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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :فتتح األستاذ حسان كتوعه األمسية بالكلمة التاليةا
 باحلمد لنفسه، والصالة والسالم على خري خلقه        ديم، واحلمد هللا الذي توح    بسم اهللا الرمحن الرح   

 .وخامت رسله سيدنا ونبينا وحبيبنا حممد وعلى آله أمجعني وصحبه
أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة السادة احلضور السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأسعد اهللا             

  .ليلتكم بكل خري
 االحتفاء الكبري أن أرحب حبضراتكم أمجل ترحيب وحنن جنتمع سوياً يف             يطيب يل يف بداية هذا    

رحاب هذه الدار العامرة، لنكرم يف اثنينية احلب والوفاء أديباً وكاتباً ومثقفاً كبرياً ومعروفاً هو سعادة                 
ه ، فبامسكم مجيعاً نرحب بسعادت    )الثلوثية(األستاذ حممد سعيد عبد اهللا طيب صاحب الصالون األديب           

وصحبه الكرام وعلى بركة اهللا وكاملعتاد نبدأ هذا اللقاء املبارك بتالوة آي من الذكر احلكيم تالوة                  
 ... الشيخ حممد حسن العبيدي

  ))السرية الذاتية(( 
 . م١٩٣٩ألستاذ حممد سعيد عبد اهللا طيب من مواليد مكة املكرمة عام  •
 

 :املؤهالت العلمية
 .علوم السياسية من جامعة امللك سعود بالرياضبكالوريوس يف االقتصاد وال •
 .ليسانس يف احلقوق من جامعة القاهرة •

 

 :املناصب
 .شريك ومؤسس وعضو جملس إدارة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق •
 .رئيس جملس إدارة امة املين الدولية •
 .]اركتس السعوديةانترم[ية نرئيس جملس إدارة الشركة الدولية للخدمات اإلعال •

 



 :املناصب السابقة
 .مساعد مدير إدارة اجلوازات واجلنسية مبكة املكرمة •
 .رئيس قسم الدراسات التطبيقية مبدارس الثغر النموذجية جبدة •
 .مدير مكتب وزير احلج واألوقاف •
اد العضو املنتدب للشركة السعودية للمعارض واألسواق الدولية عضو جملس إدارة شركة احت              •

 .الفنانني بالقاهرة
 

 :املشاركة العامة
 ).جامعة امللك عبد العزيز جبدة حالياً(ساهم يف تأسيس جامعة جدة األهلية  •
 .كاتب غري متفرغ يف الصحف احمللية •
 .رعاية نشاطات النشر يف امة واإلشراف على العديد من املطبوعات •
فاق اإلعالن بالقاهرة فرباير    خرياً للمؤمتر العريب آل   شارك يف العديد من املؤمترات اختري رئيساً ف         •

 .م١٩٨٧
عضو جلنة الوثائق واملطبوعات مبنظمة الصحة العاملية، مكتب شرق البحر األبيض املتوسط                •

 . مجهورية مصر العربية-باإلسكندرية 
 . القاهرة–عضو جملس إدارة احتاد الناشرين العريب  •
 .فواز للسكن التعاوين جبدةعضو جملس إدارة مشروع األمري  •
 .عضو اجلمعية الدولية لإلعالن، نيويورك •
 ١٩٨٢ اململكة العربية السعودية     -عضو جملس إدارة مجعية اهلالل األمحر السعودي، الرياض           •

 .م١٩٨٧ -
 مث  ١٩٨٧عضو جملس األمناء وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس العريب للطفولة والتنمية، عمان              •

 .القاهرة
 .عضو مجعية أصدقاء القلب جبدة •

 

سعادته متزوج وله ابنتان وولد حيفظهم اهللا، مرة أخرى أهالً وسهالً بفارس هذه الليلة وبصحبه                   •
األفاضل وبكم أنتم أيها السادة والكلمة اآلن الترحيبية لصاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد                

 : املقصود حممد سعيد خوجه



 عادة الشيخكلمة صاحب االثنينية س(( 
  ))عبد املقصود حممد سعيد خوجه 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم                 
على خري من أُعلم وأَعلم وعلَّم الذي بعثه اهللا رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ديه إىل يوم                   

 .الدين
 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأسعد اهللا أوقاتكم بكل خري:األساتذة األكارم

ضيف أمسيتنا الكرمي الذي أرحب به أمجل ترحيب بامسكم مجيعاً أكرب من أن يعرف، ألنه                  
شخصية اجتماعية وثقافية هلا ِثقَلُها، فاألستاذ الكبري األديب األريب حممد سعيد عبد اهللا طيب الذي                

ة قد شيد لنفسه جمداً ثقافياً بناه بكدِه وعرقه وكفاحه الطويل، وركضه املتصل يف عامل                 حنتِفي به الليل  
وحيق للبعض أن يطعن بأن شهاديت فيه جمروحة، نظراً للصداقة الوطيدة اليت مجعتنا منذ زمن                ...  الكلمة

 مل يكن للجوانب    طويل جداً، ولكن ما يفت يف هذا الطعن إن اثنينيتكم منذ بدأت فعالياا وهللا احلمد               
بل إن بعض من سعدنا بتكرميهم مل أرهم قبل          ...  الشخصية واامالت أي موقع يف خارطة عطائها       

أمسية التكرمي، ولكين قرأت بعض إنتاجهم األديب والشعري أو أطلعت على جانب من فكرهم                 
امالت مكان لَما لَِبثَ    وإسهامام، وممن رشحهم لنا ثقاة نعتز برأيهم وعلمهم وفضلهم، ولو كان للمج           

حبيبنا وضيف أمسيتنا بعيداً عن منصة التكرمي طوال هذه السنني، حىت إذا ابتعد عن موقعه املعروف                 
كواحد من أبرز اإلعالميني يف وطننا احلبيب ويف البالد العربية سعت إليه االثنينية لتسعد بتكرميه لنقول                

الصادقون فيها حتية طيبة مباركة من القلب إىل القلب إن          له من خالهلا كلمة شكر هو اجلدير ا، وحنن          
شاء اهللا، والبد يل من كلمة مصارحة اعتراضية يف هذا السياق مضموا أننا كثرياً ما نكون يف حاجة                   
ماسة للتحاور مع بعض األساتذة الكرام الذين ميسكون بزمام املسؤولية، وكنا نأمل أن تلتقي معهم من                

بثهم شجوناً ونتبادل معهم الرأي يف شؤوننا واملشورة يف بعض القضايا اليت منا               خالل االثنينية لن  
كمواطنني وتعنيهم كمسؤولني، ولكن من احملاذير اليت كانت تصدنا عن ذلك ما قد يفسره البعض مما                 
ال خيطر على بال، ولقطع دابر ذلك، اختذت االثنينية منهجاً سارت عليه ولألسف أحياناً أصارحكم                

ين أحس بأننا قد قسونا بذلك ورمبا ظلمنا أنفسنا، ولكن أحياناً الضرورات تبيح احملظورات، وعلى                أن
سبيل املثال ال احلصر كم كنا حباجة للتحاور يوم أن غريت مناهج الرياضيات باملدارس، وكم كنا                  

ك أن هناك   حباجة للتحاور حول اخلطوط العريضة بشأن اخلطة اخلمسية يف كل مرة قبل طرحها، وال ش              
آراء تستحق أن تؤخذ بعني االعتبار، ومبا أن ضيفنا الكبري كان ليس يف موقع املسؤولية احلكومية ولكنه                 



يف موقع مؤثر بال شك، هلذا ها أنتم عرفتم السبب الذي جعلنا البعيدين يف االثنينية باألمس القريبني                  
 ...اليوم نسعد بتكرميه يف هذه األمسية املباركة إن شاء اهللا

لقد اقترن اسم األستاذ حممد سعيد عبد اهللا طيب الذي حنتفي به هذه األمسية بعملني ثقافيني                  
أحدمها على املستوى العام واآلخر على املستوى اخلاص أو الشخصي باألصح، فقد بىن                :  جليلني

الشركة للمعرفة هرماً عرب شركة امة لإلعالن والنشر والتسويق، والسؤال كيف يتأتى ذلك واسم               
يدل على أا تعمل يف جماالت حمددة هي اإلعالن، العالقات العامة، التسويق فمن أين جاء اهلرم املعريف                 
                    ِنيامة التجاري الذي ب إال إذا كان يف األمر مبالغة من نوع ما، والواقع أنّ من ينظر إىل نشاط شركة

سألة نشر الكتاب اليت أوالها ضيفنا      على قاعدة الربح واخلسارة كأي عمل جتاري آخر قد يتعجب مل           
الكبري عنايةً خاصةً ودافع عنها دفاعاَ مستميتاً، رغم معرفته التامة بأن نشر الكتاب وتوزيعه يعترب غُرماً                

هامة يف عقل املثقف    يف ميزان التجارة الصرفة أو قد تتعادل كفتاه يف أحسن األحوال، فارتبط اسم تِ              
اب، ونظراً ملا للكتاب من قيمة وجدانية عظيمة وتراث أصيل يف نفوسنا مجيعاً              واملواطن العادي بالكت  

فإن امة قد استفادت من هذه اإلرث احلضاري الضارب يف التاريخ وحولته ملصلحتها بدأب وحنكة                
رة خطوسلفاً  رباِن سفينتها الذي حنتفي به الليلة ودفع ضيفنا الكبري بثقله كله ملعركة النشر اليت يعرف                

خوض غمارها، ولكنه وظّف علمه وخربته وعالقاته االجتماعية املتينة حىت خرج كتاب امة إىل حيز                
 أربعمائة للكتاب من السعودية وغريها      - وأردد   -الوجود حيث تم نشر ما يقرب من أربعمائة كتاب          

ء الفكري، وبذلك احتل    من الدول العربية، الكثري منهم من الشموس والنيازك املضيئة يف ساحة العطا           
الكتاب مكانته كواجهة ثقافية رفعت امسي الوطن وبالتايل امة يف كثري من احملافل الوطنية واإلقليمية                
والدولية، وقدم بذلك خدمةً ال تقدر بثمن، وسيظل التاريخ يذكر هذا العمل بكثري من التقدير وحيفظ                

 نشر الكتاب فإا قد كسبت امساً راسخاً برسوخ         الفضل لذويه، فإن كانت امة قد ضحت يف مشروع        
الكلمة والكتاب يف وجدان كثري من املثقفني على امتداد الوطن العريب، وحبمد اهللا استطاع فارسنا من                 
خالل بعِد نظره أن يفتح أكثر من مخسني فرعاً ملكتبات امة تعترب كل مكتبة بيدراً للثقافة واملعرفة اليت                  

 . على امتداد ربع الوطن احلبيبشع نورها ضياًء
أما األعمال األخرى اليت كان له السبق يف رسائها عرب امة فمنها مشروع إعالنات الطرق اليت                
ساهم مسامهة فاعلة يف إزالة كثري من التشوهات اليت كنا نراها يف الطرق السريعة اليت تربط بني مدن                   

مكانات كل معلن وتصوره للطريقة املناسبة       اململكة، كان الوضع يسري بطريق عشوائية وحسب إ        
للوصول للمستهلك إىل أن جاء مشروع امة إلعالنات الطرق لريتفع باملستوى احلضاري ويغرس               
املتعة واجلمال كقيمة حضارية له أمهية خاصة يف اتمع، ويعترب عالمة من عالمات الرقي والتقدم الذي                

ن إىل مطاراتنا الدولية اليت هي يف الواقع نوافذ وساعة مير عربها            مث انتقل مجال اإلعال   ...  تفاخر به األمم  



آالف البشر يومياً يف كل اجتاهات الكرة األرضية فما أروع أن تكون هذه النوافذ مضيئة بلمسات                  
 .اجلمال واإلبداع الفين واحلسي الذي أحسنت امة توظيفه خلدمة أهدافها التجارية

امللف الصحفي بنوعياته املختلفة اليت بلغت أربعة عشر إصداراً          مث جاء ضيفنا الكبري مبشروع      
وهي شؤون النفط، شؤون اليمن، شؤون العامة، العقارية، االقتصادية، الصحية، القانونية، وشؤون              
الطريان والسياحة، االقتصاد واألعمال باإلجنليزية، البنوك، االستثمار الغرف التجارية والصناعية،            

ء، وبالتايل أصبح كل متهم جيد ما يعنيه يف تنسيق أنيق، وشكل جذاب وحمتوى                الصناعة والكهربا 
يضمن له جرعة أسبوعية من مثرات الصحف اليت تعج ا الساحة كل يوم، وأىن للمتهم أن جيد الوقت                  

زء األكرب من يوم عمله هلذا الغرض؟ إن         ـالكايف لقراءة تلك اإلصدارات املختلفة ولو خصص اجل        
ي يعتبر عمالً رائداً وإضافة تستحق الثناء والتقدير واإلشادة، واألهم أن امة هي                امللف الصحف 

ول الذي أرسى قواعد ِإعمال فن اإلعالن والعالقات العامة وتسويق الصحف واالت             العمالق األ 
ئاً لضيفنا  والكتب والكثري من املطبوعات ِوفْق أسس دراسات املفاهيم العاملية احلديثة املعروفة، فهني             

 ...الكبري مبا أجنز وقدم وعمل خلري وطنه ومواطنيه
 مبا حتفل به من ضجيج وهدير، باعتبارها مركزاً جتارياً هاماً           ةوإذا صرفنا أنظارنا عن ارات جد     

وقبل أن تغفو أعيننا مع احلرف، فإذا أردنا أن نتلمس غذاًء للروح يف موطن من مواطن الثقافة والفكر                  
شعر فإن أرواحنا حتماً ستهفو إىل الثلوثية اليت يعقدها ضيفنا الكبري يف دارته العامرة مساء               واإلبداع وال 

االت الثقافة والفكر واألدب والصحافة واملال      جكل ثالثاء واحة فواحة العطر يؤمها مجع كبري من ر          
ي أشرت إليه    وهي ما عنيت به العمل الثقايف اجلليل الذي يأيت على املستوى اخلاص الذ              -واألعمال  

آنفاً، وهي باملناسبة امتداد ملا كان يعرف بشلة السطوح، حيث كانت تعقد على سطح دارة والده                  
املرحوم الشيخ عبد اهللا طيب، واجلدير بالذكر أن هذه الشلة من أقدم الشلل حيث قبل العهد                    

عرايب :  ل املشايخ رمة منها على سبيل املثا    كالسعودي، وكان روادها صفوة من رجاالت جمتمع مكة امل        
سجيين رئيس كاتب العدل الذي له أياد بيضاء على كثري من أهل مكة املكرمة، وطاهر الطيب وهو                  
ليس من عائلة ضيفنا الكرمي ولكنه من عائلة كرمية وقد كان مساعداً ملدير األمن العام آنذاك، وعبد                  

م خوقري، وعلي سقا وغريهم من      الرمحن حممد إمساعيل، وحممد علي خوقري والد زميلنا الدكتور عصا          
 وقد ذكرت غيضاً من فيض، وحبمد اهللا         - رمحهم اهللا مجيعاً     -كبار شخصيات مكتنا احلبيبة آنذاك      

صارت الثلوثية معلماً بارزاً يف احلياة الثقافية يف ليايل جدة احلاملة وجزءاً لصيقاً ا فما من مثقف يزور                   
 وحيرص كل احلرص على زيارة منتدى الثلوثية ويتعرف من          ة أو خارجها إال   ـاملنطقة من داخل اململك   

خالهلا على عدد كبري من مثقفي املنطقة، ويسعد بالتعرف عن كثب على صاحب الثلوثية الذي له من                  



امسه نصيب وأي نصيب، فهو حممد حممود يف سريته، سعيد يف ذاته ليسعد من حوله، طيب يف جوهره                   
 .لكثر بهوكرمي عنصره فهنيئاً ألصدقائه ا

 الذي جيلس إىل ضيفنا الكبري ويستمع إىل حديثه املمتع فإنه ال ميله أبداً وإن طال السهر                   اأم
وامتد إىل ساعة السحر، ألنه ببساطة يأسرك ببيانه الساحر وأسلوبه الساخر وبديهيته احلاضرة وذاكرته              

 إىل النفوس، وال تراه إال هاشاً       القوية اليت تسعفه يف معظم األوقات، حلو املعشر يف أصالة مكية حمببة            
باشاً لبق العبارة أنيقاً يف ملبسه وجملسه واهتمامه بضيوفه حىت حيسب كل واحد منهم أنه صاحب                  

ثر باهتمامه وكلهم يف ذلك سواء، إا جنومية اتمع وملكة خيتص اهللا ا من يشاء               أوة لديه واملست  ظاحل
احب ملكات عديدة من أمهها أقواله الكاريكاتورية املشهورة        من عباده، على كل، فإن ضيفنا الكبري ص       

 .لديكم واليت يعرفها جل أصدقائه واليت ال تبدأ إال بعد الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل
 .كما أنه من الرجال الذين حيترمون آراء اآلخرين كاحترامهم ألنفسهم وآرائهم وأفكارهم

ا من عمق   ـه اليت اكتسبت عمقه   ـاره املميزة وذكريات  ـوأفكبه  ر بتجا ضيفنا الكبري ِسفْر غين   
 .العالقات االجتماعية اليت بناها عرب سنوات من العطاء املتصل

وختاماً جلكم يعرف أن أبا الشيماء درس احلقوق يف مصر وخترج منذ ما يقرب من ثالث                   
من احلصول على إجازا حىت     سنوات واحلقيقة أنه مل يكن حباجة هلذه الدراسة ولكن مل يكن أمامه مفر              

كما نقول حنن املكيون، وهو اآلن يعد العدة لبدء صفحة جديدة من حياته             "  يشقح عتبتها "يستطيع أن   
 وتذكروا قويل وليس بعد سنوات طوال، وأنا متأكد مما أقول، أنه            -ه  ـاملديدة إن شاء اهللا بفتح مكتب     

لماً وعلى رأسه نار وأي نار ستكون؟ علمها عند         لن متر سنون قليلة بإذن اهللا إال وسترون أمامكم ع          
 ).املوحامي(ريب وسيكون احملامي الكبري وليس 

وعلى أمل أن نلتقي يف األسبوع القادم لتكرمي الصحفي املعروف األستاذ مسري عطا اهللا الذي                 
 مع الكلمة   سيحضر من لبنان خصيصاً تلبية لدعوة االثنينية فأهالً وسهالً ومرحباً بكم وبكل من يتعامل             

لنحتفي به ونستفيد من علمه وجتاربه، إن االثنينية كانت ستسعد هذه األمسية بتشريف رائد الرواد                 
أستاذنا الكبري عبد اهللا عبد اجلبار الذي حرص آلخر حلظة على احلضور لتكرمي فارس هذه األمسية، إال                 

ية سيقرؤها بالنيابة عنه زميلنا     أن ظروفه الصحية مل متكنه من ذلك فأفضلَ بكلمات تقرأ هذه األمس            
 . األستاذ أسامة السباعي فليتفضل



  عبد ا عبد اجلباركلمة األستاذ الكبري(( 
  )) يلقيها �يابة عنه األستاذ أسامة السباعي

 .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا
 .أيها السادة احلضور السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 الشيماء شخصية مرموقة فعالة هلا تأثري واضح يف جمتمعنا ال حبكم عمله الطويل يف جمال                  أبو
اإلعالم والتسويق، وال لعالقاته االجتماعية الواسعة فحسب وإمنا ألنه رجل موهوب يعرف أسباب               
 النجاح كذلك، بل إن هذا العامل األخري والذي خلق العاملني السابقني، وكلنا يعلم كيف بدأ من                 
الصفر يبين حجراً فوق حجر يف تؤدة وصرب وإحكام، ومبرور الشهور واألعوام أصبح لدينا هذا الكيان                

 ...املعروف لدى العامة واخلاصة يف بالدنا احلبيبة
أبو الشيماء أديب مثقف على دراية كبرية مبا جيري يف العامل ويف دنيا العروبة وشؤون بالده                  

ن املثقفني وِمن ثَم فإن األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه له هو             خاصة، دراية يغبطه عليها كثري م     
تكرمي للعمل الدؤوب لإلخالص والتضامن، للثقافة الرفيعة، للوطنية الصادقة، فحياك اهللا أيها املكِرم              

 - والدك الوطين اجلهري حممد سعيد عبد املقصود خوجه           -احملتِفي، وال غرو فأنت شبل ذاك األسد        
 أخذت عنه حب الثقافة واألدب وتقدير الرجال املخلصني يف اثنينيتك الرائدة الفريدة زادك              -هللا  رمحه ا 

 .اهللا توفيقاً ومتعك وذويك بالصحة والسعادة
يقضي حممد سعيد طيب يومه، ويومه ميتد إىل ساعة متأخرة من الليل موزعاً بني               :  أيها السادة 

وقضاء مصاحل من يقصدونه عرفهم أم مل يعرفهم يبذل كل           عمله وبني اهتمامه بالعالقات االجتماعية      
ضرب مثالً واحداً خلدمة    أجهده باهلاتف بالفاكس بالزيارات اخلاصة، وال أريد أن أحتدث عنها ولكين            

معنوية، أديب سعودي قادم من سوريا حجز له مجرك احلدود الشمالية كتباً كثرية، وباءت كل حماوالته                
 بأيب الشيماء فإذا هي بعد أيام أو بعد أسبوعني تصل ويتسلمها صاحبها               لتسلمها بالفشل، استنجد  

 .األديب كاملة
أيها املستمع الكرمي إذا حتدث إليك حممد سعيد طيب فال يزودك باخلرب املبذول أو املبتذل كما                 

ر، فإذا  تفعل كثري من وسائل اإلعالم، وإمنا يزودك باخلفايا واألسرار بعد أن يهتك عنها احلجب واألستا              
األسباب اجلوهرية لكل خرب أو حدث تبدو لك واضحة جلية، وتشعر حينئذ بأكثر من الغبطة                   

، كل ذلك مع براعة يف التصوير وأناقة يف التعبري، أناقة أصيلة نابعة             واالنبهارواإلكبار، تشعر بالدهشة    
 ...من ذوق أديب رفيع ال تألق مفْتعل



الشيماء والزهراء هذا هو السائد،     :   أصغر من أجنب بنتان    للطيب مع عبد الناصر   :  أيها السادة 
غري أن له ابنة ثالثة قام بتربيتها كما رىب أخاها وأختيها، وقد أحس أخوا وهم يف غضارة السن بالغرية                   
منها ألن أباهم يقضي معها وقتاً أكثر مما يقضيه معهم، لكنهم ما لبثوا أن أبتدأوا بأمهم الدكتورة فائقة                   

حبتها حباً مجاً، فإذا هي حتتل من قلوم مجيعاً أخصب مكان، منت وتفوقت وأجادت ما جييده                  اليت أ 
أتراا ويف جمال ختصصهم، إال أا تفردت مبيزة مل تكن هلن وهي الثقافة، ولذا أطلق عليها بعض الرجال                  

 ).امة الثقافية(شيماء الواعني لقب ملكة مجال الثقافة، أيها السادة حيوا معي االبنة الثالثة أليب ال
الشعر املعاصر على   (أيها األخوان حينما كتبت مقدمة لكتاب أستاذنا الكبري مصطفى السحريت           

طالِت املقدمة فحجزت قلمي أن ينشرها أبو الشيماء كتاباً مستقالً، والسبب أنين            )  ضوء النقد احلديث  
. كانت اإلعالنات عن كتاب من مقاالت ع      كنت أيامها مستشاراً ثقافياً لتهامة، وكذلك الشأن حينما         

ع تتابع للسبب نفسه ولسبب آخر هو أن تبوب املقاالت على حماور، كل حمور يضم موضوعات                  
 .متجانسة، وأنا ال أذكر هذا إال ألبين حرص أيب الشيماء الشديد على أن ينشر يل شيئاً

الشرق " جفري فنشرها يف     وأعود ملوضوع املقدمة فقد تكرم الصديق الكاتب املبدع عبد اهللا          
اجلفري كاتب شريف يعيش بسن قلمه ولكنه       .  حينما كان مشرفاً على الصفحات الثقافية ا      "  األوسط

كانت رسائل مفخخة  "  احلياة"حمسود ووطين خملص، ويف عهد األستاذ جهاد اخلازن رئيس حترير جريدة            
يد بالقتل ففضحها اجلفري معلناً أن ال تراجع        تأيت إىل اجلريدة من الصهاينة وأذنام، وكذلك رسائل د        

حىت وإن كانت النتيجة استشهاداً يف سبيل املبدأ         "  احلياة"عن خطته ومواقفه ومواقف احملررين يف        
كم كاتب يف العامل العريب يقفون هذا املوقف؟ ولو مل يكن للجفري هذا             ...  والوطن والعروبة واإلسالم  

 ...حيا اهللا اجلفري الفدائي الشجاع... ننا ال نقدر العاملني املخلصنياملوقف وهذه الفدائية لكفاه ولك
 طيب نقاط التقاء كثرية منها اجلرأة والثبات على املبدأ،          وحممد سعيد   إن بني الصديقني اجلفري   

ل اآلالم يف سبيل الوطنية أو يف سبيله ويف سبيل الوطن، أيها السادة متحدثني ومستمعني وأنتم                 ـوحتم
لصديق حممد طيب حياكم اهللا ألنكم تكرمون رجالً صادقاً خملصاً ما أحوج بالدنا إىل كثري                تكرمون ا 
 . من أمثاله

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

 وبعث إلينا خبري األنام فعلمنا وعلم        بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي أكرمنا باإلسالم         
 .األمة بكاملها مما علمه اهللا



 وكيف يل أن أعلق أو أحتدث بعد حديثي أخي عبد           - ال عطر بعد عروس      -أيها األخوة يقالُ    
املقصود خوجه مث هذه اإلفاضة من أستاذ هذا اجليل األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار، لكنين أشعر بأن من                   

علينا أن نكرمه كرجل طيب بعمل طيب يف بلد طيب، ومرحباً به يكَرم اليوم يف هذه                حق هذا اإلنسان    
الليلة الطيبة ويف هذا البيت الطيب واملنتدى الطيب، أبو الشيماء مواطن خملص مكي حىت العظم                  
حجازي حىت الثمالة، هذا الرجل استطاع أن يصنع لنفسه جمداً من خالل الكلمة، ومحل مشعل هذه                 

 وال شك أين مل     - وعفا اهللا عين كم قمعته يوم كنت يف السلطة ولكن عفا اهللا عما سلف                 -مة  الكل
أندم يف تلك األيام أن أقمعه فقد كنت أثأر لنفسي مما أصابين منه ومن اجلفري ومن باخطمه فقد كانوا                   

خي يتسلطون على قصصي يوم كنت يف دنيا الطلبة ويتآمرون على ذلك، لكن الذي يعجبين يف أ                  
األستاذ حممد سعيد طيب هو تلك الرتعة إىل الثقافة وإىل التعمق يف قنوات الثقافة واإلبداع الذي                   
أكرمه اهللا سبحانه وتعاىل به يف أن يفكر يف أن تواكب الثقافة يف هذه البالد التيارات املختلفة اليت جتري                   

لعربية السعودية، وهلذا فتهامة بدأت     من حولنا فيصطاد منها قنوات ويوظفها خلدمة الثقافة يف اململكة ا          
كمؤسسة إعالنية ولكنه حوهلا إىل مؤسسة إعالمية ثقافية واستطاع أن جيمع الناس من حوهلا فال جيعلها                
منفردة وجيعل كل مثقف يعتقد بأنه من أسرة امة، وإن من حقه أن يبعث كتابه إىل امة، كل هذا                     

ت والكثري منا مل يستغلها االستغالل احلسن، كانت فيه اجلرأة            يف فترة الطفرة اليت مض     استغلهاجلهد  
وقد كلفته هذه اجلرأة على ما أعلم إال أنه استطاع يف النهاية أن يصل إىل حمطات تحترم وحيقق أهدافاً                   
ال يعتز ا هو مبفرده بل نعتز حنن معه ا، وعندما كنت يف وزارة اإلعالم كنت أشعر بأن من حق امة                     

لينا أن نشجعها ألا رافد أساسي من روافد الثقافة واإلعالم يف البالد قبل أن تكون رافداً عالنياً                   ع
عابراً، قدرته على توظيف عالقاته جعلتنا على مقربة، وجعلت الكل يتعاون من أجل هذا احلدث                  

 نِشر وبعضها من كتب     الكبري، مث أن تلك اإللتفاتة إىل النشر والعناية ذا العدد الكبري بالكتب الذي             
التراث يف بالدنا، وبعضها لشعراء وأدباء مضى زمن مل نقرأ عنهم، استطاع أن يبحث عنها وينقحها                 
ويطبعها ويروجها، هذه مبفردها أصبحت نوافذ ثقافية للمملكة العربية السعودية تطل على اخلارج يف               

نقرأ ولكن قلّ من يقرأ لنا يف اخلارج أو          نعم و  - ونتثقف   - نعم   - أصبحنا نستقبل    - فيه   انقطعناوقت  
يعرف شيئاً عن آداب هذه البالد وثقافتها، فكان هلذا الرجل ولتهامة الفضل يف هذا األمر، إنين أحيي                  

اذ حممد سعيد طيب وأعتز به يف هذه الليلة فهذا الرجل مثقف ومبدع وعمل بصدق                ـي األست ـأخ
فقد كان خلف حممد سعيد طيب أكثر من        -  امرأة خلف رجل ناجح     -وإخالص وكانت خلفه دائماً     

امرأة، أمه الرؤوم وسيدة زوجة فاضلة وبنات فاضالت والعزيز الذي يشرفنا الليلة عبد الناصر، وأسأل               
اهللا أن جيمعنا دائماً على خري وأكرر شكري وتقديري لألستاذ عبد املقصود خوجه وبامسه وباسم أسرة                



دائماً والسالم عليكم ورمحة    .  وبالثالوثية ونسأل اهللا أن جيمعنا على خري      االثنينية نعتز مبحمد سعيد طيب      
 ...اهللا

احلقيقة املتحدثون الليلة كثر وطبعاً شخصية أيب الشيماء هذه احلقيقة وقد              :  عريف احلفل 
 ...اعتذرت االثنينية لبعض األخوة من الكتاب الذين

 .احلقيقة ليس للبعض بل للكثريين: الشيخ عبد املقصود
 . والسبب حىت نترك فرصة للحوار مع الضيف يف اية هذه االثنينية: عريف احلفل

 كلمة األديب والكاتب الصحفي الكبري واملفكر املعروف(( 
  ))السيد عبد ا جفري 

أيها األخوة يعيدين احلب إىل هذا امللتقى األديب التكرميي االثنينية املقصودية، وعندما يقودنا               
مكنة فذلك ألن األمكنة تصدر الراحة للنفس وتشيع األلفة يف الصدر، وألن األمكنة               احلب إىل األ  
 ...شاعر وصدى الرتداد كل موجةموجة حلركة امل

تواصلَ باحلب  ...   األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه       -االثنينية  -وصاحب هذا املكان    
       باحلب ليلغي قَفْر ومتسك ،البغض وفاءاً وتكرمياً وناقوس ذكرى    )  اثنينيته  (فجاءت...  اجلحودلينسف

 ...مجيلة تسجل للغد من أرشيف احلاضر وقفة حمبة يف موقف وفاء
أشكر األستاذ عبد املقصود ألنه أعاد استقبايل يف اثينيته وما عدت إال ألنه له ذلك احلب حلركة                 

مل تنجح القطيعة يف     وهو حب مل يستطع خالف الرأي ذات يوم أن يوصد بابه، و             -املشاعر يف نفسي    
االنفراد بالغضب لتجعله املستقوي الظلوم على الصداقة، وال على احملبة خاصةً وأن أبا حممد سعيد                 

الورقية املزخرفة يف مسائنا فتحلق حول رؤوسنا ومتطر علينا فرحاً            )  الطيارات(ميتلك موهبة إطالق    
 ...وعطراً

تفي حبب رجل، أو برجل يستنبت كفاحه حمبة        يف ليلة الوفاء هذه ليلة الفرح وعطر التكرمي حن         
احملبني وحمبة كل من ال يبخس الناس أشياءهم، أراه اآلن أمامي بشعره األبيض الذي خيفيه بصيغة من                  
الواقع، أو بشباب عزميته وخوض غمار احلياة ببياض نفسيته وبكل صراحة أقواله اليت ما تبدلت منذ                 

مثلما حنن سنبقى ضد    ...  االً شديدي املناعة ضد التلون والنفاق     حىت صرنا رج  ...  كنا صبيانا وفتيانا  
 )...املوسيقى املفضلة تتجلى(عبثية التسلي بألعاب املهارة املؤقتة، نتمسك بأبعاد كلمة تقول 



قوالً (ليلة الفرح وعطر التكرمي الطيب حنتفي برجل مسيناه يوماً          ...  يف ليلة الوفاء املقصودية هذه    
حنتفي برجل مل ننس امسه ولكننا      )  مبدأ يعرف طريقه  (وتابعناه يوماً   )  قارئاً ماً (وماً  ووصفناه ي )  طيباً

 ...استمزجنا كنيته ابنته البكر فناديناه أبو الشيماء أو أبا الشيماء حىت ال حيتج صديقنا أسامه السباعي
يف تربة هذا   أبو الشيماء مسرية عمر، ورفقة أصيلة راسخة برسوخ جذورنا العائلية اإلنتمائية             

الوطن املعطاء معطرة هذه اجلذور بأعماق أرض مكة املكرمة اليت نتشرف باالنتماء إىل قبلتها وإىل                 
 ...عروبتها وإىل أمنها وأماا

أيب (فذلك ملبلغ إعتزازي ا مع      ...  قد سبقت كل الكلمات   )  رفقة(وإذا كانت هذه الكلمة     
لكنها رفقة العمر كله منذ قادتنا أيدي آبائنا        ...   سنني فهي ليست رفقة هالمية وال رفقة بضع      )  الشيماء

مبكة )  الرمحانية(تعارفنا هناك يف املدرسة     ...  ووالة أمرنا من دلع البيت إىل بدء التلفت يف املدرسة          
رفقة (من هناك ابتدأت    ...  املكرمة وجتاوزنا يف فصل واحد، وكنا ندرس على األرض فوق احلنابل            

لتكرب وتنضج  ...  وامل التعرية ومن اخلدوش ومن حماوالت املشائني بنميم        لتبقى أقوى من ع   )  العمر
مبادئ وقيم وانتماء وعشق هلذا الوطن وعشق أهلنا فيه          :  وتصبح رفقة عظيمة مبا غرسناه فيها من       

 .جذورنا فيه وأحالمنا فيه وعرقنا فيه، وتعبنا له ومن أجله
 !فمن هو حممد سعيد طيب؟

 ال رابط بينها أحسبه مجلة مفيدة، هذه اجلملة املفيدة تأيت أحياناً             لن يكون أحد املفردات اليت    
واضحة كل الوضوح بكل أبعادها ورموزها وتأيت أحياناً كالنص اإلبداعي الذي يعجب النقاد                 

 .فيحاولون سرب املزيد من معانيه ومراميه
ب وعي املثقفني   تصوي(اهلدف منه كما قال أحد املثقفني        ...  وتأيت أحياناً فكرة سلسة سردية    

 ...وأعاننا اهللا على عقول بعض املثقفني الذين جندهم حيرثون يف البحر) وعقوهلم
وحممد سعيد طيب صاحب أسلوب ساخر عندما يكتب لكنه يصر أن ال يعترف لنفسه ذه                 

ونصها أنا معروف   ):  أدونيس(وكنت أحاول أن أقنعه ذات مرة واسترجعت معه عبارة قاهلا           ...  املوهبة
 !!كل خاص يف أمريكا واليابان والسويد وامسي معروف أيضاً على نطاق واسع يف األملانية واألسبانيةبش

 فهل هذه املعرفة هناك أقنعتنا به هنا؟: فأصغى حممد سعيد مث قال يل
وحممد سعيد طيب يذكرين برمزين كبريين عظيمني يف مسرية عمرنا معاً أحببنامها معاً أيضاً،                

اً وبقيا يف أفكارنا ووجداننا معاً، األول هو حممد عبد الصمد فدا، املريب املميز واملثقف                وتأثرنا ما مع  
وقد كان مديراً ملدرستنا    …  الذي كان يتواضع أمامنا رغم قوة شخصيته وقوة منطقه وبيانه وخطابه             

ه النخبة   كنت وحممد سعيد طيب نتشرف باختيارنا فيها كان مع هذ          –ولكننا مع خنبة من     )  الرمحانية(
معلماً، مربياً، موجهاً، صديقاً، يهمه أن نبصر قبل أن نرى، وأن نصغي قبل أن نتكلم، وأن نفكر قبل                   



وبكل أبعاد هذه النهضة اخلليقة أو السلوكية يف شخصية حممد فدا رمحه اهللا كنا نقف أمامه                ...  أن خنطو 
 .حنترمه وال خنافه حناوره وال ننافق له

شحاته يف شعره وقوته وجزالته ويف كنوز عقله اليت صمم هو رمحه اهللا              الرمز اآلخر كان محزة     
فلم يكن شاعراً فحالً فقط وال مبدع       )  رفات عقل (بوصيته البنته شريين شفاها اهللا أن يضع هلا عنوان          

 ته ونفسي هعبارة نثرية حافلة بالشفافية بل كان أيضاً غارس أفكار وفالح مبادئ من هنا تنامت يف فكر                
 شخصية حممد سعيد طيب أبعاد وصفات ومميزات هاتني الشخصيتني حىت أن أبا الشيماء يصدر               حىت يف 

أحياناً حبركات يديه وتعبريات وجهه ما كنا نفتش به يف شخصية حممد فدا وهو يعتز ذا وإنْ حاول                   
 .البعض أن يقلّد حممد سعيد طيب ومل يفلح

صية االستقاللية يف وهي بالطبع ليست      لكن سن النضج عند حممد سعيد طيب بلورت هذه الشخ         
) لويس عوض (سن النضج عند سارتر وال عند كولن ويلسون وأظن سيزعل مين لو قلت وال عند                  

أبو )  رؤى(ذلك أن حصاد قراءات حممد سعيد طيب وخمزونه ثقافته قد شكال قناعات وتأمالت وحىت               
ة أخرى وبتمرد اإلنسان الذي يبقى دائم       الشيماء بعني الناقد تارة وبإحساس اإلنسان الذي يعاين تار         

 ...التطلع إىل االعتبار
املوسيقى املفضلة اليت تتجلى    :  أعتذر إليكم فقد أطلت واحملبون لضيفنا الليلة يشكلون بال شك         

 .كما أسلفت
بكلماته حممد عبد الواحد أجده     )  اجلذاب(لكن املشاكس املشاغب الضاحك الباكي والكاتب       

 :وأعجبين فقال عنه) بورتريها(المح شخصية حممد سعيد طيب وكأنه رسم له قد سبقين إىل رسم م
إنه يتحدث بثقافة العقاد وبالغة طه حسني وبلهجة عمدة أجياد وشجاعة أبناء الشبيكة وعذوبة              

 ...ماء زمزم فتشعر مع كلماته أنك قد شفيت متاماً من الورم
ا كانت البذور والتربة والسقيا حلياته      أحسبه)  حممد سعيد طيب  (بقيت نقطة هامة يف حياة أخي       

له أن يفخر مبرجعه    ...  القراءة:  املديدة إن شاء اهللا الذي يفاخر وجياهر به ويسود احملافل اليوم وهي            
وعبارة حممد سعيد   ...  ِعشقُه ورفيقه يف السفر وحىت سرير النوم       )  الكتاب(األعظم يف ثقافته وهو     

 "... آدمالقراءة هي اللي ختليك بين" :الدائمة
عن مؤسسة  )  الكتاب العريب السعودي  (ويحسب حملمد سعيد طيب أنه أصر على إصدار سلسلة          

ِتهامة برغم تكلفتها وقلة حصادها يف املبيعات وذلك دف خدمة الكتاب وجذب الشباب إىل القراءة               
 .وتعريف اجليل اجلديد بكتاب رواٍد ومبدعني

 عبد املقصود خوجه بصديقه     -معزبنا بالزاي ال بالذال     ويف هذه الليلة حني حيتفي صديقنا و       
املميز حممد سعيد طيب إمنا حيتفي أيضاً بالكتاب الذي أحسبه صديقنا مجيعاً وحيتفي بالقراءة ومن على                 



هذا املنرب ندعو أبناءنا وبناتنا شبابنا إىل التوجه حنو الكتاب إىل القراءة اليت جتعل الشخص بين آدم حبق                  
 ...و الشيماء واليت تفتح آفاق املعرفة وجتعل اجلميع حيسن الكالم على األقلكما قال أب

أهالً بأيب الشيماء يف ليلة احملبة والوفاء وشكراً أليب حممد سعيد على لياليه املشرعة بأضواء                  
 ...العرفان

 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ى دائماً سيد النفس وسيد هذا املكان،       سيدي السيد عبد اهللا جفري ستبق     :  عبد املقصود خوجه  

مكانك دائماً سويداء قليب فقد أُمرنا حببكم آل البيت رضا وحمبة وأمنت من الذوابة، سيداً كرمي اخللق                  
 - أيا السيد    -والنفس بذرت وتعمل على بذر احلب دائماً فليس يل أن أمد الرموش لتسري عليها                 

وأحب أن تعلم أن مكانتك يف نفسي دائماً احلب وسيبقى ذلك ما          املالك لقلوبنا حباً حبب وطيباً بطيب،       
 ... تردد يف النفس نفس وأهالً وسهالً ومرحباً بك دائماً وأبداً

 

  ))كلمة سعادة األستاذ الكاتب واألديب الصحفي حممد الدبيسي(( 
خشية بسم اهللا الرمحن الرحيم، وطاب مسعاكم وطاب مقدمكم أيها األجالء لوقار صمتكم هذا              
 .تعتري كلمايت مغبة أن جترح وعثاء كالمي إصغاءكم النبيل فأعفو وأصفحوا وليغفر اهللا يل ولكم

 :أيها األجالء
 ...نستوقد محيم اللقاء ونستعذب جذل اللقيا
 ...ونغتبط بشارة امللتقى وحنن نتحلق الليلة

 ...مدخرين ساعات من أعمارنا لقراءة نبذ من سرية
 ...ثل أمامكمللرجل املا... الوفاء

 هذا الكهل الذي يقتعد مكانه بينكم مضيئاً بالتجربة
 ...جملالً بالتاريخ ايد... وضاء بالذكر احلسن

 :أيها األجالء
 يكرم... وبالطيب... وعن الطيب... اليوم للطيب

 ...حممد سعيد طيب" انسا ومثقفنا..."عبد املقصود خوجه" سادن الوفاء "
 ... تضيئون أنتم روعته وتزرعونالذي) االثنينية(يف عرس 

 وضاءة اإلنصات... وضاءة احلضور... يف سدميه الليلي
 ...وروحانية... وصدق الدخيلة... صدق الداخل... وقبل



 ...وشفافية ومضِه يف عيونكم وحرارة مودته يف أكفكم
 ومفرس جذوره... ومنبعه... وأرحييته يف كلماتكم
 ...يف أعماقكم الندية

 :ءأيها األجال
 ...حممد سعيد طيب

 تتيحه يل... امسح يل سيدي أن أجانف هامشاً تعبريياً
 ...ألالمس مكانك وال مكانتك... قدرايت

 ألمم ذلك الغور املتباهي يف تارخينااأن ... وامسح يل يا سيدي
 ...يوم أن عمدت قبل سبع وثالثني عاماً وأنت يف غرة شبابك... الثقايف
 يبة الثانوية على أن يكتبوا إليك عنتستحث مدرسة ط... األبيض

 نشاطهم الثقايف وطلبك تعيني مراسل لك يزودك بأخبار نشاطهم
 :كما يلي... وتنشره بينهم فكان رد مدير املدرسة... املدرسي حىت تعرضه للناس

 الفاضل حممد سعيد طيب املوقر
 حتية طيبة وبعد

اسل لكم ليقوم بتزويدكم بأخبار     حول طلبكم تعيني مر   /  ١٧/١١فباإلشارة إىل خطابكم يف     
النشاط املدرسي باإلضافة إىل ترشيح األوائل من طالب املدرسة لنشر نبذة عن تاريخ حيام مع                  

نفيدكم بأننا عهدنا هذه املهمة إىل األستاذ إبراهيم مظهر واملشرف على هذا اللون من                ...  صورهم
 وسنوايل إن شاء اهللا إرسال ما نراها صاحلاً          شاط املدرسي باملدرسة وهو الذي سيتوىل هذه املهمة        نال

 .للنشر
ونبعث إليكم من طيبة عددين من النشرات الثقافية اليت تصدرها اللجنة الثقافية املدرسية رجاء               

 .لإلطالع عليها واختاذ ما ترونه حنوها وتقبلوا مزيد االحترام
 ...مدير مدرسة طيبة

 ... التنميةيا سيدي وحنن نتهجى مالمح... يف تلك السنة
 ونشرع يف أجبديات التكون ونرترع طريقنا حنو البناء مؤسسني

 ...بنيتنا التحتيتة للحضارة والرقي اليت تنعم ا اليوم
 ...وعندما كنا نكتب حروفاً أوىل ممهورة بإمسنا... يف ذلك احلني

 ...هم الثقافة وتبعاا... وأنت معبأ بذلك اهلم... على خارطة الثقافة
 )امة(ألقرأ مشروع ) الفعل( ذلك استشعر



 ...الذي جتاوز ثالمثائة كتاب... بنشر الكتاب السعودي
 وراءه" أنت"املختلفة والذي كنت ... يف آفاق املعرفة

 ...ومتابعاً ملعطياته ونتائجه... وعامالً على تنفيذه... خمططاً الستراتيجيته
 ...حممد سعيد طيب" امة "

 " عضو جملس اإلدارة والعضو املنتدب"ركيبة الثنائية إال وصفها الالحق مل أكن أعلم من هذه الت
 ...ورفيقة ربع قرن من حياتك... إال أن امة ربيبتك

 ...قاربت تعبها بإجنازك النبيل
 ...متثل يف جهدها... إذا أعطيت للعمل االستثماري وجهاً حضارياً خالقاً

 ...سساتنا التجارية والثقافيةاإلجناز الذي مل حتققه أي من مؤ... املعريف
 ...وسرية... ومكاناً... أيها الطيب زمناً... امسح يل
 ...وضاءة صوتك املخالف... أن أجادل

 ...حماطٌ الة عظمى من الكالم والشهادات املواقف" حممد سعيد طيب "
 ...حماط الة عظمى من الرؤى والتوجهات

 ة وجهل الدمهاءومشجباً يطرح على علياء أطرافه سوء اخلاص
 ...والرؤى الطموحة... غري الرأي احلر... ومل تكن

 ...وعمقها... الغارقة يف صدقيتها" والالء "
 ...وحيثياا... املستيقنة سندها

 ..عندما استبان وجه احلقيقة بالرأي املخالف الشجاع
 جذرياً للرؤى) وجوداً(متاهي بوجودها ... كانت بصمة صوتك

 ...يعطي لألشياء" واٍع"دود منطق يف ح... املوضوعية
 ويعطي لألشخاص مكانتهم وإنسانيتهم... قيمتها احلقيقية

 ...وحقهم يف االختالف
 ..استوضح اجلمع مساحة التعددية يف شأوها... وعندما

 ...والفعل املغري النابه... واملعطى الناجز... البعيد للرؤية املضيفة
 ...كان صوتك أميناً يف بث طموحنا

 ...ئاً يف إقدامه وثباتهجري
 ...ويتقاطرون زرافات ووحدانا... أما عندما ينادي الواقفون

  احلقيقيفاملثقبأحقيتهم يف متثيل ... إىل اإلمياء لآلخر



 فإن روية االختبار ونظر الصائب... واادل الالمع
 ...تستطيب مأله بصوتك...  تزدهيه لسد فراغ مؤمللقاًأ... تستهدي مشوخ وزنك

 وحجازيتك العذبة املعتقة... لنافر األجشا
 ...وهللا رجال... فللَّه أنت

 ...ورحم اهللا املتنيب عندما قال
 وكل مديح يف سواك مضيع... أال كل مسح اليوم باطل

 ...أيها األجالء
 ...وهي حتمل وهن قائلها... وكم هي خمجلة كلمايت
 ليجتاح صقع أمساعكم

 ... قامة هذا الرجلأمام... وكم تتضاءل عقرية كلمايت
 ...مث كم هي شاقة وعسرية قراءة سرية الرجال

 أيها األجالء
 ...حبديث منحتموه قيمة باستماعكم... شكراً الستغراقي جزءاً من وقتكم

 ...فشكراً ملنحتكم القيمة
 شكراً وعذراً... حممد سعيد طيب: أيها الرجل األشم
 ...شكراً لك يا سيدي

 ...النفسي عنكألنك منحتين شرف احلديث 
 ...وأثاقلت ركاب... وعذراً إن قصرت يب مطية حربي

 ...حديثي الوصول إىل مأرب ائك الفاره
  وعظمتك الناده

 ...وهللا األمر من قبل ومن بعد
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 كلمة األديب املعروف األستاذ عبد الفتاح أبو مدين (( 
  ))رئيس النادي األدبي جبدة

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محد الشاكرين، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين              
 .ورمحة اهللا للعاملني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين وبعد



 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد
ىل الصاحب األعز صاحب هذه الدار العامرة رجل        يف يوم الطيب أقول إمنا يقدر الكرمي كرام، إ        

ملّاح وهو حيسن اختيار التوقيت يف اختيار تكرمي الرجال، وهذه خاصية يتميز ا الناون من الرجال يف                 
 والوفاء  اإلتقانالوفاء إىل أهله والسيما الذين أدوا دوراً يف احلياة بكثري من النجاح ومن الربوز ومن                 

دهم والتزم أولئك الرجال الشجعان الذين يتحملون اختاذ القرار يف الوقت            فحسب هلم جهدهم وأي   
ة حممد سعيد طيب وهو رجل ذو مروءة وهذه الصفة الغالية اليت حتلى ا              ااملناسب ومن هؤالء بال موار    

العرب أخذت يف االحنسار يف أيامنا هذه، لقد كنت حريصاً أن أقول مثل هذه الكلمة يوم كرمته امة                  
ليلته ولكن إحتفاء رجال األعمال كما يبدو ال يعىن ذه االهتمامات، فهو أشبه مبلتقى صفقة جتارية                يف  

وشكراً لألخ  ...  على وجبة سريعة تتم ليالً واراً مث تنفض تاركة إتفاق عمل يتم أداؤه بعد ذلك                
 صديق عزيز كلمة وفاء،     األستاذ عبد املقصود خوجه الذي أتاح الليلة الفرصة يل وألمثايل ليقولوا يف            

 .وهم إذا مل يؤدوها فهم مقصرون، وأّوشك أم أقول إم جاحدون
وقد عرفت أخي أبا الشيماء عن قرب يوم كان العضو املنتدب لشركة امة، وكنت أعمل يف                 
مؤسسة البالد للصحافة والنشر قبل حنو ربع قرن، وكنت وما زلت أغشى منتداه األسبوعي الثالثاوية               

 أرى فيه أمنوذجاً من اخللق القومي وأدب النفس والتقدير واإلحتفاء بأصدقائه ومن عرف                 فكنت
ويعرف، وهذه األخالق مسة الرجولة وعنوان اإلنسان املهذب الذي يقدر الناس ويرتهلم منازهلم                
 بسماحة اخللق وأدب تعامل كرمي، والذين عركوا احلياة وعركتهم وهم ذوو بصرية حيسنون التعامل مع              
خمتلف شرائح اتمع ويف أي جمتمع وتلكم خصائص برزت فيهم واتسموا ا وهذه الصفات قليلة ألن                
التوازن يف الناس أمناط، وما أكثر ما نعرف وخنالط وهم يف ظاهرهم أسوياء بربيق يتلبسونه، ولكنهم ما                 

 تبدو مجيلة يف أحيان     أكثر ما يكبون بعثرة ألسنتهم وكربيائهم املوهوم فيشوهون الصورة اليت كانت           
 ...كثرية

إن حممد سعيد طيب حقيق ذا التكرمي ومبزيد من التقدير ألنه رجل ذو خلق ومهذب النفس                 
وصديق أصدقائهم تساؤالً عنهم ومبادرم يف مشاركتهم ما يسر ويسوء، وهذا خلق كرمي عال، واألخ               

          ى بالثراء وأصحابه غنماً بالسماحة     يف األمم مقاييس أدب نفوسها، والتاريخ والوصف العايل ال ينع
 :والكرم ال يكونان يف مذموم ناقص وصدق شوقي يف وصفه لسيد اخللق 

ــاألخ ــنفس ب ــوم ال ــتقـفق مـالق تس
. 

ــ  ــرك لألخ ــرجعـصــالح أم هـالِق م
. 

 

 :مث قال
ع وِخمِ ـوالـنفس مـن شـرها يف مـرت        

. 

ـ          ري عافيةٍ ـوالـنفس مـن خريهـا يف خ
. 



وإنك لَعلَى خلٍُق   :  ل ذلك وصف الكتاب العزيز عليه الصالة والسالم بقوله عز وجل           ـوقب
 وهي أبرز مسة ما يوصف ا إنسان بعد تقواه وحسبنا بسيد الرسل إمام املتقني، احلديث ثري                  عِظيم

 الذي يتحلى باملُثُِل والشجاعة والنفس      عنك يا أبا الشيماء ألنك مثال الرجال الناضج الويف السمح،          
اليت تقْدر فَتقَدر، وإنك لذو تسامح وصرب واتزان خلقي مسات غالية ألا قيم أخذت تنحسر يف عامل                  
املاديات وندرة االهتمام مبا نعرف، إنين وصحبك وهم كُثْر سعداء بك وسعداء الليلة بتكرميكم أما                 

 الليل والنهار ألنك ذو قيم وذوق وحس        اختالفوإنك لتتعهده يف    تقديرك فأنك قد غرزته منذ زمن،       
 :وأدب نفس، وهذه خصال للنفوس الكبار اليت عناها أبو الطيب بقوله

تعـــبت يف مـــرادها األجســـام  
. 

وإذا كانـــت الـــنفوس كـــبارا   
. 

 

أنت تشيعه وحتافظ عليه بتلقائية ليست      فهنيئاً لك ذا االحتفاء وهذا التقدير ألنه رد جلميل           
مصطنعة ولكنها تنبع من نفس هي مسة امسك، وإنك لتحسن إىل الناس فأنت إذن تستعبد قلوم فطاملا                 

 . كما قال الشاعر-استعبد اإلحسان إنساناً 
 وقبل ختام هذه الكلمة     -حتية إليك يف ليلة الوفاء ألنك أهل للوفاء والفضل للحياة الكرمية             

 وأكرب الظن إا ال تفي بواجب احملتفى به أرجو أن تأذنوا يل باإلشادة برجل بوفاء جاء من                   -وجزة  امل
أجل وفاء من بلده غري القريب وهو املوظف امللتزم بدوام عمله جاء بعبق األدب احلي التصويري ال                  

اذ الشاعر األستاذ   ليقول مثلنا نثراً ولكنه يتحدث شعراً، ذلك هو األخ الصديق الويف املخلص األست             
محزة بن أمحد الشريف رمز من رموز الوفاء يف زمن عز فيه الوفاء الصادق فشكراً لفضله ووفاءه وملثل                  

 ...هذا فليعمل العاملون
 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ))الكبري األستاذ حييى توفيق حسنقصيدة الشاعر (( 
ري األستاذ حيىي توفيق حسن تشرف عريف        هذه قصيدة الشاعر الرقيق واملعروف الكب      

 .احلفل بإلقائها نيابة عنه نظراً ملرضه
 :يقول سعادة الشاعر يف فارس هذه االثنينية

 ــجيه واألدب شــا ي ــعر م ــر الش وأظه
. 

 ــتب ــالم والك ــرس واألق ــتم الط تي
. 

          بعـد الـيوِم يـا عرب فكـيف تصـدر
. 

  ــد ــا تقاع ــا ملّ ــاألمسِِ آزره ــن ب م 
. 

  إلـف املنابــر مــن دانـت لــه اخلطــب
. 

ــبق    ــيب الل ــعيد الط ــن س ــد ب حمم
. 

ــراح يســعى بــال وعــي ويضــطرب ف
. 

هـن ينشر مؤلفَ  ـٍب مل جيد م   ـم كات ــك 
. 



فـــال يـــئن وال يأســـى ويكتـــئب
. 

الطفــل مبــتهجاً نشــرته فغــدا ك  
. 

 ــب ــالص ينتص ــح واإلخ ــد يفص فاجله
. 

ـ       ـ ن آث ـفلسـت أمـدح م اره نطقت ـ
. 

اد احلرف حيتجب  ــاب وك ـد الشع ـعن
. 

ذ حِجبت ـحرف م ـيا رافد احلرِف ضلَّ ال 
. 

ــت  ــن ال ــد م ــذٌ و ــكبلفخ فاز ينس
. 

ــاغلهم  فا  ــاِم ش ــذِه األي ــناس يف ه ل
. 

عمـى البصـرية وهـج الـروح يستلب        
. 

ــرهم  ــل فك ــد ش ــرض ق ــه م كأن
. 

ــتعب   ــاق وال ــربك اإلره ــت يط فأن
. 

ــبه  ــاٍل لســت تطل ــراحِة ب ــأنعم ب ـاف
. 

 

 )) عمر خياطكلمة أستاذ�ا الكبري الصحفي األديب املعروف عبد ا((  
 .احلمد هللا والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 ...إخواين الزمالء، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: أساتذيت الكرام
يعرف اجلميع ممن ضم جملسنا أنين لست من عشاق امليكرفون عادة ولكن هذه الليلة غري عادية                

 ...ةأو هي فوق العاد
 الضيف والكثري   اختيار يقدر جهد املضيف الذي يبذل الكثري من الوقت يف           استثناءفجميعنا وال   

ل مِثواألدباء املعاصرين الذين ت   ...  وقد كان له فضل تكرمي مجيع الرواد      ...  من اجلهد يف إقناعه باملوافقة    
 ...معطيات حفالت تكرميهم ثروة للمكتبة العربية وشهادة على العصر

ً        ...  ضاً الليلة وأي  حنترم الضيف ملواقفه اليت متثل       - وال استثناء     -غري عادية ألننا مجيعا
 ...الرجولة

 : قوله-وقدمياً روي عن اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
ــب ــرجـخماط ال ذوي العقــولـة ال

. 

ــي  ــا بق ـــوم ــن اللـت م ذات إالـ
. 

ــيل    ــن القل ــل م ــاروا أق ــد ص وق
. 

ــيالً    ــدهم قلـ ــنا نعـ ــد كـ وقـ
. 

 

هذا يف عصر الفاروق من قبل ألف وأربعمائة عام أو تزيد، أما اليوم فألن افتقارنا للرجولة يعادل                 
 ...يف ضيفنا دافعي هلذه الكلمات) الرجولة(وهلذا كانت ) للوفاء(افتقارنا 

يف حني أن من حتترمهم فإمنا      ...  لعواطف والعواطف قُلَّب  هناك من حنبهم ولكن احلب حتكمه ا      
 ...نقدر فيهم الرجولة اليت معطياا الشهامة والوفاء

انتقى ...  عرفت األخ حممد سعيد طيب من مطلع شرخ الشباب لكننا سرنا يف طريقني خمتلفني              
ولكن حنترم  ...  معهقد خنتلف   ...  عرفته صاحب رأي  ...  هو طريق الثقافة وترديت يف دروب الصحافة      

فيه متسكه مبا يقتنع من رأي، وهذا يذكرين بكلمة قرأا عن عالقة أديب بآخر تصف حالة االختالف                  



هو :  احلاصل بينهما، وأحسبه ميثل واقع احلال بيين وبني أخي أيب الشيماء فيما وصف الكاتب بقوله               
ِعلْم، وأنا صحفي حيكمه الواقع، وهو حيب       أقرب إىل املثالية وأنا أقرب إىل الواقعية، وهو مثقف حيكي ال          

اد وحيب الدوي، وأنا أحب االنزواء وأميل إىل التأمل، وهو مغال يف احلكم على األشخاص وعلى                 
األشياء، وأنا بطيء ال أستعجل احلكم وهو عنيف إذا صادق أو عادى، وأنا مهادن إذا صادقت أو                   

وأنا قلق مضطرب ضيق النفَِس مبا ال أهوى، وهو ماهر يف           عاديت، وهو واسع النفَِس أمام األحداث       
احلديث إىل الناس فيجذب الكثري، وليست عندي هذه املقدرة فال أجتذب إال القليل وقد ال حيصل،                 
                 كسبت ،وهو يف احلياة مغامر يكسب الكثري يف لعبه ونادراً ما تلحقه اخلسارة، وأنا صنائعي إن كسبت

رت ذهب رأس مايل هو حيب السياسة ألا ميدان املغامرة، وأنا ال أحبها إذ ال               قليالً يف بطء، وإن خس    
 ...أحب املغامرة، ولعلَّ هذا اخلالف يف املزاج هو الذي ألف بيننا

 - ال أعتقد -تراين هل قلت شيئاً يف حق أخي أيب الشيماء 
 ...وهلذا أكتفي بالقول صراحة إنين أحترمه

 ...وجه على ما قدم من عمل أسأل اهللا أن جيزيه باخلري عناوشكراً للشيخ عبد املقصود خ
 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة شاعر�ا الكبري األستاذ أمحد سامل باعطب(( 
 ...الشاعر ال يتوب كما تعلم: الشيخ عبد املقصود

 أمجعني، السالم   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آل وصحبه            
 .عليكم أيها احلاضرون مجيعاً

 :هذه أُبيات كما يقول شيخنا الفاضل أبو تراب الظاهري
  ــيب ــندي الطّ ــر ال ــا الفج ــىن هل غ

. 

ــاِث ملــيحةً  ــا مــن أحــب مــن اإلن ي
. 

 بــتله ــؤاده يـ ــا وفـ ــعى هلـ فسـ
. 

وتعلقـــت عيـــناه ســـحر مجاهلـــا 
. 

 ــذا أب ــا وكـ ــه أَم هلـ ــإذا بـ فـ
. 

ــبابة    ــذوب ص ــولدها ي ــوم م ــذْ ي م
. 

مخــراً يــنادم أصــغريه ويطـــرب   
. 

ــي  ــةُ حتتس ــت ِتهام ــيلٍة بات ــم ل ك
. 

وكأنـــه ســـحبان فـــيها خيطـــب
. 

ــي   ــغي إل ــغافُها وحواســها تص ه ش
. 

احلــديِث وتطــنب ــه عــذب ــروي ل ت
. 

ــيوا    ــلء ع ــوق م ــجعت والش وتش
. 

 ــرقب ــا تتـ ــيعاد اللقـ ــى ملـ وهلـ
. 

ــةٍ     ــاعر مهج ــى مش ــاعاتها ترع س
. 

بـــني املـــدائن دمـــيةٌ تـــتحجب
. 

ــري    ــةَ غ ــن ِتهام ــا م ــنيتأن  أنّ مدي
. 



ــن ــد الس ــا تل ــتالُ م ــربـيغ ون ويه
. 

أبــياتها تشــكو لظــى فريوســها    
. 

   فصــلٌ يــروض خلقهــا ويهــذب
. 

وحـــروفا وحشـــيةٌ مـــا ضـــمها 
. 

ــذى يف ك ــيد الق ــف ــبـ ــني تلع ل ع
. 

ــيوا ال ت  ــيلٍةوعــ نتمــــي لقبــ
. 

  ــرب ــثريِة مش ــداوهلا الك ــن ج يلَ م
. 

 ومل يطــب ــئت ــد ظم ــول وق ــاذا أق م
. 

واــن تكسب ـهوى ل ـقل لُألىل ركبوا ال   
. 

 ــك ســاطع ــا عاشــق الكلمــات جنم ي
. 

ة غالــب ال يغلَــبـب الشــكيمـصــل
. 

ــزما  ــوه إن الـ ــثاقلَ خطْـ ن وإن تـ
. 

 ــذنب ــثقافِة م ــرِب ال ــت يف ح ــا أن م
. 

           عـن طلـِب العلـى متخلف مـا أنـت
. 

  ــعب ــر بص ــاح أم ــك الوض يف درب
. 

    ــم ــنفاِق ومل يق ــونَ ال ــرض قان مل ت
. 

 ــذب ــرفت مذب ــن ع ــر م ــلَّ أكث ولع
. 

ــام أنــك خملــصدت لــك األـشــه  ي
. 

   وكــوكب يشــع فكالكمــا جنــم
. 

اًـك منِصف ـي ب ـ حيتف ـةن خوج ـهذا اب  
. 

مشــــتاقةٌ يف ِطيــــبها تــــتقلب
. 

 ــف ــيم عواط  ــِه ــن بدارت ــا م ي
. 

  ــيب ــن وأط ــا تِك ــى م ــب أمس فاحل
. 

ــةَ طيــباً   إ  ــانْ جهــدك يف ام ن ك
. 

 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))كلمة سعادة األستاذ الصحفي والشاعر األستاذ أمحد العرفج(( 
 :السالم عليكم ورمحة اهللا

ــى  ــتعل اِحلم ــيك يش ــويل ويف عين ط
. 

ا هنا ـدرب ه ـاء فال ـا الشيم ـزين أب ـأج 
. 

ـ  )رمبا(حوب األمـاين احلاملـات بــ        ش
. 

ألنـك صـوت الـوقت جئـتك واصفاً         
. 

ــثما– خبــري –  فأدركــت الســراب املل
. 

ت مطمئناً ـحال؟ قل ـف ال ـكي:  كـسألت 
. 

تلــوح كباقــي املــاء يف صــفحة الظمــا
. 

ألنـك نـبض الصـدق حفّـتك أحرف         
. 

 

: يها الصديق الكبري أذكر أنين سألتك عشية لقاء صحفي عن امسك ألك فيه نصيب؟ فقلت                أ
فكيف تكون طيباً وأنت تستعصي علي يف هذه اللحظة، عصي ألنك           …  وألف نصيب وخاصة اللقب     

منذ ميالد قصيدة النثر وحىت وفاا يف هذه األيام وأنت تكتب دون أن ختون ذاتك، مل متارس معها                    
ملة، أو لنقل املالطفة هلذا فأنت الصعب ال الطيب، يا صديقي أراك وفياً لذاتك، وفياً ألفكارك                  اا

داد أن املستحيالت صارت أقلَّ عندما وجدنا اِخلل الويف         ـرب األج ـملبادِئك ألحبابك فهل يل أن أخ     
أما للمأل ي   .  املتجسد يف طولك الفارع وأنت هكذا تقف جمرداً من الضعف واخلنوع شيمتك الصرب            



لقد قلتها كثرياً وسأقوهلا، ولكن     :  مىت تقوهلا؟ قلت  "  ال"عليك وال أمر، يا صديقي عندما سألتك عن         
 :أين أنت من الذي قال. هذه" ال"قوية مؤملة " نعم"يبدو أنين سأتوقف قليالً ألن اجلميع يقولون 

ــه  ــوال التش ــم ـل ــت الؤه نع د كان
. 

ــا ق  ــم ــط إال يف" ال"ال ـ ــهدهق  تش
. 

 

أمل أقل لك أنك صعب، عندما قبضت على احلرب ألمنحه ألخي الطيب تقاذفتين العواطف                 
واألحاسيس وحاولت أن أصمت أمام باذخية هذا الرجل الكبري بقراءته وفضله وخلقه وأصالته وأهم               

 العود تعطر بعبريها كل     الرجل الفاضل مثل شجرة   :  يقول احلكماء يف اهلند   .  من هذا وفائه لذاته وأحبائه    
ما حوهلا، وما أرى أبا الشيماء إال هذه الشجرة املباركة، يهمين أنك خرجت بعد عملك الطويل وأنت                 

 :تردد قول الشاعر القروي
حبلقــي أشــهى مــن حــالل املكاســب

. 

تذكــرت أنــواع الشــراب فلــم يســغ 
. 

ــيب   ــام واج ــثل إمت ــرياً م ــاً وث فراش
. 

ــنعام ومل أجــد  ــت علــى ريــش ال وِنم
. 

 

أحاول أن أمسك عصا البالغة من الوسط وخري األمور الطرف ولكن ربع قرن من العمل ال                  
ميكن أن جتعلك حمايداً لذا سأكتفي بأال أميل كلَّ امليل، عرفت أبا الشيماء وكلما القيته خييل إيلّ أن ال                   

حفز خمتاالً يف عينيه كأنه مفتون بانتظار شيء يضيء ويشرق يف الغد            أراه بقدر ما أرى الواقع الذي يت      
القريب وكان عرب حديثه وإشاراته حيمل حزناً غائراً مل تفلح نظارته السميكة يف إخفائه، فقد كانت                  
مساحة الوطن فيه أكرب بكثري من مساحة احلزن الذايت الذي يعيش فيه كأي إنسان من البشر استجابة                  

 كل ما يف أيب الشيماء يقول إنه ويفّ ذاته يف عامل ال يعلِّم إال                لَقَد خلَقْنا اِْإلنسن يف كَبدٍ      لقوله تعاىل 
مت إن شئت أن تكون     :  اجلهل بالذات، ماذا يفعل إنسان مثل حممد سعيد طيب حياصره العامل بقوهلم            
ل جاهالً باسم العلم وعاملاً     وفياً بذاتك وعليك إن شئت البقاء أن ختون نفسك أن تكذب عليها، أن تظ             

باسم اجلهل أن تعمل ما ليس بعملك، وتقول ما ليس من قولك أن، تكون شيئاً يصنع تصنعه العالقات                  
الزائفة واألخالق الرمادية، والثقافة امليتة، يا صديقي الكبري سوف أقول احلقيقة كلها فيما خيص                 

األدباء وبالغة وقبل أن يأتيك آت ويقول لك كذا         املستقبل وأستفزك للكتابة حول ما تعرفه من ثرثرة         
وكذا أقول إنك روائي من صنف فذ ولو كتبت رواية ستغري خارطة توزيع املراتب يف الرواية احمللية، ال                  
أقول ذلك ختبطاً بل عن معرفة أتيحت يل وسوف أراهن الثقلني عليك، هل قلت شيئاً ؟ ال أظن، مل أقل                    

 ظة؟لك أنك عصي علي هذه اللح
 .وشكراً لصاحب االثنينية
 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا



 دة الشاعر الكبري األستاذ الشريفكلمة سعا(( 
  )) محزة أمحد عامر الشريف

 .بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على معلم البيان 
القمر بيتاً  أيها األعزاء لقد خشيت أن يغيب القمر قبل أن ألقي هذه القصيدة لكنين قد أوردت                

يف أبياا، شرفت ذا اجلمع، شرفين به صاحب هذه الدار، جئت من أطراف الوطن جنوباً ألنشد                  
قصيدة وفاء لرجل طيب، الوفاء جاء من سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه والطيب جاء رافداً يف                  

 هذا إال أن طول املداخالت      اسم أديبنا املكرم يف هذه الليلة، كنت قد أعددت كالماً أبتدئ به قصيدي            
والكلمات جعلين أبدأ بالقصيد، فأقول مثلت مرة قبل هذه يف هذه املدينة احلاملة كان ذلك يف نادي                   
جدة األديب الذي أنتمي إليه عضواً من اثنني وأربعمائة وألف وأشكر رئيسه إلتاحة فرصة اإلنتماء اليت                

 :أوصلتين إىل االثنينية
جمـــاِنوحـــروفُاً ِمـــن عقـــيٍق و

. 

ــاين   ــن معـ ــراً ِمـ ــاِم حبـ إن لإلهلـ
. 

ــرمجانِ   ــن ت ــوفا ِم ــد ال ــا أرى بع م
. 

ويطــيب الشــعر يف لــيل الــوفاء    
. 

مجعـــت باحلـــب أربـــاب البـــياِن
. 

هـــذه الـــدار رحـــيب صـــدرها 
. 

ــانِ   ــوٍد وتف ــن جه ــى م ــل وأعط ب
. 

وعمــــيد الــــداِر أوىف ِجــــيله 
. 

ــزمانِ   ــاعيِف ال ــر يف تض ــو عم وه
. 

ــناً   ــى زمـ ــاء تبقـ ــطّر األمسـ سـ
. 

ــي  ــت التداِن ــا وق ــيالً وزه ــاب ل ط
. 

ــابعِه  ــعبانَ ويف ســ ــهر شــ شــ
. 

ذكــــريات عطــــرات وــــاين
. 

ــم     ــيما بك ــا ش ــدار أب ــي ال حتتف
. 

جــولة الفصــحى خبــطٍّ ولســانِ   
. 

فــارس يف ســاحة احلــرف لكــم    
. 

ــرهانِ  ــب الـ ــه قصـ ــي لـ واِمـ
. 

  أصـــــحفينابـــــه ملعـــــي
. 

ــان   ــى طيلس ــود أزه ــاه ال ــد كس ق
. 

ــيلكم  ــذا ل ــيماء وه ــا ش ــا أب ي
. 

واألخـــا ينـــبت يف كـــل مكـــان
. 

ذكـــريات كلـــها نبـــتع األخـــا 
. 

ــثاين لقلــــوٍب متــــرعاٍت باملــ
. 

ــى    ــي امللتق ــةَ وه ــن مك ــئت م ج
. 

ِمــن صــداقاٍت وأفعــاٍل حســانِ   
. 

   وهـــنا يف درِة الشـــاطئ كـــم
. 

وأراهــــا مشــــرقاٍت باحلــــناِن
. 

تالصــــداقات عــــراها وثّقــــ 
. 

ــفتانِ  ــىن شـ ــل معـ ــه يف كـ ولـ
. 

ــدا  ــود ب ــس ال ــٍب الم ــلُّ قل ك
. 



والــتفاف اجلمــع ِعطْــر للــثواين   
. 

ــربين   ــنا تطــ ــثُ هــ األحاديــ
. 

ــاين    ــوِن وأغ ــن حل ــع م ــو رج ه
. 

حتفــظ الــدار لذكــراكم صــدى    
. 

ــى   ــد حك ــراع ق ــناِنوي ــدق الب ص
. 

ــرؤى    ــداع ال ــِر إب ــيض الفك ذاك ف
. 

صــاحب الــدار فأهديــه امتــناين   
. 

ــدين   ــذي قلـ ــذا الـ ــرف هـ شـ
. 

ــدثان  ــيها احلـ ــروى يعـ ســـرب تـ
. 

وأهنــــيه ففــــي اثنينــــية   
. 

ــران  ــيدان مـ ــيل مـ ــا للجـ وـ
. 

ــري اجلــ   ــي تث ــى وه ــاً و يل علم
. 

ســـري تـــروى ويعـــيها احلـــدثان
. 

وأهنــــيه ففــــي اثنينــــية   
. 

ولشــــعبان تــــزاهت مقلــــتاِن
. 

ليلــنا أوىف وقــد فــاح الشـــذى    
. 

ــانِ  ــيق ومجـ ــن عقـ ــروفاً مـ وحـ
. 

ــاين   ــن معـ ــراً مـ ــام حبـ إن لإلهلـ
. 

ــد   ــا أرى بع ــرمجانِ م ــن ت ــوفا م ال
. 

ويطــيب الشــعر يف لــيِل الــوفا    
. 

 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ) الوطن(كلمة األستاذ قنان الغامدي رئيس التحرير (( 
القادمة بإذن ا((  

 ...بسم اهللا الرمحن الرحيم
فوضعين يف  )  حفيدكم(قلت له   عقوبةٌ يف مكاا كتبت للشيخ عبد املقصود أطلب الكلمةَ و           

األخري، وهي عقوبة تكفي ألنَّ من يتحدث يف األخري لن جيد ما يقول بعد هذه النخبة من أرباب                     
 .البالغة والبيان

 . يا أستاذ احللو يف اآلخرقيف أ:الشيخ عبد املقصود
ذنا حممد  األول هذه احلفل لتكرمي أستا    :   سعيد أنا بأمرين هذا املساء     :األستاذ قنان الغامدي  

 املساء عن عودة الصفاء     اسعيد طيب أما اآلخر فهو الدور الذي قام به األستاذ الطيب وأُعِلن بفرح هذ             
بني عدد من قمم األدب والفكر يف بالدنا، عندما استقال األستاذ حممد سعيد طيب من امة كتبت له                   

ب فيستحق التهنئة، قلت له أهنئك      نئة، والحظوا كم عدد الذين نواسيهم عندما يستقيلون أما الطي          
 هذاعلى أن غادرت منصبك وأنت بكامل رجولتك ألن كثرياً من املناصب تسحق الرجولة، وسأردف               

بسؤال لإليضاح وأقول لو كان أحد الذين يؤلفون كتاباً بالليل وآخر بالنهار كان مديراً لتهامة تصوروا               
 أشعر أن الكالم يقصر عن قامة أديبنا حممد سعيد          كم سيطبع ويسوق ويبيع علينا ويغثنا، الواقع أنين       

طيب ولكنين أشعر أن حفل التكرمي هذا ليس ملدحيه فقط فهو جدير باملديح لكنه مكان للحوار وطرح                 



ثنا دته اليت تعرفوا كلكم، إن حت     يلوثثاألسئلة وإن حتدثنا عن الريادة فالطيب رائد مع الِكتاِب، ورائد ب          
فإننا ال نقول أن الطيب جريء لكن وطنيته املخلصة هي اليت أفرزت هذه اجلرأة،              عن الوطنية املخلصة    

بناها وإن قلنا أنه قوي اإلرادة فيبدو يل أننا لن نعدم الشواهد وآخرها أنه استقال من امة بعد أن                     
يب  يواصل دراسته مث يفتح مكتباً للمحاماة وأشعر أن حممد سعيد ط           يتوقف، ها هو    صرحاً عمالقاً ومل  

 املنرب الذي هو احملاماة استنفذ أغراضه بالنسبة له فلن نعدم أن جنده يف حقل               اشعر يف يوم ما أن هذ       وـل
آخر من حقول العلم واملعرفة، أما التواضع فلعلَّكم مجيعاً تشعرون أن األستاذ الطيب حتسبه يسمع                 

فظ سوى العناوين، والطيب    منك الكالم الذي حتدثه به ألول مرة وعندما تتعمق معه جتد أنك ال حت              
رجل الغد ولعلَّها مصادفة أن االثنينية تكرم الثلوثية فهو رجل غد، دائماً عندما يتحدث عن ذكرياته                 
عن ماضيه يقرنه دائماً باملستقبل وبلمحاته وذكائه وما يضيفه من روح النكتة والدعابة جيعل ما يقوله                 

لمح فريد يف حممد سعيد طيب فهو رجل فائدة رجل          يتسلل إىل النفوس والعقول بسالسة، مث هناك م       
مفيد أنت ال تلقاه إال يعطيك كتاباً أو مقاالً أو جملة أو نكتة عميقة، وليتذكر كل منكم إن كان التقى                     

كما )  بلوية بوز (الطيب يف أي يوم أو يف أي مكان ومل يشعر أنه استفاد من هذا الرجل حىت ولو كان                    
ه أقول وماذا بعد يا أستاذ حممد سعيد طيب إن كنت بنيت امة وأصبحت              يقولون، لكنين بعد هذا كل    

هذا الصرح الشامخ ألست جديراً أن تكتبك امة؟ أن تصنفك امة؟ أن يصبح حممد سعيد طيب                  
ِسفْراً يف مكتبات امة، أشعر أن من مسؤولية امة أن جتند من ترى أن تستقطب من ترى لتكتب حممد                   

تارخيه، لتكتب هذه النتف اليت مسعنا جزءاً يسرياً منها هذه املساء من أقرانه                سعيد طيب لتكتب    
وتالميذه وحمبيه أما هو فإنين أشعر أن من واجبه أن يكتب ذكرياته ومذكراته ومواقفه ذلك أننا إذا كنا                  

ن تظل  اليوم نعرف حممد سعيد طيب يف جمالسنا ومنتدياتنا فإن األجيال الالحقة هلا عليه حق وواجب أ               
قامته فارهة معها كما هي قامته فارهة وسامقة بيننا اآلن، بقي أن نشكر األستاذ الشيخ عبد املقصود                  
خوجه على هذه اللفتات الرائعة يف تكرمي رموزنا وإتاحة الفرصة لنا ألن نفرح معهم وم وهم ويف                   

 . لكموشكراً... كامل صحتهم وفكرهم وكامل تطلعهم إىل مستقبل أفضل لنا مجيعاً
 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))كلمة فارس االثنينية األستاذ حممد سعيد عبد ا طيب(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، السالم               

 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد
صدقاء والزمالء أن أزجي الشكر خالصاً       فامسحوا يل أصحاب املعايل والسعادة واألهل واأل       

وعميقاً ومن القلب ألخي الشيخ عبد املقصود خوجه واإلخوة الكرام الذين تفضلوا وأسبغوا على ما                



أرجو أن أكون جديراً ببعض منه، فلهم الشكر خالصاً وعميقاً هلم شكري وتقديري وموديت ووافر                 
 األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار      -اهللا ميتعه بالصحة والعافية       -امتناين، أحتاج أمسي أقول األستاذ الكبري       

 -وسأظل أردد حوايل مخسة عشر امساً على األقل          ...  ومعايل الدكتور والسيد عبد اهللا واإلخوان      
وامسحوا يل أن أجتاوز إيراد األمساء وأقول بعد واجب الشكر والتقدير ونظراً حملدودية الوقت، أقول أنا                

ؤال وألي تساؤل وليس عندي أي حتفظ على أي سؤال، على وجه اإلطالق مائة               حتت أمركم ألي س   
 : كنت أود أن أقول- اهللا جيزيكم باخلري -يف املائة، واحلقيقة أنعشتوين ورفعتم من معنويايت 

ي وأردت صــــميتـــــأرادوا منطق
. 

ــوم  ـــ ــي اجللس ــنديـاذا يبتغ اُء ع
. 

ــيت  ــت مسـ ــتهم وأممـ ــوا مسـ فأمـ
. 

   ــي ــد قصـ ــنا أمـ ــوجد بينـ ويـ
. 

 

 :أنا أردد وأنا سعيد بأين... ولكن
مشـــوق حـــني يلقـــى العاشـــقني

. 

ــزى   ــدمي وإنْ تعـ ــوق القـ ذو الشـ
. 

 

ليس بالقدر والوضوح والشفافية اليت يتوقعها البعض لكن بالقدر         :  أنا حتت أمركم ألي تساؤل    
 . الالزم والضروري

  ))احلوار مع احملتفى به(( 
 أؤكد لكم مجيعاً بأنين لن أحجب أي سؤال حىت األسئلة اليت سأحجبها              :الشيخ عبد املقصود  

 .تفضل يا أستاذ... سأوضح سبب حجبها، أو سأقرأها عليكم
 : السؤال األول من األخ أشرف سيد سامل يقول:عريف احلفل

 جمالس املثقفني أصبحت تقتصر على      ذكرمت يف أحد الربامج الفضائية أن حماور احلديث يف        
أنواع اجلواالت وموديالت السيارات وتبادل أخبار وطرائف آخر الرحالت السياحية هل نفهم            
من ذلك أنكم توجهون أصابع االام إىل النخبة الثقافية يف جمتمعاتنا وما هو إذن تصوركم للدور                

 الذي ينبغي أن تلعبه هذه النخبة؟
عتقد أن املثقفني   أسؤال يف غاية األمهية كنت وما زلت وسأظل           هذا   :حممد سعيد طيب    -

دورهم وتأثريهم الذي أرجو أن يستمر، والذي لعب أخطر أدوار يف كثري من حياة الشعوب                   
واتمعات، ولكن مع األسف يف البالد العربية ويف بلدنا بالذات مع األسف أستطيع أن أقول أن دور                 

 هذا نفاق ليس له ما يربره للمثقفني وكلهم أصدقاء وزمالء وأنا منهم             املثقف حمدود جداً والقول بغري    
بد أنكم تلمسون شيئاً من عدم        قول ليس له ما يربره، احلقيقة أن الدور حمدود والتأثري حمدود وال            

التواصل بني اتمع وبني هذه النخبة اليت نرجو ونأمل أن تواصل دورها وتواصل اهتمامها بالناس                 



 وتطلعام عشان الناس حيسوا م، أقول لألخ الكرمي إذا كانت آماله أن املثقفني هلم دور                 وبأحالمهم
كبري وواسع، أو يعتقد أن هلم دور كبري ومؤثر هذا كالم فيه قدر كبري من التفاؤل وغري مربر، تفاؤل                    

بة بكل الوسائل   غري مربر، وما يف شك أن هنالك خنبة صغرية شريفة نبيلة تعمل وحتاول التواصل بالكتا              
 .أن تؤدي دورها

األخ تركي النجار   .   األستاذ حممد سعيد األسئلة كثرية نأمل اختصار اإلجابة         :عريف احلفل 
 :يقول

 كاتب بارع متمكن غري أنك قليل اإلنتاج فما أسباب ذلك؟
 .هذا صحيح ومن قال لك أين متمكن وأنا بارع وملاذا ال يكون األخ وامهاً -

 : الرزاق صاحل الغامدي يقول عبد:عريف احلفل
الشك أن مؤسسة امة أصبحت علماً بارزاً يف اإلعالن والنشر وهذا بفضل الرجال               
املخلصني أمثالكم ولكن ما يالحظ ارتفاع أسعار الكتب اليت تتوىل امة نشرها بالقياس مع دور               

 .النشر األخرى ما هي األسباب أفدنا
يام كانت جمموعة من األصدقاء ما هم جالسني هنا          أقول لك أخي العزيز يف يوم من األ          -

 يوليو كيف أشرف مروان حرامي وعنده مليار وعنده ما عارف            ٢٣يسألون واحداً من أقطاب ثورة      
 أم  ١٩٧٠ سبتمرب   ٢٨فقال هلم هذا كالم قبل الساعة مخسة ونصف من يوم           ...  إيش هذا سوى وعملَ   

 :بعدها؟ وأنا أعتقد أجبته على سؤاله
 : السائل علي املنقري يقول:ف احلفلعري

 أخرياً ملزاولة مهنة احملاماة هل هو من باب حبك هلذه املهنة وقناعتك مبمارستها أم               اجتاهك
هو من باب شغل الوقت والفراغ وما تعليقك على املقولة اليت مفادها ثراء احملامني هو نتيجة                  

 .محاقة املتداعني باخلصومة
أكثر   .اية، وهي مقولة مجيلة وأنا أقول لك ستزداد محاقة املتخاصمني         هذه حتية مجيلة من البد      -

وأكثر كل الدالئل تشري ألنه مل تعد هنالك مساحة والناس واضعة يدها يف حلق بعض وربنا يستر ـ يا                    
أخي العزيز إن مهنة احملاماة ليست شيئاً طارئاً أنا يوم أن خترجت من املدرسة الثانوية قبل عشرات                   

 كانت رغبيت على األقل أن أصل كلية احلقوق وما أراد اهللا وقالوا يل متشي اآلداب واختلفت                 _السنني  
معهم ودخلت اقتصاد وعلوم سياسة وظلت الفكرة يف نفسي إىل أن متكنت أن أحقق هذه الرغبة ألا                 

 .ظلت يف نفسي باستمرار
 : األخ عدنان كيفي يقول:عريف احلفل



 وات امة وكانت دون املستوى املطلوب؟هل هناك كتب طُِبعت عرب قن
لكن هذا جمتمعك وهذا إنتاجك وهؤالء أدباؤك        …  نعم ال نزعم أن كل الذي قدمناه           -

وشعراؤك إذا استعرضنا األمساء اليت نشرنا هلا ليس بينهم واحد جمهول كلهم مليء السمع والبصر أما                
واألستاذ السباعي وما يف حمدثني وليس       من الرواد األقدمني بدءاً مبحمد عمر توفيق وعزيز ضياء            

 جيد، قد يكون متوسطاً وقد      إنتاجهالصيت بالضرورة يكون      عـور والذائ ـبالضرورة أن االسم املشه   
يكون أقل من املتوسط ولكن حنن إن كنا نفخر شيء فنحن حفظنا لألدب ذاكرته وللثقافة سجلها                  

 .وغرينا يكمل املشوار
 :قصود يقول أخوكم حممد امل:عريف احلفل

نأمل أن جتيبنا بصراحة عن سر استحضار اإلبداع لديكم سواء يف أعمالكم الثقافية أو                
 العملية أو اإلنسانية؟

هذا كالم ما أحس به أرجو أن الوهم واملشاعر الكرمية ويا سعادة املستشار أشكرك على                   -
لكالم وأنا إنسان مثل الناس آكل      املعاين اجلميلة اليت ينطوي عليها سؤالك لكن واهللا ال أشعر ذا ا            

الطعام وأمشي يف األسواق وأخالط الناس وال أجد يفّ أي ميزة أو أي متيز وهذه مشاعر كرمية من                    
 ...ويهوى املديح مربز ومقصر: الناس وال أملك إال أن أعتز ا

 : األخ سامي مخيس يقول:عريف احلفل
ل دراستك للحقوق إلعطائك الشرعية     إنك مل تكن يف حاجة لدراسة القانون أو احلقوق ه         

 ملشوارك الطويل يف احلق الذي تتمتع به؟
ال يا سيدي كل شغلة وهلا أدواا إذا كان ما تقبل مهندس بدون مؤهل كما ال تقبل طبيب                     -

بدون مؤهل واألمور بالطريقة دي أنا اكتشفت أنه هذا القانون علم واسع وجمال خصب وله بداية وما                 
 كل قراءايت اليت متتد ألكثر      –قيقة أن كل قراءايت إن كنت أنا أزعم وأنا أزعم إنين قارئ             له اية، واحل  

من أربعني مخسني سنة كل قراءايت يف جانب ودراسة القانون يف جانب آخر واهللا العظيم ألنين رأيت                  
أضحك على  آفاقاً استغربت كيف مل أعرفها من قبل، ويف يوم من األيام صار يل غرور واحلمد هللا ما                   

 .نفسي وأظل دائماً وأبداً قارئاً
 أين يقف حممد سعيد طيب اليوم على مدى هذه املسافة بني املوقف وسطوة هذا               :عريف احلفل 

 الواقع أين هو من نفسه وممن حوله ومما يقرأ ويسمع أين حممد سعيد طيب من حتوالت اللحظة الراهنة؟
ة حوار دائم مع نفسه ومع اآلخرين، وعمره ما         واهللا يا أخي العزيز حممد سعيد طيب يف حال          -

انقطع هذا احلوار ولن ينقطع يف احلقيقة هو مأزق كبري الذي أشرت إليه وممكن كثري من الناس                    



ورطانني فيه ولكن أنا حباول بقدر اإلمكان أوفق حىت ينطبق القول إىل أن فعالً حممد سعيد طيب يف                    
 .تقد أنين أجبت على السؤالحالة حوار دائم مع نفسه ومع اآلخرين أع

 . سلطان عويض السمكري يقول ما هو أطرف موقف مر عليك:عريف احلفل
 .أنا ال أستحضر شيئاً اآلن ونتجاوز هذا السؤال -

 : األخ سالب السبيعي يقول:عريف احلفل
 ما هو فريقك املفضل الذي متيل إليه؟

ولو قلت مربرايت   ...  نظروا يل بنظرة  وأنا آسف جائز البعض ي    ...  فريق كرة؟ آخر اهتمامايت     -
 .القضية بالنسبة يل أولويات. مع أناس كثريين وأنا حريص أن أجتنب هذا السؤال) كالش(قد أدخل يف 

  الدكتور أمحد األهدل يقول ماذا قدم لك الوطن؟:عريف احلفل
لنخبة املمتازة  واهللا قدم يل الكثري، والسؤال هو أنا ماذا قدمت للوطن وهل هنالك أكثر من هذه ا               

 .من أبناء الوطن الذين جيلسون اآلن ويسمعون هذا الكالم الفارغ
بالعكس أنا أخذت أكثر مما أعطيت ولقد أحاطين الناس وجمتمعي وأصدقائي وإخواين وزمالئي              

 .بأغلى املشاعر وأنبلها، وأنا أخذت أكثر مما أعطيت، وأقوهلا بكل أمانة
 : رفقي الطيب يقول:عريف احلفل

ذكر لك التاريخ هذا الوطن األم للعروبة واإلسالم أنك كنت صوت األغلبية الصامتة على               سي
 الرغم من الثمن الذي دفعته وهو مقدر ومعلوم وأنت تردد قول شاعرنا العظيم؟

الـــبالد لـــيس تنـــتظم ســـحائب
. 

فــال هطلــت علــي وال بأرضــي    
. 

 

مساحة السماحة ورحابة الصدر عند أصحاب القرار       سؤايل كيف تصف أجواء احلوار و     
 وصناِعِه معك؟

فليكن األمر  …   يظهر األخ الكرمي بيصنفين معارضة طيب         :األستاذ حممد سعيد طيب     -
كذلك يا أخي هل املعارضة أن يكون الواحد يف حالة عداء مع اآلخرين أم يكون يف حالة حوار دائم                    

الذين يف ذهنه وذهن البعض إم نوع من املالئكة ونوع من            مث هؤالء اآلخرين    .  ومتصل يعين معهم  
طبعاً مبا أنه البعض يصنفهم نوع من املالئكة ونوع من األنبياء لذلك التواصل غري موجود،                .  األنبياء

لكن مبا أين أصنفهم أم نوع من البشر يصيبون وخيطئون وهم ما يزعمون أصالً أم من املالئكة                    
. ر لذلك احلوار هو موصول بيين وبينهم فأنا لست يف حالة انقطاع يف احلوار              ويقولون حنن من البش   

 .أرجو أن تكون اإلجابة واضحة



 اإلجابة واضحة، وأحب يف هذه املناسبة أقول إنه وردتين بعض األسئلة أن           :الشيخ عبد املقصود  
 .أحجبها ألا أسئلة تصفية حسابات، ولذلك لن أذيعها

 . بالعكس:األستاذ حممد سعيد طيب
 أل أي سؤال ذه الدرجة ذا الوضوح ما رفضته وما منعته لكن األسئلة              :الشيخ عبد املقصود  

اليت تأيت بتصفية حسابات أو أا تالمس اخلطوط اليت ال جيب أن تقال فمع األسف الشديد سأحجبها،                 
 سؤال؟خصوصاً بعض أشخاص مروا بنفس التجربة فلذلك ملاذا ال يسألون أنفسهم هذا ال

 . الربنامج ليس لديه أي حق للتحفظ:أحد احلضور
 . ال يا سيدي أنا شخصياً هنا كمان يل حق أقول:الشيخ عبد املقصود

 . ال بس هو سؤال يف أمور شخصية ما هي عامة:األستاذ حممد سعيد طيب
ن فأنا   ال تنسى األمر خيصنا مجيعاً ال خيصين أنا فقط، وهناك حدود يل ولك             :الشيخ عبد املقصود  
 .يف ضمن هذا احلدود أسري

 : األخ خالد البقمي يقول:عريف احلفل
 .ما هو احللم الذي مل يتحقق والذي تتمىن أن تعيش حىت حتققه

ولكن الواحد اآلن يف حالة واهللا ما       .   أوه، أحالمي ال حدود هلا     :األستاذ حممد سعيد طيب     -
، قضية البطالة، يعين الترمجة احلسية لكلمة       بيحلم جالس بيفكر م كبري قضية املياه، قضية اخلصخصة        

السعودة، اكتظاظ اجلامعات، كل هذه األمور احلقيقة يعين من ضمريي ومن وجداين من فكري الشيء               
 .الكثري أحاول أجلس مع اإلخوان ونتبادل الرأي ونسمع ونستوعب لكن اهلموم كثرية

س يف إمكان أحد أن يفكر        حمبكم هاين حسن رواس يقول، خرياً فعلت فلي         :عريف احلفل 
 :وحيصل على ليسانس احلقوق وهو يف هذه السن املتقدمة السؤال

ملاذا عزمت على نيل هذه الدرجة العلمية؟ هل أحسست فراغاً فأحببت إضافة جديد من               
 نوع خمتلف؟

 كأين أجبت على هذا السؤال، أحب أن أقول لألخ الكرمي             :األستاذ حممد سعيد طيب     -
. تساءل أنه يف هذا السن يف احلقيقة مل يكن مشواراً سهالً يف هذه السن بالذات               صحيح من حقه أن ي    

 .املساحات تشتغل
 . هذا اعتراف ترى أسجله عليك:الشيخ عبد املقصود

 . ما يف شيء:األستاذ حممد سعيد طيب



 يكون واضح عندكم أنه األستاذ حممد سعيد طيب اعترف هذه الليلة أن             :الشيخ عبد املقصود  
 ".ساحات اشتغلتامل"

  ومن ينكر هذا؟:األستاذ حممد سعيد طيب
 . يا سيدي أنت دائماً تردد فلذلك أنا بأسجل فقط:الشيخ عبد املقصود

 . ال ال ما أزعم إين صاحب ذاكرة:األستاذ حممد سعيد طيب
 . ال ال مو صاحب ذاكرة بس أما املساحات اشتغلت بس:الشيخ عبد املقصود

 :ر جستنية يقول األخ عم:عريف احلفل
ة أين  اكنت تردد يهوى املديح خالل املسرية الطويلة والعملية اليت ستواصلها مبكتب احملام           
 تتوقف ذكرياتك بني األستاذ املعلم واجلوازات وامة وركب الصحاب واألتوبيس املليء؟

 ! خلص السؤال األتوبيس املليء:األستاذ حممد سعيد طيب
 .كم عمر جستنية هذا ابن:الشيخ عبد املقصود

 أيوه هو قصة األتوبيس ال بد أن نوضحها يعين اهللا يرمحه الصديق              :األستاذ حممد سعيد طيب   
الدكتور فايز بدر كان له مقولة يقول يل يا أخي أحياناً الواحد يف هذه السن يصادف ناس جيدهم من                    

 معروض أنه هو ينشأ      به واألمر  التقىأنبل الرجال ومن أحسن الناس وأكرمهم ويأسف أنه كيف ما            
الصداقة مع كل األشخاص، األتوبيس مزحوم من طلع ومن ركب ومن جلس ومن هذا ال مكان هلذا                  
أنا آسف أنا قابلت فالن واهللا ما متنيت شيئاً يف حيايت إال أن يكون صديقاً يل لكن مع األسف جاء                      

 .متأخراً هدا حكاية اإليش؟ األتوبيس
  أبو عمر؟أية حمطة يف األتوبيس قصدك يا

 واهللا كأين ا ال أقدر أجتاهل حمطة امة أوالً بعمقها وبطوهلا أنت             :األستاذ حممد سعيد طيب     -
تتكلم عن ربع قرن وخالص ولقد مضى من العمر أكثره إال إذا كان اهللا يهبنا ربع قرن ثاين عشان                     

 .قد مضى من العمر أكثرهأشتغل يف احملاماة ويف احلقوق وأجلس أقارن بني ربع قرن ما أظن ما ظنيت ل
 : األخ سعيد اخلوتاين احملرر يف صحيفة عرب نيوز يقول:عريف احلفل

بصفتكم رائداً من رواد النشر والثقافة يف وطننا الغايل وراعي مشروع سلسلة الكتاب               
وكيف ميكن إجناحه     السعودي الذي تبنته امة هل تلقون الضوء على أسباب فشل املشروع؟           

ا كتاب سعودي متميز خيدم الثقافة يف عاملنا العريب كما أصبح للكويت كتاب              حيث يكون لدين  
 سلسلة عامل املعرفة ولقطر سلسلة كتاب األمة؟



 شوف يا أخي العزيز أوالً أنا لست رائداً وال أزعم ذلك الرائد              :األستاذ حممد سعيد طيب   
يها وإمكانياا، صحيح أنا كان يلّ      املشروع مشروع امة، وأتعمل بأموال امة ومسامه      وة،  ـو ام ـه

شيء من املبادرة يف املوضوع ولكن يظل يف النهاية الفضل فيما حتقق هو ملسامهي امة الذين دفعوا                   
اثنني املشروع ما فشل من يقول املشروع فشل مني          .  املاليني من أسهمهم ومن فلوسهم هذه واحدة      

 بظروف ما متكنها من االستمرار وأعتقد أا أدت         املشروع مرحلة وآخرين يكلموا، امة مرت       ليه؟
 .دورها يف مرحلة جيوا ناس يكملوا الباقي

 : األخ عدنان حممد حسن فقي حمامي ومستشار قانوين يقول:عريف احلفل
من خالل تشجيعكم للكتاب السعوديني بصفة خاصة والعرب بصفة عامة ومن خالل              

 رى ألديبنا عن قريب كتاباً جيمع شتات أفكاره فيه؟مسريتكم يف امة على مدى ربع قرن هل سن
 يا ليت، يا ليت، بس أنا ماين قادر أرتب أوراقي حىت اآلن،               :األستاذ حممد سعيد طيب     -

 .خليين أرتب أوراقي
 : األخ عبد ايد الزهراء يقول:عريف احلفل

ل إىل احملاماة،   بتاريخ حافل وعمل كبري متواصل يف النشر واإلعالن واإلعالم واآلن االنتقا          
 هل لنا أن نعرف سبب أو أسباب هذا التحول؟

 . ال أعتقد وجاوبت على هذا السؤال:األستاذ حممد سعيد طيب -
 . األسباب:عريف احلفل

 ملاذا حتولت؟ يا سيدي أن بأقولك أنه أنا كانت أمنييت، منذ أن              :األستاذ حممد سعيد طيب     -
. فما حاولت أنا حققت الشيء الذي كان يف البال        .  قخترجت من إمتام الثانوية أن أدخل كلية احلقو       
 .الظروف منعتين من حتقيقه يف يوم من األيام

 ابنك يزيد مجيل طيب يقول ما هو مكان الكتاب اليوم بعد انتشار ما يسمى                 :عريف احلفل 
 ؟)اإلنترنت(

بس  والقنوات الفضائية ما يف شك       اإلنترنتما يف شك أن جميء      :  األستاذ حممد سعيد طيب     -
خلينا بدون حتيز للكتاب نقول إنه إذا أخذنا األمور مبوضوعية وأنه اعتربنا الكتاب مصدراً من مصادر                 

أنا أعتقد هذا ما    .  اإلنترنتاملعرفة والثقافة العامة والواحد ختري حمطاته الفضائية وختري ما يطلع عليه يف             
تاب، اهلدف يكون هو االرتقاء     هو على حساب اهلدف األساسي يعين ال يكون اهلدف هو قراءة الك            

بإضافة معلومات ارتقاء بالوجدان، فإذا اعتربنا أن هذا هو اهلدف، للمعرفة روافدها املختلفة والكتاب              
أحد هذه الروافد أنا شخصياً منحاز للكتاب وأنا شخصياً ميكن إىل أن أموت يظل هو املصدر األساسي                 



لن يكون له دوره الذي كان،      ائم ما يف شك الكتاب      للمعرفة واالطالع وكذا، لكن إزاء الواقع الق      
لكن يظل ويظل وأنا أتكلم عن العامل وال أتكلم عن اململكة العربية السعودية حنن ناس معادون للكتاب                 
وال تربطنا به صلة، لكن أنا بأشوف بره أشوف الناس ما زالوا يف القطارات ويف احملطات احلافالت ويف                  

زالت صلتهم بالكلمة املكتوبة بالرغم من أم سبقونا سواء يف التلفزيون             ا ال كل مكان وحيث ما كانو    
أو يف احملطات الفضائية أو يف األنترنت أو يف أي شيء، حنن آخر املتلقني مها سبقونا ومع ذلك حىت                     

 .زالوا وما زالت نسب التوزيع عالية بالنسبة للصحف وبالنسبة لكل املطبوعات تارخيه هم ما
 : األخ حممد الشنقيطي يقول:فلعريف احل

 ما سر تعلقك ذا البيت؟) فال هطلت علي وال بأرضي: (دائماً تردد قول أيب العالء املعري
فال هطلت علي وال بأرضي     ( واهللا يا أخي هذا البيت أنا أعجبين         :األستاذ حممد سعيد طيب     -

–    ليس تنتظم البالد إنسان أزعم أن الوطن يشغل يف نفسي        بدون مزايدة يا أخي العزيز أنا     )   سحائب 
أكرب املساحات واهللا على ما أقول شهيد وأن شؤون بلدي وجمتمعي ووطين تفوق أحياناً اهتمامايت                 

كأنه هذا البيت يعرب واألستاذ حسان      .  واهللا ليس تزيداً واهللا ليس تزيداً     .  الشخصية واهتمامايت العائلية  
يعين إذا ما كانت املنفعة     )  سحائب ليس تنظم البالد   _  رضي  فال هطلت علي وال بأ    (يصحح لنا يعين    

 .عامة وشاملة أنا ال أبغاها وال أريدها وال أسعى إليها
 : األستاذ حممد حافظ يقول:عريف احلفل

      ا وأجزم كذلك        اأحببت والدتك وأحبتك وأكاد أجزم أنك بررحىت آخر حلظة من حيا 
 ري والدتك يف حياتك؟ وهل ترك رحيلها أثراً يف حياتك؟أا توفيت وهي راضية عنك فما هو تأث

 واهللا ما يف شك كان التأثري كبري جداً ألا هي كانت مبثابة األب              :األستاذ حممد سعيد طيب     -
واألم، أنا رجل عشت يتيماً أنا تويف والدي وأنا عمري سبع سنوات فكانت هي مبثابة األب ومبثابة األم                  

الصعوبة ولكن أقول يف ظروف مل تكن مواتية يف كل املراحل فحسيت             يف ظروف ال أقول غاية يف        
أنا مقصر مقصر مقصر، مقصر مع الوالدة، ومقصر مع         .  بتضحياا واهتمامها أما إين أديت واجيب ال      

 على الشيء   ينوأسأل اهللا أن يعين   .  األهل ومقصر مع الوطن ومقصر مع األصدقاء ومقصر مع اجلميع         
 .ويهالذي يف نفسي أقدر أس
 : األستاذ األديب عاصم محدان يقول:عريف احلفل

دعين آلخذك يا أبا الشيماء إىل الطفولة ماذا تعين الشامية وبرحة القطان والبازان وبرحة               
 منكابو لشخص حبينا الطيب؟



واهللا .  ةـة الذهبي ـها احللق ـ شكراً يا دكتور إا العصر إن       :األستاذ حممد سعيد طيب     -
 .زي ما يقولون ولكن ما نقدر نرجع عقارب الساعة إىل الوراء) Golden Age(يب ـر الذهـالعص

 : األخ السفري عبد اهللا حبايب يقول:عريف احلفل
االختالف يف الرأي ال يفسد للود قضية لألسف ولكن لألسف اخلالف بني مثقفينا يف                

 ذا هذه التجاوزات؟الرأي يفسد بينهم الكثري من القضايا إىل حد القطيعة أحياناً ملاذا؟ ملا
 يا أستاذ عبد اهللا اختالف الرأي ال يفسد للود قضية هذا يف              :األستاذ حممد سعيد طيب     -

طبعاً أما عندك مش اختالف الرأي أحياناً هذا بدون اختالف           .  اتمعات السوية أيوه طبعاً أُمال إيه     
 . مربرالرأي هذا اخلالف يكون قائماً، والعداوة تكون قائمة وبدون سبب وبدون

 : األخ عجالن الشهري يقول:عريف احلفل
هل كنتم يف يوم من األيام مثاراً للجدل واخلالف يف وسط أهل الرأي والثقافة يف البلد وما               

 األسباب يف وجهة نظركم؟
  أنا كنت مثري للخالف؟:األستاذ حممد سعيد طيب -
 .يعين كنت مثاراً للجدل -

 .عتقد ما أعتقد ما أ:األستاذ حممد سعيد طيب
 األستاذ األديب فؤاد العنقاوي يقول ما هي الشخصية اليت متنيت ومازلت تتمىن             :عريف احلفل 
 حضورها ومشاركتها؟

  يا أستاذ فؤاد يف هذه الليلة؟:األستاذ حممد سعيد طيب -
 ال هو بيتكلم عن الثلوتية ألنه هو يف احلقيقة أقترح عدة أسئلة             :الشيخ عبد املقصود خوجه   

  واحداً؟فاختر سؤاالً
 آه آه يف الثلوتية، كثريين واهللا، كثريين، يعين منهم األستاذ             :األستاذ حممد سعيد طيب     -
 .اهللا يديلو الصحة والعافية عبد اهللا عبد اجلبار، لكن صحته ما تسمح له كتري أمتناه. الكبري

 .ولكن ما كل ما يتمناه املرء يدركه -
 كثري ولكن آخر سؤال، الوقت يدامهنا لظروف         األخ تركي هذه التحقيق األسئلة     :عريف احلفل 

خاصة سؤال من األخ أمحد العمري مستشار قانوين يقول هل ترى أن من املناسب اآلن إعادة النظر يف                  
الرقابة على الكتاب أو املطبوعات خصوصاً يف ظل عدم إمكانية الرقابة على وسائل أخرى كالبث                 

 الفضائي وشبكات اإلنترنت؟
 ! يا سعادة املستشار إعادة الرقابة على الكتاب؟:سعيد طيباألستاذ حممد  -



  هل من املناسب اآلن إعادة النظر يف الرقابة على الكتاب؟:الشيخ عبد املقصود خوجه
أنا أذكركم باملقولة الشهرية    .   وال إعادة النظر يف موضوع الرقابة      :األستاذ حممد سعيد طيب     -

 أن الرقيب، رقيب املطبوعات يف املطارات واملوانئ واملنافذ         لسفرينا الدكتور غازي القصييب، أعتقد إىل     
، ديناصور  )ال تزعل يا أسامة السباعي    (واحلدود سوف يأيت يوم يكون فيه أحد الديناصورات املنقرضة،          

منقرض وجيب أن ينقرض، جيب أن ينقرض، يا مجاعة ما عاد، وقد انفتحت السماء، رقابة إيه وهباب                  
 ...ابق هو، وِمن الذين تولوا كربهامدير مطبوعات س. إيه

 : تلميذكم احملامي خالد الناصري يقول:عريف احلفل
أبارك احملامني إنتسابكم ملهنتهم آمل أن يكون يف هذا االنتساب دفعاً يف هذه املهنة وانتشاراً   

د ما  هلا من عامل النسيان الذي تردت إليه بسبب جتاهل دورها وأمهيتها وافتقادها لنظام ينظم وحي              
هلا وما عليها، ويطرد الدخالء عليها ويعطيها االعتبار والتقدير اليت تتمتع به عاملياً، هل نأمل أن                
يكون يف انتساب حممد سعيد طيب مبا ميثله من ثقافة وحضور كبري هلذه املهنة بداية أو خطوة                  

دير يتناسب وأمهيتها   أوىل يف الطريق الشاق والطويل إلعطائه هذه املهنة ما تستحق من اعتبار وتق            
 ودورها اخلطري والفعال يف جمتمعنا؟

 سعادة املستشار أنا أشكرك على مشاعرك الكرمية ويف ذات           :األستاذ حممد سعيد طيب     -
الوقت أقول اعتربوين زميل أحط يدي معاكم فقط حبيت أسترعي االنتباه إىل أن موضوع نظام احملاماة                

سئل الوزير عن هذا املوضوع،     .   وزير العدل يف الغرفة التجارية     إنت ما حضرت معنا اللقاء الذي مت مع       
قال يا مجاعة إن املوضوع خرج من يدي، واملوضوع يف جملس الشورى، فقال أنا انتهيت أنا كوزارة                  
عدل ما عاد عندي شيٍء املوضوع يف جملس الشورى، فأنا أعتقد إىل أن ما حيطول إنتظارنا إن شاء اهللا                   

 .كثرياً
 : األخ حممد اجلهين يقول:فلعريف احل

دائماً ما تعلق على عالقتنا بالثقافة وعلى مشوارنا مع احلرية والدميقراطية ملاذا تتناسى العمق                
 التارخيي والظروف االجتماعية ملثل هذا األمر؟

وهو نتيجة وليس سبباً، نتيجة، فأنا ال أجتاهل        .   ال ماين متناسي   :األستاذ حممد سعيد طيب     -
 .ن األمر غري ذلك لكان الوضع خمتلفاً طبعاًهذا، ولو كا

 : الدكتور يوسف العارف يقول:عريف احلفل



وهل كان    هل ميكن أن تعود بك الذاكرة إىل كتاب حىت ال تكون فتنة لغازي القصييب؟              
سيما وأن فيه وثيقة خبط يدك هلا دالالا العميقة هل توضح             لك دور يف أحداث ذلك الكتاب ال      

 ذلك؟
 نعم أوضح ذلك، أوالً أنا مايل يد يف هذا الكتاب، ألنه أظن              :ذ حممد سعيد طيب   األستا  -

كتاب الدكتور غازي يعين أيش يلَ يد، شاركته يف التأليف مثالً، كتبت له بعض الفصول، الكتاب،                  
كتاب الدكتور غازي والفتة فتته، وسواها ويتحمل مسؤوليتها، لكن عشان كده، أنا يف إسقاط هنا ال                

ن توضيحه يف تلك الفترة فترة صدور كتاب الدكتور غازي القصيب احلقيقة بدا يل أن كالم ما                   بد م 
عجبين منه قال أن لعلمائنا يف الوقت احلاضر دور كبري يف إاء موضوع الرق، قلت له ال يا أخي هذا                     

لرق، بادي  الكالم غري صحيح، وما كنا حنن حباجة لفتوى بتحرمي الرق، اإلسالم أصالً حدد موارد ا               
ذي بدأ وعمل على ختليصها وعمل على تالفيها، والرق الذي كان موجوداً عندنا يف القرن العشرين                 
والذي حنن نعهده وحصلناه قبل ما فيصل يلغيه يعين كان عبارة عن ناس مسروقني من أفريقيا،                    

تور إن املوضوع مل    وخمتطفني باللنشات وبالبوتات، وكان ينبغي أن ينتهي هذا الوضع، فكنت أقول للدك           
يكن يف حاجة إىل فتوى، وليس ألحد أن يدعي الفضل، املوضوع كان يف قرار سياسي صدر يف ذلك                   
الوقت لظروف كانت حميطة ومعطيات معروفة دفعت إىل هذا القرار وصدر القرار وقفلنا ملف الرق                

 .وبس، أظن اإلجابة بالقدر الالزم من الوضوح والشفافية
 نشكر ضيفنا الكرمي إجاباته الواضحة والنرية وأحب أن أقول أن           :د خوجه الشيخ عبد املقصو  

هناك الكثري من األسئلة لكن الوقت ال يتسع لطرحها كما أن هناك أسئلة مشاة فلذلك حجبناها،                  
هناك أسئلة أحب أن أعطي الضوء أو أطرح بعض منها حىت يتبني لكم سبب حجبها، مثالً أسئلة                    

 الشديد عندما تأتيين بدون اسم فأنا اعتربها أسئلة غري شجاعة، ولذلك مل               استفزازية ومع األسف  
أطرحها فمثالً، إنك إنت بدمر بتعمل بتسوي يف القنوات الفضائية، قلت، عملت، فعلت، ما يتفق مع                 

 .الكتاب مع السنة، هذه أشياء خالفية وما تعطيين امسك أنا أعترب إنك أنت هنا تفتح جبهات
  أنا سويت حمطات فضائية؟:سعيد طيباألستاذ حممد 

 ما كدة الناس الذي يكتبون يل أشياء مثل هذه أحببت أوضح هلم             :الشيخ عبد املقصود خوجه   
 .من على هذه املنصة

 . واهللا أمسع السؤال دا، هذا سؤال طريف واهللا سؤال طريف:األستاذ حممد سعيد طيب
بري أنا الكالم أوجهه لإلخوان حىت يعرفوا  يا أستاذ مع احترامي الك   :الشيخ عبد املقصود خوجه   

ماذا نعانيه وملاذا أحياناً حنجب بعض األسئلة، تطرح أسئلة ذا الشكل وبدون أمساء أنا أعتربها أسئلة                 



غري شجاعة وأحجبها، والذي لديه سؤال موضوعي يطرحه ويضع امسه، وقد رأيتم الليلة هناك أسئلة                
رية ومل أحجب أي سؤال وكان الشكر موصول لضيفنا، ألنه مل            كثرية موضوعية وفيها كثري من احل     

حيجب أي إجابة بل أجاب بشكل مستفيض وواضح، أو صاحب جتربة أسألين عن التجربة نفسها                 
 يف لغوصات، فالن ليه     عن اللغوصة، فأنا ما أدخل    فالسؤال مردود عليه ليش يسأل أو واحد يكلمين         

هذا سؤال شخصي، فما يطرحنا، حنن هنا       ا، فالن ليه ما حضر،      ما هو متخاصم مع فالن، فالن ليه ما ج        
نعترب نفسنا أمسية ثقافية أدبية يف كل ما خيتص بالثقافة واألدب أهالً وسهالً، يف غري ذلك ال مث ال مث                     

والشكر موصول لألخوة الكرام الذين يف احلقيقة أحسنوا الظن بنا وطلبوا الكلمة وأرسلوا قصائد              .  ال
دائماً أردد الرجاء هناك لالثنينية سكرتارية فالتفضل باالتصال ا ضمن األسبوع، واألسبقية            ولكن أنا   

هلا األحقية يف التكلم، أما تأتيين وأنت يف األمسية وتقول يل أرجوك أعطيين مخس دقائق ست دقائق،                  
ان، ترى  اليوم الذين تكلموا عشرة أشخاص، كيف أعطي الفرصة، يعين فأرجو أن ال يزعلوا األخو               

األمسية لكم ومنكم ومعكم واالثنينية ليست يل ولكن جيب أن تؤطر لتكون يف مصلحتنا مجيعاً، فأرجو                
أن تتصلوا ضمن األسبوع، ومن له كلمة فليتفضل، لكن أوعد يف هذه األمسية الكلمات اليت وصلتين                

اً وأكرر ترحيبنا بكم    والقصائد اليت وصلتين سننشرها يف كتاب االثنينية، والشكر موصول لكم مجيع           
وبالضيف مرة أخرى وإىل أن نلتقي إن شاء اهللا يف األمسية القادمة مع الصحفي الالمع الكبري األستاذ                  
مسري عطا اهللا الذي سيأتينا خصيصاً من لبنان حلضور أمسية االثنينية، يسعدنا لو نستطيع أن نبتدىء                  

 شاكراً ومقدراً ألن بعض األخوان يأتونا متأخرين        كما ابتدأنا اليوم يف الساعة الثامنة والنصف، أكون       
 . ومن أماكن بعيدة

  ))اخلتام(( 
 لوحة االثنينية هدية تذكارية لسعادته يف هذه املناسبة، كما يقدم سعادته لوحة              :عريف احلفل 

س للفنان خالد خضر، هدية أيضاً تذكارية ذه املناسبة السعيدة إىل أن نلتقي جمدداً إن شاء اهللا مع فار                  
 .األسبوع القادم شكراً لكم، شكراً هلذا اجلمع الكبري، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أحب أن أوضح لكم يا أخوان أنا سأضطر أن أنسحب للذهاب            :الشيخ عبد املقصود خوجه   
إىل املطار ألين أحب أن أقول لكم أن صاحب السمو امللكي األمري ماجد بن عبد العزيز أمري منطقة                    

 .املكرمة سيصل اآلن إىل مطار جدة فأنا سأذهب إىل املطار وأعود إليكممكة 
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