




 احملتوى
- ١ .كلمة االفتتاح

- ٢ .السرية الذاتية لسعادة فارس االثنينية
- ٣ .كلمة الشيخ عبد املقصود خوجه

- ٤ .كلمة سعادة الدكتور حامد الربيعي
- ٥ .كلمة سعادة األديب والناقد الدكتور عبد اهللا املعطاين

- ٦ .كلمة الدكتور محود الصميلي
- ٧ .ور عبد احملسن القحطاينكلمة سعادة األديب الدكت

- ٨ .كلمة معايل الدكتور حممد عبده مياين
- ٩ .كلمة الدكتور جريدي املنصوري

-١٠ .كلمة سعادة األستاذ فاروق باسالمة
 -١١ .كلمة الدكتور حممد بدر الدين

-١٢ .كلمة األستاذ حممد بن مريسي احلارثي
-١٣ .احلوار مع احملتفى به

-١٤ .مكلمة اخلتا

• • •



 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :افتتح األستاذ حسان كتوعة عريف احلفل األمسية قائالً
والسالم على من ال نيب بعده         بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا وحده والصالة        :ريف احلفل ع

 .سيدنا وحبيبنا وقدوتنا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني إىل يوم الدين
 

اب الفضيلة واملعايل والسعادة حميب االثنينية األخوة احلضور، السالم عليكم ورمحة اهللا              صحأ
يبة اليت حضرت   طوبركاته وأسعد اهللا أوقاتكم دائماً، بادئ ذي بدء يسرين أن أرحب ذه الوجوه ال              

العلم لتشارك يف اثنينية احلب والوفاء وسط هذه الدار العامرة، وتكرم فارساً جديداً من فرسان                  
إنه سعادة األستاذ األديب والكاتب     .  واألدب والثقافة، وهو بال شك يف هذه الليلة غين عن التعريف          

 أن أرحب بامسكم مجيعاً بسعادته       يل والناقد املعروف األستاذ الدكتور حممد بن مريسي احلارثي، فامسحوا        
 . قمروصحبه الكرام ولنبدأ بتالوة آي من الذكر احلكيم للقارئ الشيخ حممد

 

  ))تالوة مباركة(( 
 

 إىل حضراتكم السرية الذاتية لسعادة فارس االثنينية األستاذ الدكتور حممد بن             :ريف احلفل ع
 .مريسى احلارثي

  ))لسرية الذاتيةا(( 
 

 .ململكة العربية السعوديةا - الصور بين احلارث :ن امليالداك م-
راسات العليا العربية بكلية اللغة العربية جبامعة أم القرى         أستاذ النقد األديب بقسم الد    :  الوظيفة احلالية   -

 .كة املكرمةمب
 .دكتوراه: املؤهل العلمي -
 .النقد األديب: التخصص الدقيق -



 : ألعمال الوظيفيةا
 .درساً بوزارة املعارفمعمل  -
 .ملدينة املنورةاعمل حماضراً باجلامعة اإلسالمية ب -
 .ملدينة املنورةاة اإلسالمية بعمل أستاذاً مساعداً باجلامع -
 .هـ١٤٠١عام  كة املكرمةمانتقلت خدماته إىل جامعة أم القرى مبنطقة  -
 .ى لفترات ثالثرعمل رئيساً لقسم األدب بكلية اللغة العربية جبامعة أم الق -
 .عمل عميداً لكلية اللغة العربية جبامعة أم القرى ملدة ست سنني -
 .هـ١٤١٠عد إىل رتبة أستاذ مشارك عام ترقى من رتبة أستاذ مسا -
 .هـ١٤١٧رقى من أستاذ مشارك إىل رتبة أستاذ عام ت -
 .كلّف رئيساً للجنة مشروع املؤمتر الثاين للجنة األدباء السعوديني -
كلّف للجنة التحضريية للمؤمتر الثاين لألدباء السعوديني وعضواً يف اللجنة العليا لإلشراف على               -

 .املؤمتر
 .األديب الثقايف سابقاً كةميس منتدى الشباب بنادي رئ -
 .له إسهامات ومقاالت وكتب يف االت احمللية والعربية -
لكة وخارجها وإدارة الندوات التدريبية بكل      مشارك يف العديد يف الندوات واملؤمترات داخل امل         -

 .اليت أقامتها جامعة أم القرى اكستانبو اليزياممن 
 . الربامج اإلذاعية والتلفزيونيةله مشاركات يف -
حكّم حبوثاً ودراسات للترقيات العلمية إىل أستاذ مشارك وأستاذ، وحكّم حبوثاً علمية                  -

مة ويف منشورات األندية األدبية، وحكّم مسابقات       كِّمتخصصة للنشر يف االت العلمية احمل     
 . ثقافية وأدبية شعرية ونثرية

 .اجستري والدكتوراه وناقش العديد منهاأشرف على عدد من رسائل امل -
 .الثقايف األديب كةمسعادته عضو جملس إدارة نادي  -
 .ثقايف األديبلا كة املكرمةمعضو هيئة حترير جملة البلد األمني اليت يصدرها نادي  -
 .عضو يف هيئة حترير جملة املركز العاملي اإلسالمي سابقاً -
 .االمسية جبامعة أم القرىعضو جملس معهد البحوث والدراسات  -
 .عضو جملس مركز حبوث اللغة العربية جبامعة أم القرى -
 .عضو جلنة تكرمي صاحب السمو امللكي عبد اهللا الفيصل -
 .ط العلمية واللجان الثقافيةشعضو يف كثري من املنا -



 :إلنتاج العلميا
من الكتب  .   لذكرها سعادته حبوث منشورة قاربت على الثالثني حبثاً ولكن يضيق الوقت           ل
 :املطبوعة
 .عمود الشعر العريب، النشأة واملفهوم -
 .االجتاه األخالقي يف النقد العريب حىت اية القرن السابع اهلجري -
 .أديباً عبد العزيز الرفاعي -
 .باالشتراك لسعوديةاالرصيد اللغوي لطالب املرحلة االبتدائية ب -

 

 :لكتب املخطوطةا
 . رسالة ماجستري-ده النقدية ابن قتيبة وجهو -
 . رسالة دكتوراه-اجتاهات نقد الشعر يف العصر العباسي األول  -
 .املنهج البياين يف نقد األدب -
 . مفردات نقدية -
 .نظري واإلبداعتاملعاضلة بني ال -
 .املوت يف رؤية الشاعر اجلاهلي -
 .التراث العريب رؤية يف املفهوم -
 .جازاجلاحظ يف دالئل اإلع -

 

رة أخرى امسحوا يل أن أرحب بسعادته وصحبه الكرام وأنتم أيضاً أيها احلضور، وأترك القط                م
 .الصوت اآلن لصاحب االثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه

 

  ))بد املقصود خوجهعلمة الشيخ ك(( 
سالم على سيِدنا وحبيِبنا    حلمد هللا الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسانَ ما ملْ يعلم، والصالةُ وال             ا

 .وقدوِتنا حممد بن عبِد اهللا وعلى آلِه وصحبِه ومن وااله
 :ألساتذة األكارما
 :لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها
كُ ياثنينيت ِعداالحتفاُء بسعادِة األِخ األستاذ الدكتور حممد بن مريسي احلارثي، أستاِذ النقِد             مس 

 فأهالً وسهالً   ،كة املكرمةْ  العليا العربيِة بكليِة اللغِة العربيِة جبامعِة أم القرى مب          األديب بقسِم الدراساتِ  



ه الساعة يف   ذكما أحيي األخوة األساتذة اتمعني ه     ..  ومرحباً به وبصحِبه الكراِم وباحلضوِر األفاضلْ     
، متمنياً هلم التوفيق والسداد، ولناِدينا      "قراءِة النص "يف ندوم الثانيِة حول       دةالنادي األديب الثقايفِّ جب   

 .العريِق املزيد من اإلجنازاِت وفتِح نوافِذ العطاِء لتشرق مشس اإلبداع يف مساِئنا باستمراٍر إن شاَء اهللا
األستاذ عبد الفتاح أبو مدين رئيس النادي       -"  ريِسنا"م كنت أمتىن على أخي األستاِذ الكبري        ك

 أال يتزامن هذا اللقاُء مع اثنينيِتكم لنحظى أوالً          -وأعضاء جملس اإلدارة املوقرين     دةَ جب األديب الثقايفِّ 
الثقايفِّ األديب لتخصيِص يوِم األحِد       كةَمحبضورِه، وخصوصاً أنّ بيننا اتفاقاً بالتنسيِق أيضاً مع ناِدي           

ننعم مجيعاً حبضور فعالياِت هذه       لِ ،كةَ املكرمة منيتكم، والثالثاء لنادي     ي واالثنني الثن  ،دةجلنادي  
ره املقَديبدو أنَّ ألستاِذنا الكرمي عذر املنتدياِت، ولكن. 

للنقِد األديب ممثالً يف رجاالِته ومنهم       "  االثنينية"يفُنا الكبري، أيها األحبةُ، امتداد لتكرِمي        ض
ملسدي، وعبد اهللا الغذامي، ومرزوق بن       لدكاترةُ عبد السالم ا   اأصحاب املعايل والسعادة األساتذةُ     

ِصنيتان بن تنباك احلريب، الذين سِعدِت اثنينيتكم بتكرميهم يف مواسم سابقٍة، وهذا التواصلُ يؤكد أمهيةَ               
 إنَّالنقد األديب يف حياِتنا الثقافية، والدوِر الفاعِل الذي يقوم بِه، فإذا كانَ املبدع هو مرآة اتمِع، ف                  
 .الناقد هو ضمري املبدِع والشعاع الذي يلْقي قَبساً يفيد منه البعض ِوفْق تفاعِلهم مع مرئياِت الناقِد

 ندور مع املبدِع ونصوصِه يف حلَقَاٍت ال ختلُو أبداً من الناقِد، وقد يكونُ أي منا                -كمتلَقني-ننا  إ
      مطالعتِه النص أثناء أو بعد الق   ذلك الناقد عرشاِه ما         ا، حيث يِتكْنيف كثٍري من األحياِن يف تأويِل واس رئ

، فهذه العمليةُ االسِتكْشاِفية ِلما وراء النص تفتح آفاقاً واسعةً من اخلياِل وتتيح لنا               "النص"سكت عنه   
وهو أمر غري متوفٍر بطبيعِة احلاِل      متسامياً حنو الكماِل،    "  النص"أن نبِحر مع النص بال حدوِد كُلّما كان         

ل لَّو كَانَ الْبحر ِمدادا لِّكَِلماِت ربي لَنِفد        قُ القرآينِّ الذي قالَ عنه احلق سبحانه وتعالَى         نصإال يف ال  
 . الْبحر قَبلَ أَن تنفَد كَِلمات ربي ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلِه مددا

لِْسلٍَة متراِكبٍة من املعاين    مٍة يف النص قد تثري حشداً من الدالَالَِت، وتنبه القارئ إىل سِ           نّ كلَّ كل  إ
والصوِر، وهذِه بالتأكيد تعتمد على مدى ِسعِة أُفِْق املُتلَقِّي وثقافتِه واسِتحضارِه ِلمخزوٍن كبٍري من املعاين               

ال تتوفر هذِه اخلَلفيةُ فإنَّ الناقد يقوم بدورِه املشكوِر يف مد اجلسوِر بني النص               املُتعلِّقَِة بالنص، وعندما    
ص ودهاليزِه للتعمِق يف توتراِت احلدِث، وإجياِد العالقاِت املتداخلِة، وفك           لنوالقارِئ، وفتِح بواباِت ا   

كما أنَّ تكثيف احلدِث يف بعض      ..  يةغُموِض الرؤى التجريديِة اليت قد تغلِّف بعض النصوِص اإلبداع         
األعماِل اإلبداعية قد حيولُ بني املتلقي وأفكار املبدع، وهنا يتدخلُ الناقد ليلقي الضوء على ما                   

 .العادي إدراكُهى يستعِصي عل
رحابِة الصوِر  من معناها املُعجمي احملايِد إىل      "  بالكلمِة"يف كثٍري من األحيان جند املبدع يحلِّق         و

                 الُ عن املدلُوِل يف سياٍق مجيٍل، ونسٍق بديٍع، يستنهضِمل يف صدره، فينفصلُ الدتعالوجدانيِة اليت ت



وال شك أن ضيفَنا الكرمي     ..  ها اجلميلُ قُاخليالَ يف مقاطع جمنحٍة جندها أقرب إىل سيمفُونيٍة هلا تناس          
     مقِد هواملُلتقي على االلتقاِء عنده ليتفيأَ           ورصفاَءه من محلِة مشاعل الن املبدع الذي حيرص املتكأُ احلقيقي 

 .ظاللَ النص األديب بكلِّ أبعاِده ومراميه، واستكماِل الشعوِر حبالوتِه وطالوِته
 ضيفنا الكرمي، إال أنه مل ينغلق على        ةَبالرغم من الشواغل األكادميية، الكثرية اليت تؤطر حرك       و
القاً، بلْ سعى مشكوراً ألداء رسالتِه جتاه جمتمعِه من خالِل مسامهاتِه الصحفيِة واإلذاعيِة                نفِسه إط 

والتلفازيِة اليت ينشط فيها تارةً، وتارةً أخرى تجِرفُه مسؤولياته املتعددةُ عن ساحِة احلواِر املفتوِح، وله                
       وهو ،دونَ شك يف ذلك إنْ شاء اهللا على      الالعذر من        قادر العادي القارئ موازنِة نشاطاتِه مبا ال حيِرم

االستفادِة من فضلِه وعلِمِه بشكٍل مباشٍر، وإنْ كانِت االستفادةُ غري املباشرة تؤيت دائماً أُكُلَها ومثارها                
ري اخلاُء  اليانعة من الغرِس الذي يساهم يف بلورِته من خالِل قسم الدراسات العليا باجلامعِة، ليتنامى العط              

 .وتنداح دوائره بإذِن اهللا فتغطي أكْرب مساحٍة يف فضاِئنا الثقايفِّ واملعريفِّ
 متميزاً ِبِسعِة الصدِر، واملثابرة، والتحلِّي بالصِرب واألناِة        -أيها األحبةُ -قد عرفت ضيفنا الكرمي     ل

 ٍرفَها من ِمشكَاِة النبوِة نراها قد سامهت بقد       وهذِه بعض الصفاِت اليت عر    ..  يف سائِر أعمالِه ومعامالتهِ   
كبٍري يف شد عزميتِه ألداِء رسالتِه اجلليلِة، وإنين ال أُزكيِه على اهللا، ولكنها قَبس من فَيِض خلُقِه الرفيع،                   

 خطواِته  وأدبِه اجلَم، وتعامِلِه احلضاري مع معظِم الناِس من منطلق احملبة اخلالصِة اليت تسم كلَّ                 
أن يوظف قلمه، وِعلْمه،      عفهو تربوي قدير، وصاحب خربٍة يف النفِس البشريِة، استطا         ..  وانفعاالِته

وثقافته الواسعةَ، للمسامهِة يف ضِتنا الثقافيِة قدر املستطاِع، وبالرغِم من القصوِر الذي نعانيه يف قنواِت               
    خمطوطاته مثانية كُتٍب، أرجو أنْ             النشِر والتوزيِع، فإن ضيفَنا الكرمي حىت بلغت فنصوي ؤلِّفما فتئَ ي 

 .و الدراسات النقديِةبترى النور ليسعد ا الباحثونَ والطالب وحم
نَّ املتحدثني الليلةَ كُثْر يف حضرِة ضيِفنا الكبِري، فأكتفي ذه اإلملاحِة اليت وددت من ِخالهلا                 إ

لكلِّ األساتذِة األفاضِل الذين    "  االثنينيةُ" والتقديِر والعرفاِن والوفاِء الذي حتملُه       توصيلَ صوِت الشكرِ  
         هم خلدمِة الكلمِة، وبناِء أجياٍل من الرجاِل الذينوا حياتسوِرهم يف النهضِة        كَروا بدِهمسنرجو أن ي

 لتمهد الطريق ألجياٍل أخرى، قدرها أن        الثقافيِة والعمرانيِة الشاملِة، اليت نأملُ أن تتواصلَ مسريتها        
 .تعمر هذه األرض، وتجاِهد بكلِّ ما يتاح هلا حلفِظ هذا الكَياِن احلبيِب فوق ذُرى اِد والعِز والسؤدِد

 ِبه األفاضِل، وعلى أمِل أنْ نلتقي األسبوع القادم       حمتىن لكم أمسيةً نديةً مع ضيِفنا الكرِمي وص       أ
الشقيقِة محمالً    لكِة البحرين مممبشيئِة اهللا لالحتفاِء بالشاعِر الكبِري قاسم حداد، الذي سيحضر من             

وحضارا اخلالدِة لنتعرف عن كَثٍَب على جتربِتِه الشعريِة واألدبيِة، وليقف بدورِه            "  دلْمونْ"بأشواِق  
 من الشعراِء املرموقني، وحصلَ على جائزِة         وكما تعلمونَ فإنه   ،على جانٍب من تفاعلنا مع الكلمة      

م، وله مشاركات واسعةٌ على امتداِد الساحِة الثقافيِة يف دوِل          ٢٠٠١سلطان العويس حلقِل الشعِر لعام      



آمالً التلطف  ..   وله مثانيةَ عشر ديواناً ترِجم بعضها إىل اإلجنليزيِة والفرنسيةِ          ،وروباأو  خلليِج العريب ا
 .اً حىت نتمكن من إتاحِة فرصٍة أكرب ملساحِة احلواِر مع الضيِف الكرِميرضوِر مبكباحل

 حديث هاتفي ظهر هذا اليوم مع األخ الكرمي الدكتور خضر عليان القرشي ومحلين أمانة نقل                يف
مسية حتياته العطرة ومتنياته الطيبة لضيفنا الكرمي وكم كان بوده أن يكون معنا حمتفياً بفارس هذه األ                 

 .يه، نسأل اهللا تعاىل له التوفيق يف مهمتهفلوال ما هو 
 .السالم عليكم ورمحةُ اهللا وبركاتهو
لكلمة األوىل كانت ملعايل األخ الكرمي حممد عبده مياين إال أنه سيتأخر الشتراكه يف النادي                 ا

 :األديب الثقايف وأعطي الكلمة ملن يليه
 

ل كلية اللغة العربية وعضو هيئة      يتاذ حامد الربيعي وك    الكلمة اآلن لسعادة األس    :ريف احلفل ع
 .كة املكرمةالتدريس جبامعة أم القرى مب

 

  ))امد الربيعيحلمة سعادة الدكتور ك(( 
 ... حلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعدها
... كاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا وبر    ..  صحاب املعايل، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة      أ
 :وبعد

 

طيب يل يف البدء أن أتقدم بالشكر اجلزيل للقائمني على االثنينية ويف مقدمتهم األستاذ عبد                 ي
: املقصود خوجه، على ما بذلوا ويبذلون من جهود يف سبيل تكرمي رجاالت الثقافة واألدب، وأقول                

 حبق  -أصبحت االثنينية     ، حىت هنيئاً لكم هذا التألق، وهنيئاً لكم ما حققتموه من جناح يف هذا اال             
وهذا هو املتوقع، ألن قامة     ...  منار فكر وثقافة، وملتقى للرموز من شىت أقطار الوطن العريب الكبري           

أدبية وثقافية، وشخصية حمبة حمبوبة حتتضنه وترعى فعالياته، ذلكم هو األستاذ عبد املقصود خوجه،                
 شخصية ألكون أحد املتحدثني هذا املساء ولست        وةه دع لقد تلقيت من  .  املثقف والرائد واملتألق دائماً   

 .خبريكم
 

يها األحبة، لقد حبا اهللا هذه البالد رجاالً ذوي مهم عالية وتطلعات متوثبة يعمل كل منهم على                 أ
إثراء احلركة الثقافية واألدبية والفكرية يف ميادينها وساحاا املختلفة، ومن قبل هذا وبعده تراهم                 

عون على اخلري ويسريون يف ركابه، وينتهزون الفرص لتكريس احملبة وروح             من، جيت يألفون ويؤلفو 
 .التواصل اجلميل، ولقاؤنا هذا املساء أكرب مثال على ذلك



شرفها اهللا مشاركني يف احتفاء يقيمه الكبار للكبار، يف مساء تضيئه مشوع               كةمقد جئنا من    ل
كان قدره أن أدركته حرفة األدب منذ زمن          ول رجل الوفاء وفاء، نتعاطى فيه األحاديث مع النخبة ح       

مبكر، وقد أدركت حني أدركت من عشقها، بل عاش معها يف عناق دائم، حىت غدا األديب األريب،                 
أعطاها فأعطته، وحاورها فمنحته أحلى وأغلى ما فيها،         ...  وحىت أصبح حمترفاً بارعاً يف مضمارها      
 . من حولهتعه وأمفحمل ذلك أغنية وحلناً مجيالً استمتع ب

لكم هو سعادة األخ الفاضل األستاذ الدكتور حممد بن مريسي احلارثي، الذي يقف اليوم يف                ذ
مشوخ حني يتصفح الذاكرة مبا تكترته من تاريخ، وحني يستشرف مستقبالً ميتلك زمام التعامل مع                 

 .معطياته عقالً وفكراً ومنهجاً
لو كان هناك من    -باً، ألن احلديث يتطرق     يرن تقر إن احلديث ليطول عن رجل عرفته منذ ربع ق        و

 إىل عدد من اجلوانب من شخصية الرجل، وهي شخصية يف جممل جوانبها ذات                -الوقت ما يكفي  
عطاء متدفق على خمتلف املستويات، إنْ صِحبته سرك، وإن استمعت إليه أرك، وإن قرأته أسعدك،                

لدين واخللق واألدب ما يرشحه      ا ه نسب يف  ذلك كله وغريه ليس مبستغرب، فل     ...  صادق صدوق 
 .لذلك

مع أن حممداً احلارثي بتجربته وخربته شيخ على وقار الشيوخ وله علمهم وحنكتهم، إال أن له                و
وجهاً آخر يعرفه كل من حياوره أو جياذبه احلديث، وهو أنه حيمل روح الشباب يف مهته ونشاطه ودأبه                  

ن الطراز األول، ميتلك ناصية البيان، وجييد        مجل مشاكس   يف البحث، ومشاكساته املثمرة، فهو ر      
 .احلوار وقرع احلجة باحلجة

ذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو تراثي متعصب، يعشق القدمي ويتفاىن يف قراءته وتوصيله                ه
وغريهم من أولئك الرجال    ...  والدفاع عنه، أحب اجلاحظ وابن قتيبة واآلمدي واجلمحي واجلرجاين         

ية النقدية العربية، وهو يف الوقت نفسه متابع جيد لإلصدارات احلديثة، حىت ختاله              رسسوا للنظ الذين أ 
وهو كذلك فعالً ولكن على أسس واضحة ووفق رؤية          ...  يف بعض األحيان يف مقدمة دعاة التجديد      

قدية، خاصة تتلخص فيما يصفه باملنتمي، يسعى من خالهلا إىل تأصيل القضايا الفكرية والنظريات الن              
وهذا ما عرب عنه    ...  اً عن مرجعياا يف تراث األمة، فهو ال يرفض اجلديد وإمنا يعمل على تأصيله              حثبا

لقد كان هاجس البحث عن أسس النظرية النقدية العربية يف           :  "يقول...  وأحلّ عليه يف بعض مؤلفاته    
مفاهيم نقدية، تناولتها    و ت وقضايا أصوهلا املعرفية، وقيمها اجلمالية حياصرين كثرياً فيما كتبت من دراسا         

من منظور العرب لتلك األصول النقدية، وحاولت ربطها بطبيعة الفكر العريب اإلسالمي، من الوجهتني              
النظرية والتطبيقية، فكراً ولغة، دون إغفال ملا يوسع النظرية النقدية حول تلك األصول من منجزات                

 التراثية، وبيان أصوهلا وحدودها الوظيفية، ومد       يةيم النقد النقد املعاصر، وأحسب أنه يف حترير املفاه      



اجلسور بينها وبني املنجز النقدي املعاصر احمللي واآلخر ما يساعد على وضع اخلطوط األولية لقيام هذا                
 ..".اخل... املشروع، إن مل يكن ذلك هو جوهر النظرية النقدية العربية

روعه، وننتظر منه املزيد، من الطرح      شأجنز من م  حنن هنا نئ صاحب هذا املشروع على ما          و
 .اجلاد واملتمكن، وصوالً إىل النقد املنتمي

 .جزاك اهللا أبا مشهور خري اجلزاء، ومتعك بالصحة والعافيةف
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
 طبعاً كما هو معروف نتلقى استفساراتكم املوجهة للضيف بعد االنتهاء من              :ريف احلفل ع

حدثني مث تعطى الكلمة لفارس االثنينية مث يفتح باب احلوار فمن لديه سؤال أو استفسار أن                تكلمات امل 
 ..يبعثه إلينا مشكوراً

 الكلمة اآلن لسعادة األديب والناقد املعروف الدكتور عبد اهللا املعطاين عضو هيئة             :ريف احلفل ع
 .دةالتدريس جبامعة امللك عبد العزيز جب

 

  ))بد ا املعطا�يعدة األديب والناقد الدكتور لمة سعاك(( 

سم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه               ب
 .أمجعني
ن أكون ثقيالً يف كلميت القصرية ولكنها حتمل معاٍن كثرية وكذلك هي الليلة الوحيدة اليت                 ل

 احلارثي ولن أشاكسه وأناقشه يف فكرة نقدية، على الرغم من أنين            مريسي  أقابل فيها الدكتور حممد بن    
قد قابلته كثرياً يف املنتديات واللقاءات النقدية، أن أطرح بينكم سؤاالً ارتدادياً هل يستحق الدكتور                

 يتحممد بن مربسي احلارثي هذا التكرمي؟ وإذا كان يستحق هذا التكرمي فما هي املقومات واملرتكزات ال               
الهلا مت تكرميه؟ أنا أجزم أن األستاذ املريسي يستحق هذا التكرمي ملربرات قوية وواضحة أمام                 من خ 

العيان، فقد محل مشعل الثقافة والعلم من خالل كتاباته، ومن خالل نقده ومتثيله للمملكة يف كثري من                  
 إىل أعلى مستوى رتبةً      ووصل ة،املنتديات واللقاءات العلمية، من خالل كونه أستاذاً ومربياً يف اجلامع         

علمية وهي أستاذ، وهذه الرتبة العلمية تلزم الشخص مبسئوليات كثرية كان األستاذ املريسي أهالً هلا،               
الدكتور شارك يف اإلشراف على الرسائل العلمية، له طالب منتشرون يف اململكة، ساهم يف األندية                 

 وله كثري من الطروحات والرؤية      ،العربية السعودية ملكة  ملااألدبية، ساهم بقلمه يف احلركة الثقافية يف        
العلمية واملنهجية، وأنا أيضاً أمحد له أنه حيمل منهجاً أخالقياً نقدياً مل يتغري عنه يف وقت تذبذب فيه كثري                   
من النقاد، وحتولوا وتغريوا وركبوا موجات متعددة، ولكن الدكتور حممد املريسي سواء اتفقنا معه أو                



االجتاهات النقدية عند   "، صاحب منهج أخالقي نقدي يف التراث منذ أن قدم رسالته األوىل             ا معه ناختلف
 . ، وال أدعي ولكين أقول بأين قرأت كل ما كتبه الدكتور، وبالتايل مل أقل هذا عن عدم علم"ابن قتيبة
حلارثي تنفي  يسي ا رلشيء الثاين الذي أريد أن أذكره إن هذه االثنينية بتكرميها للدكتور حممد م            ا

عنها بعض ما يعلق فيها من التهم من ضعاف النفوس، أنا أعلم متاماً أن األستاذ عبد املقصود خوجه مل                    
يكرم يف هذا اليوم الدكتور حممد مريسي احلارثي لعامٍل أو غرض شخصي ولكنه كرمه من منطلق                  

له احلق يف التكرمي، ليس على      فية و قاواحد وهو أنه أستاذ يف النقد األديب متخصص فاعل يف الساحة الث           
االثنينية فحسب وإمنا على كل املؤسسات العلمية اليت تسعى لتكرمي األديب، وأيضاً تنفي االثنينية عنا                
كمواطنني يف هذا البلد مة كبرية وهي عدم االلتفات إىل العاملني الصادقني املخلصني الذين قدموا هلذا                

تور حممد املريسي واحد منهم، حيترقون يف سبيل أن ينريوا الطريق           ثر، والدك  ك البلد الشيء الكثري وهم   
ألبناء هذا البلد وأبناء األمة العربية يف حقل الثقافة، الساحة تتسع للكثري من أمثال الدكتور حممد                  
املريسي احلارثي، الصادقني املخلصني ولكنها تضيق ذرعاً بكثري من املزيفني واملزورين وأصحاب               

لك أنا أهنئ األستاذ عبد املقصود خوجه على هذه اللفتات اجلميلة، وأهنئ الليلة بفارسها              قنعة، ولذ ألا
 .اجلميل الدكتور حممد مريسي احلارثي

 .شكراً لكمو
 وثالث الكلمات أحيل امليكرفون لسعادة الدكتور محود الصميلي عضو هيئة             :ريف احلفل ع

 . املكرمةكةلقرى مباالتدريس بكلية اللغة العربية جبامعة أم 
 

  ))ود الصميليمحلمة سعادة الدكتور ك(( 
سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه                ب

 .أمجعني وبعد
 ..عادة األستاذ عبد املقصود خوجهس
 ..رثياعادة احملتفَى به األستاذ الدكتور حممد مريسي احلس
أوالً أزجي الشكر هلذه االثنينية وتكرميها      ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     :يها احلفل الكرمي  أ

 .لألدباء يف هذه البالد
هـ كان يل شرف االنتساب إىل جامعة أم القرى معيداً يف كلية اللغة العربية                ١٤٠٥ عام   يف

تاذاً مساعداً،  يساً لقسم األدب وكان أس    ئحممد بن مريسي احلارثي ر    /وكان آنذاك األستاذ الدكتور     
الثقايف األديب،    كةمكنت حريصاً على حضور النشاطات الفكرية واألدبية والثقافية يف اجلامعة ونادي             



والذي لفت نظري وشد انتباهي حضور الدكتور حممد بن مريسي احلارثي األديب والثقايف والفكري يف               
 . علقاً أو شاعراًراً فيها أو مقدماً أو مضكل منتدى أو حماضرة أو أمسية إما حما

كان يتوىل تقدمي أغلب األماسي الشعرية اليت تكون لطالب اجلامعة ونقدها والتعليق عليها،               و
 .وتشجيع الطالب الشعراء املشاركني فيها بطريقة هادئة يرفع فيها من معنويام ويدفعهم للمزيد

ب الكلية وتلمسه   ره املميز، وقربه من طال    وما كانت له يف الكلية شخصيته البارزة وحض        ك
 .حلاجام ومطالبهم

يف العام التايل كان يل شرف التتلمذ على يديه بعد أن أصبح مشرفاً على أطروحيت يف املاجستري                 و
وبعد فترة ليست   .  وكانت أول رسالة يشرف عليها، ومن هنا بدأت أتعرف إىل أستاذي من كثب              

واليتني استمرتا مثاين سنوات وكانت فترة عمادته       لغة العربية لفترتني مت   لبالطويلة أصبح عميداً لكلية ا    
كما أحسب هي الفترة الذهبية للكلية، يتمتع الدكتور حممد احلارثي بشخصية إدارية ناجحة، فتجده               
على مكتبه من أول ساعات الدوام، يتعهد قاعات احملاضرات باملتابعة من حني آلخر، ويستمع ملراجعه                

عروفاً لديه أو غري معروف، وكان رغم عمله اإلداري له            ووجه بشوش، سواء كان م     حببصدر ر 
 .جدوله الدراسي الذي حيافظ عليه من الدقيقة األوىل

جدته واسع االطالع متنوع الثقافة متابعاً للحركة األدبية والنقدية يف اململكة والعامل العريب،               و
صادر األدب ومراجعه وأدباء وشعراء     عادا، واسع املعرفة مب   سمتابعاً ألحداث أمته يتأمل آلالمها ويسعد ل      

العامل العريب، ما سألته عن قضية أدبية أو نقدية إال وجدته ملماً ا، عاملاً مبراجعها ومصادرها ومواطن                  
 .االستشهاد فيها ولديه فيها رأيه اخلاص ووجهة نظره السديدة

 باملراجعة  رف على رسائلهم يتعهدهم   شقد وجدت فيه حرصه الشديد على طالبه الذين ي          ل
 .واملساءلة والتوجيه يفتح هلم باب مكتبته وبيته دون ترفع واستعالء

ا أعطيته حبثاً لرياجعه إال راجعه وأعاده يف وقت قياسي، وأعاده بعد مراجعة دقيقة وتصويبات                م
 .نافعة

ث معي يف قضية عنت     د على مرجع أو يسدي إيل معلومة أو يتحا        كان يتصل يب أحياناً ليدلين    و
 .و رأى إدراجها يف البحثله أ

 

ريقته يف الرسائل العلمية تقوم على استبعاد احلشو وفضول الكالم والعبارات اإلنشائية اليت              ط
تثقل كاهل البحث، ومييل إىل وضع املعلومة دون مقدمات تستهلك القارئ بال فائدة تذكر، يبتعد                 

لى كاتبها األول دون ابتكار وهندسة      هد الطالب فيظل عالة ع    جبطالبه عن التحقيقات اليت رمبا متيت       
 .حبثية تقوم على ختطيط البحث وبناء فصوله وأبوابه



نهجه النقدي يتسم بالوسطية بني التراث واملعاصرة، فهو ملم إملاماً واسعاً باجلانبني ينسج منهما              م
 يف أفنائها    الزهور والثمار ينتقل   ةعباءة واحدة، منسجمة الصور واأللوان وجيعل منهما حديقة متنوع         

له حضوره املميز على    .  ويقطف من زهورها ما أراد دون تعصب أو انغالق ودون إفراط أو تفريط             
ساحة الثقافة والفكر واألدب يف العامل العريب دائم احلضور يف أكثر املؤمترات األدبية يف كثري من البالد                 

 وهو واحد من أشهر املعروفني من       وغريها،  لكويتاو  ملغرباو  بنانلو  ألردناو  صرمالعربية اليت منها    
 .رواد الفكر واألدب على مستوى العامل العريب يف الوقت احلاضر

هو شاعر لو أعطى الشعر من وقته كثرياً لوصل فيه إىل قمة عالية وشأو بعيد، متتاز قصائده فيما                  و
 أن تصل إىل وسط     معرفة القافية قبل    أعلم بطول النفس، وانتقاء كلماا ودقة قوافيها، فأنت تستطيع        

البيت وهذا ما ال يقدر عليه إال قلة من الشعراء، وكلماته من القاموس العريب اجلزل األصيل وأوزانه                  
 .عذبة متنوعة ولكنه شاعر مقل ومع ذلك لو طبع شعره لكان ديواناً كامالً

نك تعرفه من   أتيه ألول مرة فكأ   تقد عرفت الرجل كرمياً مضيافاً يستقبل زائره بالبشر والطالقة،          ل
زمن طويل، وله عادة سنوية حسنة يكرم فيها أساتذة الكلية الوافدين الذين انتهت فترة إعارم للكلية                

 .كل عام
هذا مقطع من قصيدة كتبتها عنه يف مناسبة سابقة كانت يف بيته تكرمياً ألساتذة اجلامعة                   و

 :مع بعض التعديل الوافدين الذين انتهت فترة إعارم للكلية
احلـرف إن يصـفو فـنعم املشربو

. 

لشـعر مـن كـل اللذائـذ أعذبا 
. 

تشـيخ مـن فعـل الزمان وتذهبو
. 

ــ  ــدهاك ــترم جدي ــوائد يس ل امل
. 

ــراها تنضــبفــت ىن الدهــور وال ت
. 

مــا املعــاين فهــي ــر مــن ســناأ 
. 

ــركبم ــر مـ ــياً أال يقصـ تمنـ
. 

 مركباًسـرجت مـن شـعري لبابك      أ 
. 

ــ ــب لب ــر ال يتعص ــفاً واحل منص
. 

ـ   ا حارثـي ومـا ذكـرتك مادحاًي
. 

كــنين مــن كــل شــهم معجــبل
. 

ـ   ا حارثـي ولـيس يل مـن مطمعي
. 

ــبداًل ــذات ع ــدأبل ــواها ي  يف ه
. 

ا حارثــي ويف زمــاين مــن غــدايــ 
. 

ــ ــبب ــة ال تغل ــايل مه ك يف املع
. 

انــبت صــف كــثريهم وتــرفعتج 
. 

ــ ــيان معس ــبحر الب ــنه ال ينض ي
. 

ــ  ــردداًغ ــام م ــواديك احلم ىن ب
. 

ــباوض ر ــيالك معش ــاين يف خ ملع
. 

الشـعر يـأيت حـني تطلـب طيعاًف 
. 

ـا    عـ  املشربب منها ذب الغـراس فط
. 

الــنقد أنــت زرعــت يف روضــاتهو 
. 

ــبر ــاه خمص ــثقافة يف مح وض ال
. 

حتــييت ملكــرم شــاد البــناو 
. 



ــو ثقافة كــوكبأضــاء يف جــو ال
. 

ــرمنتأ  ــرباً فت ــبالبل من ــى ال عط
. 

اخــتار مــن أزهــاره مــا يــرغبف
. 

ــياتهو  ــيان ح ــى الب ــرٍم أعط مك
. 

 

 . وبركاتههللا ورمحة االسالم عليكمو
 وينتقل القط الصوت اآلن إىل سعادة األديب الدكتور عبد احملسن القحطاين              :ريف احلفل ع

 .دةعضو هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز جب
 

  ))بد احملسن القحطا�يعلمة سعادة األديب الدكتور ك(( 
خر فقد فاتين كالم مجيل من زمالء       ن التأ علسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأستميحكم العذر        ا

أحسب أنه سيكون مجيالً ملعرفيت م السابقة، وماذا عساي أن أقول يف الدكتور حممد بن مريسي                   
احلارثي، حصن نفسه باملعرفة ووطّنها على الولوج يف دهاليز التراث الضيق، وكأنه يستشعر قولة أمني               

ئ على التراث وينكفئ عليه ليس انكفاءاً للتراث فقط          و يتك فه"  علينا أن نقتل التراث فهماً    "اخلويل  
وإمنا ليجعله سنداً للحاضر ومستشرفاً للمستقبل، وفرق أن يطلب اإلنسان اجلد، فيستثمر التراث أو               
يلغيه أو أن يكون من التراث ليبين لبنة جديدة، الدكتور املريسي حفر املعرفة بصرب وأناة واجتهاد                  

الف هو اختالف التكامل ال اختالف التضاد، غري أن ما يتفق معه جل النقاد              االخت،  يختلف ويتفق معه  
هو أم يعرفونه أنه ال يصادر رأياً وال خيطئ أحداً بل حياوره لينظر إىل اجلديد لكي يستشعر احلكمة                    

وال م  ضالة املؤمن أىن وجدها، هذا هو الدكتور حممد مريسي احلارثي وأحسبه وأنا على يقني أن بعضك               
قول كلكم قرأ كثرياً من إنتاجه وهذا يعضد قويل بأنه تطلع إىل اجلديد وحاول أن جيعل مشروعاته                   أ

النقدية ذات جذر عريب وهذه مسالة حساسة وخطرية، ألن صاحبها سيكون بني اإلفراط والتفريط،               
 جذر  ث فيه راكيف حتكم على هذا التراث بأنه هو فعالً اجلذر أو حتكم على أن ما تدرسه ليس للت                  

حيتاج إىل رجل عاقل، ليست القضية هي قضية املعلومات فقط، ولكن أين العقل الذي يوظف هذه                  
املعلومات؟ هذا هو املطلوب من علمائنا، الدكتور حممد املريسي يتصف خبصلتني، حسن األدب                

رجل ن يف   تاوالتواضع وطلب املعرفة، اخلصلة الثانية أنه باحث دءوب وجمتهد، وقلّ أن جتتمع خصل             
 .واحد، حيوا معي الدكتور حممد مريسي احلارثي

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
 كما ذكر سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه بأن الكلمة األوىل ملعايل الدكتور              :ريف احلفل ع

ور تحممد عبده مياين إال أنه كان قد تأخر، وها هو معاليه قد حضر وأحيل امليكرفون إىل معايل الدك                   
 ..مد عبده مياين وزير اإلعالم األسبق واملفكر اإلسالمي املعروفحم



  ))مد عبده ميا�يحملمة معايل الدكتور ك(( 
 

سم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله               ب
 .وصحبه أمجعني

 

ه الصفوة من الرجال، واحلمد هللا على أننا        ديب يف تكرمي هذ   ألحلمد هللا على تواصل هذا املنتدى ا      ا
جنتمع اليوم لتكرمي رجل له سرية أدبية عطرة هو أخي األستاذ الدكتور حممد بن مريسي احلارثي، ولكن                 
أود قبل أن أحتدث عن هذا اإلنسان أن أشري إىل أن بعض اإلخوان أثاروا قضية االثنينية وعتبوا على                   

د املقصود أن يوضح املوقف، إنّ هذه االثنينية ليست لعبد املقصود           د، وحاول األخ عب   صواألخ عبد املق  
خوجه مبفرده بل لكم مجيعا إننا حنضر هنا كل من يهوى تكرمي هؤالء الرجال، وكل من يهوى األدب                   
والعلم واألدباء، فهذا البيت وهللا احلمد مفتوح ومل نعهد أن وزعت دعوات بأي شكل من األشكال،                 

 األعالم يكرم فأهال وسهال ملشاركتك يف كل وقت، غري أا أُِتخذَت عادة أن              و مسعت عن علم من    ول
 .خنتصر الكلمات لضيق الوقت كنوع من التنظيم أما احلضور فالكل يفرح به ويرحب به

 

ألستاذ حممد مريسي هذا الدكتور اإلنسان، كنت دائماً عندما جنتمع به أشعر بأن هذا الرجل                ا
يده رفعة ومع أنه يدخل يف أمور بعيدة عن ختصصي يف النقد األديب إال أنين أشعر                رفعه تواضعه، يز  يإمنا  

بارتياح ألن أقرأ له هذه النبضات النقدية، خاصة وأنه على مسريته األدبية منذ أن كان مدرساً إىل أن                   
تحق أن   قدم حملات تس   ديبأصبح أستاذاً، كلها مسرية تعليمية وعلمية، لكنه عندما توطد يف النقد األ            

يقف عندها اإلنسان، فاألستاذ حممد مرسيسي أنا أعتز بلمحاته النقدية، وأقدر له أنه عندما يقدم نقداً                 
يقدمه مبوضوعية وعلمية كما قدم عندما حتدث عن حممد عبد القادر فقيه، أو عن بالغيات األمري عبد                  

ع ناقد وخبري، رجل خيتار النص      ا أنك تتحاور م   هلاهللا الفيصل، كلها حملات تستطيع أن حتس من خال         
ويقلب النص مث يقدمه لك يف ثوب تستطيع أن تطّلع من خالله على اإلبداعات يف ذلك النص، إننا                    
نكرم هذا اإلنسان ونعتز بتكرميه الليلة، ونسأل اهللا أن مينحه الصحة والعافية وأنْ يواصل مزيداً من                  

 ... وبركاتههللالعطاء والسالم عليكم ورمحة ا
 

 ينتقل امليكرفون اآلن لسعادة الدكتور جريدي املنصوري عضو هيئة التدريس            :ريف احلفل ع
 .كة املكرمةجبامعة أم القرى مب



  ))ريدي املنصوريجلمة سعادة الدكتور ك(( 
 :لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها
ا يكون فيه بعض    سأستعيد شيئاً من الذاكرة رمب      لواقع أنين مل أعد كلمة هلذا املوقف غري أنين         ا

الذي أريد، التقيت الدكتور مريسي احلارثي ويف ذهين مجلة من األمور عن ذلكم الرجل الذي كان                  
مدرساً وكان قد خترج يف دار التوحيد، ودرس يف كلية الشريعة مث إذا به يكون يف اجلامعة اإلسالمية،                   

 عليه رجل خترج يف تلكم املدارس        ميكن أن يكون يف ذهن من يقدم       اوحني التقيته كان يف ذهين شيء مم      
ذات الصبغة اليت تعطي منهجية من نوع ما، قلت له وقد أصبحت معيداً يف اجلامعة، ماذا ترى يف                     

أسوارها عالية، قلت مث ماذا؟ قال واألبواب خييل إيل         :  قال  ملدينةااجلامعة؟ وكان جديداً ألنه جاء من       
م رجل يتقدم بالفكر إىل حنو من األحناء اليت يصح معها أن             اخلالص، حينئذ عرفت أنين أما     دأا من احلدي  

خيرج مما قد يوصف به من مل يتعلم يف الغرب وإن كان غالماً عرف ما مل يعرفه من تعلم يف الغرب، ألن                      
ن تأيت مبا يكون مفيداً،      أ األمر إمنا يتعلق بالعقلية املبدعة اليت من شأا إذا استقامت هلا طريقة التفكري             

 إذاً عندما أصبح عميداً للكلية وكان ملكتبه باب واحد، فتح باباً آخر، إن هذه الفتافيت اليت قد                  هكذا
يغفل عنها كثري من الناس قد يكون هلا معىن أو داللة، وقد كان لذلك معىن وداللة، انفتاح يف الفكر                    

 يف الصحف يتحدث عن     قدم به إىل احلد الذي رأيتموه      ت واملنهج حىت إن الرجل الذي عِني باملصطلح      
، خنتلف معه وأنا أوهلم يف قليل أو كثري ولكن العقلية اليت تقدم              )العوربة(مصطلح جديد أطلق عليه     

 أفضل من العقلية اليت تعيد صياغة ما قد صيغ، مضى زمن مث جاء زمن مل حيدد                   -نظري-شيئاً يف   
أحباثاً هنا وهناك، وحضرت معه     جنده يقدم عمود الشعر، ويقدم      ا  باحلادي عشر من تاريخ، وإذا بن     

حول أوراق تقدم ا هنا       مؤمترات ومنتديات وبعضها يف اخلارج وال أزال أذكر حوارات أديرت         
 هناك، إنه جدل قد يكون اخلالف فيه أكثر من االلتقاء غري أننا ينبغي أن نعيد نظرنا يف أي منهج                      أو

أيت مع الزمن واخلربة ورمبا ال تأيت ملثلي ولكن         سفية ننطلق منها، وتلك أمور ت     فلنستعمله وأي منطلقات    
 . من املتوقع أن تكون ملثل الدكتور مريسي منهجيته وفلسفاته العلمية اليت منها ينطلق

ندما كنت يف القبول والتسجيل كان الناس يأتونين ليقدموا ألبنائهم وبنام، أذكر مرة جاءين               ع
ن املعدل ليس باملناسب، اعتذرت منه خرج إىل املكتب         نته تريد أن تدخل اجلامعة وكا     برجل قال إن ا   

الذي يقابلين، مسع كالماً مث عاد وقال لدي أمر، مسع أن أناساً يدخلون عن طريق األوامر فقلت له أين                   
 قد  اكمن الدكتور حممد مريسي احلارثي، ويبدو أن األمر حينذ         :  هو؟ فاقترب من أذين اليسرى فقال     

الذي شفع فيه املريسي كان يستحق أن يقدر، وقد اتصلت مبدير اجلامعة             نفذ ألن اجلانب اإلنساين     



حينها ونقلت له احلالة فأبدى موافقته عليها وذلك بعد إنساين يف شخصية هذا الرجل يضاف إىل كثري                 
 .وكثري مما نعلمه ولعلّ الذي ال نعلمه أكثر

 .اء واحلديث، وشكراً لكمقشكراً ملن أتاح لنا هذا اللو
 .الم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسو
هنالك بعض اإلخوان رمبا أتوا حديثاً على هذه االثنينية نقول هلم حنن تعودنا               :ريف احلفل ع

  أن نقفل اجلواالت حىت ال تؤثر على تسجيالت هذه االثنينية، الكلمة اآلن لألستاذ فاروق                 -كرماً-
 .في املعروفحباسالمة، الكاتب والص

 

  ))اروق باسالمةفلكاتب والصحفي لمة سعادة اك (( 
 . مثل مسائنا اجلميل هذا، حيلو احلديث عن األدب والثقافة والعلم واملعرفة والفكر والبيانيف
حيلو من خالل احلديث، التكرمي السخي، والتقدير الزكي، لشخصية مثل شخصية املُكرم يف              و

مد بن مريسي احلارثي، بعد استوائه دكتوراً       إذْ عرفت األستاذ األكادميي األديب الباحث حم      .  هذه الليلة 
 . للهجرة النبوية الشريفة١٤٠٢يف ربيع عام  كة املكرمةيف كلية اللغة العربية جبامعة أم القرى مب

. علماًم شاباً، أديباً و   -يف ذلك العهد  -قب تعيينه رئيساً لقسم األدب مباشرة، كان الدكتور          ع
دن، وخفة روح، ويستقبل الطالب والقُصاد، بأرحيية         جيلس يف مكتبه برباطة جأش، واعتدال ب        

وترحيب، فلَفَت انتباهي اسم مكتِبه داخل رحاب الكلية فقصدته باعتبار عملي الصحفي مبكتب                
:  العليا العربية  تشرفها اهللا وكنت يف الوقت نفسه منتمياً لقسم الدراسا          كة املكرمة ، مب "ملدينةا"صحيفة  

 .مهيديتنيفرع األدب، يف سنتيها الت
رجل :  وسرعان ما ارتسم تصوري فيه    .  وبدأنا احلديث .  ياين وقدمت إليه نفسي فرحب يب     ح

صايف الذهن، أديب مسؤول، ومسؤول أديب، مث هو متخصص علميا يف األدب واللغة هكذا وجدته                
 .من خالل حديثه وصوابه، وسؤايل وجوابه

.  األدب وِطالبه، وشجون الفكر وِصعاِبه     ددت سلفاً حماور لقاٍء صحفٍي معه يف شؤون        عقد أ و
 .خصوصاً جانباً حموريا مهما جداً

لكم جانب األدب أمسيه األدب األكادميي كدراسة لطالب كلية اللغة العربية، وحيثية تعليمه              ذ
 .وتدريسه التخصصي يف اإلطار اجلامعي

راً ملا يتطلبه هذا احملور من      نظ.   مسهباً، يف أسلوب واٍف، وفكر واضح      اًكتب يف ما بعد، جواب    و
إجابٍة مباشرٍة تضع النقاط على احلروف، يف قضية علمية هي من صميم األدب العلمي والتعليمي                  



وانطالقاً من هذا اجلانب، كان اللقاء قد مثَّل مقدمةً أدبية يف الصحافة اليت تسري وسط                 .  اجلامعي
 .لكبري ويعين من أمر طالبه الشيء املهم، والشأن اوراجلمه

 

قد مارس الدكتور حممد بن مريسي احلارثي، اإلنتاج األديب بعدما ظل يتسلق دوحة األدب،               و
طالباً فمعلماً فأستاذاً جامعيا يف عوامل اتمع واجلامعة والنوادي ووسائل اإلعالم، حيرر من خالهلا حبوثه               

ة، ويبدو يل حترير الكالم لديه وأدب        وكتاباته يف شؤون احلياة املعنوية والفكري        ودراساته ومؤلفاته 
فن التأليف والكتابة والتصنيف والتحقيق     :  احلديث عنده يف فنني عظيمني رائعني مذَهبين اثنني مها         

 .وإنشاء اإلبداع، وابتكار األفكار واآلداب
 

ية من مصاعب الروتني، دعماً لزمالئه       ل فن التحرير الرمسي ملعامالت صحبه بالك        :اآلخرو
 .ميذهوتال

 .يعين هذا أسلوباً علميا أدبيا من الرئيس للقسم مث العميد للكليةو
 : ما يعين الفن األول أديب اجلانب، ثقافيا وفكريا، ومها يف تصوري ككفَّتي ميزاٍن معتدلينيف

 

يضاً التصنيف يف األدب واللغة، جانب فاعلٌ أ      وإن كان ذاك جانب عملي، فإن جانب التأليف         و
وسأذكر منوذجاً واحداً على سبيل املثال ال احلصر للجانب          .  لدى الدكتور حممد بن مريسي احلارثي     

عبد العزيز الرفاعي   "هـ كتب الدكتور حممد دراسةً بعنوان        ١٤١٣ففي عام   :  األديب والعلمي هذا  
 .لرفاعي رمحه اهللا ضمن تكرميه األديب والفكري لألستاذ ا،ةدنشره يف كتاب النادي األديب جب" أديباً

 

كان الكتاب استقراًء مطوالً ومعمقاً ينم عن الباع الطويل يف البحث والتنقيب والبحث                و
والتحقيق لدى الدكتور باعتباره العلمي، وعلى الرغم من سرعة إجنازه، فقد سد فراغاً عريضاً يف مكتبة                

بد العزيز الرفاعي؛ قبل ذلك، وشخصيا      ؛ نظراً لقلة ما أُلف عن رواد مثل ع         ذاألدب السعودي وقتئ  
أرى يف كتاب الدكتور احلارثي هذا، منوذجاً قياسيا يف الدراسات األدبية، ال يف زمنيته من حيث                   

ة اإلصدار والنشر، بل يف األسلوب وطرق البحث اليت حوا الدراسة من مواضيع ثقافية وفكرية وأدبي              
دكتور املؤلف، جتليةً بديعةً رائعة، حول خلفيات إنتاج ونشاط          ذات أبعاد علمية وتارخيية، جالَّها ال     

األدب والتراث والثقافة وما متتع به األستاذ الرفاعي من ريادة علمية وعملية يف تاريخ األدب                   
 .السعودي احلديث

 

ثنينية اجلميلة، عرب منربها األديب     الذه حملات أدبية وددت رمسها للدكتور املُحتفى به يف هذه ا           ه
 .صالوا البهي، بشيء من اإلجياز غري املخل واملُقل، ورب قليٍل خري من كثريو



 .يةً للمحتفى به األستاذ الدكتور حممد بن مريسي احلارثيحت
يد عشكراً للمحتِفي أستاذ الصوالني األدبية، وصاحب االثنينية التكرميية عبد املقصود حممد س            و
 . خوجه

 

 :ر حممد بدر الدين ليتنا نستمع إىل ما خطه قلمه فضيلة الدكتو:ريف احلفلع
 

  ))مد بدر الدينحملمة فضيلة الدكتور ك(( 
 :لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها

 

ا حلقيقة هي حتية عاجلة لو أتيح يل الوقت لكانت غري ذلك ولكنها أبيات كتبتها اآلن، أحيي                  ا
 وعلمه واختلفوا معه يف الكثري وما أعظم أن          هذا الرجل الذي أمجع اجلميع على فضله ونبله وخلقه         
 .خيتلف الرجل مع الرجال مع إقرارهم له بالفضل والكمال

 

مـاحهم مـن جـالل الفـن ِعقيانُر
. 

ــ  ــانُي ــالم فرس ــي ولألق ا حارث
. 

هـم بسـاح اهلـدي رمـز وعنوانف
. 

سـيب ـم إن أراد الـناس معرفةح 
. 

ــزانو ــم ومي ــنهم ِعلْ ــره بي فك
. 

ــقحلاو  ــاجهم أل ــنا يف ت ــي ه ارث
. 

ــوانيف ــذوق أل ــه وال ــل آفاق  ك
. 

الـناقد احلـر جيلـو الفـن منطقُهو 
. 

ـ  يما يفـيض بـه حـس ووجدانف
. 

الـناس مـن حـوله فـيما يرى تبعو 
. 

 فــنانســتبطن الــنص إمــا قــالي
. 

الـنقد مـن مـثله وعـي وتبصرةٌو 
. 

 وتبيان الـنقد إحسـان    يفالصـدق   و
. 

يـربز احلسـن يف أعطـاف أسطرِهو 
. 

ـ   أقرانُيف الفضل ن كـرموه وهـم      م
. 

ــ  ــتح ــيلةً مجع ــيا ل ياه ريب وح
. 

 

 : وبعد هذه الكلمات الرائعة يف حق فارس هذه الليلة لنستمع إليه:ريف احلفلع
 

   أو ستة من الذينخلمسة الفرصة إتاحة إمكانية عدمنعتذر عن  :لشيخ عبد املقصود خوجها
 كل من عليه االتصال قبل وقت كاٍف بسكرتارية االثنينية للتنسيق،           نلقاء كلمة ونكرر أ   إ طلبوا

أما وحنن على املنصة وهناك أشخاص قبله فال أستطيع أن أعطيهم الفرصة وأنا شاكر وممنت وأمتىن أن                  
رمبا ساعد ذلك إلاء هذه     أعطيهم الفرصة ولكل من يطلب ولكن وقتنا حمدود ولو بكرنا قليال              

 ..نا يف كل اثنينية، وأرجو أن خنتصر كلماتنا يف مخس دقائق وشكراً لكمجهاملشكلة اليت توا



   ))مد مريسي احلارثيحملمة فارس االثنينية األستاذ الدكتور ك (( 
له سم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آ                ب

 .وصحبه أمجعني
 ة الصديق العزيز الغايل األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه، أستاذي الفاضل           ياحب االثنين ص

 .عايل الدكتور حممد عبده مياين، أيها األخوة من شرفنا هذه الليلةم
 :لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها
 الرجل اجلالس على يساري     قيقة كنت أفكر يف من يستحق التكرمي لعطاءاته فوجدت أن هذا          ح

ي يستحق التكرمي ألنه أعطى التكرمي العلمي حقه يف هذه التظاهرات الثقافية العلمية األدبية                ذهو ال 
 :اإلعالمية من على هذا املنرب، أعطاها الشيء الكثري من وقته وجهده ولكن أقول له

 املالليسـعف احلـال إن مل يسـعف       ف
. 

 خــيل عــندي أهــديها وال مــالال 
. 

ه من أهل هذا اهلم الثقايف هو رجل يستحق التكرمي،           بصاحب االثنينية يف خلقه ولطفه وقر      ف
ولكن سوف أشري إىل أن من يريد أن يكرم هذا الرجل فليكن التكرمي من خالل إعطاء مادة هذه                     

لدرس عند الدارسني ألا متثل خربة متطورة لضيوف هذا الصالون يقدموا عن             االثنينية حقها من ا   
ة واألدبية والعلمية بشكل عام، وما ظنكم أيها األخوة بشخصية          ريسريهم الذاتية وعن إنتاجام الفك    

جل تتضاءل جماملة أمام من يكرمها قوالً وفعالً حىت عندما يبادر أحدهم بالسالم علي علم اهللا أنين أخ                 
منه ملاذا مل أبادره بالتحية قبل أن يبادرين، ولكن احلياة جتارب ومواقف وما يعرف قدر الرجال إال من                   

رجال ووقف على معانام وكدحهم ونواياهم اليت ال يضرون ا وطنهم وال شعبهم وال جمتمعهم               الخرب  
 .ن يقدمه يف حياتهوال من طلب منهم إسداء للنصح أو علم أو توجيه أو ما يستطيع اإلنسان أ

 امب  لطائفاحيايت من البساطة مبكان، عشت يف قرية نائية تبعد عن مدينة             ..  يها األخوة الكرام  أ
إىل اجلنوب، درست املرحلة االبتدائية فيها ولعلّ ما يستوقفين           لطائفايقرب من تسعني كيالً من مدينة       

بتدائي ألستاذي رمحه اهللا فضيلة الشيخ أمحد       يف هذه املرحلة أنين كتبت خطاباً وأنا يف الصف الثاين اال          
 أنا أكتب ووالدي رمحه اهللا ميلل       هللابن حممد اليمامي، وكان أول من فتق حلوقنا بالعلم كما يقول رمحه ا            

علي ما يريد أن أوصله هلذا األستاذ الفاضل، ومرت األيام ودرست يف دار التوحيد يف مرحلتيها                   
ا مث التحقت بكلية الشريعة قبل أن تكون كلية من كليات جامعة أم              املتوسطة والثانوية وخترجت فيه   

ى درجة الدكتوراه، وإذا بأستاذي باألمس      علالقرى، وخترجت فيها وواصلت تعليمي حىت حصلت         
وكان قاضياً باألمس يبعث إيل خطاباً ويرفقه وبطيه ذلكم اخلطاب الطاليب الذي كتبته بالصف الثاين                

 لربطي بني تلك املرحلة وما وصلت إليه، وكان بودي أن يكون بقريب من أملى               االبتدائي، بكيت كثرياً  



ا أملى به وما وصل إليه هذا اخلطاب، مث صورت          م ليشهد   ن،علي ذلك اخلطاب على ظهر هذا الكو      
منها ما يقرب من عشرين نسخة وزعتها على كتب مكتبيت حىت ال أفقد هذا اخلطاب العزيز على                   

 . نفسي
ح أن أواصل املسرية التعليمية، وإمنا أطمح إىل وظيفة أقتات منها كما هو احلال يف               ا كنت أطم  م

 احلياة االجتماعية، وعندما خترجت مل أجد من العمل ذلك الربيق املادي             تكثريين ممن يهمهم مشكال   
دراسات الذي كنت أطمح عليه، كان راتب األستاذ ال يزيد عن األلف إال شيئاً قليالً وعندما فُِتحت ال                

ى ل اتصلنا مبعلمينا وأستاذينا وكنا قد عاصرنا مناذج من املعلمني ع           -حرسها اهللا -  كة املكرمة العليا مب 
مستوى وعلى قدر كبري من احلرص على إسداء العلم لطالم، ويف املرحلة االبتدائية هناك مزيج من                 

 من كبار األساتيذ يف الفقه واللغة       السعوديني ومن الشاميني، ويف دار التوحيد تلقينا العلم على أساتيذ         
 وغادر أولئك   ةوعندما حدثت مشكلة مجال عبد الناصر مع كثريين من الدول العربي               صرممن  

األساتيذ، تلقينا تعليمنا اجلامعي على جمموعة من األساتيذ العراقيني، كان أغلبهم على غري مستوى                
تيذ الذين منحونا الكثري من علمهم وتوجيهام،       األساتيذ املصريني، وإن كنا مل نفقد بعض أولئك األسا        

د لصرب والتصميم وشحذ العزائم واستنفا     ا مث عدنا للدراسات العليا طالباً مبكافآت زهيدة جداً، ولكن        
الطاقات واإلنسان ميتلك طاقة يف طاقات كبرية جداً إذا حاول أن يستغلها ميكن أن يصل إىل شئ مما                   

اجستري حنصل على مكافأة قدرها ستمائة ريال ماذا أصرف منها على            يطمح إليه، كنا يف مرحلة امل     
اذا أصرف ا على أسريت وقد تزوجت ورزقين اهللا          محمروقات السيارة اليت توصلين على اجلامعة و       

سبحانه وتعاىل بنني وبنات، وماذا آكل منها ولكن اهللا سبحانه وتعاىل خيفف عن طالب العلم مئونة                  
 على املاجستري التحقنا باجلامعة اإلسالمية ومنحنا اهللا سبحانه وتعاىل من النظرة             بعد حصولنا ..  احلاجة

ل الذين يرون أن هذا الوطن ال يبىن وال يقوم حبقه إال املواطن، منحونا                جاالتشجيعية من أولئك الر   
بعني للتحصيل الدراسي براتب مخسة وس      كة املكرمة مفرصة الوظيفة والتعليم يف آن واحد وبعثونا إىل         

من الراتب مبلغ كبري جداً وكنا نقول هل حنن يف حلم مما حنن فيه أم أن هذه احلقيقة، نعم هذه احلقيقة                     
عد حصولنا على الدرجة العلمية بدأت أقرأ جبدية كانت قراءيت يف مرحليت املاجستري والدكتوراه                ب

 يف هذه العلوم، وعندما     تتمحور حول املنطق والفلسفة، وكدت أنزلق إليهما لشغفي بالترويض الذهين         
علمية الذهنية  الأدركت أن غريي ممن أقرأ هلم من كبار املفكرين العرب الذين استهوم هذه الظاهرة                

البحتة قد شهدوا وقدموا أشياء أقف أنا أحياناً حائراً ال أعرف ماذا يريد الكاتب، فاجتهت إىل التراث                  
على ساكنها أفضل     ملدينة املنورة اانت أوىل قراءايت يف     النقدي الذي ختصصت فيه وبدأت أقرأ كثرياً، وك       

يف جامعة أم القرى وقد أُنشئت وبدأت أكون          أستاذاً  كة املكرمة مالصالة والتسليم، وبعدها عدت إىل      
نظرة نقدية تراثية كنت أهدف من ورائها إىل أن يكون يل مشروع نقدي على أقل تقدير، أتفق مع                    



مة السري فيه، فوجدت يف هذا التراث وما زلت أحبث فيه وهو ينابيع              جمموعة من الباحثني على سال    
ال ووجد فيها ما ميكن أن يشبع مه العلمي كتبت           إ كبرية مجة ضخمة ال ميكن أن يصل غورها باحث        

ما يقرب من أربعني دراسة بني حبث وكتاب كنت أهدف من هذا كله إىل أن أقيم تراثاً وبني ما حنن فيه                     
 كثرت نوافذها على الساحة العربية النقدية وفنت طالا بتتبعها وبرصدها ومبحاولة              من مهوم فكرية  

هد قد صاحب مرحلة من املراحل الدقيقة جداً يف توجهات األدباء والكتاب            جلاإلفادة منها، وكان هذا ا    
 ومنها النقد،   ولكن يف عاملنا العريب، تعرفون أيها األخوة أن احلركات الفكرية           لسعوديةاوالنقاد ليس يف    

 مثعند غرينا قد بدأت حتقيبياً تغيرياً مبعىن أا كانت تؤرخ لألدب وللنقد باملراحل الكالسيكية                   
االجتاهات األدبية إنتاجاً مث بالفكر من الفكر التنويري إىل احلداثة إىل ما بعد احلداثة إىل العوملة إىل هذا                   

ريخ، كان شداة األدب وناشئوه واملبتدئون فيه تغريهم مثل         الفضاء الذي ينظر إىل اية العامل واية التا       
ميعنون ويغذون السري على أقل تقدير أن         و هذه الوقفات ومثل هذه املستجدات على الفكر العريب،        

يقال أن هذا الدارس أو ذاك على وعي حبركة الكون املعاصرة وبثقافات الشعوب واألمم احلديثة، مث                 
ان أن يفيد النقد العريب من هذه املعطيات واملستجدات املعاصرة؟ حقيقة            بدأت أعيد النظر هل باإلمك    

ق العلم بأن كل وافد هو شر، وبأن البقاء على التراث           ايكان هناك تصور من بعض البعيدين عن مض       
هناك من بقي   :  هو خري، وتعرفون أن النهضة العربية عندما بدأت، بدأت حول ثالثة اجتاهات رئيسة             

يتحرك قيد أمنلة كما يقولون، وهناك من حاول أن يستثمر املنجز الغريي إلقامة احلياة               على التراث مل    
عند اآلخرين الذين تطوروا وسبقونا يف التحديث والتطوير، وهناك من حاول           ي  العربية املعاصرة كما ه   

ة كل  أن جيمع بني احملافظني وبني هؤالء الذين وجهوا وجهة غري عربية، كل هذه االجتاهات الثالث                 
أصحاا كانوا حياولون اإلصالح والبناء، ال نشك يف نية أحد منهم البتة، إمنا كل له تصوره، وكل له                   

 مل حنقق شيئاً، وبدأنا نشكك يف كل من دعا حمافظاً           ه وكل له صوابه، بقينا حقيقة فترة طويلة       اؤأخط
ه اللحظة يف وضع مشروعاتنا الكربى      أو جمدداً أو جامعاً توفيقياً بني هذا وذاك، ولعلّنا مل ننجح إىل هذ            

ن لديهم مكتسبات    مم حمل ختطيط وتنفيذ يقوم عليهما خربات عربية علمية حىت ولو استعانت بغريها            
وخربات تساعد على توسيع نظرتنا إىل هذه احلياة، أضرب لكم مثاالً واحداً، تعلمون أيها األخوة                 

قبل ما يزيد على مائة عام، قابلها املشهد          صرم أمني يف    قضية الدعوة إىل حترير املرأة، عندما بدأها قاسم       
ترسب يف األذهان، مث صادرناها ملائة عام أو         ملالعلمي الثقايف الشرعي والعلمي والتقليدي واملخزون ا      

مبباركة عربية ودولية، ملاذا مل نكن جريئني يف           لقاهرةاأكثر وبعدها فقد عقد أول مؤمتر للمرأة يف          
 اجلريء يف حينه، مث بلورت تصور إسالمي عريب يوجه هذه الدعوة وميتص محاس               مواجهة هذا الطرح  

 من دائرا، ويف أكثر من حجمها ويف أكثر من طبيعتها، هذا مثال              راملنتفعني إىل توريط املرأة يف أكث     
 . واحد أضربه للحركة االجتماعية العربية



ن أيها األخوة أن التحقيب ملثل هذه        أضرب مثاالً لقضية الدعوة إىل احلداثة العربية، تعلمو        و
وبدأت مصادرة  .   بعد العوملة اآلن   االدعوات بدأ بالتنوير مث باحلداثة مث مبا بعد احلداثة، مث بالعوملة مث م             

اخلطاب احلداثي بدون أن نناقش حامليه ما الدوافع والغايات اليت يبحث عنها هذا اخلطاب، وحقيقة ما                
إىل األصلح واألحسن وإىل أن يكون خطاباً منتمياً ألننا أيها األخوة أمة            خدم هذا اخلطاب خدمة توجهه      
ن أن ننعزل عن حركة الكون ال بد أن نتأثر وأن نؤثر كيف نتأثر؟               كلنا قيمنا ولنا انتماؤنا ولكن ال مي      

نتأثر إذا كنا يف حاجة إىل شيء عند اآلخر، لكن ال نأخذه على عالته، ال بد أن تكون احلاجة وأن                      
أو السياسية ضم ذلك اآلخر وأن نطبعه بطابعنا اخلاص حىت يصبح لبنة بناءة يف حركتنا االجتماعية 

أو أي خطاب ميكن أن يفيد من هذا أو ذاك، هنا هذه الوقفات التصادمية ليس على                  ة  أو اإلعالمي 
               وبصدمة  ساحتنا ولكن على الساحة العربية بشكل عام أخرتنا كثرياً، وعندما نفيق من صدمة ن هاج

أخرى وآخر هذه الصدمات هي الصدمة املعاصرة اآلن ما مسوه بعد احلادي عشر من سبتمرب، هنا ال بد                  
 نقف وقفة حماسبة للنفس ماذا نريد لذاتنا وماذا نريد من اآلخر؟ هل حنن يف طريق يوصل إىل غاياتنا؟                   أن

 وأن متنعنا عن الوصول إىل ما نصبو        أم أن هنالك تعقيدات والتواءات يف هذا الطريق حتاول أن تصدنا          
 املعرفة العربية عندما    ة،إليه؟ الذهنية العربية يف حاجة إىل أن تكون ذهنية منتمية وأن تكون متسع              

تطورت يف العصر العباسي ودخلت فيها ثقافات أمم وطبعتها الثقافة العربية بطابعها اخلاص اتسعت                
ة وكل خطاب وجد مكانه يف الذهنية العربية وحقق له شيئاً           لكل التعددات الفكرية واألدبية واالجتماعي    

 . من القبول
وال يشكلها الغرب، كيف نشكل هذه        مريكاأ تشكلها   ن اآلن حنتاج إىل ذهنية نشكلها حنن ال       حن

الذهنية؟ ليست املسألة ببعيدة، حنن أمة لنا تراث ومعذرة ال أريد أن أُناقش يف قضية إدخال القرآن                   
ث يف بنية التراث، من يريد أن يناقش فليؤخر ذلك ألنه جدل ال يتسع اال له للوصول                 الكرمي واحلدي 

أن نشكل ذهنية عربية تقوم على املعطى الشرعي ألن األساس فيه وتقوم على                إىل نتيجة، ولكن نريد   
قومية املعطى القومي العريب ألن من العرب من غري املسلمني يعيشون معنا يف أرضنا، جتمعنا بينهم ال                 

ب والعصبية والوطنية، وجتمعنا م ثقافتنا اليت تسللت إىل أذهام، فلدينا من غري املسلمني من العر                
مواطنني وهلم املشاركة يف بناء هذا اتمع العريب الكبري، املعرفة الشرعية واملعرفة القومية وال أقصد                 

مية ذلك اخلطاب الذي ينطلق من الشرعي       بالقومي أن نستعيد ما كان يف الستينات، ال، أنا أقصد بالقو          
 .. البالد العربية يفويعود إليه مبا حيمل من خربة القوم والوطن ومن خربة املعطى الوطين

هو اخلربة اإلنسانية اليت حنتاجها بشروط التأثر والتأثري وليس بشروط            :   املرتكز الثالث  مث
نا، ال أريد أن أطيل ألن هناك أسئلة، ولكن يف          االنزالق وأن نكون تابعني وأن نكون دائماً تالمذة لغري        

د سعيد خوجه هذه الليلة وأنا حقيقية       ماحلقيقة سعدت بتكرمي أخينا الفاضل األستاذ عبد املقصود حم         



أقلكم ممن يستحق التكرمي، وأقلكم ممن يهمهم هذا الشأن ألنه هم مجعي تشتركون كلكم فيه وتشترك                
يح هلذه األمة أن تعرف ذاا وأن تعرف اآلخرين معرفة حقيقية وأن             األمة فيه وأقول لعلّ اهللا أن يت       
 ..يكتب اهللا هلا النصر والتوفيق

 ..عليكم ورمحة اهللا وبركاته السالمو
 شكراً لضيفنا الكرمي على هذه الكلمة الضافية، وسوف أختذ صدر           :لشيخ عبد املقصود خوجه   ا
ثنينية للتكرمي، ألننا حباجة دائماً أن نعرف السرية        لكلمة أمنوذجا سأبعث به لكل من ستستضيفه اال       ا هذه

فكري خبواتيم األيام اليت سبقت تكرمي هذا        لالذاتية للضيف، ونعرفها من ذاكرة الطفولة والتوجه ا        
الضيف لنعرف هذا الضيف منذ البدء وحىت النهاية، ودائماً حنن يف إشكاليات إيصال صوتنا لكثري من                

ها ألننا ال جند هذا اإلطار، اآلن وأنا استمع إىل السرية الذاتية يف صدر كلمة               القامات اليت سعدنا بتكرمي   
دارت يف ذهين أن أؤطر هذه الكلمة وأرسلها كأمنوذج، ألنه دائما أمسع             ة  الضيف الكرمي هذه األمسي   

ستاذ من الضيف يقول أنا ما عارف إيه املطلوب مين، ثانياً أثين على ما قاله معايل دكتورنا الفاضل األ                  
ا ومووزير اإلعالم األسبق حممد عبده مياين بأن هذه االثنينية ليست يل وهي اثنينيتكم وما أنا إال سبب                  

يل إال مقعدي وأرجو من اجلميع أال تسمى اثنينية عبد املقصود خوجه، االثنينية هي لكم ومنكم وبكم                  
 .ومعكم
 املرء يكرب وتكرب الوسائل اليت يستعني       ألمر األخري، إنين يف عهد الطفولة النظرية كما يبدو ألن         ا

 للقريب والبعيد وأحس بالتلعثم ولو      ةا، وأنا أتكلم يف غري حمظور، فأنا اآلن يف دور االستعانة بنظار            
أنين اقرأ من ورقة، ورمبا ختتلط علي الكلمات ألنين أحس بدوار، وختتلط علي بعض خمارج األلفاظ                  

 ..وشكراً لكم... م بعد عمر طويلولكن يبدو أنه سيأيت الدور عليك
 . احلقيقة األسئلة كثرية وكلما طالت اإلجابة كلما تأخرمت:عريف احلفل

 : لسؤال التايل من األخ أشرف السيد سامل يقول فيها
شكر لك جهودك األدبية املميزة على مستويي النقد واإلبداع سواء يف الساحة الصحفية             ن

 حركة النقد مع خفوت حدة الصراع بني األصوليني           هل تالحظ احنسار   ،كةمأو يف نادي    
 واكب هذه القترة مل يكن يف معظمه علمياً          يؤكد أن النشاط النقدي الذي     اواحلداثيني، مم 

  موضوعياً بل أفرزته األهواء واأليدلوجيات؟أو
أقول أننا حباجة ألن نستمع إىل كل األصوات وهذه األصوات حنن            :  الدكتور حممد املريسي  

ة تصورنا هلذا اخلطاب    يطاب أحادي هو القرآن الكرمي، وهو خطاب ال حيجر علينا تعدد           خ  إىل ننتمي
ينبغي أن تكون التعددية منطلقة من هذا اخلطاب وتعود إىل هذا اخلطاب، إذا آمنا أن التعددية هي                   



ألصوات وليس السبيل إىل حتريك الذهنية العربية وتشكيلها وبالتايل استقالليتها فال بد نسمع كل هذه ا             
 .بالتايل حداثة وقدمي يف رأيي

 : بد احلميد الدرهلي يقولع األستاذ :عريف احلفل
الذين نالوا أعلى الشهادات، تبني أن بعضهم شبه متعلم أو شبه             لسعوديةارجيو اجلامعات   خ

مثقف، أداؤهم سيئ، كذلك ضعفهم يف لغة الضاد واإلجنليزية، ال كفاءة ومؤهالت وضيعة،               
 أمامهم فرص العمل    وك البعض منهم غري محيد، ال انتماء ال والء وال وفاء، لذا صدت            سرية وسل 

وزاد عدد العمالة الوافدة، فتتضاعف سنويا نسبة البطالة لألسف الشديد، ترى على من تقع                
مسئولية هذه النتائج العكسية؟ أال تعلم اجلهات املسئولة صاحبة القرار هذا احلال لتبادر قبل                

ابة واحلزم حىت ال    رقاألوان إلصالح اخللل، وحتديث وتطوير التعليم واملناهج وتفرض ال         فوات  
 !!نتحسر ونقول يا ليت، يا ليت
عندما كنت عميداً لكلية اللغة العربية كان الطالب يطبقون التربية           :  الدكتور حممد املريسي  

واهم يف العملية التربوية، فاخترت     العملية، فقلت ملاذا ال أذهب لطالب كلية اللغة العربية، ألرى مست          
املطالعة وإذا به يقرأ نصاً من كتاب والنص مشكل أمامه وطالب             مدرسة ودخلت على أحدهم يف حصة     

يف الصف اخلامس االبتدائي يرد عليه أخطاًء كثرية، فتأملت كثرياً ودخلت معه يف حوار منعزلني عن                  
سبوع ألعطيك الفرصة اقرأ النص وسجله على        الناس وأقسمت له باهللا العظيم أنين سآتيك بعد أ         

ك وتابع من خالل صوتك والقراءة هل قراءتك صحيحة؟ فأقسمت له باهللا            وتاملسجل مث استمع إىل ص    
العظيم إن أخطأت يف األسبوع القادم ألكتب فيك ولن خنرجك من كلية اللغة العربية البتة، ألن هذا                  

ه املرحلة، واجتهد وبدأ خيفف تابعته حىت انتهى من تطبيقه          من أكرب املشاكل اليت تواجه التعليم يف هذ       
هذا اخللل يف التعليم مشكلة مجاعية، وليست مشكلة فصل أو أستاذ أو فصل أو ج                ..  ملكالفصل  

هي مسألة مجاعية حتتاج إىل أن نكون صادقني مع أنفسنا وأن نعترف ذه األخطاء وأن نعمل على                   
فية عاها بقينا كاملريض الذي حيس باملرض ويتظاهر للناس بأنه يف صحة و           تصحيحها، ألننا إذا بقينا علي    
عملية معقدة اجتماعية، ونفسية وإعالمياً ومنهجياً وإعدادياً، املدرسة اليت         .  حىت يدركه املرض مث املوت    

 طالباً أضع فيه أربعني،     ٢٠ طالب أضع فيها ألف طالب مثالً، الفصل الذي يستوعب           ٤٠٠تستوعب  
ت أكثر من مائتني والبقية يف      جا طالباً، اآلن يف املدر    ٤٥ اجلامعة كنا ال نقبل بالفصل أكثر من         وحنن يف 

 .الصاالت، ماذا نعمل؟ هنالك خلل ال بد من تصحيحه
 :  الشيخ حممد علي الصابوين يسأل:عريف احلفل



ينها عر  دجنو  حلجازا ف ،جلزيرة العربية اللغة العربية الفصحى نبعت وترعرت وازدهرت يف        ا
فية حجازية، أو نافية متيمية، أي      ان)  ما(ومهدها األصلي، وقد كان النحاة وعلماء اللغة يقولون         

أو لغة متيم، وها هي اآلن تحتضر يف زماننا، وبوجه خاص يف مهدها وعرينها، ما هي                  حلجازالغة  
 أسباب هذا الضعف واملرض الذي حل ا، وملاذا انكسف نورها وضياؤها يف نظركم؟ 

ون متقدمون لكنا فصحاء    ريف نظرنا ألننا متخلفون لو أننا مدنيون متطو       :  الدكتور حممد املريسي  
كما كان أسالفنا، هذا خلل يف العامل العريب، اآلن الصحف تفسح اال للشعر العامي أكثر من الشعر                 

 القادمة ال   الفصيح، ملاذا ألن التخلف ضرب على هذه األرض فلم نفق، يف يوم من األيام األجيال                
يصحح هذا الوضع ونصل إىل ما نريد إن شاء          س أتوقع بعد مائة سنة أو مائتني سنة يف األجيال القادمة         

 .اهللا
 :  األخ غياث عبد الباقي يقول:عريف احلفل

املتواجد على  )  األدب اإلسالمي ( نزال نقرأ يف الصحف احمللية بعض الكتابات اليت اجم             ال
 ونظرياته  هله كيانه اخلاص واستقالليت   )  هذا األدب (ية والفكرية وهو وهللا احلمد      الساحة األدبية والثقاف  

ورجاله ومجهوره، نريد أن نستمع لرأي سعادة الضيف حول هذا األدب ورأيه يف احلملة الظاملة على                 
 .هذا األدب ورجاله

لندوي رمحه  أنتم تعرفون أن األدب اإلسالمي بدأ مشروعه أبو احلسن ا         :  الدكتور حممد املريسي  
 الباحثني األخوان السوريني هذه     ناهللا، مث تبىن هذا املشروع سيد قطب وحممد قطب، وأخذ جمموعة م           

امللتقطات من أىب احلسن الندوي ومن سيد قطب ومن حممد قطب، وتشجعوا يف أن يسهموا وخباصة                 
 مع هؤالء األعالم يف     عبد الرمحن رأفت الباشا رمحه اهللا، وعبد القدوس أبو صاحل حاولوا أن يسهموا             

 لكنولهـ يف   ١٤٠١دب اإلسالمي عام    لألتبين فكرة األدب اإلسالمي وكنت قد حضرت أول ندوة          
وتأسست يف ذلك املؤمتر رابطة األدب اإلسالمي ووضعت هلا أمانة يرأسها أبو احلسن الندوي،                 هلنداب

سوا من الكفاية األدبية    ولكن أصدقكم القول أن الذين يقومون على مشروع األدب اإلسالمي لي            
، ألم حىت اآلن خيتلفون حول تعريف األدب         يوالنقدية مبكان حىت يطوروا نظرم لألدب اإلسالم       

اإلسالمي، هناك من يرى هل األدب ينتمي إىل لغته أو إىل عقيدة نصه وليس عقيدة قائله، األدب يف                   
 أو مسيحياً   مي إليه النص إن كان إسالمياً     األساس ينتمي إىل لغته مث صنفه التصنيف املعريف الذي ينت         

 هناك من اشترك يف     -وأرجوكم أال تضحكوا  -ىل درجة هذا االختالف      إ أو يهودياً، إن كان إسالمياً،    
مؤمترات هناك من حرم شعر التفعيلة، هناك من أفىت بتحرمي شعر التفعيلة، هذه العقلية اليت تبنت                   

هلة لبلورة اجتاه، أنا ال أريد نظرية، ال أريد مذهباً، أنا            مشروع األدب اإلسالمي هي عقلية ليست مؤ      



إسالمياً أعرف حبدوده وأقول هذا هو االجتاه اإلسالمي يف األدب اإلسالمي، ولكن أن                 أريد اجتاهاً 
ندعي أموراً أو نقترح توصيات أو قرارات أو جلاناً، وال تكون يف مستوى التنفيذ، هذا ليس يف صاحل                   

 همال الفكر اإلسالمي، ألن األمة منذ نزول القرآن الكرمي وإىل يومنا هذا و               األدب اإلسالمي و  
لكم ك:  مسلمون، واإلنسان خيطئ يف تصوره ويف قوله ويف شعره ويف أدبه، مصداقاً لكالم الرسول                

 وهذا هو ناموس احلياة ملاذا نعاكس ناموس احلياة وملاذا خنترق هذا             ،خطاؤون وخري اخلطائني التوابون   
 ..اموسالن

 :  األستاذ عثمان مليباري يقول:عريف احلفل
سئوالً عن املؤمتر الثاين لألدباء السعوديني الذي عِقد يف جامعة أم القرى وأعلنت يف     منت  ك

 . إحدى جلسات املؤمتر أن اجلامعة ستطبع حبوث األدباء اليت قُِدمت للمؤمتر
 اج؟ أين هذه البحوث هل طبعت أم ظلت حبيسة األدر: ؤايلس

لدات وتوزع اآلن على كل الباحثني      أبشرك أا طبعت ويف أربعة جم     :  الدكتور حممد املريسي  
 .. واملهتمني وكل من يزورنا، زورونا يف جامعة أم القرى وسنقدمها لكم

 :  األخ حممد أمني الوصايب من جملة بلقيس له سؤاالن:عريف احلفل
  اململكة ومن هو أبرز روادها؟ يف رأيكم مىت بدأت احلركة النقدية يف:ألولا
 م للحركة األدبية يف الوطن العريب؟ك وما تقييم:السؤال الثاينو

هذا سؤال كبري واحلركة النقدية كما تعلم أن الرواد األوائل هم كانوا            :  الدكتور حممد املريسي  
ضايا تثار هنا   أكثر، هذه الق    صرمولكن يف     لشاماو  صرميثريون حقائق نقدية تثار يف الوطن العريب يف         

احملافظني بني العقالنيني والوجدانيني أو االنفعاليني، ولو       وبني اددين     صرمعلى الساحة كما تثار يف      
قرأت مثالً اللقطات النقدية عند حممد حسن عواد، عند أمحد عبد الغفور عطار، عند الفاليل، عند                  

قد مصري، وتقرأ لناقد سعودي وال ميكن       جمموعة من الذين اهتموا ببداية احلركة لوجدت أنك تقرأ لنا         
 االسم أمامك أن متيز هل هذا الكاتب مصري أم كاتب سعودي؟ن أن متيز إذا مل يك

 :  األخ خالد احلارثي يقول:عريف احلفل
 هل هناك دراسة    ،ململكة العربية السعودية  اعترب والدكم يرمحه اهللا من أبرز الشعراء يف          ي

 ضمن شعر الوالد رمحه اهللا؟إلصدار ديوان شعري قريباً يت
اهللا ييسر اهللا يؤاخذون علي الشعر العامي أنا أيضاً أقول الشعر              إن شاء  :الدكتور حممد املريسي  

العامي، يؤاخذون علي كيف والدكم شاعر، والوالد رمحه اهللا من كبار الشعراء العاميني، وله قصائد                
ولكن يا أخوان أنا قلت يف إجابة عن سؤال قبل          ممكن خترج يف أكثر من ديوان، وأنا أيضاً يل قصائد            



ر العامي يدل على ختلفنا، والدي مل حيظ بتعليم ليطور من ذاته، أنا جتذبين البيئة أحياناً                 شعقليل إن ال  
وأقول شعراً عامياً وأستمتع به، لكن أن جنعل هلذا الشعر جماالً أو إطاراً وسيغضب علي أخي الكبري                   

ذا الشعر   ه هو شاعر عامي كبري ولكن هو يعرف رأيي، حنن من أسرة تقول            األستاذ صاحل املريسي و   
 .وتنفعل به ولكن ال ميكن أن خنون األمة وأن نرتقي ذا الشعر إىل مصاف الفصحى

 -  الدلفياف هذه رسالة وردت من األخت روان الدجاين طالبة سعودية جبامعة             :عريف احلفل 
 عدد كبري منهم يدرس يف جامعات عربية ويعترفون بأم          الطالبات والطالب السعوديون  :  تقول  مانع
هذا البلد الصغري الغين برجاالته يوجد        ألردناون تعليماً ممتازاً ميتاز عن التعليم يف اململكة، هناك يف           قيتل

 ألف طالبة وطالب سعودي ملتحقون فيها مبختلف          ٢٥ جامعة أهلية وما يزيد على         ١٩فيه  
 : لتساؤلالتخصصات، لذا أطرح هذا ا

ململكة التصريح للقطاع اخلاص الثري     ال تعطي اجلهات العليا املسئولة عن التعليم يف          ه
إلنشاء جامعات أهلية ولو ست كبداية تكون مناهج التعليم مستقلة بل مغايرة عن املناهج يف                

 اجلامعات احلكومية، وتكون التكاليف ميسرة ال باهظة؟
  ا فيها حبوثاً يف مؤمترات، أنألقيت ألردنايف  ثر من جامعةأنا أعرف أك :الدكتور حممد املريسي

من أرقى اجلامعات العربية احلكومية واألهلية يف مستوى          ألردناأشهد هللا أن اجلامعات األهلية يف       
اشتركت يف أربعة     يالدلفيافاألداء فيها ويف مستوى التعليم ويف مستوى الطالب، وبالذات جامعة             

فرحين ألنين وجدم   أعالً طالباً سعوديني وآملين وأفرحين يف وقت واحد، ملاذا؟          مؤمترات فيها، وجدت ف   
ألن   لسعوديةايف وعي كبري يف التحصيل العلمي وقلت هلم ملاذا أتيتم إىل هنا؟ قالوا مل تقبلنا اجلامعات                  

الباً معدالتنا كانت ضعيفة، قلت إذاً أنتم اآلن يف معدالت كبرية جداً، تناقشت مع رجال وليس ط                 
م للتحصيل اجلاد، وقد وجدت طالبني أخوين       حقيقة، ملاذا؟ ألم أحسوا مبشكلتهم وبذلوا كل طاقا       

وسألتهما كم تكلف الدراسة للعام الدراسي، فقالوا ألننا اثنان وأحياناً يسكن معنا بعض األخوة                 
يال، وهو مبلغ بسيط، هنا      ألف ر  ٣٥السعوديني التكلفة اإلمجالية لالثنني يف العام الدراسي ال تتجاوز          

ر من مخسني ألف ريال، إذا كان اهلدف رحبيا فال قيمة             كثمسعت أن هناك كليات فتحت تكلف أ       
بعد إنشائها بثماين سنني يقول يل مدير         يالدلفيافللنهوض ؤالء الطالب ومع هذا فهنالك ربح، جامعة         

انة كان صايف الربح للجامعة مليونني وكذا       اجلامعة بعد مصروفات اجلامعة يف النثريات والرواتب والصي       
 . مليون ريال سعودي، وبدأت توفر األرباح من السنة الثامنة بقدر كبري١١ أكثر من دينار أردين يعين

 :  هذان سؤاالن األول من األخ حممد املرزوق والثاين من حممد النفيع يقول األول:عريف احلفل



ملاذا مل جيد الدعاية اإلعالنية الكاملة واملستحقة       اخلاص بكم،   )  العوربة(رأنا عن مصطلح    ق
 ؟)العوربة(نوات الثقافية، واآلخر يقول ما معىن قعرب ال

فأعطيت كلمة الضيوف يف بداية املؤمتر        ألردنا أول مؤمتر عن العوملة كان يف        :الدكتور املريسي 
طل منه على العوملة، وكان     ومساًء حبثت عن مقابل ليس مقابالً ضدياً وكان بودي أن أطرح مفهوماً ن             

لى مفهوم العوربة وطرحته ووردت معارضة كبرية من          عمعي الدكتور عوض اجلميعي فحصلت       
أنا طرحت املوضوع وكنت متوقعاً ذلك وأنا أعرف مفهوم          "  األسلمة"املؤمترين وقالوا ملاذا ال تقول      

ا الطرح لعلي أحدث به شيئاً من       العوربة ومفهوم األسلمة، وبعد عوديت إىل اململكة بدأت أتوسع يف هذ          
هي ترتكز على املعرفة الشرعية ألننا      )  فالعوربة(املفهوم حىت يصبح مفهوماً،     ا  احلراك الثقايف وتوجيه هذ   

أمة هلا انتماء ال ميكن إلنسان أن يبدله إال أن خيرج من هذا الدين، وما دمنا دخلنا يف هذا الدين                       
ر اآلخرة  دا إىل ما نصبو إليه ونتوقعه ونرجو اهللا أن نصل إليه يف ال            وعرفنا أنه صالح احلياة الدنيا ويقود     

هذا دين لكل اآلفاق واألجناس واملشكالت، ملاذا ال نطور نظرتنا هلذا الدين وننطلق منه يف كل أعمالنا                 
ورؤانا؟ فالعوربة تعتمد على التشكيل الذهين العريب وبدأت أطرح وبعد غد ستقرؤون يل مقاالً عن                 

 "..ملدينةا"العريب اجلديد يف جريدة العقل 
 : الشريف يقول  األخ فهد:عريف احلفل

ل وراء هذا املصطلح السياسي واألديب قصة وحمفزات نريد أن نعرف الدوافع حول تبين              ه
 ..هذا املفهوم اجلديد يف ظل شيوع مصطلح العوملة؟

أن يشكل ذهنياتنا، فال نترك      هو الدافع اآلن األكثر أن هناك من حياول          :الدكتور حممد املريسي  
نياتنا بنفسنا ألنه حياول أن يشكل ذهنياتنا من خالل التدخل يف            هله الفرصة بل ال بد أن نشكل ذ        

مناهجنا ويف رؤيتنا ويف دستورنا وهللا احلمد كلما استحكم الضيق ذا العامل يأيت الفرج من اهللا سبحانه                 
لتعليم اإلسالمي زادت املدارس اإلسالمية، وزاد التشبث       وتعاىل، عندما حاولوا أن يتدخلوا يف مناهج ا       

صوصية اإلسالمية وزاد التشبث باالنتماء اإلسالمي وهذا من فضل اهللا سبحانه وتعاىل على هذه               خلبا
 .األمة

 سؤال من األخ سعيد عبد اهلادي الفكر املنفتح، موضوعية الطرح، التوازن،           :عريف احلفل 
 . ممارسني هلا وما أكثر من يتشدقون االوسطية مفاهيم يندر أن جتد 

 تبطة بتخصص ما، أم بالبيئة أم بالثقافة؟رل هذه املفاهيم مه
 كان الفكر الشيوعي يقوم على التضادات، أي رؤية تتضاد مع رؤية             :الدكتور حممد املريسي  

أخرى، رمبا تكون   أخرى فتتغلب عليها، الفكر الليربايل جمموعة بىن رمبا متوت بنية وتقوم مكاا بنية               



 ورمبا ال، املعرفة اإلسالمية الشرعية تقوم على بىن متماسكة ال           ةهذه البنية اجلديدة فيها معامل من القدمي      
متوت، رمبا تضعف، رمبا تتوقف مرحلة ولكنها ال متوت، هنا تأيت قضية اخلطاب العام اخلطاب املعريف                 

عض، فتجد أن النقد متصل بالسياسة،       العريب هو خطاب يأخذ بعضه بأنساق بعض وبسياقات ب          
ماعية، بالعلوم الشرعية، لو حبثتم يف فتاوى ابن تيمية لو حبثتم عند أمحد بن                جتباإلعالم، بالعلوم اال  

حنبل يف بعض مواقفه لوجدمت أن لديه رؤى فنية فيما خيص بنية الشعر وهؤالء فقهاء، إذاً النسق العريب                  
 ري إليه احلياة، ملاذا؟ ألن اخلطاب السياسي هو خطاب استمرا         ال ميوت رمبا يضعف بل ينتعش وتعود      

فاعلي، هو خطاب القرآن وهو خطاب ال يعرف التوقف املرحلي عند فترة أو عند زمان معني ال                    
املرحلي وال الكلي، إذا ما دامت األنساق والسياقات اخلطابية العربية تدور حول هذا القطب إذاً ال بد                 

ر اخلطاب  اضارية، صحيح أن اخلطابات أحياناً تضعف، اآلن يف عصرنا احل           أن يكتب هلا االستمر   
الشرعي من أضعف اخلطابات، واخلطاب اإلعالمي من أقوى اخلطابات، واخلطاب اإلعالمي مل يترك              
فرصة للخطابات األخرى حىت تفصح عن ذاا وإمنا حاول أن يكرس أحادية هذا اخلطاب يف أذهان                 

 يف شيء وإمنا    ابيريد أن يقوله، لكن كل اخلطابات األخرى ليست من هذا اخلط          الناس حىت يقنعوا مبا     
 . فيها ضعف ويف يوم من األيام سوف تقوى هذه اخلطابات

 :  الدكتور يوسف العارف يقول:عريف احلفل
   منأن نسمع شيئاً ميكن وهل، فقط الناقد الشاعـر خلف الناقد، وملاذا برز يف توارىك

 ..رت حبجاب املعرفة النقدية؟شاعريتك اليت توا
ناقد شاعر فاشل والشاعر ناقد فاشل هذه خاطئة، ألم قالوا          ل مقولة ا  :الدكتور حممد املريسي  

أن األسود بن يعفر يقول بن سالم األسود بن يعفر وله واحدة جيدة طويلة لو كان قد شفعها مبثلها                    
دة واحدة ختلد شاعراً ورمبا تسعة دواوين       ورمبا قصي !!  قصيدة واحدة !  لقدمناه على أهل طبقته، عجيب    

 أيضاً ختلد الشاعر، ليس كل من قال الشعر ال بد أن يربز وليس كل من مارس                  ينكما أصدر نزار قبا   
 ...مهماته النقدية ال بد أن يكون بارزاً يف النقد

 :  ناصر العليان يقول:عريف احلفل
ن يهاجم الشعر النبطي الذي هو تراث ا أنك حمب للتراث الثقايف ومنافح عنه فما رأيك مب مب

 األصيلة خصوصاً أن هذه األشعار حتمل يف طياا الكثري من املفردات             ةكثري من القبائل العربي   
العربية الفصحى حىت على ألسن كثري من األدباء والفصحاء، علماً بأن كثريين من هؤالء ال                 

ملؤسسات التعليمية وإال فإم يقلبون الدال      يعرفون الفصحى إال يف املنتديات األدبية ويف أروقة ا        
 ؟زاي واجليم قاف



 الشعر العامي الناس هامجوا زميلنا األستاذ حسن اهلوميل وبن تنباك             :الدكتور حممد املريسي  
أيضاً كان له موقف، الشعر العامي ينبغي أن نضيق عليه اخلناق حىت ينتهي ألنه مل حيمل التراث العريب                   

ب هلم هلجة عامية،    وكم مثاالً يف اململكة هنا، أهل الشمال هلم هلجة عامية واجلن          إال الفصحى، أضرب ل   
ال ميكن أن يتواصل الشمايل مع اجلنويب يف مثل هذا اخلطاب الشعري العامي، إذاً ملاذا ال ميكن أن                    

عندما   كةميتصل املشرقي باملغريب وال املغريب باملشرقي، عندما كان املريعاين صاحب وقفات شعبية يف               
كيني القدمية، وأفهم املريعاين لكي أتصل معه،       ملكان يأيت باسات، كنت أحتاج إىل مترجم ألفهم هلجة ا         

عندما تذاع برامج البادية يف التلفاز السعودي وأخي الكبري يأيت يف التلفاز أحياناً، أريد أن أسأل                   
 .. ليست وسيلة اتصال بني الناساإلخوان هل كلهم يفهمون هذا الكالم الذي يقال؟ طبعاً ال ألا

 : دي يقولم عبد الرزاق الغا:عريف احلفل
علم أن لك حضوراً مكثفاً يف كثري من األنشطة الثقافية إىل جانب عملك يف جامعة أم                  ن

  هو هل أنت راٍض عن كل ما تقدمه من حبوث وخاصة عن كل هذا، سؤايل القرى وحنن نغبطك
 اٍض عن مناقشاتك لرسائل الدكتوراه واملاجستري؟يف جمال النقد األديب وهل أنت ر

 أنا أعكس السؤال هل الناس راضون عما كتبت أو ال، ألن اإلنسان              :الدكتور حممد املريسي  
 .يطمح دائماً ألن يكون أفضل مما وصل إليه

 :  هذا سؤال من األخ أمحد العرفج يقول فيه:عريف احلفل
العلم على يديكم معجباً بطرحكم املتقدم      حفظ لكم الفضل عندما كنت تلميذاً أطلب         أ

دئ هي من صميم الشخصية املسلمة حافظاً عنكم اجلد يف التناول وحماولة            اوالتزامكم الواضح مبب  
أوالً :  اخلروج من دائرة التقليد الضيقة، ولكن هنالك استفهامان أطرحهما إذا مسح سعادتكم            

ل الشعر وفق مفهومك للشعر     لكم مصنف كبري يدرس الشعر وعموده، كيف ترون مستقب         
 وعموده؟

ر أرقى لغة كتبها العرب، ولن يرقى على هذه اللغة أرقى منها             ع الش :الدكتور حممد املريسي  
البتة، لكن من الشاعر الذي تستجيب له اجلماهري إذا وجدنا يف مرحلة ويف كل عصر شاعراً واحداً                  

ع له فهذا شيء جيد لسنا يف حاجة إىل مليون           عربياً يثري اجلماهري ويستثريها ويقصرها على أن تستم       
 .ر حنتاج إىل شاعر واحدعصشاعر، حنن يف كل 

 :  السؤال األخري يقول:ريف احلفلع



بنكم حممد األمسري أال ترى أن مصطلح العوربة الذي تنادي به هو جمرد تفريغ إلشكالية               ا
مبصطلحات بعيدة، أال ترى أن     أكرب وهي إشكالية العوملة، فلماذا خنشى العوملة ونتحايل عليها           

  بشكل أفضل وما هو مفهومكم للعوربة؟االعوملة فرصة لنا لكي نقدم أنفسن
 العوملة ال نرفضها ال بد أن نستفيد منها ، من الذي يرفض شيئاً يستفيد               :لدكتور حممد املريسي  ا

ن يريد للعوملة أن تطبعنا     منه ال أحد يرفض العوملة لكن العوملة مبفهومنا حنن وليس مبفهومهم هم، هناك م             
 بطابعنا فإذا طبعناها بطابعنا؟ هذا كلنا نسعى إليه، ولكن إن طبعتنا             ةبطابعها، ملاذا حنن ال نطبع العومل     

 ..بطابعها هذا ما خنشى عليه
 

   ))لمة اخلتامك (( 
وكأين أرى أن عقارب الساعة تعانق الثانية عشرة وال يسعنا إال أن نتقدم                :ريف احلفل ع

رة أخرى بأن ضيف االثنينية القادم هو       مارس بالشكر والتقدير ولكم أنتم ونود أن نذكركم         للف
الشقيقة وكما نردد دائماً أن ال دعوة هلذه االثنينية           لكة البحرين ممالشاعر الكبري قاسم حداد من      

 .وإمنا الدعوة مفتوحة حمليب العلم األدب والثقافة
وات، عل صويت للصحافة ألا دائماً تكتب أننا وزعنا د       هل باإلمكان إيصا   :بد املقصود خوجه  ع

ودائماً كتبت وكتبت ولكن ال جميب باعتبار االثنينية م اجلميع كل منكم له عالقة قد تكون له عالقة                  
جبريدة ما أرجو أن تساعدوين على هذه النقطة، ومن يود أن ينشر شيء عليه فقط أن يقول احلقيقة أنه                   

مفتوح للجميع والصدر مفتوح    ب   منذ أن بدأت االثنينية وطاملا هي مستمرة البا        ليست هنالك دعوات  
للجميع لكل من يتعامل مع الكلمة أهالً وسهالً ومرحباً به، ألن يف احلقيقة أجد لوماً وعتاباً من بعض                   
األخوة أننا خصصنا فئة وأرسلنا دعوة لفئة دون أخرى، واحلقيقة غري ذلك، أرجو أن تتفضلوا                   

 اليت لكم ا عالقة وشكراً لكم ولضيفنا الكرمي         ئدرين فرداً فرداً أن توضحوا هذه احلقيقية للجرا       مشكو
 .الذي أتاح لنا هذه الفرصة الطيبة للقاء ذه الوجوه النرية وإىل أن نلتقي األسبوع القادم وأنتم خبري

الثنينية اليت   اآلن يتقدم الشيخ عبد املقصود خوجه يتقدم لزف عروس هذه ا             :ريف احلفل ع
ية، كما يقدم سعادته لوحة للفنان خالد خضر ذه املناسبة شاكراً            نترتدي ثوا القصيب لفارس االثني    

 . لكم أيها األخوة وإىل اللقاء
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