




 احملتوى
- ١ .كلمة االفتتاح ألقاها عريف احلفل

- ٢ .لسعادة األستاذ عبده حممد علي خال السرية الذاتية
- ٣ .كلمة الشيخ عبد املقصود خوجه
- ٤ .كلمة الدكتور حممد عبده مياين

- ٥ .كلمة األستاذ الدكتور أبو بكر باقادر
- ٦ .كلمة الدكتور عايل سرحان القرشي

- ٧ .كتور محود أبو طالبكلمة الد
- ٨ .كلمة األستاذ أمحد عايل فقيهي

- ٩ .كلمة سعادة األستاذ عبده حممد علي خال
-١٠ .احلوار مع احملتفى به

-١١ .كلمة اخلتام

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

سالم على أشرف   بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة وال          :  عريف احلفل 
 .األنبياء واملرسلني سيدنا ونبينا ومعلمنا وقدوتنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

حميب االثنينية، السالم عليكم ورمحة     ..  إخواين احلضور ..  والسعادة..  واملعايل..  أصحاب الفضيلة 
 .اهللا وبركاته، ومجل اهللا أوقاتكم بكل خري وسعادة

 

يق احملبة واملودة يف اثنينية الوفاء لتواصل احتفاالت التكرمي بعدٍد من           حنن نلتقي جمدداً على طر     ها
مفكرينا ومثقفينا وأدبائنا، وهاحنن اليوم نلتقي ونلتف سوياً حول علم من أعالم مملكتنا احلبيبة، أال وهو                

بدأ األديب والقاص األستاذ عبده حممد علي خال، فبامسكم مجيعاً نرحب بسعادته، وعلى بركة اهللا ن                
 .هذا اللقاء املبارك بتالوة آٍي من الذكر احلكيم للمقرئ الشيخ عبد اهللا قمر

 

  ))تالوة مباركة(( 
 .. أيها السادة بداية إىل حضراتكم نبذة خمتصرة عن سرية ضيفنا الكرمي:عريف احلفل

 
 

  ))سرية الذاتية لألستاذ عبده خالال (( 
اسم الشهرة عبده خال، من مواليد إحدى قرى          عبده حممد علي خال محدي،        : االسم بالكامل  -

 . انى، عام اثنني وستني وتسعمائة وألف للميالدزانجا
 حاصل على بكالوريوس يف العلوم السياسية جبامعة امللك عبد العزيز عام سبعة ومثانية وتسعمائة                 -

 .وألف
اً يشغل مدير حترير جريدة      اشتغل بالصحافة من عام ألف وتسعمائة واثنني ومثانني للميالد، حالي            -

 .سعوديةال" عكاظ"
 .وشل، معد، عذب، أما البنت فامسها جوى:  متزوج وله ثالثة أبناء وبنت واحدة وهم-



 :مشاركاته
 األديب، نادي   ةنادي جد :   شارك يف إحياء أمسيات قصصية وحوارية يف كٍل من األندية التالية            -

 ئل األديب، نادي حا   دمام األديب، نادي ال   قصيم ال  األديب، نادي  طائف األديب، نادي ال   زانجا
 .ساناألديب، نادي الصواري الرياضي بفر

 .سان األديب، ونادي الصواري بفرزان األديب، نادي جاةنادي جد:  يتمتع بعضوية يف كٍل من-
، طائفمجعية الثقافة والفنـون بال   :   شارك يف أمسيات قصصية يف مجعيات الثقافة والفنون وهي         -

، رياض، مجعية الثقافة والفنون بال    دمام، مجعية الثقافة والفنون بال    حساءية الثقافة والفنون باأل   مجع
 .ةاحبومجعية الثقافة والفنون بال

 الدويل، أمسية   قاهرةأمسية باملقهى الثقايف مبعرض ال    :   شارك يف أمسيات قصصية يف كٍل من        -
، نصية يف احتاد الكتاب اليمنيني بعد      ، أمسية قص  عاءقصصية يف احتاد الكتاب اليمنيني بصن      

 .كويتأمسية قصصية بال
بإدارة الفنون  "  أفق التحوالت يف الرواية العربية    " قدم شهادة عن جتربته الروائية حتت عنوان          -

ثالثني سبتمرب عام ألفني وواحد للميالدردن األانمؤسسة عبد احلميد شومان بعم ،. 
، قطرجان الشعر والقصة الرابع لدول اخلليج العريب مبس        وهي مه :   دعي ملهرجانات عربية   -

مبرور أربعني عاماً على صدورها،     "  العريب"، احتفالية جملة    كويتمهرجان القرين الثقايف بال   
 .يمن، مؤمتر الدميوقراطيات الناشئة بالقاهرةمعرض الكتاب بال

زيرة نية بالسرد يف اجل    األديب واملع  ة يشارك يف حترير دورية الراوي الصادرة عن نادي جد           -
ملكة العربية  اجلديد وتعىن باألدب احلديث لكتاب امل     "  النص"، يشارك يف حترير جملة      العربية

، وكتب سعادته يف    "حقول"أسبوعيا  "  عكاظ"، له زاوية يف الصفحة األخرية جبريدة        السعودية
:  اللغة اإلجنليزية، وهي   العديد من االت العربية واحمللية، ترمجت له العديد من القصص إىل           

وجمموعة قصص لألطفال مأخوذة من     "  القرب"  "ماذا قال القُمريي  "  "األوراق"،  "رشيد احليدري "
مدن "قامت األستاذة مي غَصوب بترمجة فصل من روايته          .  جمموعة حكايات اِملداد لألطفال   

 .إىل اإلجنليزية" تأكل العشب
 

 :اجلوائز اليت حصل عليها
 . الدروع وامليداليات والشهادات من األندية واجلمعيات الثقافية اليت شارك ا جمموعة من-
 .ام وقُدمت دراسات عن جتربته الروائيةدم متَّ تكرميه يف مجعية الثقافة والفنون بال-



 :املؤلفات األدبية
مائة  األديب، عام ألف وتسع    زانجمموعة قصصية صادرة عن نادي جا     "  حوار على بوابة األرض     "-

 .وأربعة ومثانني للميالد
، عام ألف وتسعمائة    قاهرةجمموعة قصصية صادرة عن مركز احلضارة العربية بال        "  ال أحد   "-

 .وستة ومثانني للميالد
، عام مثانية   قاهرةجمموعة قصصية صادرة عن مركز احلضارة العربية بال       "  ليس هناك ما يبهج     "-

 .ومثانني للميالد
 عام واحد   -وتبري-رواية صدرت عن املؤسسة العربية للدراسات والنشر        "  املوت مير من هنا     "-

 .وتسعني للميالد
 األديب، عام أربعة وتسعني     ةجمموعة قصص لألطفال صدرت عن نادي جد      "  حكايات اِملداد   "-

 .للميالد
 .، عام مثانية وتسعني للميالددنرواية صدرت عن دار الساقي بلن" مدن تأكل العشب "-
، عام تسعة وتسعني    دمامجمموعة قصصية صدرت عن دار الراوي بال      "  ين يف هذا الليل   من يغ   "-

 .للميالد
 .، عام ألفني للميالدانيارواية صدرت عن دار اجلمل بأمل" األيام ال تخبئ أحداً "-
 إن شاء   دنرواية ستظهر عن دار الساقي بلن     "  ذلك البعيد كان أنا   :  " له عمالن حتت الطبع ومها     -

 . إن شاء اهللاوتستظهر عن دار جنيب الريس ببري" األوغاد يضحكون"اهللا، 
 :خمطوطات

قالت "، جمموعة قصص قصرية جداً،       "حماوالت للوصول إىل األصعب   "  "دهشة لوميض باهت    "-
زيرة تسجيل ألساطري جنوب اجل   "  خرفينا"  "مئة حكاية وحكاية    "جازتسجيل ألساطري احل  "  حامدة
 .مشاهدات يف زمن مضى"  املنسيةةذاكرة جد" ة، و ، مئة حكاية وحكايالعربية

 

مرة أخرى وبامسكم مجيعاً نرحب بسعادة ضيفنا، والكلمة اآلن لسعادة الشيخ عبد املقصود               
 .خوجه صاحب االثنينية

  ))د املقصود خوجهعبمة سعادة الشيخ كل (( 
عل له عوجاً، والصالة    بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جي             

 .والسالم على النيب املصطفى وعلى آله وصحابته أمجعني
 :اإلخوان األكارم.. األساتذة األفاضل



السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، يطيب يل أن أرحب بكم مجيعاً أمجل ترحيب وبامسكم أرحب               
ل محدي املعروف بعبده خال،     بفارس أمسيتنا األخ األديب الصحايف القاص األستاذ عبده حممد علي خا          

نشأ يف بيئة جنوبنا احلبيب، كلنا يعرف حب وتعلق معظم أبناء تلك املنطقة باألدب والثقافة والعلم، ما                 
وجدوا إىل ذلك سبيالً، وقد يأ الطريق حبمد اهللا لفارس أمسيتنا فكان له مع فضاءات احلرف شأن                   

ة والرواية على قدر عزمه وعزميته، فأبدع لنا الكثري مما          كبري وحلَّق مع املقال الصحفي والقصة القصري      
       م خطاه         يستحق الشكر والتقدير واإلشادة، وجدير بنا أن نشدعلى يدي مثل هذا الشاب الذي ترس 

وسط أشواك الدروب ومنحنياا، وأثبت لنا أن الدنيا تؤخذ ِغالبا، وأن طريق اإلبداع مل يكن قط                  
 .مفروشاً بالورود والرياحني

 

لقد اختلج حب الكلمة يف فؤاد أديبنا عبده خال، ومل يكن الوصول إىل نشر الكتاب باألمر                  
اهلين، لذا كان عليه أن يسلك طريق الصحافة ألنه األقرب واألنسب ملمارسة نشاطه وهو يف مقتبل                  

ِغمار فطرق باا وهو فىت يف العشرين حيث وجد عشقه بني األحبار واصطاد سعادته يف                  .  العمر
الكلمات واللقاءات األدبية ومسامرات زمالء احلرف وركَّز جلَّ اهتمامه على مزيد من القراءة                

 عن جمهود كبري يف التقصي والتحليل واملقارنة وكلها تنبئ          فجاء مقاله الصحايف ناضجاً ينم    .  طالعواال
هنة، فقد رضع ثدي احملابر     عن كاتب له باع يف جممل ما يتناوله، فهو ال ينطلق من فراغ ألنه ابن امل                

وكان فطامه على ورق الصحف والكتب، وما يكتبه من مقاالت يعترب رصداً حياً ملرحلة عايشها حلظة                
 .وكان طرفاً يف أحداثها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة. بلحظة

 

، أما عن القصة القصرية، وكلنا يدرك صعوبة هذا الفن، نظراً ألنه تكثيف عميق للحظة احلدث               
                  د مع تقليم أي فروع جانبية دون إزالتها متاماً لتبقى رمزاً ملن أراد أن يشطح خبياله، ويف الوقت عينه تقي

الكاتب والقارئ ضمن إطاٍر حمدد للحيلولة دون انفالت النص، وأحسب أن ضيف هذه األمسية قد                
سلوب أديب رفيع، ولغة    أبدع يف جمموعاته القصصية اليت سعدت بقراءا؛ فهي على بساطتها متتاز بأ            

ترتكز على عنصري الصدق واستصحاب البيئة بكل ما فيها من بشر وشجر وحيوان وسلوك إنساين                
 وتبقى يف النهاية صورة ناتئة عن إطار الطبيعة واحلياة          ،قد يتسم بالغرابة أو السذاجة أو املسلك السوي       

من جوع، ولكنها دائماً ختترق اإلطار      اليومية وإال حتولت إىل صورة فوتوغرافية ال تغين وال تسمن            
 حنو اآلخر فيندمج مع أبطاهلا ويضج معهم حلظات تنسيه واقعه، وهذا ما شعرت به شخصياً                   لتطلّ

 .عندما وجلت عامل عبده خال القصصي
ويف تصوري أن قمة النجاح ألي كاتب أن جيعل القارئ جزءاً من شخوص روايته، ويف جمال                  

   ا انبساط يف احلدث، وتفتيت العالقات، وإظهار التداخالت، يف تشجري مستمر           الرواية اليت تعلمون أ



من بداية الرواية وحىت ايتها، جند األستاذ عبده خال قد رسخ قلمه عطاًء وبذالً طيباً للنهوض ذا                   
  يف سعوديةاللون من األدب الراقي، واستطاع مبثابرة وجهد كبريين أن يسهم يف إجياد قاعدة للرواية ال              

الداخل واخلارج، ساعده يف ذلك أيضاً عنصرا الصدق وااللتصاق بالبيئة، ومما ال شك فيه أن هناك                  
عدة حماذير ومنحنيات خطرية ينبغي على املبدع أن يأخذ حذره من خالل تعامله معها، وهي ال تقف                  

ل مع ضرورة   عند عني الرقيب فقط بل تتعداها إىل قلم الناقد وسلطة القارئ يف قبول أو رفض العم                
إعطاء الرواية حقها الكامل من النواحي الفنية، ورمبا أدت هذه القيود جمتمعة أو منفصلة إىل إثقال                  
كاهل املبدع وصرفه عن دوره األساسي يف تناول منجزه األديب، وقد حيتار بني إرضاء هذه األطراف                 

 آخر، وبالتايل قد يضطر إىل      اليت يقع بعضها على النقيض ومهما حاول أن جيد خمرجاً وقع يف ِشراك             
تلمس النشر يف اخلارج حتييداً لطرف واحد على األقل، وقد ينجح أو خيفق، ولكن العامل لن يقف أبداً                   

. على رصيف اإلبداع يف انتظار الضوء األخضر من قلٍم يرى أنه الوصي الوحيد على القيم واألخالق                
 الفضائيات، ورحم الغيب حبلى باملزيد من        فجاءت ثورة اإلنترنت لتخترق احلدود وسبقتها تقنية       

 .املفاجآت
 

ه وتصويره للواقع، بكل تفاصيله،     ئوكم هو مجيل أن نسعى مجيعاً للتسامح مع املبدع يف عطا           
وضته، وكبواته، ومجاله، وقبحه، ويسره، وعسره، وسلوكه السوي وغريب األطوار، وكل تناقضاته            

ألن أي قيود على هذا الفضاء الفسيح ستجعلنا نتعامل مع          .  اليت تشكل عصب احلياة ونبضها احلقيقي     
جامدة ختنق اللحظة يف ابتسامة حلوة، أو زهرة يانعة، أو شالل هادر، أو بناء              ..  صور فوتوغرافية باردة  

شاهق، بينما الواقع حيتوي أيضاً على الدمعة احلَرى، واألرض اليباب، وحقول امللح، ومدن الصفيح،               
والرواية لن تكون صادقة ومؤثرة إال إذا        .   إا احلياة اليت ختتلط فيها كل التفاصيل        والطني؛ ببساطة 

خاضت يف جممل تلك التفاصيل واإلحياءات لتقول لنا يف النهاية عن اهلدف والقصد والرسالة اليت تريد                
نه ميكنه  صحيح حنن ال نريد للمبدع أن يتذرع حبرية النص ليخرج عن مجلة املألوف، غري أ               .  البوح ا 

بالتأكيد أن يصل إىل مبتغاه بتوخي الدقة يف التعبري واالستعانة باإلحياء واإلشارة دون التصريح ونبش                
الصورة، ولنا يف أسلوب القرآن القصصي خري شاهد على إمكانية الوصول باحلدث إىل ذروة التفاعل                

ال، وال شك أن    ذ محأة االبت  وهذا أمر له قداسته، وال مقارنة، ولكن أتى يف السياق دون السقوط يف             
الكاتب احلقيقي يستطيع أن حيلِّق بالقارئ إىل قمة اإلمتاع واخليال بتطوير أدواته وصقل موهبته                 

 .واالستفادة من جتارب اآلخرين
ويسعدين أن أحيي فارس أمسيتنا لتمكنه من تطويع النص خلدمة رسالته دون خدش اإلطار العام               

    موعات    .تمع متطلعاً إىل إمتاعنا جبديده يف هذا الفن اجلميل         للقيم واملثل السائدة يف اإن والدة ا 



القصصية والروايات عند ضيفنا الكرمي، تأيت متباعدة بعض الشيء فنجده يتلمس طريق النشر كل                
سنتني أو أكثر، وذلك من خالل أعماله اخلمسة األوىل، مث ضاعف جهده ليسعد قراءه بعمل كل سنة                  

 -  ٢٠٠١وآمل أن نرى قريباً أعماله عن العامني        .   من امليالد  ٢٠٠٠  -  ٩٩  -  ٩٨  خالل األعوام 
 اليت نأمل   سعودية من بني أعماله اليت حتت الطبع أو املخطوطة إسهاماً نعتز به يف جمال الرواية ال               ٢٠٠٢

         ا العربيات وهي جديرة بتسنا املرموق بني رصيفاا إن ش      أن تأخذ مكا اء اهللا  م درجات عالية لنصل
فقط علينا أن   .  إىل العاملية، ألا ال تقل عن بعض النماذج اليت قرأناها لبعض كبار كتاب عاملنا العريب               

مننح هؤالء املبدعني الشباب الثقة الكافية وتعضيد مسريم، وتذليل ما يعترضهم من صعاب وسنرى               
عطاء على املستويات كافة، فقد أحبوا      بإذن اهللا أم حمط اآلمال ورأس الرمح، لولوج آفاق أرحب يف ال           

ولعلَّكم قرأمت ما   .  عملهم ووجدوا أنفسهم يف دهاليزه، وهو حب يستحق التضحية بكل غاٍل ومثني            
عن لقب األمارة لتتيح لنفسها حرية أكرب يف        "  مارثر"تناقلته الصحف مؤخراً عن ختلي األمرية النروجيية        

 يف الثالثني من عمرها، إنه عامل الرواية الذي يأخذ املبدع            جمال كتابة الرواية، اليت تفرغت هلا وهي       
 .واملتلقي بني أحضانه وأثباجه أرجوحة احللم الالائي وغيمة ترانيم احلياة بكل تعقيداا

 

وعلى أمل أن نلتقي االثنينية القادمة      .   بفارس أمسيتنا وجبمعكم الكرمي الطيب     اًمرحباً وألف مرحب  
عادة األخ الدبلوماسي الزميل اإلعالمي األستاذ عباس فائق غزاوي، الذي أى           إن شاء اهللا لنحتفي بس    

فترة عمله يف السلك الدبلوماسي وعاد حبمد اهللا ليسهم مع زمالئه يف رحلة الكلمة عطاًء ال تنفصم                   
 .عراه، وتألقاً عرفناه عنه، ونطمح باملزيد

 

ستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان      قبل أن أختتم كلميت يسعدين أن أرحب مبعايل األخ األ           
، فهو من الوجوه    كيا تر -  تنبولأوغلي، مدير عام مركز البحوث والدراسات اإلسالمية والفنون باس        

فأهالً وسهالً ومرحباً به، كما أحيي الزميل الوجه        .  املعروفة العاملة يف احلقل اإلسالمي بكل عطاءاته      
ربته، فقد أسعدنا هذه األمسية مبفاجأة حضوره األستاذ         املشرق الشاعر املعروف لكم مجيعاً رد اهللا غ        

الشاعر حيىي السماوي، نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يعود إلينا وحنتضنه وحيتضننا ويكون بيننا كما كنا                 
 .وأهالً وسهالً ومرحباً بكم مجيعاً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. سعداء به

 
و معتاد بعد أن يحال امليكروفون ألصحاب املعايل والسعادة          أيها السادة، كما ه    :عريف احلفل 

املتحدثني سنستمع سوياً إىل كلمة فارس اثنينيتنا، ومن بعدها إن شاء اهللا سيفتح باب احلوار مع ضيف                 
االثنينية، فنأمل منكم أن توافونا بأسئلتكم ومقترحاتكم واستفساراتكم وحبذا لو كان سؤاالً واحداً              

 . رصة ألكرب عدد من حضراتكمحىت نتيح الف



  ))مد عبده ميا�يحممة معايل املفكر والداعية اإلسالمي الدكتور كل(( 
 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا وشكراً                
أضم صويت إىل   ألخي األستاذ عبد املقصود خوجه، واحلمد هللا أن بدأت االثنينية تواصل مسريا، و              

صوته بالترحيب بأخي الدكتور إحسان أوغلي وبشاعرنا احلبيب األستاذ حيىي السماوي، مث ذه                
، وبأخي الدكتور محود أبو طالب، وكل هؤالء        زانالصفوة من األخوة الذين جاءوا ليكونوا معنا من جا        

مثل هذه االثنينية اعتدنا أن نكرم      اإلخوان، وأقول مرحباً باخلال عبده خال، والعادة أيها األخوة أننا يف            
الِقمم الرجال الذين تتربع على الِقمم، وهذا الشاب الذي نكرمه الليلة رجل يشق طريقه إىل القمة                  

 زان يوم كنا نتحاور أهي جا     زان وجي زانويعمل وعمل بصدق وإخالص وتفاٍن وجاءنا ضمن هبات جا        
 .اآلن واليوم نعىن باإلنسان، وكنا نعىن بالنص وباالسم فأصبحنا زانأم جي

 

هذا الشاب الذي حنتفي به اليوم جاء يف هذا األسبوع بالذات الذي تركِّز فيه الدولة على أمهية                 
 وألمهية ضة هذا اجلزء من بلدنا احلبيب، لكن األخ الكرمي عبده خال أحتدث               زانالتفاتتنا لنهضة جي  

خالل هذه الفترة حتس بأن هذا      "  لبعيد كان أنا  ذلك ا "إىل  "  على بوابة األرض  "إليه من يوم حوار     
اإلنسان حرص على األصالة، وحرص على لغة التصق فيها بالبيئة، وعبر بصورة صادقة فنجح إىل حد                
كبري وفرض هذه القصص، وأقبلت الناس عليها دراسة وعشقاً حتس فيه اإلبداع، وكما ذكر أخي                 

 من احملاذير واستطاع أن يقدم البيئة بصورها الصادقة،         األستاذ عبد املقصود خوجه لقد ابتعد عن كثري       
واستطاع أن يغوص يف هذه البيئة ويقدم معاٍن يف اململكة، ولكن قلَّت تلك القصص اليت التفت إليها                  
أُدباء من الغرب ليترمجوها، ذلك أن هذا اإلنسان فيه إبداع، عبده خال حىت يف املقالة اليت يكتبها حتس                  

غبة يف الوصول إىل احلقيقة، وهلذا يف احتفاؤنا به الليلة حنن نشد على يده مهنئني ويف                  بالصدق وبالر 
الوقت نفسه متمنني له أن يواصل هذه املسرية، ألننا نرى أنه يسري حنو قمة وأنه ميثل هذه البالد                     

من هذا البلد   وسنقف معه يف يوم من األيام، يف مناسبات أكرب لنشد على يده مهنئني، ذلك أنه صورة                  
 .الطيب الطاهر، وشكراً لكم مجيعاً

 
كما نأمل املتحدثون اليوم    .  تأثر توثيق هذه االثنينية   ي رجاء قفل اجلواالت حىت ال       :عريف احلفل 

 . كُثر يف حضرة ضيفنا ونأمل التكرم باالختصار حىت نفتح باب احلوار كما قلنا ونستفيد من أكرب وقت
 .ةبكر باقادر أستاذ االجتماع جبامعة امللك عبد العزيز جبدالكلمة اآلن لسعادة األستاذ 



  ))و بكر باقادرأب الدكتور ذمة سعادة األستاكل(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق وسيد                

 .املرسلني، وبعد
ي والقصة؟ ويف واقع األمر عالقيت ا ه      قد يسأل سائل، ما عالقة أبو بكر باقادر بعامل الرواية            

، وقد وفقين اهللا    زيرة العربية جمرد التقدمي لقارئ عاملي حىت يتعرف إىل األدب السعودي وأدب اجل            
سبحانه ونشرت أربع جمموعات من األدب احمللي باللغة اإلجنليزية يف بعض كُربى دور النشر األجنبية                

ا، وهلذا عرفت عبده خال مترمجاً إىل اإلجنليزية        مقان برصائفه وبقي عمالن خمطوطان، وإن شاء اهللا يلتح      
وأعرفه كشخص، يف نظري عبده خال يصعب احلديث عنه ويسهل احلديث عنه، فهو شخصية روائية                

 .كيانه، ميكن جتسيدها يف عامل الرواية.. ذاته.. حياته
قد أنه من املعمرين     وال أعت  ة ولكن هو يف الواقع عايش يف جد       زانالدكتور حممد بوصفه من جا    

 على اخلريطة وستكون إن شاء اهللا على        زانطوال حياته، لكن بسبب امتالكه ناصية الرواية جعل جا        
اخلريطة ألنه حتدث عنها بعفوية إنسانية روائية وسأوضح بعد ذلك، لكن يعين عبده خال وإذا مسح يل                  

 متواضع يف امللبس، إذا كان      رجل..  يعين خال دائماً رجل بسيط    )  ونظفت يا مصعب  (كماً أقول   
موجوداً يف جملس رمبا ورغم كثرة ما نشر وكثرة ما وصف ال ميكن ملن ال يعرف بأنه كتب أن يستطيع                    
لقلة كالمه أن يقول إنه روائي أو إن له عالقة باألدب، حضوره هو حضور إنساين، ويتجسد يف بنيته                   

 دادرب القهوة ومحل أوراق معه تذكرين مبتسكعة بغ       اجلسمانية أنتم ترونه رجالً حنيفاً ال شغل له إال ش         
يف عصرها الذهيب، فهو يعين مثل أبو حيان التوحيدي أو مسكاويه أو خالفه، جيلس يف أي مكان من                   

 .أجل أن يلتقط صورة أو يلتقط قصة أو يلتقط فكرة ليكتبها
ال ميكنك أن   وخيطئ من يظن أن عامل الرواية كله خيال يف خيال، حىت وإن صدق حسه ألنه                  

تتخيل دون جتربة، وال ميكنك أن تتخيل دون معرفة، واملعرفة تقتضي تتبعاً لألحداث ومعرفة                   
بتفاصيلها، تصور أنك تقرأ تارخياً لقرية قد تكون خيالية ولكنها تشبه قرى واقعية كثرية يف اجلنوب                  

قصود خوجه بنباا وحسها    يرتبط ا العديد، وتتجسد هلم حياة وشخوصاً وكما ذكر األستاذ عبد امل            
ومائها وفضائها وأحاسيسها، نقل هذه ال بد أن تكون عارفاً ا، فأيضاً عبده مذهل يف أنه رغم انتقاله                   

 تلك اخللفية، إال أنه يتابعها ويبحث عنها، ورمبا يف العملني القادمني             ةوانفصامه يف داخل مدينة جد    
يف العلوم االجتماعية باإلخباريني، عجائز، كبار سن،        تعطينا مدخالً ملعرفة أنه يذهب ملن نسميهم         
 .وصافني من أجل أن يتحرى العديد من التفاصيل



إذاً عبده أيضاً جانبه وتكوينه هو شخصية روائية ال تستطيع أن تتعرف عليها مباشرة فهو كتوم،                
لشخصية وإمنا الكمال   يظهر مبظهر يقول عنه الغربيون دائماً أنه يشعر بالنقص، ليس بالنقص يعين يف ا              

الذي ينشده مازال قائماً، أتذكره يف العديد من أعماله يأيت يل ا خمطوطة وهو مرتعد ويقول لو مسحت                  
هذا )  لكين أبغي أحد يقرأه   )  (ما يف أي حاجة   (اقرأها، فأجد نفسي أمام عمٍل مكتمل، يا عبده العمل          

العمل، هو نشدان للكمال ولكنه أيضاً جزء       الشعور بالنضج، هذا الشعور باحلساسية املفرطة جلانب        
 .من تكوينِة شخصيته الروائية

عبده شخصية إنسانية حبتة جداً، وأنا أتوقع الليلة وهو يستمع كلمات الثناء اليت تأيت مع هذه                 
املناسبات وكثري منها ولألسف الشديد عادة ال يكون عن دراية وعلم ومعرفة، فسيسأل نفسه هل                 

عن شخصية أخرى؟ لكن أنا أعتقد أن كثريين من زمالئه يف جريدة عكاظ وهم                يتكلمون عين أم    
يعرفوه داخالً خارجاً أو املدرسة اليت يعلم فيها يعرفون كم هو بسيط كم هو غري متكلف، عبده                    

وإذا ا منجم يتطور يومياً، أنا أعتقد أنه يف اللحظة اليت            )  تنخش(يفاجئنا فعالً بأن الذاكرة ميكن أن       
 يكتب فيها قصصه القصرية رمبا مل يفكر قط بأنه سيأيت يوم ويكون عنده هذا الكم اهلائل من                    كان

الروايات، لكن أنا أعتقد وهو رمبا يشاركين ورمبا يعلِّق نافياً أن الرواية تولِّد الرواية، إذا كان هناك                   
 العودة إىل املخيال الشعيب     حس بأن املنجم وهو العودة إىل املسكوت عنه، العودة إىل الذاكرة اجلماعية،           

ميكن استثمارها والكتابة عنها، وهلذا عندما نقرأ عبده خال فلسنا أمام فنتازيا لغة، وإن كان اإلخوان                 
حتدثوا وإمنا ما أمسيه سرداً غري ملتزم بالضرورة أن يكون واقعياً، لكنه يف الوقت نفسه يعتمد على                   

ملكة العربية  جيد بأنه يؤرخ لفترة من تاريخ امل       "  شباملدن تأكل الع  "الواقع وجتسداته، من يقرأ      
، ولشخوص قد ال يكون عايشتهم قد يكون نتفاً ِلِسير ذاتية لكن اإلبداع هو الذي مجعها،                 السعودية

 أتعرف على هذا الراوي الكبري يف       ىيذكرين صديق قابلته وقد قرأها من خارج هذه البالد، قال يل أبغ           
 وكيف  رألنه يتحدث عن رؤية جدته ورؤيته يف حقبة عبد الناصر، يف مص            السن اللي امسه عبد خال،      

 .أا أثرت
بتلقائية ..  إذاً حنن أمام شخصية، حياا حياة جمتمعها، أُعيدت صياغتها بدون تبجح ببساطة             

 أود أن أُذَكِّر بأن األدب واإلبداع بالذات يف الرواية، هو يشبه إىل حد               ،ولكن بعمق، أخويت الكرام   
بري ما كان يقال له بديوان العرب، يف عصرنا احلاضر السرد بشكل عام ولكن السرد الروائي هو                  ك

جتسيد وإبراز للذاكرة اجلماعية، ومن ينظرون إىل بعض أعمال عبده خال ومنها األعمال الروائية هم                
ن يكون فضائحياً،   يف واقع األمر ينظرون إىل التاريخ الذي مل يكتب أو ما يسمى باملسكوت عنه دومنا أ               

 للكن تفاصيل احلياة اليومية متاعب ومهوم اإلنسان الذي عاش على هذه اجلزيرة، أيضاً هي املخيا                



نكسارات، تطورات، رؤى من يعيشون يف بعض قرى اجلنوب وهو بدأ              ا اجلماعي، هي طموحات،  
 .ةيلتحق بنا يف جد

القرشي ألين أعرف أنه حيب ذلك،      يل  اأعتقد أن لعبة السرد ونظم السرد سأترك احلديث عنه لع         
لكن ما أود أن أؤكد عليه هو أنه أنا ألول ليلة سعيد يف االثنينية وهنا أريد أن أُعلِّق على كالم الدكتور                     
حممد عبده مياين، االثنينية للتكرمي، وأحسن التكرمي ليس ملن كُرم يف كل مكان، وإمنا من يستحق أن                  

وا ال يستحقون ولكنهم كُرموا يف حمافل، فتكرمي عبده خال هو تكرمي جليل             يكرم، وال أقول أن من كُرم     
من الشباب، هو تكرمي لرؤية جديدة، تكرمي إلجناز جديد من األدب، من الكتابة، أستطيع بكل صدق                 

 روائي سعودي يستحق التمجيد     هناكأن أقول أن هناك كثرياً من األشخاص الذين يقولون بأنه إذا كان             
هو عبده خال، وهذا مسعته من خارج اململكة، وبعد أن نشر على وجه اخلصوص يف املؤسسة                 اليوم ف 

 أتى يل بروايتني    ردنالعربية للدراسات والنشر، ويف الساقي، حىت أنين فوجئت بأن أحد األدباء يف األ             
در، الناس  ما كنتش أصدق عندكم روائيني ذا الق      )  فلتة(يقول يل واهللا تعال شوف هذا روائي سعودي         

عادة يربطون بعبد الرمحن منيف، عبد الرمحن منيف من خارج أجوائنا، لكن هنا شاب يعيش وسطنا،                 
                  فأمتىن أنه بالفعل هذا التكرمي، هو تكرمي إلجناز حقيقي وأمتىن أن يصعد، لكن ترى أنا أمتىن أيضاً أن يقر 

وإمنا ملا وصل إليه فعالً الدكتور حممد       يف أذهاننا، بأنه يستحق هذا ليس ملا نصبو إىل أن يصل إليه،              
 .عبده

أنا بالنسبة يل أعتقد مثل ما ذكرت أن هذا التكرمي لعبده خال يف جبني األدب السعودي                   
املعاصر، فشكراً لألستاذ عبد املقصود خوجه، على تكرميه للشباب وأمتىن أن يعاد النظر يف قوائم                  

 من الشباب حىت نستمتع بعقد أو عقدين         ناً يكونو املكرمني حىت يكونوا من الشباب، وليتهم دائم       
 .قادمني من إنتاجهم وحتفيزهم عرب هذه االثنينية وعرب هذه اجلائزة وشكراً

 نكرر رجاءنا، احلقيقة فوجئت من بعض اإلخوان يطلب الكلمة           :الشيخ عبد املقصود خوجه   
لمون أن من يريد أو يود أن        يف هذه األمسية، وهم من الذين يرتادون االثنينية منذ زمن طويل ويع            

يتكلم، عليه أن يتصل بنا يف خالل األسبوع ليسأل إذا هناك متسع من الوقت فأهالً وسهالً ومرحباً،                  
لئال حيرجنا وحيرج نفسه، كما أرجو أن التحدث ال تزيد مدته على مخس دقائق، ألنه احلقيقة يف عندنا                   

 ضيفنا من الشباب، حىت ال أم أنه أنا دائماً أحايب           الليلة أكثر من متكلم وسأعطي الفرصة باعتبار أن       
املشايخ أو الشيوخ، لكن أرجو من كٍل منهم أن ال تزيد مدة احلديث عن مخس دقائق، راجياً التقيد                   

 .ذا حىت أعطي الفرصة للجميع، وشاكراً ومقدراً
 املشارك بكلية    إذاً الكلمة اآلن لسعادة الدكتور عايل سرحان القرشي األستاذ          :عريف احلفل 
 .طائفاملعلمني مبحافظة ال



  ))رشيلقيل سرحان اعامة سعادة الدكتور كل (( 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله               
 .وصحبه أمجعني

ى الرغم من أن لدي     شكراً لراعي االثنينية، وشكراً إلبداع عبده خال الذي مجعنا هذا املساء، عل           
ارتباطاً مهما وهو ندوة ومنتدى عكاظ يعقد يف هذه اللحظة، إال أنين حني علمت ذه االثنينية                    
وبالدعوة إليها مل أقدر إالَّ أن أُقدر الدعوة، ومل أقدر إال أن أشارك الفرحة ذا اإلبداعي والروائي،                   

أشرت يف مقال صحفي عابر إىل أن هذا العمل يف          "  املوت مير من هنا   "الذي أذكر أنه عندما كتب رواية       
تلك الفترة يستحق التكرمي من مؤسساتنا الثقافية، واحلمد هللا حصل ذلك يف الداخل ويف اخلارج بفعل                

هذا القلم النابض احلي. 
عبده خال ولعلَّكم تستغربون هذا الكالم عندما أقول إنه حي، واٍع نشط مكافح، حيمل يف قلمه                

ته اإلبداعية املوت واجلهل والبطالة واجلوع يف حاٍل من وعي احلياة لرباثن املوت ووعي                وعرب طاقا 
النشاط والكفاح بغائلة االستسالم والذل واخلنوع، إذا كان لقارٍئ لبعض أعمال عبده خال يتكلم هذا               

قوياء املساء الذي يكرم فيه هذا البطل الذي واجه رعنات املوت ولعنات املتسلطني وجربوت األ                
وقساوة مفارقات احلياة فإنه ال يدري أين يكون، هل يكون بعيداً عن نظرة عابرة فوق التكرمي؟ هل                  
يكون مبنجاة من ذلك االستبطان الذي يقرأ عالئق احلياة عرب شبكة حكاياا املتصلة احللقات؟ هل                 

إلنسان الذي يبحث   يكون زاداً لذلك القلم الذي يقشر صاحبه التفاحة وهو الذي محل حكاية ذلك ا              
 قشر التفاح ليتقوت به؟ هل أقرأ هذا التكرمي يف ظالل املفارقة بني حيوات قلم عبده خال                  تعن فتا 

وبني ما حنن فيه من توقري وسخاٍء وبذل وزاد شهي؟ سأجتاوز هذه األسئلة ألقفز إىل وعي املكرم مبا قام                   
ق ونظر الوعي، لقد كانت حيوات وحكايات       به قلم هذا املبدع من تفجري لسكون الصمت ومحى القل         

هذا القلم وحكاياته من العامل املهمش املسحوق، وكان يضيء كل مواجهة هلذا الغيظ والطحن                  
والتمزق، ومن هنا نقدر هذا التكرمي ألنه يضيء هذه اإلضاءة، ويسرب هذا الغور السحيق مما يشعرك أن                 

 .ر مع هذا العامل املسحوق وشعوراً مبعاناته وأملهخلف هذا املظهر صورة حافلة بالوعي املنصه
يأتينا عبده خال هذا املساء مسكوناً حبكايات وحيوات عوامل أسكنها القلق والضجر، ودفنها يف              
غياهب القبور والظالم والزمت بعضها العوز ونكبات العاهة والعجز، وأدخلها كآبة األسى ومدامع              

ات القهر واجلربوت وسوء احلظ، فكيف لنا مبداخلة تلك العوامل،          احلزن، وفتح لنا ا بوابات من نكب      
يبدو يل أن حماولة الوقوف على معامل يف طريقة مداخلة هذا القلم هلذه العوامل ونسجه هلا ستكون من                   

يقول عبده خال حملاوريه وحمبيه منبهاً إىل أن السرد هو عامل            .  أبواب الوقوف على منجز هذا الرجل     



 هذا قول عبده    .هتك األستار ويقول ما ال جيب أن يقال، وهنا تغدو املسألة دقيقة            الكذب، الذي ي  
خال، أن تكذب لتقول احلقيقة، وملّا كان هذا السرد متخلِّقاً للكتابة اليت نسجت كل هذا فمن                   
الصحيح أن نقول إن هذه الكتابة هتكت األستار وقالت ما ال ينبغي أن يقال وأن هذه الكتابة فعلت                   

ال أدري لعلَّ الوقت يتسع     (ها لتقول احلقيقة، فما هو طريق الكتابة يف نسج هذه احلقائق املوجعة؟              فعل
 )..يل

 . دقيقة واحدة تفضل يا سيدي:الشيخ عبد املقصود خوجه
 حقيقةً سأجتاوز ما كنت فيه ألقول إن عبده خال إذا كان يف كثري من                :الدكتور عايل القرشي  

السارد والراوي يكتب حدثاً قد متَّ تصوره، فإن األحداث لدى عبده خال            السرديات والروائيات إنه    
تتخلَّق وتتكون من داخل الكتابة، الكتابة نفسها هي اليت تكون وتسوق هذا احلدث، لذلك ممكن أن                 

أي الرواية اليت تكتب احلدث وتنشئ       "  الرواية الكاتبة "نسمي الرواية عند عبده خال بأن نسميها         
 .تالشخصيا

أمر ثاٍن أشري إليه يف سرديات عبده خال، أنَّ سرديات عبده خال مجيع العوامل فيها تتشكَّل                   
بتشكل النظرة، فقد جتد احلزن يف الشجرة، جتد احلزن يف احلقول، جتد االحتجاج يف سحابة السماء،                 

الذي أراده  جتد االحتجاج يف السري يف أصوات الناس، ولذلك جتد كل اجلو ينهمك وينسجم مع هذا                 
 .وشكراً لكم. عبده خال هلذه الطاقة اليت يستنبتها حول هذا احلدث

 أيها السادة، الكلمة اآلن لسعادة الدكتور محود أبو طالب نائب مدير عام                :عريف احلفل 
 .ةالشؤون الصحية مبحافظة جد

 

  ))ود أبو طالبمحمة سعادة الدكتور كل (( 
سالم على سيد األنبياء وخري اخللق سيدنا حممد وعلى آله          بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة وال     

 .وصحبه أمجعني
      ر عن غبطيت وسعاديت حبضوري ألول مرة هلذا املنتدى الفكري الراقي           بادئ ذي بدء ال بد أن أعب

الذي أصبح ملمحاً مهماً من مالمح الفكر والثقافة يف بالدنا العزيزة، ونشكر لسعادة األستاذ عبد                 
ه على مثابرته يف استمرار مثل هذا اللقاء املثمر واجلميل، حقيقة مل أتوقع نفسي أن أكون                املقصود خوج 

يف هذا املكان أو أُورط يف هذا املكان ألنين لست بالناقد ولست باملتعمق يف فن كهذا، وإمنا جئت قارئاً                   
 والصبا، اليت مل أكن     لعبده خال ال أقل وال أكثر، ورمبا لبعض املوجبات األخرى وهي زمالة الطفولة             



أعتقد أن عبده خال يكرسها بصمٍت خميف رهيب كل ذلك الوقت ليهجم علينا بغتة بكل هذا الفن                  
 .اجلميل الذي قال فيه من هم أقدر مين

حقيقة إذا أردت أن أقول شيئاً عن أخي وزميلي األستاذ عبده خال، فلرمبا ال أزيد على القول                  
بس أي منوذٍج جاهز، متيز األستاذ عبده خال بالتصاقه احلميم والصادق           بأن األخ عبده مل يتقمص أو يتل      

باألرض وإنسان هذه األرض ومبحيطه، واستطاع أن يترجم هذا االلتصاق دون أن يهجنه بأي رؤية                
والصدق يف الترمجة   ..  والصدق يف التعبري  ..  مستوردة من أي بيئة أخرى، أي الصدق يف الرصد          

 .للمشاعر
 املهم يف اعتقادي هو صمود عبده خال، أذكر جيداً أن عبده يف بداياته تعرض                 اجلانب اآلخر 

ملوجات نقد مثبطة كان باستطاعتها حجب أي حماولة إبداعية مهما كانت مثابرة ومهما كانت مصرة                
على اخلروج، هذا شيء يقدر لعبده ألنين أعتقد أنه كان لديه إميان عميق يف داخله وإن مل يعرب عنه                     

اك بأنه قادر على اإلمساك بزمام هذا الفن الصعب، وأنه سيكون علَماً ذات يوم يف الساحة الفكرية                 آنذ
ليس يف بالدنا فحسب وإمنا على املستوى العريب وأيضاً ال أبالغ إن قلت حالياً على املستوى العاملي،                  

 األخ عبده خال،    غزارة اإلنتاج دون اضطراب يف املستوى هو جانب آخر من جوانب اإلبداع لدى             
وهذه قدرة متميزة إذ إن هناك بعض احملاوالت اليت تتسم بغزارة اإلنتاج ولكن قد يلمح اإلنسان أو                  

 .يلمس فيها تبايناً يف املستوى بني عمٍل وآخر
األخ عبده حفي ذا التكرمي، ومثل هذا التكرمي يؤكد لنا أن جمتمعنا خبري وأن هناك من يقدر                   

داع ويقدر املواهب، أنا سعيد جداً هلذا احلضور وأمتىن بإذن اهللا تعاىل ألخي وزميلي               الفن، ويقدر اإلب  
 .عبده مزيداً من اإلشراق ومزيداً من اإلبداع، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 مسك ختام كلمات املتحدثني لألستاذ الكاتب واألديب األستاذ أمحد عايل             :عريف احلفل 
 .فقيهي

  ))هييد عايل فقأمحاذ الكاتب واألديب مة األستكل (( 

الشكر طبعاً موصول بالشيخ عبد املقصود خوجه على احتفائه           ..  السالم عليكم ورمحة اهللا   
واحتفاله باملبدعني واملثقفني والعلماء، يف احلديث عن عبده خال ينبغي احلديث عنه ال بوصفه زميالً                 

 نفسه إىل اآلخرين لكن حبرفه وحبرقته معاً، حبرفه الذي          وصديقاً ومبدعاً يف آن، وال بصفته هذا اآليت من        
احترف تعب الكتابة من حيث هي ال من حيث تكون، وحبرقته اليت استلَّها من مهوم الناس وضجِر                   

 .البيوت وضجيج األزقة وصخب الشوارع، ومن التاريخ املسكوت عنه واملغيب أيضاً



 اإلبداع فيما قفز كما يقول من طفولته إىل عتبات           عبده خال ذهب إىل الكتابة باكراً كَبر يف        
الكهولة دون أن يشعر بلذة احلياة، لقد سرقه احلرمان يف واقٍع أنت فيه إما أن تكون أو ال تكون به                      
وتلك هي املسألة، بني واقع يبحث عن واقع آخر عرب كتابة ممهورة بالوعي احلقيقي واليت حتاول أن                   

 حلم، بدءاً من اإلنسان وانتهاء باألرض، كثريون هم أولئك الذين عاشوا            تصنع هذا الواقع وحتوله إىل    
الواقع وعايشوه، بالرغم من ضيق مساحة األمر وارنوا يف إبداعهم على قراءة املكتوب واملرئي، لكن               

ه قلة هم أولئك الذين قاموا بقراءة املرئي واملعاش ومنهم عبده خال، أمهيته تكون يف راهنينتهم ويف وعي                
احلاد واجلاد معاً بكل ما فيها من حتوالت وانكسارات على السواء يسعى ويريد الكائن أرقى وأرق مما                 

ويف رواياته ثَمة حلم يتوق إىل بناء عامل يأيت من حيث هو ال من حيث                ..  هو سائد أيضاً، ويف قصصه    
ذري، إا احلالة األكثر ذهاباً إىل      يأيت التغيري، التغيري عنده حالة وعي دائماً، ال باملعىن الراديكايل اجل           

اإلنسان، أحياناً ويف جممل األحيان بل يف جممل األحيان ويف بالدنا حتديداً يطغى االسم على قيمة                   
اإلبداع، يصبح االسم هو خطاب السلطة على ذاكرة القارئ ال اإلبداع، ومثة أمساء كثرية وكبرية                 

 يبقى ما حيويه للمسألة اإلبداعية والفكرية البتة، إنه طغيان           عندما تزيلها عن الكتابة ال ترى شيئاً، ال       
 .االسم ال سلطة الكتابة

ويف عامل الرواية حتديداً يكاد يكون عبده خال يف جيله الوحيد الذي كتب الرواية باملفهوم                  
مكنة، احلقيقي للرواية، فيما ذهب آخرون إىل كتابة السرية الذاتية للرواية، الرواية هي األزمنة، واأل              

والناس، والتاريخ، وهي التفاصيل يف أى جتلياا وتعاستها وعتمتها أيضاً، عبده خال من القلة الذين ال                
تشكِّل أمساؤهم سلطة على ما يكتبون، إنه يؤمن مبا ينبغي أن يكون ومبا يرى، يؤمن فقط أن املعرفة هي                   

ة، هو على الدوام مغسول بالكآبة أيضاً       السلطة وحدها، والالفت أن عبده خال فيما هو مشدود للكتاب         
شخصاً ونصاً، وبني ركام أحزانه ومتاعبه ومكابداته وجسارته يف مواجهة جيوش الظالم واخلوف                
والقمع والتخلف هو يقف بقامته السمراء النحيلة ليعلن وجوده يف احلياة، ووجوديته يف الكتابة                 

 .واإلبداع
ل كثرية، يف الفكر، ويف الرؤية، لكن فيما حنن خنتلف نظل           أخرياً إننا خنتلف أنا وعبده يف مفاص      

أكثر ائتالفاً وأكثر اقتراباً من ذواتنا ومن ذوات اآلخرين، إن مسافة االئتالف أكثر اتساعاً من مساحة                
 والكلمة اجلميلة هي فقط اليت      ،ختالف الذي ال يؤدي بالضرورة إىل خالف      ااالختالف معه، بدون    
 .و وهج الذاكرة، وشكراًسوف تبقى وما يبقى ه

 أيها السادة اثنينيتكم ترجو مرة أخرى ممن يريد املشاركة بكلمة يف تكرمي فارٍس              :عريف احلفل 
من فرسان االثنينية التنسيق مع إدارة االثنينية منذ وقٍت مبكر حىت ينتظم برنامج االثنينية ووقتها احملدد،                

 .اخلالالكل يتطلع لكي يستمع إىل اخلال عبده أو عبده 
 . هذه حلوة اخلال عبده خال:الشيخ عبد املقصود خوجه



  ))ده حممد علي خالعبمة سعادة األستاذ كل (( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني، لو أعلم أنين سأحظى               

 بالشيخ عبد املقصود خوجه     ذا لبدأت الكتابة منذ أن ولدتين أمي، أمحل شكراً ُألناس كُثُر ولنبدأ            
الذي جعلين مضيئاً هذه الليلة، شكراً له ألنه قدمين أو قدم عبده خال ممثّالً جليل كان يرى أنه يكتب                    
 .يف أرض ماحلة، مبعىن أننا ظللنا كجيل ننظر أنَّ ليس هناك من يقرأنا وبالتايل حنن نكتب ضمن اهلامش

 الشكر ألناس كثريين وقفوا يف طريقي ودفعوين ألن          أعود للشكر فأقول أنين أمحل كثرياً من       
أكون اآلن هنا، قد تكون مسألة خاصة جداً لكنين أقول أول شكر أقدمه هو ألخي الذي كان أفضل                   

أن ..  من أيب، فقد عشت يتيماً ليتحول هذا األخ إىل أٍب وأٍخ وصديٍق ومعني، حتول إىل زارع يبحث                 
، كان لديه اإليثار متقدماً فجلس يف الظل ألكون أنا يف الضوء، مل             يتحول هذا اإلنسان إىل شجرة مثمرة     

يتزوج حىت اآلن ألنه يرى أنين ال زلت صغرياً، فشكراً ألخي أمحد هذا الذي لن أفيه شيئاً ولن أستطيع                   
 .أن أرد له شيئاً مما قدمه يل

معي، شكراً كثرياً   شكري ألناس كثريين وقفوا يف طريقي ودعموين، شكراً كثرياً ألناس تساحموا            
ألولئك الذين عادوين، شكراً ألولئك الذين قاموا بالدسيسة إليقاعي يف شراكهم، شكراً ألناس كُثر               
استفدت منهم، حىت أعدائي استطعت أن أستفيد كيف أحتول من شراكهم إىل شخص يبحث مرة                 

قاً أريد أن أوصلهما، رمبا هذه      أخرى ألن يوقظ عيوناً نائمة، ال أدعي أنين فارس، لكنين أمحل تعباً وصد            
الليلة هي انتصار ألولئك األصدقاء الذين ميازحونين دائماً بأنك لقد مضى عهدك منذ أن مألوا فهمه                 

         عندما كان يدخل األديب أو الشاعر      ..  ذهباً، اآلن العامل يتجه يشريون إىل عهد املأمون والعهد الذهيب
هؤالء األصدقاء أنَّ عليك أن تكتب يف الرياضة أو أن           ليجد احلظوة لدى بالط اخلليفة، هم يرون         

تكتب يف الغناء لكي تعرف من ِقبل الناس، لكن هذه الليلة اكتشفت أن الكتابة يف األدب هي أرقى                   
الكتابة ألنين أحظى ذه الوجوه الكرمية، أشعر بلجلجة كبرية هل تكفي شكراً؟ أنا أشكر للجميع كل                

 .ليكن له الشكر، فشكراً لكممن حضر وكل من أحب عبده ف
 

  ))احلوار مع احملتفى به(( 
 إذاً نفتح باب احلوار مع ضيفنا وفارس اثنينيتنا وهذا سؤال احلقيقة وردنا من                :عريف احلفل 

 : األخ علي حممد الشهري، يقول
 وأيضاً أدى األحباش    أمام الرسول   "  بانت سعاد "مما هو معروف فقد أُلقيت قصيدة        

 وأمامه، ما مدى مساحة احلرية الفكرية للمبدع والفنان حالياً           بية يف مسجده    رقصام احلر 



ومستقبالً مبا مسحت به ثقافة األمة الصحيحة؟ وهل ترى وجود بعض األصوات اليت تجيز                 
 .لنفسها دون غريها الوصاية على احلرية واإلبداع؟

بيق، مبعىن أن لدينا ديناً مسحاً متسعاً        حنن انفصلنا كثرياً ما بني النظرية والتط       :األستاذ عبده خال  
يستوعب اإلنسان بكل متناقضاته، ديناً لكل زمان ومكان، هذا الدين الذي يكون لكل زمان ومكان ال                
بد أن يستوعب كل ما حيدث يف كل األزمنة وبالتايل هو موِجد لنفسه منافذ وخمارج تتناسب مع كل                   

 أو الذين ينظِّرون هم ابتعدوا عن النظرية وأصبح          زمن وكل مكان، الذي حدث أن الذين ينظرون        
التطبيق مغايراً، حرية اإلبداع ال تكفلها لك املؤسسات وال تكفلها لك اتمعات، جتد على سبيل املثال                
يف جمتمعنا أن حساسية اتمع تفوق حساسية الدولة، أن الذين يوشون بك هم أفراد، ال تأتيك الدولة                 

، هذه التربية اخلاطئة أو تنشئة اتمع بصورة خاطئة على الرأي الواحد وعلى               ولكن يأتيك األفراد  
الوجهة الواحدة هي اليت أدت إىل التضييق على اآلخرين حىت يف حيام املعيشية اليومية، فما بال                   
عليك كمبدع، تتحول باإلبداع، سلطة اإلبداع عادة جياها اتمع بالرفض، أنت عليك أن تكون                

 مع كتابتك وكما يرى اآلخرون أم مصلحون، أنت ترى أنك مصلح، ووفق هذه املصداقية                صادقاً
اليت ترى يف داخلك أنك تقوم بدور إصالحي، عليك أن تلتزم ا يف املقام األول قبل أن تلتزم مببادئ                    

أو قوانني تسبقة للعمل اإلبداعيفرض عليك م. 
 : وين يقول فضيلة الشيخ حممد علي الصاب:عريف احلفل

قصة بديعة مجيلة حينما    "  ذكاء احلمار "قرأت اآلن لكم يف قصص األطفال حتت عنوان          
عن طريق الببغاء، ولكنه خاب أمله حينما صاح الببغاء    "  أسد"حاول احلمار أن يغير امسه إىل اسم        

 غباء  ، فأين هو ذكاء احلمار كما ذكرمت يف عنوان القصة؟ واَألوىل أن تضعوا عنوان                "محار"
 أفيدونا وشكراً؟" احلمار"

 ال تستطيع تثبيت مسمى إال عن قَصدية بالنسبة يل على األقل، فذكاء               :األستاذ عبده خال  
احلمار هنا ال أريد أن أحتول إىل شارح للنص، لكن أستاذنا وشيخنا الصابوين لو استطاع أن يقرأ بقية                   

ع القصة هو يعمل على نفي الثابت وتثبيت         مفردات أو قصص اموعة سيجد أن االسم مغاير لواق         
املنفي، فهي لعبة استمرت داخل حكايات اِملداد على مدار ست وأربعني حكاية، شيخنا الصابوين لو                
استمر يف قراءة هذه احلكايات سيجد هذه النية املستهدفة أو التكنيك املقصود داخل العمل، وليس                

ذكياً حىت على الورقشرطاً أن نثبت الغباء للحمار، دعوه يصبح . 
 : قولري ي األخ علي املنق:عريف احلفل



كَثُر احلديث عن مصداقية النقد يف الساحة األدبية وخباصة النقد القصصي والروائي احمللي             
من حيث ااملة واحملاباة للبعض والتحامل على البعض اآلخر؟ فماذا يقول الروائي والقاص عبده  

 خال؟
أنا ال أستطيع أن أحتدث نيابة عن النقاد وفيهم هنا أستاذنا الدكتور عايل                :األستاذ عبده خال  

وأستاذنا الدكتور أبو بكر، وإن كان يف البدء تنصل وقال أنا بتاع اجتماع، لكن الدكتور أبو بكر من                  
الناس املنغمسني جداً يف األدب وله باع طويل يف هذا اال وكذلك الدكتور عايل، لكنين أقول أن                   

د النقاد لدينا عدد حمدود مقارنة باملبدعني كعدد، ككم، أيضاً ليس من املنطق أن يتحول النقاد                  عد
هؤالء اخلمسة أو الستة أو العشرة إىل أبواق لترديد أمساء كُتاب، أن فالن كتب وبالتايل عليه أن يتابعه                  

خرين إليك مهما كان    وعليه أن يشري لكتاباته، أنا أتصور كلما كنت مبدعاً استطعت أن تلفت اآل              
إعراضهم عنك، القيمة يف اإلبداع نفسه وليس يف الناقد، الناقد هو أيضاً ينجح معك، مبعىن أن املسألة                 
النقد هو اآلن عملية موازية لإلبداع، هو يريد عمالً قوياً ليكتب عنه ليتوازى معه ليخلق نصا نقديا                   

ر هو احمللل للنص هو يقوم خبلق عمل إبداعي مواٍز هلذا            موازياً إلبداعه، مل يعد دور الناقد هو املفس        
العمل الذي يتكلم عنه، كلما كنت مبدعاً استطعت أن جترب اآلخرين على أن يلتفتوا إليك، أما أن                   
تكتب حبثاً عن النقاد فلن يلتفت إليك أحد، أنا أؤمن ذه املسألة، أن تتحول إىل كاتب فقط لترضي                   

من النقاد، سوف ترضي الدكتور عايل لكن لن ترضي بقية الناس             "  س"الدكتور عايل أو ترضي      
وستخسر نفسك يف املقام األول ألنك من البدء انتهجت ج اإلرضاء، األدب، الفن ضد أو خصم                  
لدود للمصاحلة، مبعىن أن تتحول إىل قلم يف يد اآلخر لتكتب، أن تكتب أنت، أن تكتب صدقك أنت،                  

ا كان هؤالء النقاد عمياً فسوف يبصرون لك وتذكروا جدنا األكرب            أن تكتب ذاتك، وبالتايل مهم    
 .حينما لفت العمي ألدبه وأمسع كلماته من به صمم" املتنيب"

، ة األخ علي بن موسى املنقري، ِخريج قسم اإلعالم جامعة امللك عبد العزيز جبد             :عريف احلفل 
 : يقول

 القصة والرواية، ما هي األعمال أو األمساء حينما كنت أو كنت يف مراحلك املبكرة يف عامل
 اليت كان هلا األثر األقوى يف جتربتك القصصية والروائية؟

 كانت حتب أو طبيعة البيئة اليت عاشت فيها أا تسرد            بامرأة أنا حمظوظ    :األستاذ عبده خال  
 يف اخلمسة   ةكي يف جد   مث حتولت من بيئة ساردة حكاية إىل بيئة أيضاً حت           -اهللا يرمحها -وهي الوالدة   

 وأيضاً كان فيها األحياء الشعبية خاصة كان فيها         ةأربعة وتسعني هجرية أنا انتقلت إىل جد      ..  والتسعني
احلكي مستمراً، ومن أيضاً يف حيايت صادفت أنين تقبلت هدية وأنا يف الصف السادس عبارة عن ثالثة                 



هناك مستهدف شخص معني، كان الذي يقع       كراتني كتب حتولت إىل مادة دمسة بداية أوىل، مل يكن            
أمامهم كتاب عليك أن تقرأه، ليس عليك لكن هو نوع من االستمتاع بالقراءة، أُناس كُثر أثروا يفّ                  
وأُناس كُثُر استفدت منهم، لكن يف بداييت األوىل وبالصدفة احملضة ويف تلك السن اخلامس إىل السادس                

 هيجو وشارلز ديكرت بالصدفة احملضة مل تكن مستهدفة،         قرأت ليوسف إدريس وجنيب حمفوظ وفيكتور     
مسؤولني، ..  فيما بعد تأثرت بناس كثري، ليس شرطاً كُتاب حىت اُألناس الذين أُقابلهم يف حيايت أصدقاء              
 .الروائي هو أشبه بصياد يصطاد املالمح والسلوكيات واألشكال مث تتحول فيما بعد إىل عمل

 : يد سامل يقول األخ أشرف الس:عريف احلفل
ملاذا استطاعت الرواية العربية املبكرة الوصول إىل عامل الدراما واحتالل مساحة مؤثرة              
فيها؟ أسهمت يف انتشار الرواية والروائيني بينما عجزت الرواية املعاصرة عن دخول هذا امليدان              

ثرها باملدارس  على سعته ودوره يف حياة اجلماهري، فهل يعكس هذا عزلتها عن الواقع بسبب تأ              
 األدبية الوافدة والغريبة عن جمتمعاتنا؟

 عن  اً أنا ضد حكاية غريبة عن جمتمعاتنا أنت ال تستطيع أن تكون بعيد              :األستاذ عبده خال  
العامل، حكاية البعد هذه مل تعد متوفرة يعين مل تعد صارمة، أستاذي الفاضل السائل يسأل عن حتويل                   

 احلديثة تتحول إىل دراما، وهو اآلن يتحدث عن منوذج حمدد وهم              الرواية إىل دراما، الرواية حىت    
، هم الذين استطاعوا إدخال الرواية األدبية إىل الدراما يف عاملنا العريب عندما نتكلم،               راألخوة يف مص  

  بعض الشيء، كما قُدم جنيب حمفوظ يف السينما كروائي، قُدم مجال الغيطاين            ريارمبا األخوة أيضاً يف سو    
كروائي أيضاً يف السينما، هذا يمثل بدايات الرواية العربية ومجال يمثل حاضرها يف الوقت الراهن،                 
املسألة هو من يقدم، أو من يقوم بتحويل العمل األديب إىل عمل درامي؟ ليس للمدارس احلديثة دور يف                  

الطوق "ول إىل فيلم وهو      تأخر الرواية احلديثة يف دخوهلا للدراما، حيىي الطاهر عبد اهللا عمله حت              
وأيضاً لبهاء الطاهر حتول إىل   "  خاليت صفية "حتول إىل سينما    "  احلب يف املنفى  "اء طاهر اآلن    "  واألسورة

فيلم، طبعاً عندما أتكلم عن اء طاهر وهو ممثل الرواية احلديثة يف العامل العريب، ليس مثة عالقة ما بني                    
ما، لكن املشتغلني يف هذا اجلانب هم املسؤولون يف إدخاهلا، أما            ِقدم النص وحداثته ليتحول إىل درا     

 . فالدراما مل تبدأ بعدسعوديةبالنسبة لنا يف ال
 :  األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول:عريف احلفل
أدبنا واألدباء واألديبات ماضون يف هذه احلقبة التارخيية الصعبة واملتمتع            ،  إىل أين حنن  
  فكر ضوي جديد؟انطالقةبري يغزون ومن كل االجتاهات، هل سنشهد حبريتها وحبرية التع



.  واهللا سؤال ضخم جداً وأنا رجل ناحل ال أستطيع حتمل مثل هذه األسئلة             :األستاذ عبده خال  
حنن مفتونون باألسئلة الضخمة الكبرية، حنن لو استطعنا أن خنيط ثوبنا أن نصنع ثوبنا ملا ورطنا هذه                   

آلن مرنون هلا، عجزنا أمام اآلخر يف أنك ال تستطيع أن حتك ذقنك إال بأمر اآلن،                 الورطة اليت حنن ا   
هذا يعود ألنك أصالً منهزم وازاميتك هذه تستوجب عليك الطاعة، عندما تستطيع أن يصبح القرار               

بعد ذلك لك احلق يف     ...  تصنع سيارة ...  تصنع مالبسك ...  تشرب نفسك ...  بيدك، أن تؤكل نفسك   
 ..ل كلمتك، أما وأنت ذه احلالة فعليك أن تطيع طاعة عمياء وإالّأن تقو

 :  األخ عبد الرزاق صاحل الغامدي يقول:عريف احلفل
 بأكثر املبدعني يف جمال الشعر والقصة فكيف تفسرون هذه           زانلقد انفردت منطقة جي   

 ؟ نازالظاهرة رغم اجلو اخلانق ملنطقة جي
املسألة ما هي ذه الصورة، امسحوا يل أن        ..   يعين يف مكيفات   .. ما له عالقة   :األستاذ عبده خال  

 يف القرى ويف الرب،     زان اإلبداع يتواجد على ضفاف جا     زان نفسها، هي قرى جي    زانأقول ليست جا  
هذا يعود رمبا إىل نوع من حماولة التميز والتفوق، أن تتحول من بيئة كل أفرادها حياولون أن يتميزوا،                   

 التميز مينحك األضواء األكثر هو األدب والفن، رمبا تكون هذه إحدى الظواهر أو              وبالتايل البحث عن  
 يتميزون يف اجلانب األديب أو الفين، هلا جانب آخر          زانإحدى األسباب اليت جعلت كثريين من أبناء جي       

احلية هي  يعود النفتاحها رمبا على وجود البحر والتواصل، دائماً حياة املدينة الساحلية أو املنطقة الس              
أا تتواصل مع اآلخرين وتتأثر م ويتأثرون ا، شاعرية املكان أيضاً هلا دور يف حتويل اإلنسان إىل                   

 كل شخص هناك به ناحية فنية ما، فقط أن كثرياً منهم خيطئ الطريق أو               زانفنان، أتصور أن منطقة جي    
 .ثري يف الطريقال يكتشف هذه املوهبة وبالتايل يغيب ناس كثري أو يضيع أُناس ك

 :  األستاذ عثمان مليباري يقول:عريف احلفل
 ما هي إال حماوالت فردية تعبر عن مهوم خاصة، حيث           سعوديةقال أحد النقاد إن الرواية ال     

 نتيجة ارتواء فين أو عمق فكري أو رؤى فلسفية أو           وديةمل تظهر يف السنوات املاضية رواية سع      
 ل توافق على هذا الرأي أم لديك رأي آخر؟اجتماعية عميقة ومنظمة، ترى ه

فهي فقط انطباعات   ..   فأعتذر عن هذه   اً، أنا أشعر كأنين أصدر أحكام      :األستاذ عبده خال  
خاصة وشخصية، األستاذ املليباري عندما يتحدث عن عدم وجود رواية هو يدخل أيضاً يف كلمة قال                 

نا يف مجيع املستويات سواء املستويات الفكرية        هذه اآلفة اليت تعيش يف جمتمع     ...  يقولون...  أو قالوا 
والسياسية أو االجتماعية، ال يكلِّف الشخص نفسه البحث والوقوف على احلقيقة، لكن يكتفي بكلمة              

 سعودية، الرواية ال  سعوديةقال أو يقولون، ليس صحيحاً ما قاله أو ما نقله املليباري بالنسبة للرواية ال              



ىل اآلن أنتجت كثرياً من الروايات اجلميلة والرائعة واليت نفخر ا سواء             اآلن خاصة من التسعينات إ    
 .كان على املستوى احمللي أو على املستوى العريب

مشكلة هذه الروايات أا مل تدخل البلد ومشكلتها أن كثريين من الناس مل يقرؤوها، مشكلتها                
... قصة ِسير ذاتية، أو أن يقال عنها أا تعقيدات أو         أيضاً أن تلْصق ا التهم قبل أن تقرأ كأن يقال إا            

سوى الناس املهتمني هم الذين قرؤوا هذه الروايات بطرق أو            ..  لكن ليس هناك من   ...  أو...  أو
بأخرى، لكن الغالبية تتناقل الكالم بأا يقال إا رواية كذا ويقال أا رواية كذا، أتصور هم معذورون                 

صالً عن تواجدها يف السوق احمللي، وبالتايل تصبح كلمة قال أسهل بكثري من              لغياب هذه األعمال أ   
 .الوقوف على عمل يصل إىل أربعمائة صفحة

 :  األخ الطيب برير يوسف من عكاظ يقول:عريف احلفل
سلطة االسم عرب التاريخ كرست مفهوم الواحد، وسلبت املتلقي حق املؤامرة واالكتشاف،      

 ة كيف بدت لك سلطة االسم؟عرب مسريتك اإلبداعي
 األخ أمحد تكلم يف سلطة االسم، أنا أرى أننا أبناء شرعيون لتراثنا العريب،              :األستاذ عبده خال  

كلنا منشي بواحد واحد،    ...  الزعيم الواحد ...  القائد الواحد ...  فتارخيك العريب ميجد الشخص الواحد    
ملك اليوم أو حتول إىل واقعك اآلن، االسم يسبق         الشاعر الواحد هذا املوروث الضخم حتول أيضاً إىل عا        

الفعل، وبالتايل تصبح سطوة االسم مهمة جداً يف ثقافة نشأت على هذا، ويصبح من الصعوبة تغيري هذه                 
التركيبة العقلية للمجتمع بأن تؤمن بالتخلي عن هذه السطوة، يصبح االسم مقَدماً على الفعل وليس                

االسم، لذلك أتصور أن االسم بالنسبة لو حتدثنا عن اجلانب اإلبداعي أن             العكس الفعل مقَدم على     
االسم مىت ما حتول إىل سلطة يف النص مبعىن أن عبده خال على سبيل املثال سوف يتحول يف زمن من                     
األزمان إىل سلطة اسم أكثر من سلطة نص، يف هذا التكرمي الذي أشكركم عليه وأشكر الشيخ عبد                  

وف أحتول إىل سلطة، مبعىن أن االسم إذا متت املبالغة يف أن يقدم األشياء اجلميلة                 املقصود خوجه س  
فيما بعد، أتصور بأا هي     )  فاضي(يتحول االسم إىل سلطة حىت لو كتبت كالم         ..  و..  و..  والرائعة و 

ـ       مل نصل إىل مرحلة تفكيك النص أو التفكري بالعقلية          …  ...ثقافة وفكر كمجموعة يسري ذا ال
 .اجلماعية حنن ال زلنا أسريي الفكر الواحد

 :  األخ عدنان الشهري يقول:عريف احلفل
هل ترى أن يلتزم الروائي املسلم يف كتاباته مبا ال يتعارض مع عقيدته وأخالقيات جمتمعه أم                

 ق؟  ما عليه كُتاب الرواية العامليني دون النظر إىل معتقد أو دين أو خلُوأنه ال غضاضة يف أن ينح



 مكتوب عليه القصة اإلسالمية     باًأحد األصدقاء أهداين جمموعة كُتي    :   أوالً :األستاذ عبده خال  
، يعين مفهوم حكاية األدب اإلسالمي الذي يكتب يعين كيف تقيمين أنه أدب             ؟ألسنا مسلمني :  فسألته

يعين !  إلسالمغري إسالمي أو غري مسلم أنا الذي أكتبه هل خيرج خارج اإلسالم، تصنفين خارج ا                
مفهومك لألدب اإلسالمي ما هو؟ بالتايل لو كتب شخص ليس على ديانتك ولكن كتبه بصياغة                  
إسالمية هل هو مسلم أكثر مين، يعين اإلشكالية يف مسمى الدين؟ أنت تظن أنك الوحيد املتمسك                  

شد التمسك  بدينك، اآلخر أيضاً متمسك بدينه، عندما ذكر عمل روائي لواحد مسيحي هو متمسك أ             
بدينه، ويبثه من خالل رواياته، اليهودي أيضاً يبث ديانته من خالل عمله، أنت كمسلم تبث أشياءك                 
ومعتقداتك من خالل عملك الروائي، لكن العمل الروائي ليس خطبة، أو ليس وعظيا، كلما اجتهت                

ول فيها إىل واعظ    للوعظ كلما سقط الفن، أنت تستطيع أن مترر معتقداتك الدينية بصورة ال تتح              
داخلها ألنك عندما تتحول إىل واعظ يتدىن املستوى الفين، يعين مجاليات الفن ختتلف، أتصور أن كل                 
إنسان يسري ضمن ثقافته وضمن معتقداته لكنه يف الوقت نفسه ال يستطيع داخل العمل أن يتحول إىل                 

 يتحول إىل مربهن أو مثبت،      كاتب مقالة وال يستطيع أن يتحول إىل خطيب مسجد، وال يستطيع أن            
هي جمرد مشهد بسيط وصغري ميكن أن يشري إىل عمق معتقد ديين أكثر من كتابة سطور طويلة                     

 .وعريضة على تنظري مثل هذا
 :  األستاذ علي حسون يقول:عريف احلفل

ل ءما هي عالقة النسب بينك وبني يوسف اخلال، ال تتهرب قل احلقيقة؟ وهناك من يتسا               
  اآلن؟عن ذلك

 

أنا أشكر حبييب وأخي علي حسون حضوره، وهو من كتابنا الذين            :   أوالً :األستاذ عبده خال  
حنبهم، وال أعرف األستاذ علي ما الذي يبعده عن القصة وهو كاتب قصة متميز، وما الذي يبعده عن                  

 وصديقه احلميم   الرواية وهو القادر على مواصلة دأبه الروائي السابق، والذي قرأت وأُعجبت به هو             
وهي الرواية الثانية   "  بمدن تأكل العش  "حممد صادق دياب، حبيبنا علي أنا أذكر عندما أصدرت رواية           

مدن تأكل  "نشرت جريدة احلياة والشرق األوسط يف يومني متتالني أن األديب اللبناين أصدر رواية                
، "قونا بس قبل ما يتراجع الناس     تكفون إحل "عبده خال، فلي زمالء يف اجلريدة يقولون هلم          "  العشب

هي ألـ هذه   "  ألـ"يف اجلنوب ال يستخدموا     "  بين خمال "أنا الذي أعرفه أنه إحنا نقول       ...  يبدو أا 
بين فالن تستعيض عن الـ وهي قبيلة كبرية        "  بين"يبدو أا جندية أو قصيمية لكن حنن يف اجلنوب نقول           

 . أشك كثرياًوتالقة ببري أن يكون هلا عاًيف منطقة اجلنوب أشك كثري



  ))ام األمسيةخت(( 
 وبعد أيها السادة، ال منلك يف اية هذه االثنينية إال أن نشكر سعادة ضيفنا                 :عريف احلفل 

القاص والروائي الكبري، ونود أن نوجه عنايتكم بأن ضيف االثنينية القادمة إن شاء اهللا هو سعادة                  
عباس فائق غزاوي، كما تعلمون فإن االثنينية ال توجد لديها           الدبلوماسي واإلعالمي الكبري األستاذ     

 .رقاع دعوة ولكن الدعوة عامة ألصحاب الفكر والثقافة واألدب
ويف ختام هذه االثنينية يقَدم سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه هديته املعتادة وهي لوحة االثنينية               

 .لفارس االثنينية
بري األستاذ عبده خال، كما يقدم سعادة الشيخ عبد املقصود          هدية تذكارية للقاص والروائي الك    

خوجه لوحة الفنان خالد خضر، أيضاً هدية تذكارية ذه املناسبة شكراً لسعادة ضيفنا، شكراً هلذه                 
الوجوه الطيبة اليت أضاءت أمسيتنا، إىل أن نلتقي جمدداً إن شاء اهللا االثنني القادم لتكرمي األستاذ عباس                 

 .ي، نستودعكم اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهفائق غزاو
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