقصود

 . يف االحتاد:األستاذ عبد احلميد مشخص
ماذا يا أستاذنا . يعين الصاحلان ما شاء اهللا كانا يف االحتاد    .  الحتاد كلهم يف ا   :الشيخ عبد املقصود  

 تتذكر من زمالئهم؟
 . جاد اهللا بدوي:األستاذ عبد احلميد مشخص

 احلارس من ؟ الرواس؟ احلجيلي؟ احلارس الرواس، ولكن جاد اهللا              :الشيخ عبد املقصود  
 احلجيلي؟ يف أي سنة يا أستاذ عبد احلميد تقريباً؟

 . ما أذكر السنة:اذ عبد احلميد مشخصاألست
  نادي جدة االحتاد، نتكلم عن االحتاد، يف جدة يف مكانه؟:الشيخ عبد املقصود

 . كانوا يلعبون بالقرب من حوش أمنا حواء:األستاذ عبد احلميد مشخص
 يعين دائماً كانت املقابر كما هو معروف على أطراف املدن ألين أتذكر              :الشيخ عبد املقصود  

 .ا النادي أنه كان يف تلك املنطقة، ألن هذه كانت خارج السور، نعم تفضلهذ
  األخ عبد الرمحن السبيعي يسأل ما هو أطرف موقف مر عليك؟:عريف احلفل

 يف واحد من أخوانا األستاذ عبد الرمحن يقول أطرف موقف مر بك يف               :الشيخ عبد املقصود  
 حياتك؟



 . طرافة إيه أي طرافة؟:األستاذ عبد احلميد مشخص
 طرف كترية، فكاهات، مقالب، مشاكل، فمثالً ما عمره مرت طرفة             :الشيخ عبد املقصود  

 ظلت عالقة يف ذهنك؟
 كان عندنا زهران أسود وزهران أبيض زهران، األسود           :األستاذ عبد احلميد مشخص    

ا ورقة كان   عكروت بس هداك كل يوم والثاين يطلب جزمة، يبغي جزمة ويبيع اجلزمة، جاءين كتبت أن              
 .احلريب عندنا فكتبت أعطيه باجلزمة، أعطي له جزمة

 . يعين تالعب باأللفاظ:الشيخ عبد املقصود
 جتربة رائدة يقول األستاذ حممد احلسون يبدو يل أصدر جملة املتحف مع إبراهيم               :عريف احلفل 

داد ماذا يذكر عن     هـ أصدر منها أربعة أع     ١٣٥٠احلسون أثناء دراستهم يف مدرسة الفالح جبدة عام         
 ذلك ؟

 هـ باسم املتحف    ١٣٥٠هذه حقيقة أنكم أصدرمت جريدة سنة       :   أوالً :الشيخ عبد املقصود  
هذا رصد مهم أنا ما أعتقد قرأت يف كثري يف الكتب والصحافة            .  أربع نسخ مع األستاذ إبراهيم حسون     

سباب اليت دعتكم تفكرون    ما األ .  طبعاً هذه صحف املدارس ما تذكر لكن شيء مجيل أن نذكره اليوم           
 يف إصدار هذه الصحيفة ؟

 واهللا تعلقنا بالصحافة وباألخبار ونقرأ ونريد شيئاً بامسنا وتصدر          :األستاذ عبد احلميد مشخص   
 .فتجرأنا وعملنا هذه اجلريدة
 . طبعاً كنتم تكتبوا باليد:الشيخ عبد املقصود

 . باليد:األستاذ عبد احلميد مشخص
  كم عدد كنتم تكتبون منها؟:ودالشيخ عبد املقص

 . ال، العدد حمدود:األستاذ عبد احلميد مشخص
  وما هي أسباب توقفها على األصح؟:الشيخ عبد املقصود

 ).الفلوس( هي على أساس التوكر :األستاذ عبد احلميد مشخص
 . التوكر الفلوس، ما يف فلوس، باعتبار املادة أساس كل شيء:الشيخ عبد املقصود

 األخ سعيد اهلادي يقول رسائل محزة شحاته حملبوبته شريين مل تنشر كاملة إمنا                :فلعريف احل 
نشرت بعضها يف كتاب إىل ابنيت حيث أنكم لكم عالقة بتراث املرحوم، أال ميكن أن ينشر باقي                    

 كتابات ومنها رسائله إىل جو ؟



 كان يسمح يل األستاذ      هو يف احلقيقة السؤال يكون بالشكل ده يعين إذا         :الشيخ عبد املقصود  
 الذي طرح السؤال هل هناك رسائل غري اليت نشرت إىل ابنيت شريين تعتقده األستاذ محزة شحاته ؟

 . واهللا ما يسلم ؟ ما عندي فكرة ما يسلم، قلت مبكتبته رسائل:األستاذ عبد احلميد مشخص
األستاذ عزيز   أصلوا ما وجدنا شيء ألين كنت على تواصل كبري مع             :الشيخ عبد املقصود  

ضياء واتصلت بالسيدة شريين شحاته اهللا يعطيها العافية هي مريضة اآلن، ووجدنا ليس هناك أكثر من                
 .الذي نشر

 . ما كان هناك حب بني عزيز ومحزة شحاته:األستاذ عبد احلميد مشخص
 هذا صحيح ألن األستاذ محزة شحاته كان للعلم متزوج أخت األستاذ             :الشيخ عبد املقصود  

وافترقا فأعرف أنه كان بسبب     )  يصري خاهلا لألستاذ عزيز ضياء    (عزيز ضياء فأتى بالسيدة شريين       
خالف ما يف حمبة، لكن السؤال أال توجد هناك رسائل غري اليت نشرت عند أحد، عند شخص معني،                   

 كما كنت تقول هذا الشعر موجود عند األستاذ حممد نور صالح مججوم؟
 . يف رسائل عند األستاذ عبد اهللا خياط:خصاألستاذ عبد احلميد مش

 األستاذ عبد اهللا خياط أنا مسعت مع األسف وأنت رأيت رسائل البنته              :الشيخ عبد املقصود  
 لألستاذ عبد اهللا، هذا الكالم صحيح، أنا أيضاً مسعت ورأيت           ةشريين غري اليت نشرت، رسائل، موجه     

ألستاذ عبد اهللا خياط كان يود أن يكون أحد          مع األسف الشديد كما قلت يف بداية احلفل أن ا           
املتكلمني الرئيسيني، لكن وجوده يف املستشفى حال دون ذلك وعلى أمل أيضاً أنا أعد أن أتصل                   
باألستاذ عبد اهللا عسى أن يعطينا صوراً ننشرها ألا رصد لألستاذ محزة شحاته، أي أحد من األخوان                  

األستاذ عبد اهللا خياط، األمساء اليت      د  ـشيئاً عن أحد، غري عن    يذكر شيئاً نستفيد منه، تذكر أستاذنا       
عبد اهللا خياط، األستاذ حممد نور صالح مججوم، األستاذ ابنكم قال إنه سيبحث بالنسبة              :  ذكرناها اآلن 

لشعركم، األستاذ خزندار اليوم ما شاء اهللا أيضاً أعطانا القصيدة هذه وأشار أنه يف التيارات األدبية يف                 
  .ائد نشرت عن األستاذ محزة شحاته لكن ما وضعتقص

 األخ عدنان حممد حسن فقي يقول إن األستاذ عبد اهللا بوقس قال بأنه يود أن                 :عريف احلفل 
 يعرف رأيكم إذا كانت املباراة بني نادي الشباب ونادي االحتاد، حتشجع مني؟

 . مالنا ومال الرياضة:األستاذ عبد احلميد مشخص
 كيف وأنت رجل كروي أنت ورطت نفسك باألساس بالشكل دا،             :قصودالشيخ عبد امل  

مؤسس نادي الشباب األول والرئيس األول، مث رئيس نادي االحتاد، يعين ما أحد أظن مجع احلسنيني                 
 مثلك، يف الرياض ويف جدة، فمع التوريطة هذه جيب أن جتاوب احملبة حتكون ملن لالحتاد والّ للشباب ؟ 



 . كنت يف الرياض أشجع الشباب ويف جدة لتشجيع االحتاد:ميد مشخصاألستاذ عبد احل
 ما شاء اهللا الرد سياسي، إذا كان يف الرياض حيب الشباب وإذا كان يف                :الشيخ عبد املقصود  

 .جدة حيب االحتاد، وإذا قالوا لك الزم واحد من االثنني ما يف غري كده
 . أين ما تنفذ فخراجها:األستاذ عبد احلميد مشخص

 أستاذ عبد احلميد الغربال هذا نوصل فيه للمنخل ماذا تكون النتيجة              :الشيخ عبد املقصود  
 .االحتاد أم الشباب، وأنت يف جدة

 . نعم يف جدة:األستاذ عبد احلميد مشخص
 نعم تقول االحتاد، ولو أين أنا وحداوي ما أعرف غري كده، حبكم                :الشيخ عبد املقصود  

 .االنتماء
 . ولّى الشباب:يد مشخصاألستاذ عبد احلم
 ! يعين احتادي:عريف احلفل

 يا سيدي عاد هذا رأيكم، حنترم اآلراء طبعاً بروح رياضية، ما أفهم يف               :الشيخ عبد املقصود  
الكورة رغم أين عضو جملس شرف غري أا شغلة مدورة، لكن طبعاً كل األندية هلا التقدير وكل                    

 .اإلخوان الذين يشرفون عليها هلم التقدير
هل يفكر األستاذ الضيف يف تدوين ذكرياته وبعض        :   الدكتور زاهد زهدي يقول    :عريف احلفل 

ما قاله من شعر انطالقاً مما يؤكده صاحب االثنينية من أن هذه الذكريات أمانة يف عنق صاحبها                    
 :لألجيال الالحقة ويقول له شعراً

 

ــز   ــى رم ــر مض ــن عص ــت م وال أن
. 

رتقـــل مـــا لـــديك فإنـــه كـــ 
. 

ــزو  ــزى وإذ تغــــ إذ تغــــ
. 

حـدث مبـا قـد كـنت تفعلـه يف مصر            
. 

 ــِرز ــارس بـ ــيها فـ ــت فـ إذ أنـ
. 

علــى اــالس أنــت تعقـــدها    
. 

ده حيول   واهللا أنا إذا كان يأذن يل األستاذ عبد احلميد، احلقيقة فالسؤال             :الشيخ عبد املقصود  
ألبنائه، باعتبار أم املالزمني له، األستاذ أوالً يتلطف علينا بالقبول برصد هذه الذكريات، وهم                 
يوالون، وخصوصاً االبن حممد له سنة تفرغ، فإذا كان متابعاً هلذه العملية فيكون قد خدم وطن خدمة                  

سنعتز به وسيكون رصداً من تاريخ      كبرية، وأنت يا أستاذنا توعدنا ذا، ألنه يف احلقيقة هذا تراث             
 .األمة

 . إن شاء اهللا:االبن حممد
 : سؤال أيضاً من األخ حممد سعيد يقول:عريف احلفل



 ما هي نصيحتكم ملن أراد أن يكون أديباً ؟
  أوه تفضل يا أستاذ ما رأيك ؟:الشيخ عبد املقصود

 . حسب استعداده هو إذا كان صحيح:األستاذ عبد احلميد مشخص
 يعين اجلواب صحيح، القضية ليست قضية أدوية تشترى من الصيدلية إمنا            :خ عبد املقصود  الشي

 .هي استعداد ومثابرة وعلم ودراسة، هذا شيء معروف، تفضل
خالصة هلذا السؤال، ما هي أسباب      :   سؤال من األخ عبد الرمحن املشايخ يقول       :عريف احلفل 

تقد أن جيل املثقفني اليوم يف حاجة إىل قراءة جتربتكم          غيابكم عن املشاركة يف مسرية الثقافة، وهل تع       
 اإلبداعية ؟

  السؤال من شقني، الشق األول ملاذا غبتم عن الساحة الثقافية ؟:الشيخ عبد املقصود
  . الشيخوخة:األستاذ عبد احلميد مشخص

كبرية  األستاذ عبد اهللا املشخص إذا يسمح يل أدي دوراً كبرياً وخدمة              :الشيخ عبد املقصود  
وكان ما يضن يكفي أنه صاحب صالون أديب سعودي يف مصر، وكانوا كل األدباء الكبار يرتادونه، مما                 
يدل أن له دور ريادي، فلذلك أنا ال أعتقد أنه ضن بشيء على قدر قدرته وطاقته وإمكانياته، وإضافة                  

 هـ وهو   ١٣٥٠رجل يف سنة    إىل ما نشره من إبداعاته ومسامهة يف الصحافة، مثالً ملا أراد يفكر أنه               
تحف مع قلة إمكانيتهم كانوا يصدرون منها أربعة        طالب يصدر مع زميل األستاذ إبراهيم احلسون امل       

أعداد، يعين هذه اإلمكانيات، هذه الظروف فبالتأكيد مل يتوقف إال لألسباب اليت يقوهلا، أن صحته، اهللا                
أن يكتب لنا ذكرياته، أما ما أعتقد أنه قصر،          يعطيه الصحة والعافية، تساعده أن يكمل على األقل          

 .وأعطى كل ما يستطيع، وأعطى صورة مشرفة للسعودي يف ذلك الوقت، بالنسبة إلخواننا املصريني
ذُكر أنك كنت سكرترياً لبعض الوزراء منهم       :   يف السرية الذاتية يف هذا السؤال      :عريف احلفل 

أول وزير للمعارف، أعطينا بعض الذكريات وأنت        جاللة امللك فهد بن عبد العزيز، الذي كان           
 .سكرتري لشخصية مثل شخصية خادم احلرمني

 . هو كان رئيس جلنة األنظمة وأنا سكرتريها:األستاذ عبد احلميد مشخص
 . أال يوجد أي موقف معني مر تذكرونه لنا أو شيء، عن امللك عبد العزيز:الشيخ عبد املقصود

امللك عبد العزيز ما كنت أجلس معه ما كان بيين وبينه إال               :األستاذ عبد احلميد مشخص   
 .التليفون

  طيب مثالً يف أي مكاملة، التليفون علشان إيه ؟:الشيخ عبد املقصود
 . مكاملاته أي اتصاالته:األستاذ عبد احلميد مشخص



 . كنتوا احتضرون له مكاملاته:الشيخ عبد املقصود
 . أيوا طبعاً:األستاذ عبد احلميد مشخص

 الشيخ اشتغل معه يقدم له مكاملاته، واألمري سلطان أيضاً اشتغلتم معه يف             :الشيخ عبد املقصود  
الزراعة، ألنه يف نفس الوقت الذي تعني فيه خادم احلرمني الشريفني وزيراً للمعارف عين فيه األمري                  

 سلطان وزيراً للزراعة، هل لكم أي ذكرى معه ترصد ؟
 واهللا ال ذكريات خاصة، يعين األمري سلطان أعرفه من زمان،            :شخصاألستاذ عبد احلميد م   

 .قبل ما يصري وزيراً للزراعة، من أيام الدراسة
  كيف كانت املعرفة بينكم ؟:الشيخ عبد املقصود

 . هي مسألة اتصاالت وتليفونات:األستاذ عبد احلميد مشخص
ألمراء، من كان كثري الصلة      بسبب وجودكم يف القصر، من عرفتم من ا        :الشيخ عبد املقصود  

 بكم ؟
 . ما يف شخص معني:األستاذ عبد احلميد مشخص

 . يعين مثالً األمري حممد بن عبد العزيز اهللا يرمحه هل مثالً عرفتوه:الشيخ عبد املقصود
 . ال، هو ليس بالقصر:األستاذ عبد احلميد مشخص

  من األمراء يف القصر ؟:الشيخ عبد املقصود
 . األمري منصور:احلميد مشخصاألستاذ عبد 

إخوانه طبعاً  .   األمري منصور كان بالقصر قبل أن يصبح وزيراً للدفاع          :الشيخ عبد املقصود  
األمري مشعل، األمري متعب، هؤالء كانوا يف القصر، من غريهم ؟ األمري سعد بن عبد العزيز يقول                   

 األستاذ أن لكم صلة به، هل هلا خصوصية معينة ؟
 . ال، الصلة صلة مودة وحمبة، هو ساكن خارج القصر:بد احلميد مشخصاألستاذ ع

  لكن كانت يف صلة خاصة ؟:الشيخ عبد املقصود
 . نعم:األستاذ عبد احلميد مشخص

 أليست مميزة بشيء معني، أقصد اآلن يف صديق مع صديق، خيتارون أن              :الشيخ عبد املقصود  
 .يذهبوا سوياً، أو خيتصون بشيء

 . هي املودة والتقدير فقط:احلميد مشخصاألستاذ عبد 
 . هذا دائماً إن شاء اهللا، هذا اإلطار العام:الشيخ عبد املقصود

  وال تسأل عن شيء آخر ؟:األستاذ عبد احلميد مشخص



 ما أسألك عن شيء آخر، أنا أصالً ما عندي سؤال آخر، أكثر ما أن                 :الشيخ عبد املقصود  
 . يف اإلطار الذي تريدهتكون كلها بريئة وكلها إن شاء اهللا

 يف اخلمسينات يا شيخ كنت تعمل يف السنترال ما رأيك يف اجلواالت يف األيام                :عريف احلفل 
 هذه بعد مرور هذه السنوات ؟
 . هذا السؤال من زميلنا العريف نفسه األستاذ حسان كتوعه:الشيخ عبد املقصود

 .ت أنت من زمن اخلمسينات اجلواالت اآلن ما رأيك فيها اآلن، ما دم:عريف احلفل
  وهل تستعملها اآلن أم ال ؟:الشيخ عبد املقصود

 . ال، ال أستعملها، جواالت مفضوحة:األستاذ عبد احلميد مشخص
 ملاذا ؟!  مفضوحة :الشيخ عبد املقصود

 . كل واحد يستمع هلا:األستاذ عبد احلميد مشخص
 مضبوطة، كانت يف السابق ممكن       ال ترى هذه القصة ليست متام ليست       :الشيخ عبد املقصود  

 .ولكن ليست لك حمبة أن حتمل جواالً. أما اآلن فال
 . ال، ال أمحل:األستاذ عبد احلميد مشخص

 . إذن أنا وإياك نؤلف حزباً يف هذه القضية:الشيخ عبد املقصود
 . والسالم عليكم

  ))اخلتام(( 
ء بالذكريات العبقة لتاريخ رجالنا      إذن ال منلك يف اية هذا اللقاء الشيق وامللي         :عريف احلفل 

األفذاذ الذين سبقونا يف جيٍل مضى إال أن نتقدم بالشكر والتقدير لسعادة ضيفنا فارس هذه االثنينية                 
األستاذ عبد احلميد حامد مشخص وأبنائه وصحبه الكرام، وشكراً لكم أنتم أيها األحبة على حضور                

قادمة مبشيئة اهللا ستكرم األستاذ األديب الكبري املعروف حممد سعيد          هذه االثنينية، ونذَكِّر بأن االثنينية ال     
طيب، والدعوة عامة، دون رقاع أو دون فاكسات، ونرجو أن يكون احلضور مبكراً، كما ذكر الشيخ                
عبد املقصود، عند الساعة الثامنة والنصف لظروف خاصة، حيث أن االثنينية ستنتهي عند احلادية                

 .عشرة والنصف
 أنا أؤكد أننا سنبدأ بإذن اهللا الساعة الثامنة والنصف، وإن شاء عندما              :عبد املقصود الشيخ  

نقصد احلادية عشرة والنصف نكون منتهيني من العشاء وكل شيء فلذلك أرجو من اإلخوان رجاًء                
 .حاراً أن يتفضلوا بالتشريف مبكراً لنبدأ مبكرين، وشكراً للجميع



ة الشيخ عبد املقصود خوجه بتقدمي عروس االثنينية، دعونا          إذن اآلن يقوم سعاد    :عريف احلفل 
نسميها لوحة االثنينية وهي يف ثوا املزركش هذا، هدية تذكارية، لوحة االثنينية لسعادة األستاذ عبد                
احلميد مشخص، يقدمها سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه ذه املناسبة السعيدة، سائلني اهللا سبحانه               

كما يقدم سعادة الشيخ عبد املقصود لوحة هدية تذكارية          .   عمره بالصحة والعافية   تعاىل أن ميد يف   
للفنان خالد خضر، شكراً لسعادة ضيفنا، وللحضور وإىل أن نلتقي جمدداً يف األسبوع القادم                  

 .نستودعكم اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 
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