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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :ة التاليةفتتح األستاذ حسان كتوعه األمسية بالكلما
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على خامت األنبياء، سيدنا ونبينا حممد وعلى آله                 

 .وصحبه أمجعني
املعايل والسعادة واحلضور السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته يسرين أن أرحب حبضراتكم باسم              

ب والوفاء والتكرمي لنحتفي سوياً     صاحب هذه الدار العامرة أمجل ترحيب، وحنن سوياً يف اثنينية احل           
اهللا، فأهالً وسهالً به فارساً يف أمسية الليلة          بأديٍب وكاتٍب وصحفٍي كبري هو سعادة األستاذ مسري عطا        

وأهالً وسهالً بكم أنتم أيها األخوة، وخري ما نبدأ به هذا اللقاء آيات بينات من آي الذكر احلكيم                    
 :اليتلوها القارئ الشيخ سجاد مصطفى كم

ِإنَّ هذَا الْقُرَءانَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم         :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم        
تدنا لَهم  وأَنَّ الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباَآلِخرِة أَع     .  ويبشر الْمؤِمِنني الَِّذين يعملُونَ الصاِلحاِت أَنَّ لَهم أَجراً كَِبرياً        

وجعلْنا الَّيِل والنهار َآيتيِن    .  ويدع اِإلنسانُ ِبالشر دعآَءه ِبالْخيِر وكَانَ اِإلنسانُ عجوالً        .  عذَاباً أَِليماً 
           ن رالً مواْ فَضغتبةً لِّتِصرباِر مهةَ النا َآيلْنعِل وجةَ الَّيآ َآينوحفَم     ابوالِْحس ِننيالس ددواْ علَمعوِلت كُمب

وكُلَّ ِإنساٍن أَلْزمناه طَاِئره ِفي عنِقِه ونخِرج لَه يوم الِْقيامِة ِكتاباً يلْقَاه              .  وكُلَّ شيٍء فَصلْنه تفِْصيالً   
مِن اهتدى فَِإنما يهتِدي ِلنفِْسِه ومن ضلَّ فَِإنما        .  لَيك حِسيباً اقْرأْ ِكتابك كَفَى ِبنفِْسك الْيوم ع     .  منشوراً

 .يِضلُّ علَيها والَ تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى وما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ رسوالً
 .صدق اهللا العظيم

 عن السرية الذاتية لسعادة ضيف الليلة        أيها السادة إىل حضراتكم نبذة يسرية      :عريف احلفل 
 . األستاذ مسري عطااهللا

  ))السرية الذاتية(( 
 .لد يف الرابع والعشرين من الشهر السادس لعام ألٍف وتسعمائة وواحد وأربعني للميالدو •
 .بدأ العمل الصحفي يف التاسعة عشرة من العمر والكتابة يف العاشرة •



اللبنانية مث مراسالً عربياً ودولياً ورئيساً للقسم اخلارجي،         "  هارالن"بدأ حمرراً للشؤون اخلارجية يف        •
 .وأول مسؤول فيها عن صفحة الرأي

يف الكويت، كتب   "  األنباء"يف لندن، مدير حترير     "  الصياد"ترأس حترير   "  األسبوع العريب "ترأس حترير     •
 .منذ اثين عشر عاماً" الشرق األوسط"و " املستقبل"يف 

مسافات يف أوطان   (،  )مسافر بال ميناء  (باإلجنليزية،  )  سنوات القرية (  :التاليةلسعادته املؤلفات     •
تاريخ الرحالة  (،  )قافلة احلرب (رواية سياسية،   )  ميىن(رواية،  )  بائع الفستق (،  )ناس ومدن (،  )اآلخرين

 ).جنراالت الشرق(و) إىل اجلزيرة واخلليج
 . كلية اإلعالم- اجلامعة اللبنانية -ألقى حماضرات يف جامعة أوتاوا، جامعة جونز هوبكرت  •
 .سعادته متزوج وله ولدان •
 .عاش يف لندن وباريس وكندا حنو ربع قرن •
 .سافر حول العامل كاتباً ومراسالً •

أهالً وسهالً باألستاذ مسري عطااهللا، وبدايةً أيها السادة هذه كلمة ترحيبية لصاحب االثنينية سعادة              
 . جهالشيخ عبد املقصود حممد سعيد خو

 

  ))كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه(( 
 والصالة والسالم   علَّم اِإلنسانَ ما لَم يعلَم    .  الَِّذي علَّم ِبالْقَلَمِ  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد      

 .على خري خلقه وحبيبه حممد عليه أفضل الصالة وأمت السالم
 .األساتذة األكارم، األحبة األفاضل

 .سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهال
بامسكم مجيعاً أزجي أطيب حتية لضيفنا الصحفي الالمع واألديب الكبري األستاذ مسري عطااهللا،               

 قاطعاً برناجمه املعتاد، حيث قَِدم من لبنان خصيصاً         اثنينيتكم  مشكوراً واستجاب لدعوة  الذي تفضل   
ري من جتارب السنني، فله خالص الشكر والتقدير على         متل وحديثه الثري بكث     إلسعادنا بصحبته اليت ال   

حسن ظنه بنا ومبادرتنا مشاعر املودة واحملبة، مع متنياتنا له بطيب اإلقامة يف بلده الثاين الذي يسعد بأن                  
 .يضمه يف هذا الثغر الباسم بكل الترحاب

يتداعى لذاكريت  وأرجو املعذرة عندما أقف يف البداية مع خاطر غريب فمع اسم ضيفنا الكبري               
اسم السندباد، ذلك املغامر الذي جعلنا منه أسطورة انطالقاً من حب املغامرة الكامن يف الالشعور                 
اجلمعي لتفكرينا الثقايف، وأحسب أن اجلينات العربية حتمل بينها ما هو متعلق حبب املوانئ واألرصفة                

وعندما يقترن ذلك العشق القدمي بعشق      .  واملطارات، وهو تطور طبيعي ملسألة اخليل والليل والبيداء        



الصحافة فإن اإلنسان حتماً يتحول إىل سندباٍد عصرٍي كحالة ضيفنا الكبري الذي وِلد ليكون صحفياً،               
فَسرت موهبة الكتابة يف دمه منذ أن كان يافعاً، عاش شطراً مقدراً من عمره بني العواصم الغربية                    

 وجاب العامل ليخرج منه بثمرات أبدعها قلمه لتلقى نبضاً حيمل امسه             متعلماً ومتأمالً وكاتباً وحماضراً   
 .على مر السنني، وبىن لنفسه جمداً أدبياً وصحافياً بدأبه وجهده املتصل وسعيه املستمر

 يتنازعان ضيفنا الكرمي مها الصحافة واألدب، وكالمها        ني ثقافي نيوكما تعلمون فإن هناك نشاط    
 يف كسب الرزق، وهي حرفة قام ا ضيفنا بشرف وأمانة وال نزكيه على              حرفة تعتمد على شك القلم    

اهللا، فما رأَينا فيه غري نزاهة النفس ونظافة اليد وعفة اللسان يف الوقت الذي صال وجال فيه عرب                    
صحف ذائعة الصيت، ولو أراد أن يستغل قلمه وفكره خلدمة أهداف خاصة، وحتقيق غايات آنية                 

 شرف املهنة كان له حصناً من االنزالق إىل أحضان اإلسفاف فثبت على مبادئ               ألمكنه ذلك، ولكن  
اخلري واحلق ونبل العطاء، مما أتاح له خلق عالقات طيبة مع كبار الساسة والزعماء واألدباء على حد                  
سواء، ولعل الشرفة األكرب بروزاً اليت يطل منها ضيفنا الكبري على عامل قُرائه الفسيح كل يوم هي                   
زاويته الشهرية اليت حتمل امسه يف الصفحة األخرية من جريدة الشرق األوسط وهي زاوية مميزة اعتباراً                
من عنواا، فقد عرفنا الزوايا تأخذ عناوين من ابتكار الكاتب أو تكون ثابتة عرب السنني، واألمثلة على                 

ملعايل )  للعقالء فقط ( صحفنا احمللية    ذلك أكثر من أن تحصر ومن أمثلة الزوايا أو األعمدة الشهرية يف           
" ظالل"و  "  عكاظ"لألستاذ عبد اهللا خياط يف      )  مع الفجر (الدكتور حممد عبده مياين يف جريدة الندوة، و       

يف جريدة احلياة الذي    "  نقطة احلوار "، باإلضافة إىل عموده اآلخر      "البالد"للسيد عبد اهللا اجلفري يف      
لألستاذ "  أضعف اإلميان "لألستاذ جهاد اخلازن، و     "  ن وآذان عيو"جياوره يف نفس الصفحة عامود       

داوود الشريان، يف الصفحة الثالثة من نفس الصحيفة احلياة، واألمثلة كما ذكرت أكثر من أن تحصى                
يف هذا املقام غري أن ضيفنا ومعه كوكبة أخرى من الصحفيني انتهجوا أسلوباً آخر معروفاً حيث جعلوا                 

ثابتة لألعمدة اليت يكتبوا يومياً مع إضافة عنوان آخر للموضوع الذي يتحفوننا به،              أمساءهم عناوين   
ورمبا هلم مربرام للسري وفق هذا األسلوب الصحفي املختلف وقد يكون لضيفنا الكرمي ما يضيفه                 

نالحظ )  اجلريدة(حول هذا املنهج، واملتتبع لكتابات الضيف الكرمي يف زاويته اليوم يف الشرق األوسط              
مجاليات اللغة اليت حيرص عليها فتعكس عباءة األديب اليت يتحرك من خالهلا كصحفي، كما يالحظ                
دقته يف اختيار املعاين والكلمات، فال جتد حشواً ال طائل منه، وال تكراراً ممالً وال سفسطةً خملة                     

كان سياسياً أو   ع سواء   باملوضوع، وجنده دائماً احلريص على توخي العمق والشفافية يف تشريح الواق           
اقتصادياً أو اجتماعياً أو أدبياً، وقد منحه اهللا سبحانه وتعاىل مواهب متعددة وحاز عرب قراءاته ورحالته                
على قاعدة ثقافية ومعلوماتية عريضة مكنته من الكتابة حول كثري من املواضيع على أرضية صلبة من                 

بة العمود اليومي تعترب من أصعب املهام اليت يتصدى هلا          املعرفة والثقة بالنفس، وكما تعلمون فإن كتا      



الصحفي، ألنه مطالب أن يمثُلَ أمام حمكمة قرآئه اليت يعقدوا كل صباح يف تداول ما يطرحه عليهم                  
من آراء وأفكار فإن كانت متجددة وتضيف إليهم شيئاً مفيداً أصدروا صك براءته وازدادوا به تعلقاً                 

عليه مبا يستحق، وإال فإنه سيتعرض ألقسى أنواع العقاب، وأهوا جتاهل ما يكتب،              وإعجاباً وأثنوا   
وأجد من واجيب أن أقول كلمة حٍق يف هذا السياق أنين شخصياً ما قرأت قط لضيفنا الكبري إال                     
واستفدت منه شيئاً إن مل يكن يف املضمون فعلى األقل يف األسلوب والطرح الذي ال خيلو من الذكاء                   

هد الواضح يف صياغة املوضوع الذي حتكمه مساحة حمدودة، ويف هذا ما يذكرين بالرباعيات اليت                واجل
أعتقد أا أقرب األشكال اإلبداعية للعمود اليومي فكالمها معاناة ال ختلو من لذة األمل وال يعرف                   

 .الشوق إال من يكابده وال الصبابة إال من يعانيها
تب وحملل سياسي تتسم كتاباته بعمق كبري، يرسم بقلمه اللوحة          ضيفنا أيها األخوة األفاضل كا    

األدبية اليت يريدها ملوضوعه وميتاز أسلوبه بالسهل املمتنع وهو كما تعلمون أسلوب بالغي يظن                 
 وضيفنا  ،الكثريون سهولته ولكن تستعصي ألفاظه من يرومه إال من أويت حظاً وافراً من البيان والثقافة              

قالئل الذين حتس وأنت تقرأ فكره كأنه يسامرك، أو كأن بينك وبينه صداقة               واحد من أولئك ال   
متجذرة، جيذبك بتعابريه اليت خيتارها بعناية وسرعان ما تتسرب آراؤه إىل نفسك مقتنعاً ومعجباً ا، إنه                
اً أسلوب املتمرس واخلبري الذي يضع الكلمة والعبارة يف مكاا املناسب ويعرف أي الكلمات استقرار              

 .يف حنايا الوجدان
ولضيفنا الكرمي مواقف مشرفة مع ما ميليه احلق وعدالة القضايا املطروحة على الساحة السياسية              
واالقتصادية واالجتماعية خاصة فيما يتعلق ذا البلد الكرمي، الذي حتاول بعض اجلهات املشبوهة               

امة، والكيل مبكيالني نصيبنا منهما     طمس إجنازاته، واالنتقاص من دوره الريادي يف بعض املسائل اهل          
لألسف احلشف وسوء الكيلة، فنراه يتصدى ملثل هذه التشوهات األخالقية مشكوراً جبرأة من يعرف               
أمانة الكلمة وقدر مسؤوليتها اجلسيمة، عامالً على رفع الظلم واحلَيِف مهما كانت املغريات جمزية                

رمه إمنا نشد على يديه مهنئني بالثقة اليت أوالها إياه           وجذابة للوقوع يف أحضان الباطل، وحنن إذ نك        
أبناُء هذا الكيان احلبيب مع بقية أبناء األمة العربية، مؤكدين يف نفس الوقت أن احلق أبلج وهو يعلو                   
وال يعلى عليه، وضيفنا الكبري الذي عاش يف معترك الصحافة منذ نعومة أظفاره ممن يفرقون متاماً بني                  

م وهو القادر مبشيئة اهللا على مواصلة مشواره رغم األشواك واألعاصري ويعلم متاماً أن               الشحم والور 
 .طريق احلق ال يفْرش دائماً بالورود والرياحني

أمتىن لكم أمسية طيبة مع ضيفنا الكبري، ويسعدين أن أغتنم هذه الفرصة ألهنئكم بقرب حلول                
 أن يعيده عليكم وعلى األمة اإلسالمية وعلى اجلميع          شهر رمضان املبارك سائالً اهللا سبحانه وتعاىل       

باليمن واخلري واملسرات، وذه املناسبة الكرمية وكما تعودنا خالل السنوات املاضية فإن االثنينية                



األمسية على أن نعود بإذن اهللا للتواصل جمدداً اعتباراً من السابع عشر             ذه  ـستحتجب اعتباراً من ه   
 م لتكرمي سعادة الدكتور عبد العزيز بن عثمان         ٢٠٠٠ من يناير    ٢٤ملوافق   هجري ا  ١٤٢٠من شوال   

 ).ايسسكو(التوجيري املدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

اعتذر بادئ ذي بدء عن عدم حضور معايل الدكتور حممد عبده           :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
اين املفكر اإلسالمي الكبري وزير اإلعالم األسبق الذي أكد حضوره إللقاء كلمة ترحيٍب لضيفنا                مي

 . الكبري إال أن مرض والده حال دون ذلك فلذا وجب التنويه، وشكراً
 

  ))كلمة معايل الشيخ حممد العوضي وزير التجارة األسبق(( 
ايف مزيده، والصالة والسالم على خري      بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محداً يكافئ نعمه ويو         

 :أما بعد. خلقه، الرسول األمني وعلى آله وصحبه أمجعني
أهالً وسهالً بضيٍف كرٍمي جاءنا من بلٍد حنب أهله وحيبنا أهله هو بلد اإلشعاع والنور، إين ألتقي                 

به، وأجين أكرب   يومياً مع األستاذ الكبري مسري عطااهللا على صفحات الشرق األوسط وأستمتع مبا يكت             
             شغفت أن ألتقي الفوائد من حتليالته السياسية واالجتماعية واالقتصادية وبصورة عامة اإلعالمية، وكَم
شخصه الكرمي، فشكراً لرائد االثنينية األستاذ الكبري عبد املقصود خوجه الذي أتاح يل هذا اللقاء،                 

هرجي يعرف كيف خيتار اجلواهر، ال من املاس        واألستاذ عبد املقصود على أنه من رواد األدب فإنه جوا         
والياقوت والزمرد بل من الرجال أمثال أستاذنا الكبري مسري عطااهللا، فشكراً جزيالً له، ويسرين أن أذكر             
هنا أين عاصرت الشيخ الوقور عبد املقصود خوجه اجلد طيب اهللا ثراه، حيث انتقل الود إىل األستاذ                  

ن رمحه اهللا، وها أنا يشرفين أن أكون صديقاً لألستاذ املاجد عبد املقصود             الكبري حممد سعيد خوجه االب    
خوجه احلفيد، واجلدير بالذكر أن األستاذ الكبري حممد سعيد خوجه يرمحه اهللا اضطلع باإلدارة العامة                

ر وبأغراض تلك الدار الصحافية والنشر والطباعة حيث جعل رمحه اهللا منها حينئٍذ منا            "  أم القرى "لدار  
علٍم ومعرفة، إذن هناك صلة وثيقة بني رائد هذه االثنينية األستاذ الكبري عبد املقصود خوجه وبني                  

اهللا، الصحفي والكاتب العبقري، ويسرين يف هذه العجالة أن أحيي من صميم              أستاذنا الكبري مسري عطا   
 .قليب املكرم واملُكَرم، وأن أبثهما ودي وتقديري وأن أحييكم مجيعاً

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 كلمة سعادة الدكتور عبد ا مناع األديب والكاتب املعروف (( 
  ))ورئيس حترير جملة اإلعالم واالتصال
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأسعد اهللا مساءكم بكل خري

اهللا هو    اذ مسري عطا  اهللا واحلقيقة األست    حنتفل بأديٍب صحفي وصحفي أديب هو األستاذ مسري عطا        
صورة لبنان، لبنان رمبا كان املاضي لبنان الذي عشناه وعرفناه، واستمتعنا به حياةً وفكراً وصحافةً                 
وأدباً، فناً وسياحةً، لبنان الذي كان نادياً للسياسيني ومنتدى لألدباء واملفكرين وكان أرضاً يلتقي                

وحمطة بني أوروبا بتقدمها وفكرها وصناعاا      عليها وفيها كل األطراف، أرض حوار وأرض ثقافات          
وحضارا وبني العامل العريب، كانت بريوت وكانت لبنان هي هذا اجلسر بني هذين العاملني، العامل العريب                
بتراثه العريق وأوروبا بفكرها احلديث، أستاذ مسري هو من هذه الدوحة، هو من هذه األرض، وهو                  

ار من أمثال األستاذ سليم اللوزي، واألستاذ الكبري سعيد فرحية واألستاذ           يذكرنا بأولئك الصحفيني الكب   
ياسر اهلواري زميله رمبا تزامال معاً يف أكثر من مرة ويف أكثر من مرحلة، األستاذ مسري إذا كنا نقول أن                    
كل صحفٍي ميكن أن يكون أديباً ليس كل أديب ميكن أن يكون صحفياً، لكن األستاذ مسري مجع بني                   

ألمرين بني األدب والصحافة، ومن خالل جمموعة الكتب اليت أشار إليها مقدم حفل هذه الليلة يتضح                ا
مسافر بال  (هذا الكم الكبري واجلميل، وإذا كنت مل أسعد باإلطالع على كثري منها لكنين أذكر منها،                 

هذا القراء، بتاريخ لبنان    ، األستاذ مسري أديب أيضاً فيه شيء من خفة دم اللبنانيني وميكن يلحظ              )موانئ
بصورته يف ذاكرة اإلنسان العريب، هو احتفال حباضر لبنان اجلديد الذي نطمح ونأمل أن يكون حاضراً                

األستاذ مسري نغمة من تلك الشجرة اجلميلة اليت يأخذ منها لبنان أشعاراً له،              .  عظيماً ومستقبالً سعيداً  
بقلمه وبفكره وبرؤاه، وعندما رأيته أخربته بأن الصورة        األستاذ مسري نرحب به يف هذه الليلة ونرحب         

اليت يقدم ا للقراء ليست على هذا اجلمال الذي هو يطلعنا به هذه الليلة، األستاذ مسري أمجل من                    
صورته وهو على عكس ما تعود الناس أن تكون الصورة أمجل من الواقع لكن األستاذ مسري واقعه أمجل                  

 .هالً ومرحباً به يف بلده اآلخر، شكراًأهالً به وس. من الصورة
 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 كلمة سعادة األديب والكاتب الكبري املعروف (( 
  ))األستاذ السيد أمني عبد ا قرقوري

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 سيدنا حممد    وشكٍر ورجاء، وأصلي وأسلم على عبد اهللا ورسوله          أمحد اهللا تعاىل محد إميانٍ    
، تلك العظمة اليت جتاوزت      وإمياٍن بعظمة حممد     وحب وإتباع، إمياٍن برسالة حممد      صالة إمياٍن   

ان املسلم واخترقت بإميان املسيحي وغري املسيحي، مما يؤكد أنه شخصية جديرة               ـدود إمي ـح
كمصلح، ولعلَّنا مجيعاً   باإلعجاب واإلكبار والتقدير ممن آمن به كرسول، وممن عرف مكانته كإنسان و           

 كان هو البطل يف كتاب األبطال لألديب اإلجنليزي كارل، وكان هو العظيم األول                اًنذكر أن حممد  
يف كتاب أعظم مئة رجل يف التاريخ الذي ترمجه أنيس منصور رغم أن املؤلف من املسيحيني، ولكنه                   

سالته وأداها خري أداء، وأعتقد أننا مجيعاً        قدمه ألنه كما قال الوحيد الذي أكمل ر          اًحني قدم حممد  
 حىت أن بعض     الكبري جوتا فقد تغىن فيه باإلسالم ومبحمد           انذكر ديوان الشرق لشاعر أملاني     

املسلمني يذهبون إىل أنه قد توفّي مسلماً، ولعلَّنا مجيعاً نذكر أيضاً أن العامل الفرنسي موريس بوكاي                  
لسماوية يف ضوء الِعلِْم انتهى وهو املسيحي إىل أن أصح الكتب وأقرا            ألف كتاباً قارن فيه بني الكتب ا      

 إىل غري املسلمني أيضاً، فقد حدثين       إىل العلم هو القرآن، ولقد جتاوزت عظمة بعض صحابة حممٍد           
الً العالمةُ الشيخ أبو تراب الظاهري حفظه اهللا قبل قليل أن نابليون حينما جاء إىل القاهرة فاحتاً وحمت                 

ذهب لزيارة السيدة زينب ابنة علي بن أيب طالب وحني سئل عن ذلك قال نابليون لقد كان أبوها                    
وحنن نعرف أيضاً أن أديباً لبنانياً مسيحياً كتب كتاباً من ثالثة جملدات عن علي بن أيب                 .  رجالً عظيماً 

قراط مما يؤكد أن رجالنا     طالب، ومن هذه الدات جملد عن علٍي والعدالة االجتماعية وعن علٍي وس            
.  هم مثلٌ عليا لكل متصٍف ولكل متدبٍر ومتأمٍل لتارخيهم         وقادتنا وشخصياتنا وعلى رأسهم حممد      

 .صلى اهللا وبارك على عبد اهللا ورسوله وعلى من آمن برسالته واهتدى ديه. حىت ولو مل يكن مسلماً
فرسان الصحافة وعاشٍق من عشاق     وبعد فليست املرة األوىل اليت أحتدث فيها عن فارس من            

الكلمة وصانٍع من صناعها فقد سبق وأن حتدثت من هذا املنرب عن األستاذ عماد الدين قبل سنوات،                  
وكان احلديث يومها كهذا احلديث الليلة دون إعداد ودون تدبر سابق، ولكن الفكرة اليت حيملها                 

وأحسب أن الكثريين يستطيعون أن      .  اإلنسان عن أعالم الفكر تتيح له أن يتحدث يف أي وقت            
يتحدثوا وأن يطيلوا احلديث عن أهل القلم ألن احلديث يتسع للكثري من الثناء وللكثري من التقدير                  

وحني جنتمع اليوم لنكرم فارس هذه األمسية فنحن نكرم فيه رجل حرف مضيء              .  وللجم من التعبري  
مة وعن الشعب، وحنن إذ نذكر دون       مشرق ورجل كلمٍة تبحث عن احلقيقة وتبحث عن مصلحة األ         

شٍك أن لبنان قدم لألمة العربية رواداً مبدعني يف جمال الصحافة ويف جمال األدب والتاريخ ويف جمال                   
اللغة العربية، فنحن مدينون للكثريين من رجال لبنان مبا قدموه للغة العربية ومبا قدموه لألدب العريب                 

 على مسارح القاهرة، وكان دورهم يف هذا دوراً رائداً وعظيماً،           وللصحافة، بل ومبا قدموه أيضاً للفن     



والكلمة ولعلَّ أصدق كلمٍة يف اإلجنيل تلك اآلية اليت تقول يف البدء كانت الكلمة، فالكلمة هي يف                   
احلقيقة البداية لكل شيء، وإنْ كان املاركسيون يذهبون إىل أن احلالة االقتصادية هي اليت تشكِّلُ احلياة                

إنَّ اَهللا ال   :  ونُ اإلنسان، ولكن التاريخ يأىب هذا وجند رداً قاطعاً على هذا يف قول اهللا تبارك وتعاىل               وتك
      فِسهما ِبأَنرواْ مغيى يتا ِبقَوٍم حر ميغي           والتغيري بالنفس هو تغيري فكري عقالينٌ عقائدي، ولذلك فإن 

وب ظلوا قابعني يف جزيرم هذه ال عالقة هلم بالعامل وال            وخربوا احلر العرب الذين مارسوا الفروسية     
بالتاريخ ولكن حني جاءم كلمة اهللا اندفعوا فغريوا العامل وغريوا التاريخ، مل يتغري يف العرب شيء                  
شجاعته وفاؤه، مروءته، خنوته، ولكن الذي تغري فيه أن الكلمة احلديثة قد جعلت منه إنساناً آخر، إننا                 

ر قول عمر بن اخلطاب مىت استعبدمت الناس وقد ولدم أمهام أحراراً، الناس يقولون قال                مجيعاً نذك 
عمر وأنا أقول ال، قال اإلسالم إن عمر لو ظل جاهلياً ملا قال هذا الكالم ولَما وصل على هذا املستوى                    

ي اليت تغري احلياة،    الفكري الرائع، هذه تربية اإلسالم وهذه أثر آلثار اإلسالم يف اإلنسان الكلمة ه             
وحني زعم الزاعمون أن التفسري املادي للتاريخ هو السبيل الوحيد إلنشاء حياة حديثة، وأرادوا ذا                
الزعم وذا التفسري أن يواجهوا اإلسالم الذي استمر أربعة عشر قرناً يكافح وجيادل وجياهد، ولكنهم               

 اار االحتاد السوفييت الذي كانوا يتصورون أنه        وجدوا أنفسهم بعد سبعني سنة يقفون أمام املأساة حني        
سيكون البديل عن اإلسالم وعن كل األديان األخرى، حنن نكرم الكلمة اليت نؤمن بأا تصنع احلياة                 
الفاضلة الكرمية ونكرم رجالً من رجاالت الكلمة املبدعة اخلالقة، نكرم فيه حياده، ونكرم فيه مساحته،               

دائرة الضيقة لإلقليم أو للعنصر، حنن يف عصر املعرفة اليت جتعل الكون كله قرية              ونكرم فيه بعده عن ال    
صغرية، فكيف يعود اإلنسان يتخلى عن هذا املبدأ العظيم ليعود كما كان يف حياته البدائية قومياً أو أي                  

 نؤمن  نوٍع آخر يتصل باألرض أو يتصل باملصلحة، إننا نكرم رجالً يؤمن حبرية الكلمة، وحنن أيضاً                
حبرية الكلمة نؤمن ا كمسلمني قبل أن نؤمن ا كبشر، واإلسالم هو الذي كرم العقل، ورسول                  

إن تارخينا  )  من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد           (اإلسالم هو الذي قال     
لَّذين يعلَمونَ واَلَّذِين ال    هلْ يستِوي ا  :  مليء بتقدير الكلمة وإكبار صناع الكلمة واهللا تعاىل يقول         

، حنن نكرم كاتباً ونكرم كلمةً مضيئةً مشرقةً، ونكرم وسيلة حديثةً من وسائل الدعوة إىل                 يعلَمونَ
اخلري واخلُلُِق الفاضل وإىل احلياة الكرمية املستقرة السعيدة، ونتمىن أن جند الكثريين كهذا الكاتب                

ق املعرفة وعلى طريق الكلمة احلرة املسلمة، الكلمة احلرة الصادقة           الكبري اخلليق بالتقدير على طري    
 .الصرحية الكلمة احلرة احملايدة اليت تبحث عن احلقيقة وحدها

ال أدري هل حيق يل بعد هذا أن أكرر ما سبق أن قلته من قبل ولعلي أكرره حبضور هذا الضيف                    
 متثل ريادة فكرية على امتداد العامل العريب كله، ولن          الكبري عن هذه االثنينية لقد قلت سابقاً أن االثنينية        

أكون مبالغاً إذا قلت على امتداد العامل كله، فلقد عرف العامل كثرياً من الصالونات األدبية وعرف العامل                 



أنواعاً من التكرمي ولكنه مل يعرف مثل االثنينية تكرم يف كل أسبوع رجالً من رجاالت القلم والعلم                   
 .ىن لنا مجيعاً كل خري وهلذه االثنينية التقدم واالزدهاروالفكر، أمت

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 كلمة سعادة الدكتور عبد ا املعطا�ي أستاذ اللغة العربية (( 
  ))جبامعة امللك عبد العزيز جبدة

ستاذ القرقوري  بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني لعلَّ األ           
فتح يل بداية أجد أا فرصة لكي أحتدث عنها وهي االثنينية أنا أتصور أن االثنينية اسم تدفق يف شرايني                   
الثقافة السعودية، وترحلَ على أجنحة سندباد املعرفة إىل العامل العريب، ال أدري إىل العامل اآلخر يبدو أن                 

، االثنينية أيضاً هي حضور للصالونات األدبية املوجودة يف         فيها، لكن إىل العامل العريب دعنا نقول هذا       
تراثنا العريب وخاصة يف األندلس، ألن األندلس استطاعت أن تِباهي بصالوناا وبلقاءاا يف املساء حىت               

" الذخرية"للمراكشي أو   "  البيان املغريب "للمبقري أو حينما تقرأ مثالً      "  نفح الطيب "أنك حينما تقرأ    
ام جتد أن هذه الكتب حتفل باألمسيات الثقافية، وأنا أتصور أا خطوة صحيحة وجريئة إىل                البن بس 

احلضارة والثقافة، ودعوين أنتشلكم قليالً من صرامة الكلمات العلمية فأذكر أن املنصور بن أيب عامر                
ورقصوا كان يف جملسه ويف صالونه يتناشدون الشعر ويطرحون الفكر ويغنونَ املوشحات، فطربوا               

وجاء الدور إىل أحد الوزراء املشلولني فقالوا نعفيك من الرقص قال ولكنها واهللا يف نفسي أيها األمري                  
 :أريد أن أرقص وليمسك يب أحدهم، فأمسك به أحدهم قال قصيدة خياطب املنصور ابن أيب عامر

ــكاً    ــته مستمس ــام يف رقص ــك ق ل
. 

ــذر     ــاده ع ــيخاً ق ــاك ش ــال ه ق
. 

ــاً  ــيه فاتكـ ــىن علـ ــرس أحـ نفـ
. 

ــتدالً    ــزها معـ ــن هـ ــاق عـ عـ
. 

ــا   ــي لك ــى رأس ــالالً عل ــت إج قم
. 

ــرفين    ــتكما تعـ ــو كنـ ــا لـ أنـ
. 

ورأى رعشـــةَ ِرجِلـــي فبكـــى  
. 

قهقـــه اإلبـــريق مـــين ضـــحكاً 
. 

 

ن للشعر شيطان أو شياطني يبدو أن األستاذ زاهد زهدي           أنا أتصور أن العرب حينما تقول أ      
يبدو أنه أهداين هذا الشيطان يف هذه الليلة، فسوف أحتدث قليالً عن احملتفَى به األستاذ مسري عطااهللا،                  
ولكي ال أنساه فأنا أرحب به ترحيباً حاراً ومتدفقاً من خالل ثنايا الثقافة واألدب يف هذه البالد، واليت                  

 .نا نفخر ا مجيعاً أكثر مما نفخر بأي شيء آخرال شك أن



األستاذ مسري أقتنص نقطتني وأحتدث عنهما، أوالً الغربة، مما لفت نظري يف سريته الذاتية أنه قد                 
ترحل كثرياً ويبدو أن الغربة تقدح زناد الفكر والثقافة واألدب، وقد قال هذا أجدادنا العرب يف كثري                 

 التعليق على القصائد اإلبداعية، وأتساءل ملاذا الغربة يا أستاذنا؟ ملاذا أنت            من تعليق على النقاد خاصة    
تركت لبنان اجلميلة وترحلت يف هذه البالد؟ هل حتضر لدينا قصة اجلواهري الذي دخل مطعماً يف                  
باريس هو وجمموعة معه وقال أحدهم ملاذا ال تدخل يا أستاذ حممد؟ قال دعين أشم اهلواء الذي مل                     

األسلوب األديب الرفيع الذي يكتب به األستاذ       :  النقطة الثانية .   أن أمشه يف بالدي، هذا تساؤل      أستطع
 صحفياً ناجحاً   ميكن وال يتأتى له أن يكون     اهللا، وأتصور أن الصحفي الذي يؤثر يف الناس ال            مسري عطا 

الالت املبدعة واإلمياءات   والدة  ـإذا مل ميتلك ناصية اللغة، إذا مل ميتلك ناصية هذه التراكيب اجلميل            
والرمز، وكيف يتالعب ويتعامل مع املعىن ومع الكلمة أتصور أنه يفقد شيئاً مهماً كما قال، قالت                  

الكلمة تستكْرم بانفرادها، ولكنها إذا دخلت يف مجلة ليست هي منها تضيمها            :  العرب وقال املرزوقي  
لغة مؤثرة، أنا أتصور أن أيضاً الذين جنحوا يف          أو جنها فتصبح اللغة ليست لغة متمكنة وليست          

دراسة العلم يف السابق كانوا أدباء وكانوا ميتلكون ناصية هذه اللغة واألسلوب اجلميل، ولعلَّ هذا                 
طبعاً يعين مبحث ميكن أن يطْرق بشكل أكثر لو كان هناك حديث ندوة أو ما إىل ذلك عن األستاذ                    

لرحالت، والشعر رحلة إنسانية تتغلغل يف أعماق احلضارة، وقلت لكم          مسري، لقد كتبت يا سيدي عن ا      
أن اللفظة  "  التالزم اللفظي "بأن هذا الشاعر الكبري أهداين شيئاً من شيطانه أو كما تقول العرب               

تستعدي أختها أنا أهديك قصيدة من شعري ال أريد أن أباري ا شاعراً كبرياً مثل زاهد زهدي كتبتها                  
 :وهي هديةٌ من مثقٍف بسيط" وجوه يف الضوضاء"وات عنواا قبل مخس سن

 ــب ــر ينضـ ــر ـ ــأنْ العمـ فكـ
. 

    املــركب وفــات الــركب ــرحأب
. 

 ــرب ــين ـ ــن مـ ــون السـ أربعـ
. 

ال تلمـــين حـــني أبـــدو ســـاكناً 
. 

    فــيه املطلــب عــرب لــيٍل عــز
. 

ــ  ــاين م ــم أع ــربةٍ كَ ــظايا غ ن ش
. 

ــرف ــا ع ــن يغضــبـم ــوف مم ت اخل
. 

يف زوايــا اجلُــرِح تســمو قــاميت    
. 

وأغـــين حـــني يصـــفو املشـــرب
. 

ــا   ــرب القط ــى س ــرملَ عل ــض ال أنف
. 

لَّـــبخ قـــروزهـــور الشـــيح ب
. 

حــامالً غصــن اخلــزاما يف يــدي    
. 

ــن  ــرب مـ ــتها يعـ ــاٍء لونـ دمـ
. 

يف ثــرى الــتاريخ يهتــز الثــرى    
. 

ـــِدبجوشـــتاء احلـــزن لـــيلٌ م
. 

مــن صــهيل اخلــيِل يف شـــطآا    
. 

   جيــرح الصــمت بلحــٍن يطــرب
. 

ــى  ــوت أس ــدرب والص ــيق ال ــا رف ي
. 

  ــوكب ــيه الك ــاب ف ــالٍم غ ــن ظ ع
. 

يف هجــري اللــيل مــزقت املــدى    
. 



   عــن مــداها األرنــب وتــوارت
. 

ــائها   ــمس يف أحشـ ــعلته الشـ أشـ
. 

   ــكَب ســعراً ي ــح ش ــاء الطل يف دم
. 

ــثارٍة  يعـــزف اللحـــن علـــى قيـ
. 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 عبد املقصود نبدأ احلال ونستمع إىل قصيدة لشاعرنا الكبري          إذن كما قال الشيخ   :  عريف احلفل 

 . زاهد زهدي تكرمياً لضيف هذه الليلة

  ))قصيدة الدكتور زاهد زهدي(( 
ال تفهمين خطأ احلال لألستاذ الدكتور عبد اهللا املعطاين بالنسبة           :  الشيخ عبد املقصود خوجه   

 .اق آخرللكلمات وأمزح وأضحك وإمنا الشعر دائماً حال ثاين ومذ
 :الدكتور زاهد زهدي

 ...أيها األخوة األعزاء السالم عليكم مجيعاً ورمحة اهللا وبركاته
أود أن أقول كلمةً قصرية قبل أن تستمعوا إيلَّ شاعراً، وألين أؤمن بتقليد أن الشاعر ال ينبغي له                  

ا هي جمرد أبياٍت    ولكين ال ألقي قصيدة هنا إمن     .  أن يتحدث أمام الناس عندما يقدمونه إللقاء قصيدة        
وقد "  اجلواهري صناجة الشعر العريب يف القرن العشرين      "قليلة توسلت ا ألتقدم من األخ مسري بكتايب         

 :أبيات قليلة قلت فيها. كتبتها وأجازها الشيخ أبو تراب الظاهري أستاذي وأستاذ اجلميع
طَــىمــن الفــيِض إيــاك البــيانَ مبــا أَع

. 

ــاُء ا  ــري عط ــىمس ــد أعط ــيض وق هللا فَ
. 

ــا  ــاحبه خلْطَـ ــذري بصـ ــال يـ فـ
. 

فـانعم بـرٍب ميـنح الفكـر صافياً جلياً          
. 

لــرب القــوايف الغــر إذ صــغته شــرطا
. 

ــبيت    ــت حم ــد جعل ــتاب ق ــذا ك وه
. 

ــمطا   ــا ِس ــؤاِد هل ــرايني الف ــد ش أم
. 

ــعِرهِ     ــئ ش ــيايل يف آلل ــهرت الل س
. 

ــا  ــاحبه غَمط ــِق أو أذرى بص ــن احل ع
. 

ومــا أســرف القلــب احملــب وال نــأَى 
. 

تعجــلَّ إهــداًء إلــيك وإن أَبطــا   
. 

ــبٍ    ــة معج ــنه هدي ــخة م ــذ نس فخ
. 

وأهـلُ الـندى قـد يغفـرون ِلمن أخطا         
. 

ــةً    ــانْ زل ــاَء إن ك ــامح يل اإلبط وس
. 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 فاتين أن أرحب يف بدء هذه األمسية بضيوٍف كرام، أوهلم األستاذ            :الشيخ عبد املقصود خوجه   
الفاضل اجلليل الشيخ حممد بن ناصر العجمي من الكويت الذي يواصلنا دائماً بفضله وعلمه وكتبه                

اته مما أثرى كثرياً بعض قنوات االثنينية فله الشكر على تشريفه هذه األمسية، وأرحب                 ومالحظ
 أم القرى مبكة املكرمة، وعبد املالك السعدي        ةبالدكتور حسن الوراكلي أستاذ التعليم العايل يف جامع       



 الذي مل نر    ولزاماً علي أن أرحب بأستاذنا الكبري الشيخ اجلليل أبو التراب الظاهري           .  بتطوان املغرب 
 . حليته منذ زمن طويل جداً بطول حليته فأهالً وسهالً ومرحباً باجلميع

 

  ))ا كلمة فارس االثنينية سعادة األستاذ مسري عطا(( 
السالم عليكم مجيعاً، لقد غمرين السادة املتحدثون كما غمرين املضيف ذا التكرمي، ولست               

وقد تكرم  )  بدك احتّريوا خيرو  (ملثل اللبناين العامي    أملك رداً سوى الشكر وعميق االمتنان، يقول ا        
 ما مل يقل    االثننيراعي هذا املنتدى األديب النبيل تكرم فاستضاف، وخير فحير، فماذا يب أن أقول هذا                

يف اثنني مضى؟ وماذا ترك من سبق ِلمن حلق؟ وإذا كنت قد اخترت يف النهاية موضوع التصارع يف                   
. حايف واألديب فلم حيدث ذلك إال بعد تصارعات كثريٍة أخرى يف النفس أيضاً            نفس الكاتب بني الص   

فالصحايف يقع بسهولة يف إغراء املقارنة خصوصاً إذا كان العمر قد كدس له القرائن وسهلَ عليه                   
املقاربات، وهو يف ذلك أشبه بأساتذة األدب املقارن يعودون بكل جديد إىل كل قدمي، وقد خطر يل يف                  

بداية أن أحدثكم عن جدة كما عرفتها قبل ثالثة عقود ويزيد، أو عن الطائف يوم كانت قرية للرمان                  ال
والعنب وكأا مل تكرب عما عرف عن رماا الطيب اخللفاُء أو عما تركت فيها السيدة زبيدة من سبل                   

قلت يف نفسي أمل يسأم أولئك      املياه إذ كانت من عاداا الكرمية أن تبين يف كل مكاٍن عيناً للعطار، مث                
السادة السعوديون من أولئك الكتاب الذين ال يكفون عن سرد تذكارام البعيدة أمامهم، على أن                 
السفر عندي هوى ال صناعة، وحب ال تكلف، وقد خيل إيل أنين حقاً عرفت الطائف يوم عرفتها                   

واء، أو أنين حقاً عرفت جدة يوم       وفيها فندق صغري واحد للضيوف وللمسؤولني وللعابرين على الس        
إن املعرفة ال تدرك أبداً وأن املدونني الذين         .  كانت مدينة صغرية يف ظل النخل وعلى ضفاف البحر         

سبقونا يف رفقة القوافل كانوا أكثر دقة وأكثر جدية وأكثر انبهاراً مبا رأوا، لقد ترك لنا الرحالة                    
ن سجالت كان ميكن أن تذهب مع الذاكرة، وتركوا          الصادقون منهم وامللعونون واخلبثاء والطيبو    

تفاصيل ورسوماً وصوراً كتابية ال تزال تسحرنا إىل اليوم وسوف تظل، وتركوا لكم وألوالدكم أن                
 هذه األرض الطيبة من جمٍد وطيٍب ونور، ومبا أضيف إليها من بناٍء وعمراٍن                ىيقارنوا مبا كانت عل   

 قبل ثالثني عاماً أين تنتهي جدة، وأمس وجدتين أسأل بعيد            وازدهاٍر ومذهالت التطور، كنا نسأل    
املطار أين تبدأ جدة؟ فمن الطائرة كان من الصعب علي أن أعرف إن كنا بط يف أضواء جدة املترامية                   
أو يف أضواء مدينة أوروبية كربى، لقد مضى عقدان تقريباً ومل آِت فماذا بقي للمقارنة وماذا تبقّى                   

رنة؟ إن املرء يعتقد أن املدن لن تتغري يف انتظار عودته فإذا ا مدن تلد مدناً، وإذا ا إرث                    ألدب املقا 
يلد إرثاً، وإذا بالرقعة اليت كانت يف مدى العني مل تعد حىت يف عدستنا يف ذات الطائرة احمللّقِة على أربعة                    

طور عاجلة تأكيداً لروعة ما أُجنز      آالف متر، ولن أطيل أكثر فيما تعرفون أكثر مما أعرف، إا جمرد س             



وإقرار من رأى مبا رأى، لقد كنت أهلث خالل السنوات املاضية خلف نور الرياض اليت عرفتها أيضاً                  
ت أو أدركت أنه جيب أن أختلى عن هذه اهلواية، هواية املقارنات            ـيافعاً يف املرحلة نفسها، واآلن عرف     

زلت فيها الرسالة العظيمة من السماء، وطلعت هلا الكنوز من األرض،           فهي متعبةٌ يف هذه اململكة اليت ن      
 .وأعطتها األرحام طليعة صناِع التاريخ وحراس األمة

مذ كنت يف العاشرة من العمر وأنا أحلم بأن أصبح أديباً، ومذ كنت يف التاسعة عشرة وأنا                   
 أحلم بأنين يف العام املقبل سوف        أو خطأ وأنا   إغفال أو   استثناء دون   الصحافة ويف كل عام   أعمل يف   

العمل اليومي إىل متعة التأمل وإعادة القراءة وإعادة الكتابة واإلحبار لدفات             ن ضغط   ـرج م ـأخ
الكتب وأغلفتها املقواة بدل االحتماء بورق الصحف املبلل الذي يطْوى وال حيفظ، ويذهب إىل العبث               

لذاكرة الكربى، على أنين منذ أربعني عاماً وأنا أُصِغي إىل          ال إىل الرفوف، وإىل الذاكرة اليومية بدل ا       
نداء الصحافة وإغراء الكتابة اليومية، ويف الصباح كل صباح أتفقد زاوييت قبل أن أقرأ أهم األخبار،                 

ري أو كلمة مغفلة شعرت بالكرب      ـٍي صغ ـوكأا هي احلدث وإذا ما عثرت فيها على خطٍأ مطبع          
لنهار، إن العمود اليومي يتحول من زاوية إىل طقس من الطقوس، ففي إمكان              وطار الكثري من فرح ا    

الكتاب أن ينتظر وأن يتأىن لكن الصحيفة ذاهبة إىل الطبع باستمرار، فما أن تنتهي من زاوية حىت يتعني                  
عليك البحث عن أخرى، وما أن تفرح بأنك عثرت على موضوع حىت تبدأ يف البحث عن آخر، مل                    

يت كتاب سوى تلك املقاالت اليت هلا طابع أديب، أما ألوف املقاالت السياسية األخرى فقد               أمجع بني دف  
تركتها تذهب مع يومها، مع مشاعر النهار وغضب النهار، وانفعاالت النهار بأا كُِتبت مبداد تلك                 

اطب وحتاور  املشاعر، تلك هي متعة املقال اليومي أن تقول ما تريد أن تقول يف اللحظة نفسها، وأن خت                
                 اره، كُِتبقد كتب ليومه و ،وتتواصل مع آالف الناس، وتلك هي مأساة العمل اليومي، إن ما كُِتب

الصحافة مثل السياسة عمل متحول     .  لكي يقْرأ مرة واحدة ال لكي يحفَظَ كي يزول ال لكي يبقى            
م، واملؤلف األديب ليس يف حاجة      وحلظات عابرة، تتالزمان وتتناقضان وتتقاتالن وتلتقيان على حنو دائ        

إىل حدٍث وال إىل مربر، إن يف إمكانه أن يستعري من التاريخ أو أن يتأمل يف املستقبل أن يلجأ إىل الرواية                   
أو إىل الشعر أو إىل التراث لكن الكاتب الصحفي يف حاجة إىل حدث حاجته إىل األكسجني، احلدث                  

 واحلدث ينتقي له املوضوع ويقدمه إليه ويف النهاية يتأمل يف           يكتب عنه نصف املقال ويترك له الباقي،      
نفسه ويف حياته ويكتشف أنه يعرف األمساء واملواقع والتاريخ واألسباب واملتغريات أكثر مما يعرف عن               
أداء أوالده يف املدرسة، إننا نعطي للقراءات السياسية والثقافية املتعلقة بعملنا اليومي أكثر بكثري مما                 

 لألسرة أو للعطلة، وال عطلة يف الصحافة اليومية ال إجازات ألنك سوف تأخذ معك إىل                    نعطي
هونولولو أو إىل سور الصني قلماً وورقة، فهما ليسا حتفة معمارية أو سياحية بل إما جمرد مقال آخٍر                   

يف أو زاوية أخرى، وإذا حدث ومل تكتب مشاهداتك شعرت كأنك ارتكبت خيانة ما، يف حق ذاتك و                



حق اآلخرين، فالناس تسافر من أجل الراحة أو الفرح أو باالنبهار، لكن الصحفي يسافر كي يفرح                  
من أجل أن يكتب كل يوم على       .  ويبِهر ويعيد الكتابة عن سور الصني وكأنه أول رجل وصل إىل هناك           

 إال ما حيب، وال     الصحفي أن يقرأ كل يوم، وأن يقرأ كل شيء أما األديب فله متعة االختيار ال يقرأ                
يطالع إال ما يريد، وال يلهث وراء شيء، بل يترك األفكار تأيت إليه، هل هناك أديب جيد؟ إذا مل يكن                     
أيضاً صحفياً جيداً، هل جنيب حمفوظ أديب أم صحفي؟ أم خليط ممتاز من االثنني؟ إن األديب الذي ال                  

لفة هو بالغالب أديب ال يقرأ أديباً أو        يعايش الناس كما يفعل الصحفي ولو بأسلوب آخر ووترية خمت          
صحفياً على الكاتب أن يكون مرآة زمنه وعصره، وكبار كتاب العامل اليوم ومحلة نوبل صحفيون                 
سابقون مثل جابرييل جارسيه ماركيز علمتهم الصحافة كيف يبحثون عن التفاصيل حتت احلصى،               

اصة، وأذكر هنا يوم عاد ماركيز إىل قريته بعد         وكيف حيولون املشهد الذي يراه مجيع الناس إىل لوحة خ         
حيول الصحفي كل ما حوله إىل      )  لقد حتول كل شيء إىل نص     (غياٍب طويل فوقف أمام مدخلها قائالً       

خطاب خاص بينه وبني ذلك القارئ الذي يشعر بوجوده دائماً وال يراه، يرافقه كظله ولذا               ى  ـنص، إل 
، اليت تنشر يف    "الشرق األوسط "عوبة عندما يكون املنرب من نوع        ال يراه، وتزداد الكتابة اليومية ص     

بلدان كثرية يف كل صباح ويقرأها يف ساعة واحدة السعودي واملغريب واملصري واملغترب السوداين يف               
كاليفورنيا أو نيويورك كيف ختاطب هذه الكوكبة من الطباع واألذواق والثقافات واالهتمامات بلغة              

 جلميع وتثري اهتمامهم؟واحدة ترضي ا
إن األديب يكتب لنفسه ويستريح، لكن الصحايف حيزن إن هو أغضب مشاعر قارئ ما ولو بغري                
عمد، ومطلوب من الصحايف أن يكتب كل يوم حدثاً وراء حدث، لكن ليس مسموحاً له أن خيطئ مرة                  

 له أحياناً موقفاً معاكساً     واحدة، مثة قارئ ذكي أو مثقف أو مطلع ال يرضى لكاتبه اخلطأ وال يرتضي              
لقناعاته أو للصورة اليت رمسها القارئ يف ذهنه، يوم أصدر ضياء احلق حكماً باإلعدام على املؤسس                  

كتبت يف مجلة من كتب مطالباً بالعفو، مستنكراً أن يوضع رجل من            "  ذو الفقار علي بوتو   "الباكستاين  
ضياء احلق ضياء   (لنهاية أعدم الرجل فكتب مقاالً عنوانه       حجم بوتو يف زنزانة بتهمة غري ثابتة، ويف ا         

، أمجل رسالة تلقيتها يومها كانت من هنا من جدة صاحبتها سيدة أو فتاة ال أدري وكانت من                    )ماذا
، إن كتاباتنا تعكس نفوسنا ومشاعرنا       "إننا نشكرك باسم ذوي القلوب الطيبة      "سطٍر واحٍد فقط    

قائي أنين مل أكرب بعد وأنين ما أزال أنفعل، وأنين مل أدرك بعد خداع               وطباعنا ويأخذ علي بعض أصد    
احلياة لكنين أرفض ذا املعىن أن أكرب، وأرفض أن أحتول إىل آلة تكتب عن تشرد عشرة ماليني هندي                  
يف فيضان أوروسا من دون أن نتخيل معهم فظاعة املأساة، وحجم املأساة، ومشهد األطفال يتمسكون                

ام هرباً من الغرق، إن الكتابة عن احلدث حتتاج إىل مشاعر أوالً ومن ثُم إىل معرفة،                   بأثواب أمه 
فاألديب يكتب غالباً عن املتخيل، لكن الصحفي يكتب عن احلقيقة وهي أحياناً ظلم أو نبل أو مجال أو                  



أ بسرعة،  حقد أو بشاعة، يكتب األديب مطوالً ويقرأ يف هدوء وأناة، والصحفي يكتب بسرعة ويقر              
يستطرد لكنه ال يطيل، فامللل عدو العمل اليومي والرتابة قاتلة، وغالباً ما أُسأل أال ختشى أال تعثر يوماً                  

لكن أخشى ما أخشاه هو أن أكرر اليوم كالماً كتبته قبل عشر سنوات              .  على موضوع؟ طبعاً أخشى   
قظة إىل درجة الكمال، أليس كافياً ما       فمن أين هلذه الذاكرة اليت تحملها كل هذه األمحال أن تبقى ي            

 محلناها من أطنان الصحف والكتب واالس واملشاهدات واألسفار ومتاعب النهار؟
يعيش األديب ويعمل وكأنه ميلك كل الوقت، له املاضي يغرف منه، وله احلاضر يدونه، وله                 

ل، يقفز ِمن حدث إىل حدث      املستقبل يتأمل فيه، ويعيش الصحفي على جسر ما بني املاضي واملستقب           
ومن قضية إىل قضية ومن بلد إىل بلد، إنه خملوق ال ميلك شيئاً، يكتب للمغامرة اليومية، وعندما يتوقف                  
عن الكتابة أسبوعاً يرى نفسه فجأة يف ذاكرة النسيان وفوائت األمس، إنه كاتب له مجهور كبري يفوق                 

رك سريع ال يشكلُّ الكاتب اليومي سوى جزء من يومه          أحياناً بكثري مجهور األدباء، لكنه مجهور متح      
فإذا انتهى اليوم وصرنا يف يوم آخر ال ميكن للقارئ أن ينتظر أو أن يتوقف، فليس الكاتب هو الذي                    

كان .  ألزم نفسه باحلدث وجعلها جزءاً منه وحكم على ذاته بأن يكون سريع العطاء سريع النسيان                
اجلملة اليت أقوهلا حىت تكون قد ابتعدت عين، ال أحد يعرف أمهية             الفرنسي بولو يقول ما أن تنتهي       

حوله الوقت مثل الكاتب اليومي ألنه يلهثُ خلفه باستمرار، وعندما يعثر عليه ال يعثر عليه، كل ما                  
جمرد نص ملقال آخر، ال ميكنه أن يصغي إىل األخبار كما تصغي الناس إليها، وال يشاهد مسرحية كما                   

ناس، وال يطْرب ألغنية كما يطرب هلا اآلخرون كل شيء مرتبط بالنص ذه الدورة                 يشاهدها ال 
الدموية املالزمة واملتعبة أحياناً واملمتعة أبداً، يظلم الصحايف فينا األديب ويقول أيضاً الفرنسي شارل               

لكن من  .  ريوسبيجيه ال شيء أكثر عبقاً من صحيفة هذا الصباح، وال شيئاً أكثر ِجدةً من إلياذة هوم                
وما هي ألف ليلة وليلة سوى عمل صحفي رائع استند          !  كان هومريوس؟ أمل يكن صحافياً يكتب الشعر      

إىل شهرزاد بدل املصادر املوثوقة أو املصادر املطلعة، لقد كان للسيدة شهرزاد خميلة مجيلة وأسلوب                 
يل وفيه سلوى السلطان شهريار     صحفي شيق، فيه املقدمة وفيه اخلرب وفيه احنباس األنفاس وفيه التحل           

 .حىت يؤاتيه النوم
لقد كانت السيدة شهرزاد يف غياب الطباعة هي صحيفته كل يوم تزوده خبرب، كل يوم مبقال                 
أدٍيب وشيء من الشعر وشيء من العلم وشيء من التاريخ، قالِت املصادر املطلعة يا سيدي شهريار إن                  

ارت شهرزاد األمساء املركبة كما نستعري اليوم املصادر         لقد استع .  الوزير دندان قال بضوء املكان     
املوثوقة، وكتبت أو روت التاريخ على طريقتها أيضاً من دون أن حترج أحداً أو أن تثري غضب أحد،                   
ولكن هل يستطيع الكاتب اليومي أن يفعل ذلك؟ هل يستطيع أن يمضي األيام وهو يكتب من دون أن                  

داً؟ ألن إرضاء البعض إغضاب للبعض اآلخر وخصوصاً يف عاملنا هذا            يغضب أحداً أو أن يرضي أح     



غالباً ما يطرح   .  حيث املوضوعية عداء معلن وحيث الرأي اآلخر عدو جيب أن نسأل منه على الدوام              
على الكتاب الصحفيني سؤال تقليدي هل أنت نادم على شيء مما كتبت؟ وغالباً ما يكون اجلواب ال                  

 شيء، ولو قُدر يل أن أعيد كتابة كل شيء ملا غريت حرفاً أنا آسف أنا أقول إنين لن                   لست نادماً على  
أفعل شيئاً سوى هذه املهنة اجلميلة املمتعة املؤنسة، لكنين نادم على أشياء كثرية نادم خصوصاً على أنين                 

يف القراءة وبني غبار    مل أنتظر إىل عمر األربعني كي أبدأ الكتابة بعدما أكون قد أمضيت ثالثني عاماً                
الكتب أغترف من هذه البحار اليت تركوها ومضوا رجالً بعد رجل، جيالً بعد جيل، لغة بعد لغة،                   
حكمةً بعد حكمة، متعة بعد متعة، تفسدنا الصحافة إذ تقنعنا بأن الكتابة عمل سهل لكننا كلما قرأنا                  

إن األديب الذي   .   امتحانه وجدية جتربته   سطراً إضافياً أدركنا صعوبة هذا العمل ومدى فروضه وهولَ        
فينا حياول كل يوم أن يستمهل الصحفي وأن يأخذ بيده، وأن يضرب عليها أحياناً، هو يصحح                   
الكلمات، هو يغضب من االستسهال والسرعة، هو يعلمنا االنتقاء، هو يعلمنا التواضع، هو الذي مينعنا               

 الذي يعلمنا أننا مهما عرفنا مل نعرف شيئاً مما يعرفه            من الكتابة عن الذات إال يف امنحاء الذات، هو         
قراؤنا، هو الذي يعلمنا احترام مشاعر اآلخرين، هو الذي يصل على ضمائرنا االهتمام بشؤون                 
املساكني واملسحوقني يف أي مكان، والصحايف الذي ليس فيه أديب هو جمرد سلة من الكلمات اليت                 

ستوقف ضمائرنا وال متنحنا أكثر مما تعطينا الكلمات املتقاطعة          بسرعة، وال ت  _  تتساقط من ذاكرتنا    
الكاتب شاهد على يومه وزمنه، خيطئ أحياناً ويصيب أحياناً، لكن جيب أن             .  املرصوفة عمودياً وأفقياً  

تلك هي حياة الكاتب وتلك هي سريته، ال شيء آخر لقد طُِلب مين أن أحل ضيفاً              .  يكون صادقاً دائماً  
حوار العمر وقلت ملقدمته أي عمر؟ ماذا يهم الناس كم مرة كنت رئيساً للتحرير؟ وكم                على برنامج   

مرة كنت مديراً أو حمرراً؟ إنين أفضل على ذلك أن نتحدث عن رؤييت كصحفٍي رافق األحداث                   
ار أما أنا فمن أنا؟ جمرد راٍء يقع يوماً يف ثورة أي           .  قرٍب أو عن بعد   ن  ـوالرجال واملراحل واملظامل ع   

الطالبية يف فرنسا أو يلهث خلف ديغول إىل منفاه االيرلندي املؤقت أو حيضر قمة عربية تتشاجر بني                  
اجلدران وتبتسم للصورة التذكارية، أو جمرد كاتب عائد مع انطباعات الفقر من بومباي، جمرد رجل                

كونوا أكثر هناًء مما كان     بني الرجال حيب ويستنكر ويعِجب ويعجب ويبهر ويأمل ألوالده وأمته بأن ي           
 .وأقل قلقاً وأكثر استقالالً

طاملا أُسأل من املتواضعني ما هي األخبار؟ إىل ماذا ستؤول األمور؟ مىت احلل؟ وأجيب دائماً أنين                
أقرأ ذلك يف الصحف مع غريي، مل تبقِِ ثورة االتصاالت أخباراً خنبرها ألحد، ويف املاضي اشتهر عن                  

 لبنان أنه كان مير على الصحف يف كل مساء ويطلع فيها على األنباء اليت ستنشر                 أحد السياسيني يف  
غداً تعرفون، غداً تسمعون، غداً تقرؤون، املؤسف       .  غداً مث يذهب إىل حيث هو مدعو ويبدأ بالتبجح        

إمنا عكرت عليه صفو اخلاطر، أصبحت األخبار تسبقنا إىل كل مكان، وإذا بقي              )  السي إن إن  (أن  



 أن يعرف كيف يقرأها وأن يعرف كيف يظل قابعاً يف التاريخ لكي يطل من نافذته على احلاضر                  للكاتب
العابر واملستقبل الذي يبدو خلف اللحظة وإمنا هو خلف الدهر، يتطلع الصحايف إىل عامل احلقيقة                  

جلملة، إن  ويتطلع الروائي إىل عوامل خيالية، وكالمها يبحث عن املثري أو املؤنس يف الكلمة أو يف ا                  
الروائي يتوقع منا أن نقرأ كل الفصول قبل أن يفاجئنا باخلامتة، لكن يف رواية بعنوان الصفحة األوىل                  
عن الصحافة النيويوركية أوائل القرن يقرأ مدير التحرير نبأ اجلرمية الذي كتبه احملرر القضائي وما أن                 

سم القاتل؟ فريد احملرر أنه يف الفقرة الثانية،        ينتهي من الفقرة األوىل حىت يسأل احملرر بغضب ولكن أين ا          
 فيصرخ املدير من جديد ومن هو ذلك الغيب الذي يقرأ الفقرة الثانية؟

ال أحب أن أطيل عليكم أكثر مما فعلت، ولكن وحنن يف جملس خاص مل يتهمنا باملماألة أحب أن                  
لدعوة إىل االثنينية وتشريفكم سوى دين      وما ا .  أصارحكم بأنين مدين بالكثري يف حيايت العملية هلذا البلد        

آخر من ديوٍن كثرية أعزكم اهللا وأعز هذه اململكة اليت تفاخر بعروبتها ويفَاخر ا بأا أرض الرسالة                  
 . وشكراً. العظيمة

  ))احلوار مع احملتفى به(( 
 أسئلة  ةأستاذ مسري هذه ثالث   :   جاء دور احلوار وطرح األسئلة على ضيفنا الكرمي        :عريف احلفل 

 :مشاة لبعضها يف الصحافة العربية. حول الصحافة العربية يف الوطن العريب
 سؤال من األخ غياث عبد الباقي يقول حرية الصحافة كيف هي أحواهلا؟ -
ومن األخ عبد اهللا زجنري يقول كيف ترون مستقبل الصحافة العربية يف ظل زمحة                   -

 الفضائيات وسهولة املعرفة واإلنترنت؟
 الدرهلي هل تعانون وتتأملون وحتزنون حلال صحافة         األستاذ األديب عبد احلميد   و  -

سيستمر هذا احلال بدون أن يتبعه عالج حاسم؟ ما هو برأيكم رمبا كان أجدر أن               ل  ـالعرب وه 
 تندثر الصحافة العربية اقتصاداً يف اجلهد واملال لتزول املعاناة هذه؟

 أن نوضح لضيفنا الكرمي أن هناك كثري من األسئلة،             يف البدء أرجو   :الشيخ عبد املقصود  
 .فلذلك أعطيه فكرة كم سؤال حىت على ضوئها يستطيع أن حيدد

 ). سؤاالً تقريبا٢٠ًيعين يف حوايل  (:عريف احلفل
بدي رد على آخر    )  إذا مسحت أضل أتذكر ألن الذاكرة عم تروح         (:اهللا  األستاذ مسري عطا    -

أن تندثر ال خلينا لنوصل للتقاعد مع نشتغل مستوردين يعين بكري            سؤال إنه أليس أفضل للصحافة      
 .علينا تندثر يعين ع مهلكم علينا شوي



  نعم حال الصحافة العربية اليوم رأيك فيها وكذا؟:عريف احلفل
 أوالً الصحافة العربية اليوم حنن كلما كرب بالسن الواحد يقول أن أيام             :اهللا  األستاذ مسري عطا    -

سن يعين ومن قبل كان الكتاب أحسن، وكانوا املطربني أحسن قبل كذا الصحافة               زمان كانت أح  
العربية اليوم احلقيقة أوالً صحافة رائعة ممتازة ما بعمرها كانت الصحافة العربية ذا الغىن صحيح ما                 

ية عاد لدينا عدد كبري من الكتاب قد ما كان قبل، الصحافة العربية اليوم وخصوصاً الصحافة السعود                
و "  الشرق األوسط "ألنه يف اخلارج احلقيقة ما يف وجود حقيقي إال للصحافة السعودية خصوصاً               

باإلضافة طبعاً إىل الفضائية أما بالنسبة هل الفضائيات ستأخذ حمل الصحافة املكتوبة            "  الة"و  "  احلياة"
خربنا أنه حدث الليلة كذا     أنا عندي قاعدة بسيطة تقول الفضائيات تعطي املعلومات يعين الفضائيات بت          

والصحافة األمريكية بالذات نيويورك    .  الصحافة املكتوبة تعطي املعرفة وهذا األمر لن يتغري       .  كذا كذا 
العام املاضي بالرغم أن الفضائيات بأمريكا أهم من لدينا بكثري طبعاً يعين إذا                 %  ٧تاميز تقدمت   

 .أن تغيب أيضاً باعتذر ما هي راحيةصاحب السؤال خايف على الصحافة اطمئن إذا تستعجل 
 : سؤال من األخ إبراهيم يقول:عريف احلفل

 ترى هل وجدمت امليناء الذي كنتم تبحثون عنه؟
 احلقيقة امليناء يف احلياة هو ميناء رمزي أنا وضعت هذا الكتاب              :اهللا  األستاذ مسري عطا    -

موعة مقاالت عن السفر لذلك اخترت له       هو األستاذ مسري أول كتيب بالعريب وكان جم       "  مسافر بال ميناء  "
هذا العنوان امليناء احلقيقي دائماً يف النفس عندما يعثر عليه اإلنسان ال يعثر عليه يف الوجود إمنا يف                    

 .نفسه
 : الدكتور هاين العمري يقَالُ:عريف احلفل

 معادلة  حنن يف العامل العريب حنتاج إىل لغة حوار احلضارات، حوار الشمال مع اجلنوب يف              
وموازنة أيدلوجية مل تتضح معاملها يف عصر العوملة بكل مكوناا، كيف ترى التحضري لتلك اللغة               

 .احلوارية املزعومة، إىل مصادرة حقيقة وليس إىل جواب عاجل
 ال مفر من احلوار بني الشمال واجلنوب، بني الشرق والغرب، ولكن            :اهللا  األستاذ مسري عطا    -

 نبحث اآلن عن وضعنا السياسي، يعين عن موقعنا يف هذا العامل كما تفضل األستاذ                حنن مثل بقية العامل   
وأشار إىل سقوط قوة كربى مثل االحتاد السوفييت بعد ما كانت قد بلغت من اجلربوت حداً خافت معه                  
الواليات املتحدة والغرب برمته واآلن العامل يبحث عن نظام اقتصادي، أقصد العامل يعين يف الغرب                 
خصوصاً، يبحث عن مواقع اآلخرين ضمن ما يسمى بالعوملة، يبحث عن طرق يتواصل ا، أو أيضاً                 
يتقاتل ا مع بعضه البعض، لقد حلت يف هذا العامل الذي نعيش فيه، قضى يف بلد واحد الذي هو بلد                     



سون  ألف إنسان بالسواطري، يف حني أن يف هريوشيما اليت مضى عليها مخ             ٨٠٠،٠٠٠أفريقي، قضى   
 ألف إنسان بقنبلة ذرية ال يكف اإلنسان عن البحث عن التطور والنمو يف آالت               ٦٠،٠٠٠عاماً قُتل   

. التدمري، املهم أن نبحث عن أن يكون هدف احلوار هو كيف نبين عاملاً أفضل ألنفسنا وألوالدنا                  
 . شكراً

 : األخ ماهر سرمني يقول:عريف احلفل
ت من االت الرائدة عرب الوطن العريب من حيث          كان"  املستقبل"من املعروف أن جملة     

مقاالا وحتقيقاا والفكر احلر الذي حتمله بني طياا مث نفاجأ بانفراط عقدها وتشتت حمرريها يف               
 أحناء املعمورة، هل لنا مبعرفة األسباب احلقيقية اليت كانت وراء هذا االنفراط؟

 أعرفها كلها بالتأكيد، ولكن السبب األساسي        األسباب احلقيقية ال   :اهللا  األستاذ مسري عطا    -
آنذاك كان مادياً الذي هو دائماً السبب األول، إن ما حدث آنذاك شعور السبب األساسي جداً أن                  

يعين أنا باالقتصاد مع األسف ما      (الدوالر ارتفع كثرياً على الفرنك الفرنسي حيث كانت أو بالعكس           
 ).كتري

 ). أصبح الدوالر األيام تلك ينهار إىل الساعةهو صحيح (:الشيخ عبد املقصود
الذي كان دخلها وإقامتها يف فرنسا وكذا        )  املستقبل( فواجهت   :اهللا  األستاذ مسري عطا    -

واجهت وضعاً صعباً جداً، ولكن الوضع الذي واجهه االقتصاديون عندما اخنفضت أسعار العقار يف               
إدارية وهناك أسباب كثرية أخرى لكن املؤسف يف        أوروبا كان هذا أحد األسباب، وهناك طبعاً أسباب         

كانت جتربة رائعة مجيلة جداً سواء يف املهجر أو يف الوطن العريب، ومع األسف أا               "  املستقبل"النهاية أن   
 .غابت واآلن تصدر يف بريوت جريدة يومية يصدرها الرئيس رفيق احلريري نتمىن له التوفيق

 :مل يقول األخ أشرف السيد سا:عريف احلفل
تعجبنا كتاباتكم أا تتميز بالثقافة املوسوعية واملعاجلة املوضوعية وأسلوب السهل املمتنع            

 لذا نريد أن نعرف تقييمك لتجربة الصحافة العربية املهاجرة وأثرها على الثقافة العربية؟
ومن  مع االحترام الشديد للصحافة املقيمة وفيها من الكتاب            :اهللا  األستاذ مسري عطا    -

الصحفيني من هم أساتذة كبار أنا بعض منهم لن أمسي خوفاً من أن أنسى، من أحب أن أمسيه أيضاً                     
خصوصاً هنا يف السعودية، ولكن الصحافة املهاجرة أو باألحرى أدق الصحافة املقيمة يف اخلارج ألن                

الشرق "حلرب، أما   الصحافة املهاجرة كانت الصحافة اللبنانية اليت هاجرت أو تركت لبنان بسبب ا            
فهي صحافة تطْبع وتنشر يف اخلارج وليست صحافة مهاجرة، مهومها ليست مهوم            "  احلياة"أو  "  األوسط

املهجر ولكن مهوم البالد العربية وأعتقد أن سبب وجودها يف اخلارج أعطاها نوعاً من التميز يف النظرة                 



هو جلوء عدد كبري من الكتاب العرب إىل الكتابة فيها          البانورامية إىل األشياء، كما أعطاها شيئاً آخر و       
من لبنانيني ومصريني وفلسطينيني وسوريني وخالف ذلك، يف حني أن الصحف احمللية األخرى سواء يف               
مصر أو يف السعودية أو يف الكويت صحف كربى جداً وممتازة ولكنها ليست يف حاجة أو مل يأت إليها                   

 كاتباً  ٥٦فيها  "  الشرق األوسط "ل هذه الكوكبة من الناس جريدة مثل        للعمل مل يطلب العمل فيها ك     
على األقل كتاب من املغرب العريب الكبري من املغرب نفسه من تونس من اجلزائر من فلسطني، من كل                  

 ).هذا بعتقد هو التميز األساسي بالنسبة للصحافة املهاجرة اليت هي مقيمة بينكم ما أقام عسيب(
 :خ أمين السيد سامل يقول األ:عريف احلفل

توقعتم عدم انقطاع احلروب من العامل بعد ايار االحتاد السوفييت وكتبتم مقالكم الشهري              
ففي أي بلورة سحرية استشرفتم الغيب الذي أصبح واقعاً مأساوياً          "  عامل بال حروب يا للهول    "

 نعايشه؟
أريد نسخة  )  (بعدين أريد املقال  (ء   أوالً هذا السؤال يف منتهى الذكا      :اهللا  األستاذ مسري عطا    -

أعتقد املقصود آنذاك كان اية     )  عن املقال ألرى ملاذا أنا وقتها ملاذا توقعت هذا العامل بال حروب             
احلرب الباردة اليت أُعِلنت يف مالطا أعلن ايتها جورباتشوف وجورج بوش مل أقل الطبع البشري ال                 

روب مبعىن القطبني أو مبعىن احملاور الكربى كما حدث يف          ميكن أن يتخلى عن احلروب أنا قصدت احل       
احلرب العاملية الثانية، لكننا رأينا منذ ذلك الوقت منذ كتبت املقال إىل اآلن سقط عشرون مليون                  

 .إنسان يف احلروب اجلانبية اليت هي أسوأ بكثري مع األسف من احلروب الكربى
 : األخ منصور حسني عطار يقول:عريف احلفل

 هو يف رأيكم الطريق والوسائل للعمل على حياد اإلعالم الغريب حنو دور العرب                 ما
واملسلمني وما هو الواجب على اإلعالم العريب واإلسالمي يف هذا اخلصوص خاصة مبا لكم من                

 دور يف عامل الصحافة العربية على املستوى الدويل؟
أعمل خرياً لآلخرين لست أقول هذا       يف احلقيقة أنا ال أستطيع أن        :اهللا  األستاذ مسري عطا    -

الكالم يعين من نوع االستعجال أو االزدراء أو كذا قبل أن نغري حنن صورتنا يف العامل العريب واإلسالمي                  
ال ميكن أن تتغري هذه الصورة يف الغرب، الغرب أوالً غرب يدعي املوضوعية وهو ليس مبوضوعي على                 

زدري م، ويزدردون بعضهم البعض، فيجب أال ننتظر         اإلطالق الغرب متحيز وحيتقر اآلخرين وي      
سئلت مرة هذا السؤال على التلفزيون السوري       (احلسنة من الغرب جيب أن ننتظر من أنفسنا أن تثبت           

. ما هو أفضل ما نفعله بالنسبة إىل صحافة الغرب؟ فقلت أفضل ما نفعله هو األداء يف العامل العريب                   
ر علينا شيئاً فهناك أشياء ال ميكن أن تنكر، ولكن الغرب يستغل ضعفنا              يعنيي إذا أراد الغرب أن ينك     



ويستغل انقساماتنا يستغل مع األسف الشديد النكسات اليت بلينا ا، هل استطاع الغرب مثالً أن ينكر                
انتصار حرب تشرين ولو كان مع األسف انتهى بعدين جبسر عسكري قطع علينا هذا االنتصار، ال                  

لذلك كل ما بيننا حنن يف أنفسنا ويف ذواتنا ويف أمتنا كل ما كان              .  ب أن ينِكر ما ال ينكَر     يستطيع الغر 
 .هذا هو االنتصار املنشود
 : األستاذ أمحد عايد فقيهي من جريدة عكاظ يقول:عريف احلفل

ملاذا أثرت أخرياً الغبار حول عدم أحقية العرب جلائزة نوبل على املستوى اإلبداعي                
 يب خالل حواركم مع األستاذ الناقد رجاء النقاش؟واألد

 أوالً يثري الغبار الفرسان، أنا لست بفارس، أنا مل أثر الغبار حول أحقية   :اهللا  األستاذ مسري عطا    -
العرب جبائزة نوبل هذا مع األسف سوء فهم لكتايب واضح، أنا قلت أن األدباء العرب ال يصورون                   

 العريب كما يفعل الذين فازوا جبائزة نوبل من التينيني أو من غريهم هذا              العامل العريب ال يصورون الواقع    
ما قلته، أنا قلت أن الكتاب العرب يلجأون دائماً إىل تقليد اآلخرين إىل تقليد الشعب الفرنسي، إىل                  
تقليد الشعب اإلجنليزي، يف حني أن مثالً رجالً مثل جنيب حمفوظ ألنه صور واقع مصر، صور جزءاً من                  
حياة مصر أُعِطي نوبل على هذا األساس، لو كان جنيب حمفوظ يكتب عن فرنسا ملاذا ال نوبل، أما أنا مل                    
أقل أنا قلت أمتىن أكثر من التمين أن ينال أن يستحق العرب جائزة نوبل ولكن من خالل الكتابة أو                    

 .التعبري عن حال العامل العريب، واإلنسان العريب
 :ملنقري يقول األخ علي ا:عريف احلفل

يرى البعض أن تفرغ األديب احترافه لألدب سواء كان صحفياً أو كاتباً أو شاعراً ينتج                
آثاراً إجيابية على أعماله كماً ونوعاً بينما يرى البعض اآلخر أن هذا الرأي ليس صحيحاً على                 

اف وخاصة  إطالق، فقد ينتج هذا التفرغ نصاً من السأم امللل األديب ناهيك عن خماطر االحتر              
الناحية املادية اليت هي من ضروريات احلياة، وبالتايل فإن عدم التفرغ لألديب تعطيه نوعاً من                
االستقرار النفسي واملادي مما يؤثر إجياباً على أعماله األدبية اإلبداعية، ما تعليق سعادتكم على               

 ذلك وإىل أي الرأيني متيلون؟
إحدى االت الزميالت العربية أنه ما هو الفرق بني          سئلت مرة يف     :اهللا  األستاذ مسري عطا    -
 اهللا الصحفي يشتغل عند مسري عطا       اهللا الصحفي؟ فقلت أن مسري عطا       اهللا األديب ومسري عطا     مسري عطا 

اهللا األديب لكي يعينه، األديب يف العامل العريب ال يستطيع أن يتفرغ، بالنسبة إىل هذا اجلزء من السؤال                  
مة، طبعاً هناك بعض أدباء العرب الذين تفرغوا لست أدري كيف أمنوا املعيشة، ولكن              هناك استحالة تا  

بالتأكيد ليس من التفرغ، أما األديب يف اخلارج فهو قادر على التفرغ متاماً وليس من الضروري أبداً                  



 أن املتفرغ أن يشعر بأنه أصبح كسوالً، بالعكس يستطيع كل رجل أن ميارس التفرغ وكأنه ميارس                 
العمل اليومي أو العمل الصحفي وهكذا يفعل معظم األدباء يف العامل، مل تعد األيام كما كانت يف املاضي                
ينتظر أن بط فكرة عليه من حمضر أو من تأمل أو كذا يدوا مث ينتظر أن يسمع فكرة أخرى أو أن                      

ثل العمل الصحفي متاماً،    يعرف حبادثة، هذا األمر مل يعد اآلن، كذلك التفرغ أمر جدي وشاق ويومي م             
ولكن مع األسف التفرغ يف العامل العريب لألدب عملٌ صعب وشبه مستحيل، ولذا قدر معظم الكتاب                 
قسموا األمر قسمني أن يعملوا يف الصحافة لكي يؤمنوا حياة كرمية وأن يصدروا الكتب اليت ال تبيع                  

لعلّ الرحالة  "  قافلة احلرب "عطي متل كتايب    يعين أنا بعتذر أ   .  (أكثر من ثالثة آالف نسخة يف أكثر حال       
الذين جاءوا للمملكة وعلى اجلزيرة وعلى اخلليج أخد معي مجع كتب، مجع ألمجع فقط مبكتبيت طبعاً                 
مجعتها ملتعيت الشخصية ألن ما قرأت أمجل من ذلك، واحلقيقة ما كان فكرة اجلمع من أجل الكتابة،                   

 أقدر أعمل كتاب، فهذا الكتاب أخذ مجعه معي ميكن عشر           فقط ملا جتمع لدي تلك الكمية شعرت أين       
سنوات، طبعاً مش كل يوم، ووضع الكتاب أخد ميكن سنة ونص طبع إىل اآلن طبعتني للكتاب مل يتعدا                  

يعين كل كتب ميخائيل نعيمة مسعت الرقم ما        (ثالثة آالف نسخة حصيت منهم ألف ومخسمائة دوالر،         
بقيته أنه باع من كل كتبه سبعني ألف نسخة خالل سبعني سنة             أدري إذا صحيح، ما بعرف قديش       

أنا طبعاً يعين نعيمة يل موقف أديب شخصي منه كتب مرة رد علي             )  عارف كيف من كل جمموعة كتبه     
األخ عبد السالم بقايل من املغرب ألنه هو حيبه كثرياً وأنا بسائله ال أحبه كثري ولكن أعطيته كمثل يف                    

اً يف كتاب عرب يبيعون، ولكن ال يعدون على األصابع وغالباً يف السياسة، يعين ليس               العامل العريب، طبع  
 .يف الرواية أو يف األدب أو الشعر

 : األخ سعيد اخلوتاين حمرر صحيفة عرب نيوز يقول:عريف احلفل
 ما نصيحتكم لصغار الصحفيني لكي يصبحوا كباراً أمثالكم؟

 .اً، صار لنا أن نكون كباراً حنن الصحافيني أوالً شكر:اهللا األستاذ مسري عطا -
 ).هذا تواضع الكبار يا أستاذ (:عريف احلفل

بالصحافة احلقيقة للكتابة الصحافة أمر آخر الصحافة       )  يطول عمرك   (:اهللا  األستاذ مسري عطا    -
صناعة، مهنة ميارسها الواحد وراء املكتب بيعرف حيط عنوان، أما إذا كان املقصود الكتابة وليس                 

 يل أنا ال إذا كان هناك قاعدة ما عندي           ال ختطئ ما يف قاعدة بالنسبة     الصحافة هناك قاعدة واحدة     
وبعدين تكتب فقط ما يف غريه، يعين لكي يصبح املرء           رأ  ـفكرة عنها، أن تقرأ مث أن تقرأ مث أن تق          

 .صحافياً أكرب مما هو جيب أن يقرأ باستمرار ليس هناك من حل آخر



 :ألخ أمحد الناشر يقول ا:عريف احلفل
 ؟"الشرق األوسط"نرجو أن تذكر لنا موقفاً طريفاً يف زاويتكم املعروفة يف 

احلقيقة الطرائف كثرية أنا كتبت     )  نعم( يف الزاوية نفسها يعين السؤال       :اهللا  األستاذ مسري عطا    -
) لغة األم مث باللغات   أنا باعتباري إنسان منبهر باللغة طبعاً       (يوم عن امللك الراحل احلسن الثاين عن         

كنت معجباً فيه شديد اإلعجاب بطاقته اهلائلة على التحدث بالعربية طبعاً باللكنة املغربية اليت تعطيها                
نكهة خاصة وكنت أحضر مؤمتراته الصحفية يف فرنسا، وأُذْهل بالطاقة أذهل كيف الفرنسيون يتأملون              

عن مقدرته اللغوية وقلت حنن نستخدم يف       "  اليوممقال  "هذا الرجل أو يصغون إليه وأنا طبعاً فكتب          
الشيخ عبد املقصود حتدث عن دقيت، أحياناً ختالفين الدقة يف اختيار التعابري فقلت              (لبنان مع األسف    

مهووس يف املغرب هلا معاين أخرى،      )  باللغة"  مهووس"استخدمت تعابري شائعة عامة أنه احلسن الثاين        
يح يف امللك، وبعد سنتني أو ثالثة ذهبنا إىل املغرب من أجل توقيع كتابه              طبعاً واضح أن املقال كله مد     

آنذاك يقدمنا إىل امللك واحداً     "  الشرق األوسط "ذاكرة ملك، فكان الزميل عثمان العمري رئيس حترير         
ملة بعد اآلخر، وملا وصل األمر إيلَّ قال له فالن فتطلّع يفَّ وبعد سنتني أو ثالثة ومل يقل سوى هذه اجل                    

 ).أنا مفتون باللغة ولست مهووساً ا: (قال
 : األخ سعيد اهلادي يقول:عريف احلفل

 ما هي مقومات كتابة العمود الصحفي الذي يسهل هضمه هل ميكن اكتساا؟
 احلقيقة ميكن اكتساب أي شيء، يعين ميكن التدرب على كل شيء            :اهللا  األستاذ مسري عطا    -

ل له فيه إطالقاً، ولكن الكتابة مثل أي عمل آخر إذا جد اإلنسان              اإلنسان يولد ومعه أسلوب ال فض     
أعود هنا فأكرر اجلواب الذي أعطيته عن القراءة، الكاتب الذي ال يقرأ              .  استطاع بلوغ أي شيء   

عشرين كتاباً من أجل وضع كتاب واحد أو مئة كتاب يعين طبعاً سهل رجعه سهل إمنا جيب أن نعرف                   
 .مناص منهاأن القراءة واجب ال 
 : هذا سؤال آخر تقريباً يف العمود اليومي يقول:عريف احلفل

 ).حممد صبحي(ما الفرق بني العمود اليومي واألسبوعي والشهري 
 الفارق أعتقد مثل اليوم واألسبوع والشهر متاماً، العمل اليومي ال            :اهللا  األستاذ مسري عطا    -

عمل فعالً مرهق خصوصاً الكتابة اليومية من أجل         اء، أو التذمر، لكن الكتابة اليومية       ـأحب االدع 
كما قلت يف املطالعة من أجل جمموعة كربى من الناس واألذواق واحملافظة يف الوقت نفسه على                   

 اإلنسان كل الوقت من أجل األحباث ومن        مثل كتابة كُتٍب ممكن تعطي    مستوى معني، الكتابة الشهرية     
الكاتب متعة التعليق على احلدث اليومي ومتابعاته، والكتابة        د  ـأجل كذا، لكنها يف الوقت نفسه تفق      



أمارس "  الشرق األوسط "أنا يف   .  األسبوعية ميكن أقل تعباً من الكتابة اليومية لكنها أيضاً عمل صعب          
اإلثنني معاً، يل مقال أسبوعي ويل مقال يومي، املقال األسبوعي يتطلب املزيد من البحث رمبا يتطلب                 

ىل األشياء ال يفترضها الزاوية اليومية ألن القراء يعرفون دائماً أا تكتب ملتعتهم ولفائدم              نظرة أخرى إ  
 .إىل حد ما

 : األخ حسام علي حممد يقول:عريف احلفل
أسألك بصراحة إىل أين تسري لبنان يف جمال الثقافة وما أثر املثقفني فيها؟ وهل متثل                   

 ة؟الفضائيات لبنان وما عالقة ذلك بالثقاف
 مرت بلبنان حرب طويلة توقف فيها كل شيء حىت احلياة، بالنسبة             :اهللا  األستاذ مسري عطا    -

إىل من رمحهم اهللا توقفت فيها الثقافة توقف فيها االقتصاد، توقف كل شيء تقريباً توقفت احلياة                   
              بريوت احلقيقة   الطبيعية، لذلك حنن اليوم مع أنّ بريوت أعلنت عاصمة ثقافية هلذا العام عندما أُعِلن ت

شعرنا حنن الذين عرفنا بريوت يف املاضي بأن يف ذلك شيئاً مما ال نستحق، مع أن هنالك عواصم عربية                   
كثرية أقل من بريوت ميكن مع االحترام أعلنت أيضاً عاصمة ثقافية، أصبحت قصة العاصمة الثقافية                

ز وفيه الكثري من العاطفة ميكن يكون بعيداً        شبه لقب أو رتبة، إمنا ال تزال بريوت طبعاً اجلواب هنا متحي           
عن املوضوعية، ولكن بريوت سوف تظل متنفساً وملتقى ال نزال اآلن أو عندما نذهب إىل املقهى يف                  
بريوت فنجد أن أكثرية املوجودين طبعاً املقاهي الثقافية ليسوا لبنانيني، إمنا من جمموع العامل العريب عدنا                

أوضع املانشيت هذا   "  النهار"ن مانشيت اجلريدة عادت عربية، أنا عندما كنت يف          اآلن يف بريوت نرى أ    
إذا عرفتم التعبري   "  حيرتئ"صاحب اجلريدة ألنه كان     "  غسان تويين "الكالم حريف ودقيق، كان يرجوين      

نوان اهللا خيليك بس اليوم مرق لنا مانشيت حملي مرق لنا ع          (حملياً كان يقول يل يترجاين ويتلفن       "  حيرتئ"
ألن القارئ اللبناين والعريب املقيم كانت النهار بالنسبة له جريدة عربية، اآلن بعد احلرب أصبح                )  حملي

كل يوم مانشيت النهار خرب لبناين، يعين ال يهم سوى اللبنانية، اآلن نعود شيئاً فشيئاً تعود بريوت إىل                   
 . عاصمة ثقافية رمبا الوقت طويلدورها كعاصمة عربية، كمرآة عربية ومن اآلن إىل أن نعود حبق

 : الدكتور خالد حممد باطريف يقول:عريف احلفل
بني كاتب القصة وكاتب الواقع خيط رفيع إذا اختلطت دفتاه تداخلت األكذوبة باحلق              
واحلقيقة باخليال، وفقد كال الطرفني مصداقيته يف عاملنا العريب الذي اختلطت فيه كثري من                 

ع سياسة وأدباً وصحافة ودعاية وعالقات عامة وحماماة بأجر وبدونه، أين           األصول واملهن واملواق  
 تضع نفسك؟ وأين حتسب أنه انتهى إليه املثقف العريب وسط هذا اخللط واالختالط؟



 أين أضع نفسي هذا عائد لصاحب السؤال وللقراء، أما ختالط الواقع            :اهللا  األستاذ مسري عطا    -
ع هنالك مثَل معليش أكثرنا األمثلة الفرنسية اليوم ألنه صدفة إمنا كبري             باحلقيقة، وعالقة الرواية بالواق   

األدب الفرنسي الذي هو بلزاك، كان كل ما احتاج إىل رواية يرتل إىل الشارع              الروائيني يف فرنسا يف     
ان، يرتل إىل الواقع ال جيلس يتصور شغلة ويتخيل الرواية احلقيقية أعظم رواية أو أهم رواية هي اإلنس                 

أما واقع املثقف العريب    .  ألن اإلنسان وما حيدث له وما حييط به فيه أشياء أحياناً ال حتدث يف اخليال               
املثقف العريب خبري حنن اعتدنا أنه الزم ننتقد كل شيء الزم نقول كنا أحسن الزم ال ال ال املثقف العريب                    

لوف، حنن أفضل اليوم بكتري ما عندنا        خبري، عدد املثقفني كتري عدد املتعلمني ما شاء اهللا مئات األ            
لكن هناك عدد هائل من الكتاب، أنا بامسك صحيفة سعودية          "  طه حسني "صحيح ما عندنا    "  العقاد"

اليوم أالقي فيها تالتني زاوية مش ضروري يكون العقاد بينهم، لكن فيهم كتاب مجيلني فيهم ناس                  
 العريب للثقافة وموقعه، هنالك الكثري من املثقفني        مفكرين، لذلك حال املثقف العريب أو طلب اإلنسان       

 .العرب من الذين نعرفهم واملا بنعرفهم وكلهم احلقيقة أو معظمهم لديهم امتياز هائل
 هذه املهنة الشاقة حىت اضطررمت إىل إلغاء هذه الدار أرجو أن حتدثونا عن                 :عريف احلفل 

 .جتربتكم يف النشر ومستقبل الكتاب يف الوطن العريب
 أوالً أريد عنوانك لتبقى تنشر يل كتيب، أما احلقيقة أنا مل أؤسس دار              :اهللا  األستاذ مسري عطا    -

نشر إطالقاً، أنا كلما حاولت، مرة إحدى املرات أسسنا مؤسسة يف باريس كان الشريك األكرب فيها                 
نا كلما فكرت   الشيخ عبد املقصود جزاه اهللا خرياً، جتربة كانت غري ناجحة بسببنا وليس بسببه، أ               

وخيطر يل ذلك كثرياً يف تأسيس أي مشروع أديب أو فكري أو صحايف، أرجع وأقول أن هذا أمر غري                    
مضمون يف العامل العريب، لذلك ملاذا أهدر أموال أصدقائي، لو كان لدي مشروع جتاري ممكن أن أذهب                 

عريب غري مضمونة هذا ال مينع أن       إىل صديق وأقول له إتفضل شاركين، أما املشاريع األدبية يف العامل ال            
كطباعة ونشر تكاد تكون موازنة دولة من الدول يعين          "  األهرام"هناك مشاريع هائلة اليوم موازنة       

طبعاً أقوهلا باعتزاز ليس ألين منتمي إليها فقط لكن ألن هذا واقع، هذه             "  الشرق األوسط "جريدة مثل   
اليوم تنتج هلا جدوى اقتصادية، مثلها مثل كبار        "  الشرق األوسط "جريدتكم ليس جريديت، جريدة مثل      

الصحف يف العامل الغريب، أما دور النشر بالذات الكتب، لن أكرر ما قلته عن حال الكتاب العريب رمبا                  
 .األخ أدرى مين بذلك



 : األخ حممد الفايدي يقول:عريف احلفل
دي كما تعطيه لبقية    ملاذا ال تعطي الصحافة املقيمة يف اخلارج الكاتب الصحفي السعو           

الكتاب العرب لدرجة أن كاتباً غري معروف عربياً من بلد آخر لو كتب موضوعاً عادياً تعطَى له                 
 صفحة كاملة، بينما كاتب سعودي ومتمكن بالكاد يعطى له عمود وعلى استحياء أحياناً؟

عن الصحافة   هذه معلوماتك مع االحترام الشديد، ما أعرفه أنا            :اهللا  األستاذ مسري عطا    -
العربية يف املهجر يف أوروبا أا تبحث عن أي كاتب سعودي أو خليجي لكي تقدمه على أي كاتب                   

أبعتقد بعيد عن   )  هذا الكالم ما هو دقيق    (آخر، هذا الكالم مثلما يقول رفيق احلريري لديه مجلة يقول           
 .الدقة

 : األخ عجالن الشهري يقول:عريف احلفل
حافالً يف ميدان الصحافة والكتابة من خالله رصدمت واقع األمة           ال شك أن لكم تارخياً      

العربية خالل فترة زمنية طويلة وما مر ا من حمن وإحن، فما أسباب ذلك؟ وهل للدول الكربى                 
اليت تعلن صداقتها هلذه األمة أثر يف تلك النكبات؟ وهل من مستقبل مشرق ألمتنا يف وجهة                  

 نظركم؟ وكيف يكون ذلك؟
 أيضاً يف حاجة إىل مصارحة للرد على اجلزء األخري من السؤال،              :اهللا  ذ مسري عطا  األستا  -

حنن نصنع النكسات، ال أحد مسؤول، والفرح واإلجناز حنن نصنع          )  النكسات(وأيضاً ال أريد أن أكرر      
 الفرح، ملاذا مل يقل صاحب السؤال هل الدول األجنبية هل هي املسؤولة عن هذا اإلجناز العظيم الذي                
: مثالً امسه جدة؟ ال، ملاذا نريد أن حنمل دائماً اآلخرين الكوارث اليت حتل بنا، قلنا جيب أن نقول دائماً                  

اآلخرون ال يريدون خرياً سوى ألنفسهم منذ أيام االستعمار مث أمسيناه االنتداب مث مسه املكسيك، حنن                 
اع أن يلعب بنا، فمسؤوليتنا، إذا      جيب أن نعي أن كل مسؤولية تقع علينا، وعن ما إذا األجنيب استط             

استطاع األجنيب أن خيرب علينا فهي دائماً مسؤوليتنا، جيب أن نعرف كيف نكون مستقلني من الداخل                
 .ومسؤولني عما نفعل وعن ما نتلقى وعن ما نأخذ وعم نعطي

الكبرية  يف احلقيقة الشكر اجلزيل لضيفنا الكرمي على إعطائنا هذه املساحة            :الشيخ عبد املقصود  
من الوقت سواء مبا تفضل به علينا من الكلمة القيمة الشاملة اليت استمتعنا ا كثرياً، أو من خالل                    
احلوار، وأحب أن أنوه أن هناك أسئلة كثرية تلقيتها ومع األسف لو استمرينا يف طرح األسئلة ملا انتهينا                  

ضلوا مشكورين بإرسال أسئلتهم إيلّ ومل      ال بعد ساعة وال أكثر، لذلك أتعذر لألخوة الكرام الذين تف           
أحجبها إال كما ترون لضيق الوقت فعلى أمل إن شاء اهللا أن نلتقي م مرة أخرى وأنت تتلقى أسئلتهم                   
وأن تتاح فرصة لطرح هذه األسئلة واإلجابة عليها من ضيف آخر، وطبعاً أنا متأكد من تقديركم                  



ضيفنا الكرمي أكثر مما تعبناه، يف احلقيقة أنا أقدر كل التقدير           لذلك وبالتأكيد أيضاً لئال نتعب أستاذنا و      
الوقت الذي أعطانا إياه، ألنه يعاين أيضاً من تعب شديد ومن أمل يف جلسته، ولكن مع كل هذا أعطانا                    
هذه املساحة اليت نشكره عليها ونقدرها له، والشكر بالتأكيد موصول للجميع كما تفضلوا علينا من                

 .  األمسية ومبشاركتكم مجيعاً وأترك الكلمة للزميل األستاذ كتوعهكلمات يف هذه
 

  ))اخلتام(( 
يسر نادي مكة الثقايف األديب     (تقول  :   يف احلقيقة بني يدي دعوتان عامتان، األوىل       :عريف احلفل 

الفن اهلندسي يف   (دعوتكم حلضور احملاضرة القيمة لسعادة الدكتور عمر بن سراج أبو رزيزة وعنواا              
 .وذلك مساء يوم غٍد الثالثاء بعد صالة العشاء مباشرة يف مقر النادي بالعزيزية) زبيدةعني 

يسر اجلمعية العربية   :  (الدعوة األخرى موجهة من مدير فرع مجعية الثقافة والفنون جبدة يقول           
املبدع السعودية للثقافة والفنون جبدة دعوتكم حلضور احلفل الذي تقيمه اجلمعية لتكرمي سعادة الشاعر              

األستاذ إبراهيم خفاجي وذلك مساء يوم الثالثاء الثاين والعشرين من هذا الشهر، شهر شعبان لعام                 
 .ألٍف وأربعمائة وعشرين للهجرة، مبقر نادي الوحدة الرياضي مبكة املكرمة

تبقى أن نشكر جلميع احلضور تشريفهم هذه االثنينية شكراً لسعادة ضيفنا ونريد أن نذكر بأنه                
اء اهللا سوف تستأنف االثنينية نشاطها يف السابع عشر من شهر شوال ألف وأربعمائة وعشرين                إن ش 

للهجرة، وستكرم سعادة الدكتور عبد العزيز عثمان التوجيري املدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية              
 .والعلوم والثقافة

 . شكراً والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:الشيخ عبد املقصود
ا اآلن فيقدم صاحب االثنينية هدية تذكارية لسعادة ضيفه الكرمي وهي لوحة االثنينية لألستاذ               أم
اهللا، كما يقدم سعادته لوحة للفنان خالد خضر، شكراً أستاذ مسري، شكراً للحضور، إىل أن                  مسري عطا 

 .نلتقي إن شاء اهللا عقب شهر رمضان أستودعكم اهللا
 .تهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا

* * *  
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