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 اإلهداء

 

 :والدي وأستاذي العزيز  إلى

 إبراهيم بن فوزان الفوزانلدكتور ا
بحثاً، : تذكيراً بجهوده في خدمة األدب في المملكة

 ..وتدريساً، وإشرافاً، ومناقشة

األدب الحجازي "وتقديراً لعمله الموسوعي 
 ".الحديث بين التقليد والتجديد

إليه أُهدي هذا الكتاب عن واحد من ألمع من 
 ..أنجبتهم الحجاز

 
 ابنك احملب

 عبد اهلل
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 املقدمة
 

 (0) 

  األديب السعودي حامد حسني دمنهوري رمحه اهلل

قرض الشعر، وكتب القصة، : متعدد املواهب( هـ0431ـ0431)

كثر من أي جنس أديب ، وهبا ُعرف أوعالج املقالة، وأبدع يف الرواية

 . آخر أنتج فيه

ومن هنا فحامد دمنهوري أديب شمويل مل  يقترص يف عطائه عىل 

لتي مل تتجاوز مخساً واحد ، بل تنوع عطاؤه رغم حياته القصرية ا جنس

 .وأربعني سنة

 عىل أن داريس األدب يف اململكة ومؤرخيه مل ُيعنوا إال بزاوية

، وهذا واضح كل الوضوح من خالل واحدة يف إنتاجه، أعني الرواية

 .امللحقة هبذا الكتاب( بليوجرافياالب)
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ثمن : ْيه منهوري طبع روايت؛ ألن الدوقد يسهل تعليل ذلك

، يف حني مل ُُيمع إنتاجه القصيص والشعري التضحية ، ومرت األيام

واملقايل ، إضافة إىل قلة أعامله الشعرية والقصصية عىل وجه التحديد ، 

ووفاته املفاجئة التي مل ُتتح له أن ُيمع ما كتب من مقاالت ، وهي تزيد 

 (. امللح تنظر الببليوجرافيا يف)عىل الثالثني 

وباالطالع عىل إنتاجه املقايل نلحظ رغبته يف التنوير والتثقيف 

والتغيري من خالل نقله لتجارب األمم املتقدمة ونقد بعض 

 .السلوكيات يف جمتمعه 

وقد تدرج حامد دمنهوري يف أعامل خمتلفة جعلت منه شخصية 

ارة الثقافة اجتامعية بارزة إذ عمل يف التعليم والتوجيه ، ثم مديرًا إلد

والتعليم يف وزارة الداخلية ، ثم وكياًل لوزارة املعارف للشؤون الثقافية 

 . ، وهو آخر منصب تواله قبل وفاته رمحه اهلل 

عمله يف إدارة اإلذاعة : ومن اجلوانب الثقافية لدى الدمنهوري 

، وعضويته يف مؤسسة الياممة الصحفية ، وإرشافه ( منتدباً )السعودية 

 . الزمن عىل حترير جملة املعرفة والكتابة فيها  فرتة من

ثمن  "ويف املجال األديب اكتسب شهرته من روايته املعروفة 

ُترمجت إىل عدد  م ، والتي0212/هـ0433الصادرة يف عام  "التضحية

، ولقيت اهتاممًا نقديًا كبريًا ؛ لكوهنا أهم منعطف يف من اللغات احلية

ؤرخ لبدء الرواية الفنية يف اململكة العربية الرواية السعودية ، وهبا يُ 
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السعودية ؛ وهلذا ُوصف حامد دمنهوري من قبل بعض النقاد بأنه أبو 

 . الرواية 

وهذا الكتاب يكتسب عنوانه من زاويتني شّكلتا شخصية حامد 

 : دمنهوري 

، وتسنمه  املتواصل مدة تزيد عىل ربع قرنعمله الثقايف :األوىل 

 . جلانب الثقايف مناصب مهمة يف ا

له يف البناء الروائي ، وأمهية أعامشهرته الروائية الكبرية :واألخرى

 .، وكوهنا البداية الفعلية للرواية الفنية يف اململكة

(2) 

فكرة هذا الكتاب تعود إىل عرش سنوات مضت ـ عىل األقل ــ 

أمجع نتاج حسني ( هــ0311ـ0302)عندما كنت خالل الفرتة من 

ه اهلل من الصحف واملجالت السعودية إذ خطر يف بايل أن رسحان رمح

أمجع مقاالت حامد دمنهوري أيضًا يف كتاب أصدره بعد انتهائي من 

أطروحة الدكتوراه عن حسني رسحان ، وتشجعت لبدء تنفيذ الفكرة 

، ( هــ0431ــ0499)لكون إنتاجه حمدودًا يمكن حرصه بني سنتي 

مجيع الصحف السعودية وتصوير ما وهي مدة قصرية تساعد عىل تتبع 

 . (0)فيها 

                                                 

وجدت من بني أوراقي مراسلة بيني وبني ابنته الدكتوره ثريا تارخيها  (0)
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وقد بدأت التصوير من جملة املعرفة ، ثم انتقلت إىل جملة املنهل ، 

 . ثم جريدة الياممة ، وتوافر عدد ال بأس به من مقاالته 

وتركت امللف بام فيه سنوات عديدة أنتظر فراغًا يمكنني من 

نرشها ، ومرت املسح النهائي للصحف والتنسي  مع أرسته بشأن 

 .األيام رساعًا دون أن أصنع شيئًا 

هــ عندما أسند إيّل قسم 0313ويشاء اهلل أن أعود إليه عام 

مهمة اإلرشاد العلمي للباحثة بالرياض األدب بكلية اللغة العربية 

األخت مويض بنت عبداهلل اخللف إذ استشارتني ــ دون أن تعلم شيئاً 

وحتها للامجستري عن حامد عد أطرعن اهتاممي بدمنهوري ــ بأن تُ 

، ففرحت أشد الفرح هبذه الرغبة وسعدت بأن تقوم طالبة دمنهوري

شجعتها عىل ، ون واحد من أهم أدبائنا السعودينيماجستري بالكتابة ع

عنه، وبدأْت  ، وزودهتا بقائمة ببليوجرافيةذلك، وبدأنا التخطيط

قاالت مل أكن ، وزارت أرسته ، وحصلت عىل مالعمل بجد واجتهاد

أعلم عنها ، وقامت بتزويدي هبا مشكورة ، وُسجل موضوعها رسميًا 

، "حياته وأدبه: حامد دمنهوري "هــ بعنوان 0312بإرشايف يف عام 

 .ولعلها ُتنهي عملها قريبًا بحول اهلل 

                                                                                                     

 .أخربها بعزمي تأليف كتاب عن والدها( هـ4/9/0314)
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وعلم بعض األصدقاء ، ومنهم سعد بن عايض العتيبي بفكرة 

 ..أن أسارع بإخراجه هذا الكتاب فأخذ ُيلح عيل دائاًم ب

(4) 

باستثناء )هوري يضم هذا الكتاب كامل اإلنتاج األديب حلامد دمن

املقاالت، واخلطب، والقصائد، والقصص : ، ويشمل(الرواية

، وبعض كتب ر مجعها الصحف واملجالت السعودية، ومصادالقصرية

 .املختارات 

ميتها فأما املقاالت فعددها مخس وثالثون مقالة ُرتبت بحسب أقد

 "أة شعر الكونيات يف األدب العريبنش"يف النرش ، وأوهلا مقالته 

، وعمره م0233/ هــ0499بالد السعودية عام واملنشورة يف جريدة ال

املنشورة عام  "العامل الصغري"، وآخرها مقالته ست وعرشون سنة

 . م ، أي بعد وفاته رمحه اهلل0231/هــ0421

صحف واملجالت السعودية، عدد من ال وقد نرشت مقاالته يف

وجريدة )، وجريدة البالد السعودية جملة املنهل، وجملة املعرفة: وهي

 . ، وجريدة الياممة ، وجريدة الندوة ( البالد أيضاً 

وجلريدة الياممة نصيب األسد منها إذ نرش فيها ست عرشة مقالة 

جتارب "هــ ، ومعظمها يف زاويته الثابتة 0433و0434خالل عامي 

 . "خريناآل
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بأربعة حماور رئيسة، ويمكن حتديد أبرز االهتاممات يف مقاالته 

، االجتامعية، واجلوانب اإلعالمية، واجلوانب األدب، والتعليم: وهي 

العرجي شاعر الغزل ، ورسالة املعلم يف : ومن ذلك العناوين التالية 

، يفواإلذاعة ودورها الثقاعرص الذرة ، والنصف اآلخر يواجه احلياة ، 

 . وصحفنا مطالبة بتكوين الشخصية السعودية 

وقد وّثقت مجيع املقاالت من مصادرها ، فذكرت املطبوعة التي 

ُنرشت فيها مع رقم العدد وتاريخ النرش باهلجري وامليالدي ، ثم رقم 

 . الصفحة 

وأما الشعر فإنتاجه فيه قليل ، ويعود السبب ــ فيام أظن ــ إىل 

فية كبرية شغلته عنه ، وكل ما استطعت الوصول ارتباطه بمهامَّ وظي

ثالثة أغراض شعرية تقريبًا ، إليه ست قصائد فقط ، وتدور حول 

 . الغزل ، والوطنيات ، والرثاء : وهي

، ومها حمدودان وتبقى من إنتاجه شيئان، ومها اخلطب، والقصص

املؤسسة الشعبية "جدًا ، ويضم الكتاب خطبة واحدة حتدث فيها عن 

 . "كل يشء هادئ"، وقصة قصرية واحدة عنواهنا "عوديةالس

ُنرشت  "فستان جديد "وللدمنهوري متثيلّية يف فصلني عنواهنا 

؛ م مل أَر إضافتها للكتاب0212/هــ0432يف جريدة الندوة عام 

 . لكوهنا بالعامية 
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ًا يضم سرية موجزة وإمتامًا للفائدة من هذا الكتاب وضعُت ملحق

، وفهرساً بأعامله وما ُكتب عنه( ليوجرافيابب)و، حلامد دمنهوري

 . لألعالم 

وختامًا أسأل اهلل عزوجل أن حيق  هذا الكتاب هدفه ، وهو 

واحد من  التعريف بإنتاج حامد دمنهوري شبه املجهول ، وإنصاف

 ، وأتقدم بالشكر والتقدير إىل مجيع اجلهات التيأبرز األدباء السعوديني

ية ، ومكتبة مكتبة امللك فهد الوطن: ، وبخاصة ساندتني يف مهمة اجلمع

لامن املركزية بجامعة امللك ، ومكتبة األمري سمعهد اإلدارة العامة

، ومركز املعلومات بمؤسسة الياممة الصحفية ، وأجّدد الشكر سعود

 . لألخت الكريمة مويض اخللف 

كام أقدم الشكر اجلزيل للنادي األديب بالرياض ومنسوبيه الذين 

بوا طباعة الكتاب ليصدر متزامنًا مع انعقاد مؤمتر األدباء السعوديني طل

ثقافة واإلعالم للشؤون الثالث يف الرياض بتنظيم من وكالة وزارة ال

وال يفوتني تقديم الشكر والتقدير إىل أرسة األديب حامد الثقافية، 

 .دمنهوري فقد كانوا عونًا يل مشجعني ومباركني فكرة الكتاب

 وف واهلل امل

 عبداهلل بن عبدالرمحن احليدري

 00422الرياض  231393ب .ص
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 االتــــــاملق
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)نشأة شعر الكونيات يف األدب العربي

)  

نقذهم كان العرب قبل ظهور اإلسالم يف حاجة ماسة إىل دين ساموي يُ 

مما هم فيه من تدهور يف الفكر والعقيدة واألخالق، ديـن يف ـ هلـم مظـاهر 

مبـدأه ومنتهـاه، ومصـري اخللـ  بعـد : مى، ويف ـ هلـم الوجـودالكون العظ

املوت، وذلك بعد أن عجز الدين الوثني عن اإلجابة عن تلك األسئلة التـي 

ــى  طافــت بخلــد كــل رجــل مــنهم، وقــد تطــورت حــاجتهم إىل الــدين حت

أصبحت تذمرًا عامًا مما هم فيه من حالـة إن دلـت عـىل يشء فـإنام تـدل عـىل 

وحركة التذمر هذه عرفت بحركة الشك . حتّجر يف التفكريو مجود يف العقلية

، فكـان ظهـوره إنقـاذًا  العامة يف الوثنية؛ وهي التي انتهت بظهـور حممـد 

يعقـل أن هم فيـه مـن عبـادة األوثـان التـي الللعرب خاصة والناس عامة مما 

 . تكون بحال من األحوال مصدر هذا الكون العجيب

 ة ُيد أن مبعثها الكون بوجه عام فهو الذيوالذي ينظر إىل هذه احلرك

أثار، وال يزال يثري وجدان الدهشة والعجب، وقد أدى ذلك ببعض األفـراد 

قبل ظهـور اإلسـالم إىل البحـث عـن ديـن تطمـئن إليـه نفوسـهم وتسـتطيع 

                                                 

فرباير  13هـ، 0499ربيع اآلخر  4)، 934، ع جريدة البالد السعودية: املصدر (*)

 .3، ص (م0233
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اإليامن به وتاريخ العـرب قبيـل البعثـة املحمديـة يقـدم لنـا عـددًا مـن هـؤالء 

ــابوا  ــذين ارت ــوا اليقــنيالشــكاا ال ــة وطلب ــة الوثني ــاعتن  . يف صــحة الديان ف

بغيــة أن  بعضــهم اليهوديــة ورحــل آخــرون إىل  الشــام واتصــلوا باملســيحيني

ُيدوا يف الديانات الساموية ما يرسم ألفـراد النـوع البرشـي الطريـ  السـوي 

س بن ساعدة، وورقة بن نوفل، وأمية بن أيب الذي ُيب سلوكه من هؤالء قُ 

عد شعره نوعًا جديدًا وفنًا مستحدثًا يف فنـون الشـعر العـريب الصلت الذي يُ 

فهو يمثل بشعره طائفة من كبار مفكري العرب شـكوا يف الوثنيـة وحـاولوا 

 .أن ُيدوا يف الديانات ما يزيل عنهم شكوكهم

اتصل أمية باملسيحيني ودرس كتبهم كام اتصـل بـاليهود واسـتقى مـن 

النبـي عليـه الصـالة والسـالم فقـد معينهم يضـاف إىل ذلـك أن أميـة عـا  

كانت الطائف موطنه، كام كانت تربطه بأهل مكة صالت القرابة والنسـب، 

وتأثره بالقرآن مما ال شك فيـه، ففـي . وهلذا نرى أثر اإلسالم ظاهرًا يف شعره

بعض أشعاره ال يكتفي برتديد املعاين القرآنية بل يكرر  األلفاظ نفسها وقـد 

ة القصائد التي تعزى إليه ولكن مما ال شك فيـه حامت الشبهات حول صح

 .أن أكثرها صحيح

 :فأمية إذن قد شك يف كثري من القصائد ومن أظهر ذلك قوله

ـــــا ـــــا فيخربن ـــــا من ـــــي لن  أال نب

 

ــا مــن رأس حميانــا   مــا بعــد غايتن
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 نـــــا آباؤنـــــا هلكـــــوابربّ بينـــــا يُ 

 

 (0)أفنانــــا قتنــــي األوالدَ وبيــــنام ن 

الشك شديد الرغبة يف الوصول إىل احلقيقة وهو شديد الفزع من حالة  

 .والعودة إىل الدين بالصورة التي يرتضيها مستواه الفكري ويتمثل

ـــــ ـــــا رب ال جتعلنّ ـــــافرًا أبـــــداي  ي ك

 

 

ــرةَ   ــا واجعــل رسي ــدهر إيامن ــي ال  قلب

ــه بنْ   ــط ب ــه برشــيواخل ــط ب ــي واخل  يت

 

 

 (1)إنســانا والــدم مــا عمــّرُت  واللحــمَ  

نجاب عنـه الشـك يبـدو لنـا أحـرَّ مـا يكـون  وقد اوهو إذ يبتهل إىل اهلل 

 :وجدانًا وأصدق عاطفة فهو يف هذه احلالة يقول

ــبحانه ثــم ســبحانًا يعــود لــه  س

 

 (4)واجلبــُل  وقبلنــا ســبَّح اجلــوديُ  

ثم ُيول ــ بعد ذلك ــ جولة واسعة يف اآلفاق الدينية الفسيحة فيتنـاول  

وباإلمجـال فـإن مـن يقـرأ  .والبعثيف شعره الكالم عن اجلنة والنار، واخلل  

ــرأ لشــاعر إســالمي  ــه يق ــل هــذه املوضــوعات يكــاد يشــعر بأن ــة يف مث ألمي

 :وحسبك، لتشعر أنك يف جو إسالمي أن تقرأ له مثل قوله

                                                 

مطبعة : سة وحتقي  هبجة عبد الغفور احلديثي، بغداد، دراأمية بن أيب الصلتديوان  (0)

 .مع بعض االختالف اليسري يف بعض األلفاظ 411ص  0231العاين، 

 .414، ص املصدر نفسه  (1)

وقبلنا سبَّح اجلودُي »مع اختالف يف القافية إذ جاء الشطر الثاين 444ص  ديوانه  (4)

 .«واجُلمُد 



 

 

 وأبو الرواية.. ابن الثقافة
09 

ــا وحــور   ــروق الشــمس فيه  ال ي

 

ــىل صــور    ــد   ع ــهومُ ال ــا س  (0)مى فيه

 أو 

 وســـي  املجرمـــون وهـــم عـــراة  

 

 (1)والنكـــــال   املقـــــامع    إىل ذات   

 :أو قوله يف وصف ساكني اجلنة 

 وقـــد ُحلـــوا أســـاور مـــن جلـــنين 

 

 (4)كــريمُ  وعســجدةن  ومــن ذهــبن  

 
هذا االجتاه الذي اجته أمية يف شعره من معاجلة مظـاهر الكـون وحماولـة 

الوصول إىل حقيقة الوجود جديد يف نوعه ليس لنا عهد به قبل أميـة، وقبـل 

وهـذا التقـارب يف املعـاين بـني شـعر  ،ظهور هذه الفئة التي شكت يف الوثنية

جتعلنا نؤكد أنه تأثر يف شعره بام  أمية ومبادئ اإلسالم التي جاء هبا حممد 

 .تأثره بالكتب الساموية األخرى سمع من آيات القرآن الكريم إىل جانب

 ارئ وهو ما خامتة حياة أمية ؟ روىولعل هنا سؤاالً نقّدر أن يسأله الق

طمع يف النبوة وملا بعث حممد بالرسالة حسده ومل يـؤمن صاحب األغاين أنه 

إنه آمن بالنبي وجاء إىل الطائف ليأخذ ماله وهيـاجر : به، وهناا رواية تقول

 ؛إىل املدينة فعلم بغزوة بدر وقتل صناديد قريش فجدع أنف ناقته وش  ثوبه

 .ألن فيهم ابني خاله، وعاد إىل الطائف ومات فيها

                                                 

 .134ديوانه، ص  (0)

 .431ديوانه، ص  (1)

 .133ديوانه، ص   (4)
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الشعر الكـوين الـذي ظهـر أول أمـره يف مـا قالـه  وبعد فهذا نموذج من

ىل أمية بن أيب الصلت قبل البعثة املحمديـة، ومـن حـ  القـارئ أن نحيلـه عـ

 .(0)قرأ شيئًا عن أخبار أمية وطرفًا من شعرهكتاب األغاين لي

                                                 

دار الثقافة للطباعة : ، أليب الفرج األصفهاين، الطبعة الرابعة، بريوتاألغاين: انظر (0)

 .3/004م، 0233/ هـ0423والنرش والتوزيع، 
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)قال األولون

) 

كثريًا ما نقرأ يف كتب األدب التي بـني أيـدينا أقـواالً ونظريـات حيـاول 

مة ال حتتمـل البحـث أو املراجعـة، تلـك منا أن يأخذها كقضايا مسلَّ البعض 

وال تلبث أن تراها ( روي)أو ( قيل)ات تسب  عادة بكلمة األقوال أو النظري

يف كتب متعددة ومؤلفات متنوعـة ينقلهـا اخللـف عـن السـلف وتنتقـل مـن 

نسى قائلها وال نعرف مصدرها فال يتسـنى لنـا جيل إىل جيل وخالل ذلك يُ 

 .أن نحكم عىل ذلك القول بحكم ما

لــدينا كــي نتعــرف  فــة مصــدر النظريــة فلــذلك أمهيــة عظمــىأمــا معر

تعرف البيئة التي ل أو  حكم ونالظروف التي كانت حتيط بالشخص الذي قا

وجد فيها، وحينئذ نستطيع أن نقول شيئًا أو نحكـم بحكـم بعـد أن حكمنـا 

 .معنا التاريخ العام وسري احلوادث

قيقة يف التعرف إىل مصدر القول الذي تقـرأه حتـّدد لنـا هـوى وهذه احل

ــن  ــه لســبب م ــان ذا رأي يتعصــب ل ــربام ك ــاة، ف ــه يف احلي الشــخص ومذهب

األسباب فقال كلمته مسوقًا حتت تأثري التشبع بذلك الرأي واالقتنـاع بـه أو 

 .حتت تأثري التعصب ملذهبه ال أكثر وال أقل

                                                 

مارس   41هـ، 0499مجادى األوىل  3)، 933، ع جريدة البالد السعودية: املصدر (*)

 .3، ص (م0233
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  قبل احلكم عىل ذلك الرجل فربام تعرف البيئة ينري لنا الطري وكذلك

كان له اجتاه نعرفه وتعرفه لنا كتب األدب ولكنا مع ذلك نرى لـه حكـاًم مـن 

األحكام ال يواف  اجتاهه اخلاص، نرجع حينئذ إىل البيئـة التـي جعلتـه حيكـم 

ذلك احلكم فرتى أن البيئة العامة أو اخلاصة هي التي جعلتـه حيكـم بحكمـه 

 .هاذلك حتت ضغطها وتأثري

ــل يف  ــال قائ ــربام ق ــة ف ــاج كــذلك إىل النظــر يف تطــور اللغ ونحــن نحت

العصور األوىل بكلمة يقصد هبا معنى من املعاين غـري مـا تـدل عليـه الكلمـة 

اآلن فنتعجل يف األخذ بتلك الكلمة متغاضني عن هـذا اجلانـب اهلـام الـذي 

هـذه  فاللغـة تطـورت خـالل، ُيب أن ننظر إليه أو أن يصحبنا حني احلكـم 

 . األزمان

واللغــات العاميــة املنترشــة اآلن يف األقطــار العربيــة مــا هــي إال تطــور  

للعربية الفصحى، تأثر كـل بلـد بظروفـه اخلاصـة مـن اسـتقرار واضـطراب 

بصـبغة خاصـة فنشـأت لـدينا مـا  ةغـواختالط وعدمه، كـل ذلـك يصـبل الل

د وهـو التطـور جانـب واحـ والـذي هيمنـا مـن هـذا. لغات العاميةيعرف بال

تطور االستعامل، كلمة عربية كانت تستعمل يف العصور األوىل لغرض مـن 

األغـراض ثـم تطـورت وتقلبـت يف االسـتعامل فبعـدت قلـياًل أو كثـريًا عـن 

ــ أن نفهم تلك الكلمة عىل ضوء اسـتعاملنا احلـديث  خطأً األصل فنحاول ــ 

ـــ لـيس بكثـري  هلا، ولكن تطور االستعامل يف اللغة العربيـة ـــ مـع ذلـك كلـه
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وذلك وجود الثبت اهلام الذي حفظ عىل اللغة تراثها ومجاهلا من االنقـراض 

 .أال وهو القرآن الكريم الذي يعترب املصدر األول للغة العربية

الشك أن هذه الطريقة يف البحث تتيح لنا أن نحكم األحكام اخلاصـة 

يـدة عـن احلـ  من الزيف وهندم هبا كذلك األقوال املجافيـة للصـواب والبع

خطــأ مشــهور خــري مــن صــواب »وال ُيعلنــا نــرل بــذلك القــول الشــائع 

نقاضـه مـا عـىل أبل تدفعنا إىل هدم هذا القـول مـن أساسـه ونبنـي « مهجور

صـواب مهجـور خـري مـن »يواف  العقل ويتساوق مع الطبع السليم فنقـول 

نعم ولـو كـان يف ذلـك هـدم لقـول حيـاول بعضـهم أن ُيعلـه « خطأ مشهور

يقوهلـا مة متوارثة يعز عليه أن هندم فنحن لو أخذنا هذه القول كحكمة حك

ني به ملا اسـتطعنا أن نتقـدم بعضهم يف زمن ما ليدفع عن نفسه مالمة فشل مُ 

 .قيد خطوة نحو احل  والصواب ولكان بناؤنا منهارًا من أساسه

مبرشًا به ونذيرًا ما هو إال ح   ^وديننا احلنيف الذي جاء حممد  

اب، هدم ما كان فيه الناس من رش وباطل وأقام مقامه بناء متامسكاً وصو

فلو أن ذلك القول الذي . خريًا منه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

أومأنا إليه آنفًا هو القول الفصل يف أحكامنا ملا كان الناس يف حاجة إىل 

، فهم كانوا يف عوجاج فيهي يرشدهم إىل طري  احل  الذي ال االدين الذ

باطل وخطأ وذلك اخلطأ قد كان مشهورًا متوارثًا إىل حد اإليامن به 

وحني جاء سيد املرسلني عليه الصالة والسالم استعظموا  ،والتعصب له

أول األمر أن يرتكوا من أجل دينه ما ورثوا عن آبائهم من عبادة األصنام مع 
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  :علمهم أنه باطل وزيف فقالوا

  

   

  

  [14: الزخرف ] لذلك كله ُيب علينا

التمهل والروية، نستعني بالتاريخ والوقائع الثابتة يف احلكم عىل ما بني يدينا 

برأي من اآلراء أو االستشهاد به فنكون بذلك  وال نتعجل يف األخذ

لدين يف البحث عن احل  ولو كان الوصول إليه شاقاً متمشني مع العقل وا

لذي وعسريًا فربام كان الصواب يف املهجور واخلطأ يف املشهور فنأخذ احل  ا

 .رتا الباطل الصادر عن جمرد الرأيقام عليه الدليل بال برهان ون
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)التأليف املدرسي مفقود

) 

ت معـدودة، ال وليـدة سـنواا التعليميـة مـا هـي إنعرف أن هنضـتن كلنا

ومــا دمنــا نعــرف أن هــذه : وأهنــا حمتاجــة اآلن إىل تضــافر اجلهــود يف العمــل

نـا أن مسـتقبلنا النهضة قريبة النشوء ومع ذلك فقد بـدأنا نجنـي الـثامر، عرف

ــإذن اهللالعلمــي ســيكون مرشــق ــواحي . ًا ب ــك الن ــن أهــم تل وال شــك أن م

الوطن اخلـاص، كل ما يتصـل بـنقصد بذلك التأليف يف ( التأليف املدريس)

قليم الذي يعيش فيه التلميذ، والتأليف يف ما يوائم العقلية اإلقليميـة هذا اإل

 .ويتالءم مع البيئة اخلاصة التي يعيش بني ظهرانيها

ومن املؤسف أن نجد الطالب السعودي يعرف عن قطر أوريب أكثر مما  

بني يديه ذلك ألنه مل ُيد  ؛واخلطأ يف هذا ال يقع عليه ،يعرف عن بالد العرب

الكتاب املدريس الذي يبحث عن جغرافية بـالده وتارخيهـا وأدهبـا، وهـو إن 

وجد ذلك فإنام ُيده بحثًا علميًا ال تتسع له مداركه، بحثًا مل يوضع كي يقرأه 

. معلومــات مقتضــبة قصــرية ال تشــبع لبــه العقــيل طالــب املدرســة، أو ُيــده

عرف هذا النقص وحتس به لت رى ما بأيدي تالمذتنا من الكتبويكفيك أن ت

ارس أو اإلقليمـي باملـد أردت أن تبحث عن التأليف املحيلوتفرق منه، فإن 

                                                 

هـ، فرباير 0493ربيع اآلخر  9)، 924، ع الد السعوديةجريدة الب: املصدر (*)

 .04م، ص 0233
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لــذلك فاألســتاذ . هــذا مــا لــيس لــه وجــودالثانويــة خاصــة أعيــاا البحــث ف

باملدارس الثانوية يواجـه صـعوبات مجـة حيـنام يبحـث موضـوعًا مـا يتصـل 

تاج إىل تبسيط هـذه املعلومـات ببالدنا فهو زيادة عىل بحثه العلمي الشاق حي

للطلبة عىل شكل مذكرات إمالئية لعدم وجـود كتـاب بأيـدهيم يسـتطيعون 

 .االنتفاع به

وقد قام بعض األساتذة الـوطنيني بتـأليف بضـعة مؤلفـات للمـدارس 

التحضريية واالبتدائية ولكن هذا العمل ــ مع األسف  الشديد ــ مل يصل إىل 

عمل فـردي مل يسـند مـن قبـل اهليئـات الرسـمية  متامه، ومع هذا فإن عملهم

 .فيجب أن يذكر بل يشكر

وأول . يبدو لنا أن هذا النقص يرجع إىل عدة أسباب وعوامـل متفرقـة

 ،والســعودي باملــدارس الثانويــة يهــذه األســباب تقــارب املنهجــني املرصــ

والـذي نأخــذه عــىل ذلـك املــنهج القــديم هــو توافقـه مــع املــنهج املرصــي يف 

ات والتفاصـيل وقـد تالفـت مديريـة املعـارف هـذا العيـب فوضـعت اجلزئي

 .ة تاريخ البالد وجغرافيتها وأدهباملدارسنا الثانوية منهجًا خاصًا يف دراس

ك رغبـة عامـة كان الطلبة ال يعرفون عن ذلك إال القليل فحققت بذل 

 ن يكون لبيئتنا أثر يف توجيه ثقافة الـبالد وجهـة خاصـة، هـذا التوافـ  يفيف أ

املنهجني جعلنا نعتمد عىل املؤلفات املدرسية املرصية، ونتج عنه هذا الكسل 

والسبب الثاين هو افتقار بالدنا إىل األسـاتذة  ،العقيل وعدم الرغبة يف البحث

أمـا وقـد شـارا األسـاتذة املرصـيون إخـواهنم . املختصني قبل هـذا الوقـت
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رسنا وتكونت مـنهم هيئـة مدااألساتذة السعوديني يف القيام بمهمة التعليم ب

 .تدريس ممتازة فالواجب أن يكونوا من أنفسهم مجاعات للبحث والتأليف

أما أهم أسباب فقدان التأليف املدريس لدينا فهو عدم السـخاء املـادي 

 من قبل اهليئة القائمة عىل شؤون التعليم مع أنـه كـان ُيـب علينـا أن نرتسـم

يرية املعارف األساتذة املختصني كلف مدخطى من سبقنا يف هذا املضامر، فت

، بتأليف الكتب املدرسية نظري مكافأة مالية، ويكون التـأليف مجعيـًا ال فرديـاً 

أن يشرتا أكثر من شخص يف تأليف الكتاب الواحد كي يكون املجهود   أي

موزعًا ويكون امليدان فسيحًا للمناقشة بني املؤلفني يف ما يعرض هلم وهنـاا 

عــالن عــن مســابقات يف التــأليف وهنــا جتــد اإلدارة طريقــة أخــرى وهــي اإل

ود فئة أخرى مـن هفرصة طيبة الختيار الصالح من املؤلفات وجتد كذلك جم

الباحثني ممن ليسوا يف سلك التعليم، وال شك أن كال الطريقتني سوف تنتج 

إنتاجًا خصبًا إذا أنشئت شعبة خاصة بمديرية املعارف تقوم باإلرشاف عـىل 

 .يف والرتمجةشؤون التأل

ذلك هذه قضية من قضايانا التعليمية ُيب أن نوجه مهنا إليها فنتالىف ب

عـىل القـائمني بشـؤون الثقافـة  مستعصـياً لـيس  نقصًا نشـعر بـه كـام أن حلـه

 .والتعليم
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)أمثالنا العامية

) 

(1) 

إىل أربع سنوات مضـت،  الذاكرة ــ وأنا أكتب هذا البحث ــ ترجع يب

بجامعة فاروق األول باإلسكندرية، فقد جـرى البحـث يف  حينام كنت طالباً 

هذا املوضوع بـني أسـتاذي الـدكتور عبـد املحسـن احلسـيني، وبينـي، كنـت 

أذكر له مثاًل من أمثالنا العامية فيذكر ما يقابله يف العامية املرصـية ثـم نرجـع 

لـب فنذكر ما يقابـل املثلـني يف العربيـة الفصـحى، وانتهينـا يف هـذا إىل أن أغ

األمثال سواء يف العامية املرصية أو احلجازية تتفـ  يف املعنـى وربـام وجـد مـا 

يقابلها يف العربية الفصحى، وتفرتق يف أن البيئة هلا األثـر الفعـال يف تصـوير 

املثل واشـتقاقه ، فاملـدن السـاحلية نجـد صـورها ومظـاهر حياهتـا العامـة يف 

تقها الشـخص ممـا حيـيط بـه مـن أمثال سكاهنا، تلك األمثال الشعبية التي يش

عادات وتقاليد وطرائ  املعيشة وهكذا نستطيع أن نتصور  البيئة التـي صـيل 

 .فيها مثل من األمثال

وإذا رجعنا إىل أمثالنا العامية نستعرضـها ونرجـع كـل مثـل إىل بيئتـه ، 

فمـن أمثالنـا الشـائعة . نستطيع يف بعضها أن نعنّي العرص الذي قيل فيه املثل

والشـك أن هـذا املثـل ( العاري يف القافلة أمـني: )جتري عىل كل لسان التي 

يصور لنا بيئة خاصة بل صور لنا عرصًا بعينه، حينام كانـت قوافـل احلجـاج 

                                                 

 .110، ص (م0211هـ، أبريل مايو 0492رجب )، جملة املنهل: املصدر (*)
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البـدو مـن قطـاع الطـرق وحيـث كـان احلـاج  لغارةبني املدن احلجازية هدفًا 

ومالـه  الذي يقطع آالف األميال قاصدًا احلـج والزيـارة ال يـأمن عـىل روحـه

عنــدما يصــل ــــ بعــد العنــاء واملشــقة ــــ إىل هــذا البلــد الطــاهر ، وإذا أجهــد 

الباحث نفسـه لتصـور هـذه البيئـة التـي صـيل فيهـا املثـل السـالف الـذكر يف 

عرصنا احلارض ال ُيد هلا أثرًا فقد انقرض ذلك العرص الذي ال يأمن فيه عىل 

ك شـيئًا، وهـا نحـن أوالء نفسه بالقافلة املسافرة سوى العاري الذي ال يملـ

اآلن نجد البدوي يف هذا العرص ال يستطيع أن يلتقط متاعًا منسـيًا يف جـوف 

 .الصحراء ناهيك بإغارة مسلحة عىل احلاج

ونجد يف أمثالنا العامية ما اشت  من مثل عريب قديم ثم صـيل يف عبـارة 

السـوء  فر حفرةايا ح)عامية ونستطيع مالحظة ذلك يف مثلنا العامي الدارج 

ام الشك فيه أن هذا املثل مـا هـو إال  حتـوير وحتريـف للمثـل مف( ياواقع فيها

فهـو ال خيتلـف عنـه إال يف ( من حفر حفرة ألخيه وقع فيهـا : )العريب القديم

ما يمدح السوق إال الـيل : )صياغة العبارة بني الفصحى والعامية ومثل ذلك

مـا حامـد )للمثـل العـريب فهـذا املثـل هـو اآلخـر حتريـف وحتـوير ( ربح فيـه

عىل أن ذلك ال نجده يف كثري مـن األمثـال الدارجـة ( السوق إال من ربح فيه

 .العامية

وسيجد الباحث يف أمثالنا العامية كثريًا منها له مقابل يف اللغـة العربيـة 

الفصحى معنى ال لفظًا وغرضًا ال مبنى، فنحن نرضب املثل يف جتمع رجال 

لذي ُيمـع بـني الشـخص ومثيلـه يف االنسجام االسوء بعضهم مع بعض، و

ويقابلـه يف ( البيض الفاسد يتدحرج عىل بعضه: )خالق والعادات بقولنااأل
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فاحلالـة التـي يرضـب فيهـا مثلنـا ( واف  شن طبقة: )األمثال العربية القديمة

 .العامي هي نفس احلالة التي يرضب فيها املثل العريب اآلنف الذكر

لغرض من األغراض يسعى  يب يستكني ويتذلل نرى الرجل األوحينام

الرجـال عنـد : )إليه وأمل مـن اآلمـال يرنـو إليـه نقـول يف مثـل هـذا الرجـل

عىل أنه ال يشـرتط التـذلل يف مثـل هـذه احلالـة بـل يكتفـي أن ( أغراضها نسا

يقوم الرجل بعمل مل ينتظره منه لتحقي  آماله فنقول فيه هـذا املثـل ويتبـادر، 

ذهاننا حينام نرى هـذا الرجـل ، قصـة قصـري والزّبـاء، وذلـك وال شك، إىل أ

: وحيـنام نقـول يف أمثالنـا( ألمر مـا جـدع قصـري أنفـه: )املثل العريب املشهور

نة ومهمتها التي تقوم هبا وكلنا يعرف املقيّ ( نة يف الوجه الغلساحتارت املقيّ )

 :ا ل فيهذهاننا قصة املرأة العجوز التي قيليلة العرس تقفز إىل أ

ـــــوز تُ  ـــــعج ـــــونَ  يرّج ـــــةً  أن تك  فتي

 

 

ــ  ــد حلــب اجلنب ــدوق ــرُ  دَب وّ ان واح  الظه

 بكفهــــا اب  خضــــومــــا راعنــــي إالّ  

 

 

 هـــــا وأثواهبـــــا الصـــــفرُ يبعين وكحـــــل   

ـــــدُس    بيتهـــــا إىل العطـــــار حاجـــــةَ  ت

 

 

 (0)!؟وهل يصلح العطاُر ما أفسد الدهرُ  

 
                                                 

للمرّبد، حتقي  حممد أمحد الدايل، الطبعة الرابعة،  الكامل: ينظر. األبيات ألعرايب (0)

 .0/311م، 1113/ هـ0311مؤسسة الرسالة، : بريوت
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ة كتلـك فالشطر األخري من البيت الثالث أصبح مـثاًل يرضـب يف حالـ

نعـم فـإن ( ة يف الوجـه الغلـساحتـارت املقّينـ: )التي يقال فيها مثلنا العـامي

نة ال تستطيع أن تضفي مجاالً يأرس القلوب ، عىل العروس القبيحة فهـي املقيّ 

إذن حتتار يف مثل هذه احلالة، كام أن العطار ليس يف اسـتطاعته أن يصـلح مـا 

 .أفسده الدهر
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)أمثالنا العامية

) 

(2) 

ذكرت يف املقال السـاب  بعـض أمثالنـا العاميـة املتداولـة، وحاولـت يف 

بعضها أن أحـّدد تارخيـه بقـدر االسـتطاعة، كـام حاولـت يف الـبعض اآلخـر 

. مقابلتــه بــام ورد يف األمثــال العربيــة القديمــة، وأن أحــّدد صــلة هــذه بتلــك

صادقًا،  والشك أن األمثال ــ كام نعرف مجيعًا ــ تصور أخالق األمة تصويراً 

وتنعكس عليها خصائص الشعب بام فيها من فضائل أو رذائل، وهـي متتـاز 

إىل جانب ذلك أهنا تستمد صورها من صميم احلياة الشعبية فال تعتمد عـىل 

 .عقلية خاصة ممتازة كام هو الشأن يف اإلنتاج األديب عامة

 وإذا استعرضت بعض األمثال العامية وَجْدت فيها ــ من غري شك ـــ 

، صور البيئات املختلفة يف األمة ، بل صور العرص الذي قيل فيه ذلـك املثـل 

وأول ما خيطر يل من ذلك َمَثـل  دارج مل يعـد لـه يف قـاموس العرصـ احلـديث 

متسع، فنحن نقول للرجل الذي يطلب اليشـء بعـد فـوات أوانـه وانقضـاء 

، (ما ينفت ل َكْعكبعد العيد )أو ( بعد ما شاب وّدوه الُكتَّاب: )وقته املناسب

فاملثل األول يصور لنا عرص الكتاتيب، عرص اللـوح والـدرس، حيـث كـان 

ــائهم وحيــث كــان  ــه أبن ــاء لتوجي ــو إليهــا اآلب ــة التــي يرن ــاب هــو الغاي الُكتَّ

                                                 

 .192، ص (م0211هـ، مايو 0492شعبان )، جملة املنهل: املصدر (*)
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الشخص يقيض ربيع عمره يف استظهار الدرس عن ظهـر قلـب؛ وهـا نحـن 

ديث بـني املكتبـات اآلن نرى أن ذلك العرص قد تالشى أمام أنوار العلم احل

واملعامل التي تزخر هبا كل مدرسة يف عرصنا احلارض ونكاد نجد مثاًل قريبـًا 

وهـو كمثلنـا العـامي ( الصيَف ضّيعت اللبن)هلذا املثل يف العربية الفصحى 

 .ب اليشء بعد زواله وانقضاء زمانهلُيرضب لط

والشك أنه قد عرض لـك ذات يـوم أن رأيـت ابنـًا ألحـد أصـدقائك 

د يكون صورة ثانية ألبيه فيه خصائص والده مصـغرة وفيـه مـا يمتـاز بـه يكا

لـه، وفيـه مـا اشـتهر بـه والـده ( ماركـة مسـجلة)والده من عادات أصبحت 

، هـذا (ولـد الـوز عـوام: )إلخ أمل تقل له عـىل سـبيل التمثيـل... ومن... من

مثــال املثــل العــامي لــه مقابــل يف العربيــة الفصــحى وفــيام انتقــل إلينــا مــن األ

فـإن الوراثـة هلـا األثـر العظـيم يف ( ومن شـابه أبـاه فـام ظلـم: )القديمة وهو 

انتقال خصائص األب البنه بل وعاداته وأخالقه واالبن يتـدرج مـن صـغره 

 .عىل ترسم والده؛ ويرى فيه املثل األعىل الذي ُيب أن يقتدي به

ملثـل يف ويرضـب هـذا ا !(القرد يف عني أمه غزال: )ومن أمثالنا العامية

حالة ما إذا طغت العاطفة يف احلكم عىل العقل؛ ونرى يف هذا املثل كيـف أن 

احلب يظهر األشياء يف غري مظهرها احلقيقي وُيعلنا نحكم عىل األشياء من 

غري تقديرها بالقيم الصحيحة واملوازين العقلية، وهذا املثل العـامي يـذكرنا 

فكام أن القرد يبدو يف عني أمه ( عجبةكل فتاة بأبيها م: )باملثل العريب القديم 

 .غزاالً، كذلك يبدو األب يف عني ابنه رجاًل عظياًم ليس فيه عيوب الناس
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ويقول العريب إذا ما عرض له أمر ليس له فيه مصـلحة، وال يعنيـه منـه 

، وهذا املثل القديم منتزع كام يبدو من ألفاظه (ال ناقة يل فيه وال مجل: )يشء

م احليـاة البدويـة ومـن جـوف الصـحراء حيـث يعتمـد وتصويره، من صـمي

ويقابلـه لـدينا يف  يف مطالب حياته املادية البسـيطة، البدوي عىل ناقته أو مجله

 يعنينـي يف هـذا األمـر أي ال( ال يل يف التنور وال يف الطحـني: )أمثالنا العامية

عاميـة لـه وهكذا نرى كثريًا من أمثالنـا ال ،هتم به يف قليل أو كثرييشء؛ وال أ

 .ما يقابله من األمثال العربية القديمة



 

 

 وأبو الرواية.. ابن الثقافة
43 

 

 أمثالنا العامية

)باللغة العربيةوعالقتها بتطوراتنا 

) 

لقــد تنبــه البــاحثون املحــدثون أخــريًا ــــ ســواء مــنهم االجتامعيــون أو 

عقليتـه ولغتـه : اللغويون واألدباء إىل أمهيـة دراسـة الشـعب وطبقتـه العامـة

داته وتقاليده لينفذوا من ذلك ويتعرفوا عىل مـدى ومعامالته االجتامعية وعا

تطور الشـعب يف تلـك النـواحي موضـوع الدراسـة ؛ ومـدى تـأثره بالزمـان 

واملكــان؛ والشــك أن للزمــان واملكــان أثرمهــا الــذي ال ينكــر يف مجيــع تلــك 

فذلك الشاعر البدوي الذي عاش عمره يف البادية . النواحي التي ذكرهتا آنفاً 

طبعت صورها وأخيلتها يف شعوره فأنشد خلليفة مـن اخللفـاء فأثرت فيه وان

 :يمدحه

 أنت كالكلب يف حفاظـك للعـــ

 

 !ــهد وكالتيس يف قراع اخلطـوب 

 
 :ذلك الشاعر هو نفسه الذي أنشد أمام اخلليفة

ـــونُ  ـــ عي ـــني الرصـــافة واجل   ـــا ب  امله

 

 

 جلبن اهلـوى مـن حيـث أدري وال أدري 

 
                                                 

، (م0211هـ، سبتمرب، أكتوبر 0492ذو القعدة وذو احلجة )، جملة املنهل: املصدر (*)
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ولكن ال غرابة يف ذلك إذا عرفنا أنه مل ينشد  والفرق بني البيتني عظيم،

البيت األخري إال بعد أن عاش ببغداد عاصمة اخلالفـة العباسـية بـني املنـاظر 

اخلالبة والطبيعة الفاتنة والرتف واحلضارة والتمدين فرق وجدانه وشـعوره 

 .فكان من ذلك نتاج رقي  خالب يبدو عليه تأثره ببيئته اجلديدة

ة أوىل تلك النواحي بالدراسة والبحث، فكلنا يعرف أن وأمثالنا العامي

األمثال نتاج قرحية الشعب يف طبقته العامة؛ وهي تصـور البيئـة الشـعبية كـام 

هي يف لغتها وطباعها وعاداهتا وأخالقها كام أهنـا تتطـور مـع الـزمن يف رقيـه 

الـذي  وانحطاطه وتتأثر بأخالق اجليل وعقليته تقدمًا وتأخرًا، فـالعريب األيب

عــاش يف الصــحراء وجبــل عــىل الرصــاحة شــأن مــن يعــيش يف تلــك البيئــة 

الفسـيحة بأفقهــا الرحــب وســامئها الصـافية وشمســها املحرقــة ال يمكــن أن 

إذا كـان )و( الرجـال عنـد أغراضـها نسـا: )يتمثل بام يتمثل به اجليل احلارض

قـد  فهـذا املثـل األخـري يمثـل جـيالً ( لك عند الكلب حاجه قل له يا سـيدي

انحلت أخالقه وانمحت من قاموسه تلـك املثـل العليـا التـي كـان يعتـز هبـا 

رائه املـروءة والرشـف العريب والتي كانت من أهم مقومات البدوي يف صـح

ام تطور الزمن وتطورت معه أخالق أهلـه وأصـبح مـن أهـم مـا واإلباء ؛ فل

نتيجـة يشغل به الشخص نفسه أن يقيض حاجته التي يبغيها وأن يصـل إىل ال

من غري نظر إىل الواسـطة مرشـوعة أو غـري مرشـوعة مـا دام يف ذلـك حتقيـ  

يف هذه البيئة ويف هذا الوسط الذي انحدرت أخالق .. للغاية التي يرنو إليها

مـا دام ( يـا سـيدي)أهله نشأ هذا املثل فاستسهل الشخص أن يقول للكلب 
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ثـال بتطـور الـزمن هبذه الصورة التي أسلفت تطورت األم. أنه يف حاجة إليه

 .وتلونت بأخالق اجليل الذي نشأت فيه

هذا من ناحية، ومن ناحية أخـرى فـإن األمثـال كـام قلـت آنفـًا صـورة 

صادقة لعادات الشعب وطباعه وأقصـد بالشـعب هـذه الطبقـة العامـة التـي 

متثل الرجل الشعبي بام فيه من خصائص ومميزات فليست األمثال وقفًا عـىل 

إلنتاج األديب مثاًل من شعر ونثر فهذا اإلنتـاج األديب يكـاد طبقة دون طبقة كا

يكون وقفًا عىل طبقة معينة متتاز عن غريها بصدق النظرة والثقافة إىل جانب 

االستعداد الفطري بعكس األمثال التي تعد نتيجة لنظـرات الرجـل العـامي 

 الكتب للحياة، هذا الرجل الذي مل يثقف عقله ومل يتعلم ومل يدرس احلياة يف

وإنام درس احلياة من احلياة نفسها فجـاءت أمثالـه صـورة لبيئتـه التـي عـاش 

فيها وتقلب بني أحضاهنا وذاق حلوها ومرها، ومن هنا نستطيع التفرقة بني 

أمثال األمة البحرية وأمثال األمة الصحراوية، فتلك البيئة ختتلـف عـن هـذه 

وختتلـف نظـراهتم إىل  كل االخـتالف فـال غـرو إذن أن ختتلـف أمثـال أهلهـا

وعنـد : )احلياة نتيجة ملا يعيش فيه الشخص منهم، وقـد قـال العـريب القـديم

بينام نسمع اآلن مثاًل عىل نمط هذا املثل صيل عىل غراره ( جهينة اخلرب اليقني

والنـاخودة هـو رئـيس املركـب ( اخلرب عند النـاخودة: )وقيل يف غرضه وهو

هـذا  نا هذا املثل أو سمعه يتصور بيئـةأحدالبحري، فال شك إذن  إذا ما قرأ 

املثل وكيف أوحت به إىل من يعيش بني أحضان البحر وترتاءى أمـام عينيـه 

صباح مسـاء هـذه املراكـب البحريـة يف غـدوها ورواحهـا ورحيلهـا وإياهبـا 
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فأوحت إليه هذه املناظر املتكررة هذا املثل وغريه من األمثال وأصبح سـهاًل 

 .إنه مثل بحري ألمه بحرية :غريه واستطعنا أن نقول علينا أن نميزه عن

مــع الزمــان وتتلــون باملكــان وتصــطبل بالبيئــة يف  واألمثــال كــام تتطــور

تطورها ورقيهـا وانحطاطهـا  أفكارها العامة، هي كذلك تتطور مع اللغة يف

ألهنا صورهتا ومرآهتا التي تنعكس عليهـا تلـك البيئـة  ؛بلغة البيئة فهي جتيء

من عوامل الرقي واالنحطاط، فاألمثال العربية القديمة وصلت إلينا  بام فيها

وقـد كانــت هـي الفصـحى التــي ( لغــتهم الدارجـة)بلغـة العـرب األقـدمني 

يتعلمها جيلنا احلارض من الكتب حاملا تتداول أمثالنا احلديثة بلغتنـا العاميـة 

 التي هي صورة مشوهة للعربيـة الفصـحى القديمـة فجـاءت صـورة للغتنـا

مـن هـذا نخـرج بنتيجـة حمتومـة مقـررة وهـي أن  .اليومية املتداولـة الدارجـة

 ؛األمثال تتطور مع اللغة فال يعقل أن ينشأ مثل حديث بلغة عربيـة فصـحى

 .ألهنا ليست لغتنا الدارجة التي نتداوهلا يف معامالتنا اليومية العادية
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)الشاعر األمري

) 

وكـان الشـاعر يف القبيلـة يقـوم كان الشعر يف اجلاهلية ديـوان العـرب؛ 

مقــام الصــحيفة يف العهــد احلــديث؛ حيمــي ذمارهــا يف املجتمعــات واألعيــاد 

واملواسم؛ ويتغنى بمفاخر قبيلته فيسري شعره بني القبائل وينترشـ يف الفيـايف 

وينشــده املنشــدون هــذه مكانــة الشــعر عنــد العــرب ومنزلــة  ويرويــه الــرواة

يلة أن ينبل شاعر من بنيها ينـافح عنهـا الشاعر لدهيم؛ لذلك حرصت كل قب

ويتغنى بمفاخرها، عىل أن قريشًا عىل ما هلا من مكانة ممتـازة بـني العـرب يف 

جاهليتهم؛ كان حظها من الشعر حظًا يسريًا ، فلم ترضب فيه بسـهم وافـر، 

فــروت كتــب . ومل تنجــب الشــاعر الفحــل الــذي تفتخــر بــه وتتغنــى بشــعره

ل قريشًا يف كـل يشء إال الشـعر، فلـام نجـم يف األدب أن العرب كانت تفض

قريش عمر بن أيب ربيعة واحلـارث بـن خالـد وأرضاهبـام أقـرت هلـا بالشـعر 

 .أيضاً 

وشاعرنا األمري موضوع هذا البحث هو احلارث بن خالـد املخزومـي 

أحد رساة مكة وأعياهنا وأمريها يف عهد عبد امللك بـن مـروان، وقـد كـان ذا 

قريش ، وكان أخوه عكرمة بن خالد حمدثًا جلياًل مـن  قدر وخطر ومنظر يف

                                                 

م، ص 0210أبريل  –هـ، مارس 0431مجادى اآلخرة )، جملة املنهل: املصدر (*)

133. 
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وجــوه التــابعني وقــد روى عــن مجاعــة مــن الصــحابة ، ولــه أخ آخــر يســمى 

وقد نشـأ احلـارث يف عرصـ األمـويني؛ ذلـك . عبدالرمحن وكان شاعرًا أيضاً 

العرص الذي انتقلت فيه اخلالفة مـن احلجـاز إىل الشـام وتغـرّي بـذلك جمـرى 

لذلك تغريت مظاهر احلياة العربية يف احلجاز، ومن أهـم مـا  السياسة؛ وتبعاً 

أثر يف هذه احلياة تلك االجتاهات احلديثـة يف سياسـة األمـويني نحـو احلجـاز 

وساكنيه، فقد جعل األمويـون مـن بـراجمهم املوسـومة  ف القرشـيني إىل 

 اللهو والرتف وإغـداق األمـوال واملـوايل علـيهم ليـأمنوا جـانبهم يف املطالبـة

الفـرا  لشـباهبم، وقـد  باخلالفة وإبعادهم عن أرسار السياسة العربية وهتيئـة

كام نشأ . نشأ عن تلك العوامل ركون الشباب يف احلوارض إىل اللهو والعبث

عن هذا الفـرا  الـذي شـعر بـه شـباب الباديـة أن وجـد متسـعًا مـن الوقـت 

مجيـل وكثـري  عفيف بالباديـة بـرز فيـه : للنسيب واحلب، فظهر الغزل بنوعيه

 .وأشباههام، ومرتف باملدن تزعمه عمر بن أيب ربيعة واحلارث وأمثاهلام

ولظهور الغناء يف ذلـك العرصـ أثـر يف ترعـرع هـذا النـوع مـن الشـعر 

فالنسيب مادة الغناء الطبيعية، وقـد كـان املغنـون قبـل ذاا يتنـاولون نسـيب 

ى وجــدوا يف اجلـاهليني واملخرضــمني فــام إن بـز  نجــم عمــر وأصـحابه حتــ

 .أشعارهم مادة خصبة لغنائهم فأخذوا ذلك الشعر وغنوا به

د سـيدًا يف هذا العرص ويف هذه البيئة املنعمة املرتفة نشأ احلارث بن خال

معًا من بني شباهبم املرتف، وقد ترعـرع كشـاب من سادات قريش ونجاًم ال

يــه ونبــل، مرمــوق لــه مكانتــه يف احليــاة االجتامعيــة، وقــد قــال الشــعر فــربز ف

وانرصف بحكم تربيته ونشأته وبيئته إىل مـا انرصـف إليـه عمـر مـن التغـزل 
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حزن الظرفـاء عـىل  وقول النسيب؛ وقد احتل مركز عمر بعد موته، وأصبح

« سـوداء»لـه إال رسورهـم بظهـور احلـارث، فقـد كانـت موت عمـر ال يعد

ل باملدينة مشغوفة بشعر عمـر وكانـت مـن مولـدات مكـة فلـام ورد عـىل أهـ

املدينة نعي عمر أكربوا ذلك واشتد عليهم وكانـت السـوداء أشـدهم حزنـًا 

عليه وجعلت ال متر بسكة من سـكك املدينـة إال ندبتـه فلقيهـا بعـض فتيـان 

خففي عنك فقد نشأ ابن عـم لـه يشـبه شـعره فقالـت أنشـدين : مكة فقال هلا

 :بعضه فأنشدها قصيدته

ــــى ــــداة من ــــا نحــــروا غ  إين وم

 

ــامر يؤو  ــد اجل ــا العُ عن ــده  (0)ُل ْق

 
احلمـد هلل الـذي مل يضـيع : فجعلت متسح عينيهـا مـن الـدموع وتقـول

 .حرمه

هكذا انطل  احلارث يف هذه األجواء الفساح، أجـواء اخليـال والشـعر 

ومل يتسـنم  قـرب طرقـهُيريض عاطفته اجلياشة، عـىل أنـه مل يأخـذ األمـر مـن أ

ومعرفـة بلهجاهتـا ال الشهرة من أي ـ سـبلها فقـد كـان عـىل علـم بالعربيـة 

تشغله الشواغل عنها، ومن ذلك مـا يرويـه صـاحب األغـاين عـن معـاذ بـن 

 :العالء قال

أي )ج استبضــعني احلــروف كــان أخــي أبــو عمــر بــن العــالء إذا مل حيــ

فقدمت سنة من  :سأل عنها احلارث بن خالد وآتيه بجواهبا، قالأ( الكلامت

                                                 

 .4/0012األغاين  (0)
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يـا معـاذ هـات مـا : لـام رآين قـالالسنني وقد واله عبد امللك بن مروان مكة ف

 .معك من بضائع أيب عمر فجعلت أعجب من اهتاممه بذلك وهو أمري

منزلته يف الشعر فلم تكن تقل عن منزلة عمـر، وكانـت تظهـر عـىل  أما

سيامء شعره تلك االرستقراطية القرشية التي نشأ فيها؛ ويصور لنا يف شـعره 

، وقد اعرتف لـه كثـري هبـذه املنزلـة تلك البيئة املرتفة التي عاش بني أحضاهنا

جالسًا يف فتية من قريش إذ مـر هبـم أحـد ( كثري  )التي أرشنا إليها ، فقد كان 

افعلـوا، : هل لك أن نسمعك غناء هذا فإنه جميد، فقال: املغنني فقالوا لكثري  

 :فدعوا به فسألوه أن يغنيهم قول كثري  

 طــــالل  األ ملَ معــــا هــــال ســــألَت 

 

 وهـن بـوايل رضن باجلزع من ُح  

ـــزةَ   ـــلّ ُخ  ســـقيًا لع ـــي َس ـــات  قيا هل

 

 مـالل  مـن أ إذ نحن باهلضـبات   

ــــاإذ ال تكلّ   ــــان كالمه ــــا وك  من

 

ــــنَ   ــــاًل نَف ــــال  ؤمّل ــــن األنف  ه م

 
فغناه فطرب كثري  وارتاح واستحسن القوم قول كثري  وقـالوا لـه يـا أبـا 

خالد حيث  بىل، احلارث بن: صخر ما يستطيع أحد أن يقول مثل هذا، فقال

 :يقول

ــــداةَ  ــــا نحــــروا غ ــــى إين وم  من

 

ـــد اجلـــامر تؤودهـــا العُ   ـــعن  ُل ْق

ــــ  ــــو ُب ــــىل مســــاكنهاّد ل  لت أع

 

 ها يعلــوفلُ ال وأصــبح ُســفْ ُســ 

 مغناهـــا بـــام احتملـــت لعرفـــُت  

 

ــُل   ــا قب ــي الضــلوع ألهله  (0)من

 
                                                 

 .4/0090األغاين (0)
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ف اسـتطاع أن يـكشيًا خمزوميًا ــ كام أرشنا ــ فكان احلارث بن خالد قر

ية مكة، وسياسة األمويني معروفة جتاه القرشـيني ؟ وللجـواب يصل إىل وال

عىل ذلك ُيب أن نعرف ميول احلارث وأهواءه السياسية، فقد ورد نـص يف 

بني خمزوم كلهم كـانوا زبرييـة مـا عـدا احلـارث بـن )كتاب األغاين وهو أن 

 بذلك استطاع عبد امللك أن يأمن من جانبه يف توليته( خالد فقد كان مروانياً 

عىل إمارة مكة زمنًا ما و هو إىل جانب ذلك من رساة مكة وساداهتا، عـىل أن 

املصــادفة لعبــت دورهــا يف ذلــك فإنــه ملــا ويل عبــد امللــك اخلالفــة وفــد عليــه 

احلارث يف دين كان عليه فظهرت له منه جفوة وأقام ببابه وقتًا ال يصـل إليـه 

 :فانرصف وقال فيه

 عيني عليهـا غشـاوة   إذْ  صحبتَك 

 

 هـانفيسـ ألومُ  عُت قطَّ  فلام انجلْت  

 ومايل وإن أقصيتني مـن رضاعـةن  

 

 هاضيمُ وال افتقرت نفيس إىل من يَ  

 حتى كأنام عليك النفَس  عطفُت  

 

 (0)بؤيس أو عليـك نعيمهـا بكفيَك  

 
وبلل عبد امللك خربه فأرسل إليه من رده من طريقه ، فلام دخـل عليـه 

أيت عليك يف املقام ببايب غضاضة أو يف يا حارث أخربين عنك هل ر: قال له

ال واهلل يـا أمـري املـؤمنني؛ قـال فـام محلـك عـىل مـا قلـت : قصدي دناءة؟ قال

فـاخرت إن شـئت : جفوة ظهرت يل كنت حقيقًا بغري هذا، قال:وفعلت؟ قال

                                                 

 .4/0094األغاين  (0)
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ختــار اأعطيتــك مائــة ألــف درهــم أو قضــيت دينــك أو وليتــك مكــة ســنة ف

 .احلارث والية مكة

ته ملكة، نرى فيها كيف لعبت املصادفة دورها، كام تبدو هذه قصة والي

ارث وأثر تربيته يف سلوكه فحـني طـال بـه املقـام لنا ــ من خالهلا ــ نفسية احل

وحني شـعر بـاجلفوة مـن  بباب اخلليفة أبت نفسه عليه أن يمكث وقتًا آخر،

 .عليه إباؤه أن ينتظر فأخذ طريقه إىل مكة اخلليفة أبى

مل يطل به الوقت يف واليته ملكة فقد كـان الرجـل كلفـا  عىل أن احلارث

أخـر : بالغزل وكان هيوى عائشة بنت طلحة فحجت عامئـذ فأرسـلت إليـه

الصالة حتى فرغت مـن  وافأمر املؤذنني فأخر. الصالة حتى أفر  من طوايف

طوافها، ثم أقيمت الصالة فصىل الناس وأنكر أهل املوسـم ذلـك مـن فعلـه 

خلليفة عن والية مكة فلم هيتم بذلك بـل رحـب بـه مـا دام وأعظموه فعزله ا

 :فيه إرضاء لقلبه وهواه وقد قال يف ذلك خماطبًا حمبوبته

ــ ــأن ســخطت   ْب مل أرّح  ولكــن ب

 

 ا وأهــالن رضــيت عنّــمرحبــًا أ 

 البــــد إن وجهــــًا رأيتــــه ليلــــةَ  

 

ـــه انثنـــى اجلـــامُل ر    وحـــالَّ  علي

 بـه املـز لـو سـألُت  وجهك البدرُ  

 

 (0)استهالّ  واجلامل   حلسن  من اَن  

 
ودع إمـارة مكـة ومـا يسـتتبع ذلـك مـن جـاه  إىل آخر القصيدة وبذلك

هذه حياة الشاعر األمري الذي عاش لفنه، الشاعر الـذي كـان أحـد . عريض

                                                 

 .4/0033األغاين  (0)
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أفراد قالئل جعلوا الغزل فنًا مستقاًل بعد أن كان يعالج يف تضاعيف الفنـون 

ن وسيلة لغريه، وجعلوا القصـة عـالوة األخر، واختذوه غاية لذاته بعد أن كا

عىل ذلك  ــ طابعًا هلذا الفن من الشعر فأضافوا بذلك جمدًا إىل أجماد قـريش، 

وكملوا نقصًا كانت تشعر به بني القبائل فاعرتفت هلا العـرب ـــ منـذ ذاا ـــ 

 .كانت ال تقر هلا بهأن بالشعر بعد 
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)العرجي شاعر الغزل

) 

مـن  األقطـار ـــ حـني آلـت إلـيهم اخلالفـة ـــ رسم بنو أمية لكـل قطـر 

سياسة خاصة يتمشون عليها جتاه سـكانه، وكـان نصـيب القرشـيني سـكان 

احلجــاز مــن تلــك السياســة إبعــادهم عــن املطالبــة باخلالفــة وصــدهم عــن 

االتصال بأحد من ذوي املكانة يف البالد املفتوحة، ولكـنهم أغـدقوا األمـوال 

ونشــأت طبقــة مــن  ،شــأ الشــباب عــىل الــرتفلفــرا  هلــم فناعلــيهم وهيئــوا 

الشعراء اختذت الغزل فنا مسـتقاًل بذاتـه وجعلتـه غايـة بعـد أن كـان وسـيلة 

لغريه وتقليدًا تبدأ به القصائد، وقد كان هذا الغزل أو هذا الفن املسـتحدث 

مرتفًا باملدن تزعمه عمر بن أيب ربيعة،  : يف الشعر نوعني تبعًا للبيئة والتقاليد

 .ًا بالبادية يتمثل يف شعر مجيل وأصحابهوعفيف

والعرجي موضوع هـذا البحـث ـــ هـو أحـد الشـعراء الـذين ترسـموا 

خطى عمر بن أيب ربيعة ، وهو عبد اهلل بن عمر بن عمرو بن عثامن بن عفان 

كناه بالَعْرج جهة الطائف، والعرج كـام ذكـر يـاقوت سوقد لقب بالعرجي ل

 .امعة يف وادن من نواحي الطائفاحلموي يف معجم البلدان قرية ج

وقد نشأ العرجـي يف خالفـة األمـويني ويف بيـت ينتمـي بصـلة النسـب 

والقربى إىل أصحاب اخلالفة وترعرع بني أحضان العز والسـؤدد وقـد كـان 

                                                 

 .440، ص (م0210أبريل  –هـ، مارس 0431رجب )، جملة املنهل: املصدر (*)
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له مال كثري وأرض واسـعة تـدر عليـه مـا يكفـل لـه العـيش الرتيـب واحليـاة 

ـــ يشـعر بـالفرا  يف حياتـه وحيـس وكـان ـــ كأقرانـه ولداتـه . اهلانئة السعيدة

بــالفتوة ودم الشــباب ي ــي يف عروقــه ويــرى احليــاة الالهيــة بــام فيهــا مــن 

رضوب االستمتاع عريضة أمام ناظريه فنشأ كغريه مـن شـباب قـريش عـىل 

حب اللهو والصيد فكان حريصًا عليهام مشغوفًا هبام أيام شغف وكان له من 

لعرجـي ناحيـة امر عىل أن لي يف هذا املضثروته الواسعة أكرب معني عىل السع

هامة قد انفرد هبا دون غريه من هذا الشباب املرتف الذي وصفناه وربام كان 

كانـت يف بعـض  لصلته وقرابته من بيت اخلالفة أثر يف ذلك، ذلك أن حياتـه

 األحيان متيل إىل اجلد، وكان يشعر بـأن للمجتمـع املسـلم الـذي يعـيش فيـه

رضيبة ُيب أن يدفعها هلذا املجتمع من ماله ومن دمه؛ فقد حقًا عليه وأن له 

كان العرجي شجاعًا يشارا املسـلمني يف غـزواهتم بـأرض األعـداء فرّشـق 

وغـّرب مــع هـذه اجليــوش الفاحتـة املنترصــة وبـىل احلــروب وعـرف املعــارا 

وقــد ورد أنــه كــان مــن الشــجعان املعــدودين مــع  ،وخــرب الرضــب والطعــن

كام كان إىل جانب ذلـك كـرياًم مـن ذلـك  ، أرض الروم يف مسلمة بن الوليد

الصنف الذي يتصف باإليثار، وكان كرمه مرضب األمثال فقد جاء أنه بـاع 

أمواالً عظامًا كانت له وأطعم ثمنها يف سبيل اهلل ثم نقد ذلك كله، وكان قد 

وكان الغالمـان يوقـدان النـار فـإذا  ،اختذ غالمني فإذا كان الليل نصب قدره

. م واحد قام اآلخر فال يزالن كذلك حتى يصبحا يقول لعل طارقًا يطـرقنا

كام ورد أنه كان غازيـًا فأصـابت النـاس جماعـة فقـال للتجـار أعطـوا النـاس 
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بوا فبلل عرشين ألف دينار تعطون فلم يزل يطعم الناس حتى أخصوعيل ما 

ملال أح  بيت ا: فألزمها العرجي نفسه، وبلل اخلرب عمر بن عبد العزيز فقال

ومن ذلـك نـرى أن العرجـي إىل .هبذا، وقىض التجار حقوقهم من بيت املال

خلصــائص التــي جانــب هلــوه وعبثــه كــان جــادًا يف حياتــه العامــة، كــام نــرى ا

لم التــزال تشــغل جانبــًا مهــاًم مــن نفســه وعاطفتــه اخــتص هبــا العــريب املســ

ــه املســلم يف ذلــك احلــني ــز ب ــار  وتفكــريه، فقــد كــان مــن أهــم مــا يتمي اإليث

والشجاعة ومشاركة اجلامعة يف الرضاء والعطف عىل الضـعيف، والعرجـي 

 .كام رأينا كان يتميز بجميع هذه الفضائل

هذه احلياة التي عاش العرجـي بـني أحضـاهنا متـأثرًا بـام فيهـا مـن جـد 

د اظمـه يف عـدنو احة ُتلقي لنـا ضـوءًا عـىل شـعره عنـد دراسـته، فحـني ن

مثـال عمـر بـن أيب ربيعـة واحلـارث املخزومـي ـــ أفـني الشعراء الغزلني املرت

طالب اجلامل أنى وجد ــ نستطيع أن نجد يف شـعره مـا يـربر ضـمه إىل هـذه 

ولكـن حيـنام نتعمـ  يف دراسـة هـذا الشـعر  ، الفئة من شـباب قـريش املـنعم

ونتلمس الدوافع إليه ونبحث عن روافده يف حياة العرجـي نفسـه ويف البيئـة  

لتي كـان ينتمـي إليهـا نجـده قـد اسـتخدم شـاعريته يف أغراضـه االجتامعية ا

كام نجد أنه مل يقترصـ عـىل قـول النسـيب  ، واختذ الغزل سّلاًم هلذه األغراض

للنسيب، فالعرجي من أحفاد عثامن بن عفان ريض اهلل عنـه تصـله باخللفـاء 

األمويني صلة النسب والرحم والقربى، والشـك أن مـن بعـض آمالـه التـي 

دف إليها أن يتوىل إمارة مكة ويرى نفسـه أحـ  النـاس هبـذا املنصـب كان هي
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ومها صفتان ُيب . بحكم صلته ببيت اخلالفة وما يتميز به من كرم وشجاعة

أن  تتوافرا يف األمري، هذا إىل جانب مـا أخـذ بـه نفسـه مـن االتصـال باحليـاة 

فقـد كـان  العامة واالشرتاا يف اجلهاد، ولكـن األمـور مل جتـر عـىل وفـ  رأيـه

هناا رجل ينافسه عىل هذا املنصب هو حممد بن هشام خال هشـام بـن عبـد 

خاله عىل مكة وكتب إليه أن حيـج بالنـاس  مللك فلام ويل األخري اخلالفة وىلا

 :فهجاه العرجي بأشعار كثرية منها

ـــجن  ـــام ح ـــيس بع ـــاَم ل ـــأن الع  ك

 

ـــرّيت    ـــمُ  تغ ـــكوُل  املواس  والش

ـــداءَ   ـــوا رســـوالً  إىل جي ـــد بعث  ق

 

 (0)الرسوُل  حَب ها فال ُص ليخربَ  

 
ومل يكتف  العرجي هبجاء حممد بن هشام وايل مكـة هجـاء مبـارشًا بـل 

استخدم طريقة أخرى ، ذلك أنه أخذ يتغزل بجيداء وهي أم حممد بن هشام 

كام تغزل بامرأته جربة عـىل طريقـة عمـر بـن أيب  ، من بني احلارث بن كعب

اإلفك ال املحبة وال املعنى من معاين الغـزل  ربيعة من حكاية الوقائع وافرتاء

ولكــن ليفضــح الرجــل بإشــاعة الشــعر عــىل ألســنة املغنــني، فمــن شــعره يف 

 :جيداء، قوله

                                                 

رشحه وحققه خرض الطائي ورشيد العبيدي، ( رواية ابن جني) العرجي ديوان (0)

/ هـ0431الرشكة اإلسالمية للطباعة والنرش املحدودة، : الطبعة األوىل، بغداد

وقد اعتمد دمنهوري عىل األغاين يف مجيع . بتقديم البيت الثاين 021م، ص 0219

 (.344ــ  429 /0 األغاين)شواهده 
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ــــ ــــُع ــــا ربَّ ــــودج   ةَ وجي علين  اهل

 

ــــك    ــــيل حَتْ  إنْ  إن  رجــــيال تفع

 تيحــــــــــــت يل يامنيــــــــــــة  إين أ 

 

 حج  ْذ من َمـ إحدى بني احلرث   

ـــــ نلبـــــُث    هحـــــوالً كـــــاماًل كلَّ

 

ــــا   ــــنهج  م  نلتقــــي إال عــــىل م

ــ   ومــا ذا منــى ْت يف احلــج إن حجَّ

 

 (0) ؟!مل حتجـــج   وأهلـــه إن هـــيَ  

 
 :كام يقول يف زوج حممد بن هشام

ــــ ــــفســــلّ  وجي عــــيلَّ ُع  رْبُ مي َج

 

 رُ فْ َســـ مُ وأنـــتُ  الصـــدودُ  فـــيمَ  

 منـــــى مـــــا نلتقـــــي إال ثـــــالَث  

 

 رُ ْفـــــبيننـــــا النّ  َق حتـــــى يفـــــر   

 بعـــــد احلـــــول يتبعـــــه احلـــــوُل  

 

 (1)والشـهرُ  هر إال احلـوُل ما الـد 

 
هذه احلالة النفسية التي سيطرت عىل العرجي وأثـرت يف سـلوكه جتـاه 

وايل مكة حممد بن هشام جعلت شعره يتخـذ لونـًا جديـدًا تفـرد بـه مـن بـني 

ما ُيعلنا نباعد قلياًل بينه وبني تلك الفئة عىل أن حياته التـي  أصحابه، وهذه

؛ ونشأته املنعمة ما زال هلام األثر يف طبع شعره أرشنا إليها واملتصفة باالتساق

هذه ناحية هامة تظهر جلية واضـحة . بطابع النسيب وهو املذهب البارز فيه

                                                 

شطر الثاين من لمع اإلشارة إىل أن رواية الديوان ل 11ــ  03ص  العرجي، ديوان (0)

 .«ال نلتقي إال عىل منهج»: البيت الثالث

 .يف بعض األلفاظ مع بعض االختالف اليسري 31، ص العرجي ديوان (1)
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أمام من يدرس شعر العرجي، فالرجل قد اختذ الغزل وسيلة للنيل من حممد 

 .بن هشام حني أعياه اهلجاء الرصيح وقرص به عن أن ينال مقصده

العابثــة فهــي صــورة مــن حيــاة عمــر بــن أيب ربيعــة أمــا حياتــه الالهيــة 

وصـيد ونسـيب  وأصحابه، شباب وفرا  وجـدة ومـا يسـتتبع ذلـك مـن هلـو

وتلمس للحسن يف جماليه وطلب للجامل أنى وجده، يعل  به ما قام حتى إذا 

ما ذهب أو زامحه ما هو أمجل منه غـادره وطـار وراء اجلديـد عـىل أن هـؤالء 

سـتخدام شـاعريتهم فقـد كـانوا يعرضـون للحسـان الغزلني قد تطرفـوا يف ا

يذكروهنن يف أشعارهم ويتقولون عىل العقائل من احلرائر وال يتورعون عن 

 .ذكر أسامئهن مما أوغر عليهم صدور الوالة فانتقموا منهم رش انتقام

وكان هؤالء الشعراء يسلكون أوعر الطرق ويلتمسون شتى الوسائل 

العرجي إىل جنبات الطـائف متنزهـًا فمـر للوصول إىل أغراضهم فقد خرج 

واألوقــص هــو حممــد بــن عبــد الــرمحن )بــبطن النقــع ونظــر إىل أم األوقــص 

وكان يتعرض هلا فإذا رأته رمـت بنفسـها وتسـرتت منـه ( املخزومي القايض

فبرص هبا يف نسوة جالسة وهن يتحدثن إليها فعرفها وأحـب أن يتأمـل إليهـا 

ًا عىل بكر له ومعه وطبا لبن فدفع إليه دابته من قرب فعدل عنها ولقي أعرابي

وثيابه وأخذ قعوده ولبنـه ولـبس ثيابـه ثـم أقبـل عـىل النسـوة فصـحن بـه يـا 

نعم ومال إليهن وجلس يتأمل أم األوقص وتواثب : أعرايب أمعك لبن؟ قال

من معها إىل الوطبني وجعل العرجي يلحظها وينظر أحيانًا إىل األرض كأنه 

أي يشء تطلـب يـا : يرشبن من اللـبن فقالـت امـرأة مـنهن يطلب شيئًا وهن
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فلـام سـمعت التميميـة !! قلبـي: أعرايب يف األرض، أضاع منـك يشء؟ قـال

العرجـي ورب الكعبـة ووثبـت وسـرتها : كالمه نظرت إليه فعرفته؟ فقالت

 :نساؤها وقلن له انرصف ال حاجة بنا إليك فمىض منرصفًا وقال يف ذلك

ـــوُل  ـــُل  لصـــاحبيَّ  أق ـــا يب ومث  م

 

 األلــيم   ذو الوجــد   املــرءُ  شــكاه 

 إىل األخـــــوين مـــــثلهام إذا مـــــا 

 

ـــــــتأوَّ   ـــــــةُ مؤر   هُ ُب  اهلمـــــــوم   ق

 راً ْهـــظُ  لقيـــُت  ي والـــبالء  ينْـــحَل  

 

ــأع  ــع  ب ــيم   أخــَت  ىل النق ــي مت  بن

ـــــام أن رأت عينـــــاي منهـــــا   فل

 

 عمـــيم   يف خلـــ ن  اخلـــد   أســـيَل  

ـــ  ـــي ُج  اً وثغـــر ،خـــرقن  ؤذرن وعين

 

ــون    ــَد قحــواألُ  كل ــم   ان وجي  ري

ــــــَح   ــــــنَ ــــــاا أتراهُب  ا دوين عليه

 

 (0)عـىل الســقيم و العائــدات  نَّـُح  

 
ثم جترأ العرجي عىل غري أم األوقص حتى انتهى بذلك إىل التغزل بـأم 

حممد بن هشام وامرأته مما أوغر عليه صدره، وقد دفـع العرجـي حياتـه ثمنـًا 

ار التي قاهلا فيه متطلبًا لذلك فإن حممدًا مل يزل مضطغنًا عليه من تلك األشع

سبياًل عليه حتى وجده فيـه وأخـذه وقيـده ورضبـه وأقامـه يف الشـمس أمـام 

الناس ثم حبسه وأقسـم ال خيـرج مـن احلـبس مـا دام لـه سـلطان فمكـث يف 

 :حبسه نحوًا من تسع سنني حتى مات فيه، ومن شعره وهو مسجون قوله

 فتـــى أضـــاعوا أضـــاعوين وأيَّ 

 

ــــوم     ثغــــر   د  وســــدا كرهيــــةن  لي

 
                                                 

 .مع بعض االختالف اليسري يف بعض األلفاظ 23، ص العرجي ديوان (0)
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ــــرتا   ــــد مع ــــا وصــــرب عن  املناي

 

 أســنتها بنحــري وقــد رشعــْت  

 يــــومن  كــــلَّ  يف اجلوامــــع   رُ رَّ ُأجــــ 

 

 فبــــا هلل مظلمتــــي وصــــربي 

ــــيهم وســــيطا   كــــأين مل أكــــن ف

 

 (0)وومل تكن نسـبتي يف آل عمـر   

 
عىل أن شعاعًا خافتًا من األمل كان يت ـب إليـه خـالل ذلـك الظـالم 

نه فقد كان يمني نفسه بأن ينرصـه اخلليفـة ويطلـ  احلالك املحدق به يف سج

 :رساحه وكان يتصور أن قيص بأمجعها ستغضب له

ــــةُ   بعــــد ريب سينرصــــين اخلليف

 

 رب عـن مسـاقيحني خُيْ  ويغضُب  

 ليســـــْت  بلقـــــاءُ  عبـــــاءة   عـــــيلَّ  

 

 سـاقي نصـَف  ُب غيّ عىل البلوى تُ  

ــــ وتغضــــُب   ــــا قيص   يب  بأمجعه

| 

 (1)قــاق  رَّ ال ث  مْ والــد   البيــت   طــنيُ ق 

 
ولكن اخلليفـة مل ينرصـه ومل تغضـب لـه قيصـ، فانطفـأت هـذه الذبالـة 

اخلافتة يف ركن مظلم من أركان السجن وانتهت بذلك حياة الشـاعر اجلـواد 

 .الشجاع

                                                 

 .مع بعض االختالف اليسري 43يوانه، ص د (0)

 .مع بعض االختالف اليسري يف بعض األلفاظ 043، 049، ص العرجي ديوان (1)
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)ة املفرتى عليه ــمعلم املدرس

) 

بالرغم مما يعرفه الكثري عن املهمة الشاقة التي يضطلع هبا معلم 

ه النشء إال أنه ما زالت هناا رواسب يف عقول البعض املدرسة يف توجي

 .حيملها عن املعلم ومركزه

بعد انتهاء احلروب السبعينية وانتصار أملانيا عىل  (بسامرا)لقد قال 

لقد غلبنا جارتنا بمعلم » :فرنسا كلمته املشهورة التي يمجد هبا املعلم

كل زمان ويف كل ففي هذا التمجيد الفخر كل الفخر للمعلم يف « املدرسة

 .مكان

وفيه كذلك إشارة للقوة التي توجه والقوة التي ترشد، تلك القوة 

الكامنة يف معلم املدرسة لو استطاع هذا املعلم أن يستخدمها يف خري الوطن 

 .ويستغلها ــ إىل أبعد احلدود ــ يف صالح املجتمع واملثل العليا

اآلداب ــ بمواطن عادي  التقيت ذات مرة ــ وكنت ال أزال طالبًا بكلية

سألني عن دراستي وختصيص يف اجلامعة، فأخربته بأين أدرس يف كلية 

اآلداب التي تؤهلني ألن أكون مدرسًا إىل جانب ما تؤهلني له يف النواحي 

يعني : راء وقال يف فتورنظر إيلَّ نظرة شز األخرى، وما أشد عجبي حينام
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ظهر عىل هذا املواطن الكريم أنه نعم ولكن فقي فني فلم ي: فقلت له (قيف)

 .قد فهم الفرق بني االثنني وصمت

وكام حدث ذلك معي حدث مع آخرين من طالب كلية اآلداب 

 .ومعاهد الرتبية

عىل أن ذلك وإن كان يظهر مقدار سوء الفهم ملهمة املعلم إال أن 

احلادثة قد مرت ومل ترتا لدي حالة نفسية حمددة وإنام بقيت صورهتا يف 

كريت كنكتة مستملحة تصور مقدار فهم كثري من الناس ملهمة املعلم كام ذا

زادت من شعوري بعظم املهمة امللقاة عىل عات  كل مثقف إلزالة هذا الفهم 

 .اخلاطئ من عقول بعض املواطنني

وهكذا مرت السنون ومارست التدريس يف أول حيايت العملية، 

 ، ح باب املعرفة أمام فلذات أكبادنافوجدت فيه حتقيقاً لرغبايت املمثلة يف فت

معرفة احلياة بام فيها من قبح ومجال وي  وع ، وفهم الوجود بام فيه من و

وفاء وجحود وإقبال وإدبار، وعلم هبذا الكون الزاخر بام فيه من كر وفر 

وجهاد وتضحية وإيثار ، هذه هي املعاين العامة واملعلومات األولية التي 

شؤنا يف قراءة كتاب احلياة قبل استيعاب الكتاب املدريس ُيب أن يتلقاها ن

 .املطبوع

ثم انتقلت بعد ذلك إىل سلك آخر غري سلك التدريس إال أن الذرة 

الكامنة يف نفيس ــ كمواطن عادي ــ ال تزال تشع يف كياين من آن آلخر 

ة والزالت هذه الذرة حتتفظ بالقوة الدافعة يف أوج سطوهتا وسيطرهتا إهنا قو
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الشعور بأن ملعلم املدرسة املكانة األوىل يف كل زمان ومكان، بيده كل 

اإلمكانيات لكي ُيعل من تالميذه رجاالً جديرين بتحمل مسؤوليات 

 .املستقبل

تداعت هذه اخلواطر إىل نفيس حينام ملست من أكثر خرُيي مدارسنا 

لطالب ألهنا تعد ا اق بأي كلية ما عدا كلية اآلداب؛الثانوية االلتح

 .للتدريس

إنه املوجه واملرشد والقائد . إن املعلم أعظم مما تصورون: يا هؤالء

 .والرائد

 فمتى نعقل كل ذلك ومتى نفهمه؟

وأنا ــ وإن بعدت قلياًل عن هذا السلك املرشف ــ إال أين أعرف أن 

أن حممدًا : أعظم املهامت ال تقع إال عىل عات  املعلم وأول ما عرفته ووعيته

 املعلم األول هو. 
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)رسالة املعلم يف عصر الذرة

) 

 ةيف مقال ساب  أن أعظم املهامت تقع عىل عات  معلم املدرس ذكرت

وأن بيده كل اإلمكانيات لكي ُيعل من تالميذه رجاالً يف استطاعتهم حتمل 

 .مسؤوليات وطنهم يف املستقبل

 عاتقه والشك يف أن أي شخص ال يستطيع القيام باملهمة امللقاة عىل

إال إذا تفهم حقيقة رسالته وتعرف عىل هدف هذه الرسالة ومن ثم يسعى 

 .يف تعبيد الطري  وهتيئته ألداء مهمته عىل الوجه األكمل

 فام هي رسالة املعلم وماهو هدف هذه الرسالة؟

خيطئ كثري منا حينام يظن أن رسالة املعلم تتمثل يف إلقاء درسه وتلقينه 

 .لتالميذه بعد حتضريه

إن رسالة املعلم أعظم وأخطر من ذلك، إذ إن املهمة األوىل التي ُيب 

أن يقوم هبا ويرعاها ح  الرعاية هي تربية شخصية التلميذ وتنمية مداركه 

إىل اخلري دون الرش،  العقلية وهتذيب دوافعه النفسية والوجدانية وتوجيهها

رف عىل هذا تاحة الفرص أمام تالميذه لفهم احلياة والتعوهو مكلف بإ

الكون الزاخر مع رشح ما يغمض عىل تالميذه من فهم جلانب من جوانب 
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احلياة وفتح مغالي  األمور التي يدق عىل عقوهلم الصغرية فهمها واإلحاطة 

هبا، ومكلف ــ إىل جانب ذلك ــ بأن ينمي يف تلميذه الشعور بالواجب 

مقدس ُيب املدريس فرض  واإلحساس باملسؤولية وإفهامه أن الواجب

كام ُيب عليه أن يبث يف . أداؤه والقيام به وأنه طري  النجاح والفالح

تلميذه الشعور بواجب اجلامعة نحوه وإفهامه بأن عالقته مع أقرانه هي 

عالقة الند بالند فال تدليل يف جمتمع املدرسة بل رعاية وعناية يف حدود 

 .األنظمة والقوانني املدرسية

لرسالة املعلم، أما هدف هذه الرسالة فهو هذه اخلطوط الرئيسية 

ختريج املواطن الصالح اجلدير بتحمل مسؤوليات املستقبل، مواطن لديه 

من املواهب وامللكات ما يستطيع به أن يترصف يف أمور نفسه أوالً وذويه 

  .ثانيًا وجمتمعه ثالثاً 

لعل املهمة كام تبدو ــ بعد هذا ــ عظيمة جدًا اليستطيع كثري من 

املعلمني حتقيقها ولكن األمر عىل عكس ذلك فهي سهلة التحقي  قريبة 

 . املنال إذا فهم هذا املعلم كيف يؤدهيا ويقوم بتحقيقها

ن الوصول إىل اهلدف الذي أرشت إليه سهل وميسور إذا عرف نعم إ

إليه رسيع التأثر بمحيطه املعلم أن الطفل كالصفحة البيضاء يتأثر بام يلقى 

 .وجمتمعه

مهام اختلف علامء الرتبية يف العوامل التي تؤثر عىل الطفل فإنه مما ال و

شك فيه أن ملعلم املدرسة نصيبًا أوىف وأعظم يف التوجيه من أي عامل آخر، 
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نعم هناا عوامل أخرى كالوراثة واملنزل واملجتمع هلا تأثري يف نفسية الطفل 

عظم التأثري يف تلميذه كبلدنا يستطيع أن يقوم املعلم فيه بأ اً إال أن بلد

 .ه الوجهة الصاحلة خلري املجتمعهوتوجي

وحتقي  اهلدف أسهل وأي  إذا عرف املعلم أن املجتمع املدريس 

الصغري الذي يعيش فيه التلميذ طفالً ما هو إال صورة مصغرة للمجتمع 

الكبري، ذلك املجتمع الذي سيعيش فيه التلميذ نفسه رجالً ذا مسؤوليات يف 

 .واملجتمع احلياة

أما انتقال التلميذ من مرحلة الطفولة فالفتوة فالشباب فام هي إال 

مراحل انتقال بسيط من درجة إىل درجة تتطور معها عقلية التلميذ ووجدانه 

وذاتيته دون أدنى صعوبة مع بقاء املؤثرات األوىل مسيطرة عىل اجتاهه 

 .وميوله وطباعه وعاداته

فل ونظرته نحو النظام املدريس فإنه وأقرب مثل لذلك هو شعور الط

عبث بالنظام وعدم احرتام قوانني إذا ما أتيحت الفرصة أمام التلميذ لل

مدرسته من حيث سلوكه مع رفقائه واحرتامه ألساتذته وحمافظته عىل 

املواعيد املدرسية شب هذا الطفل عىل نبذ نظام بلده وعدم اعرتافه بتقاليدها 

قية، ومن ثم فإن الرجل الذي ينبث  من هذا الطفل وقوانينها وقيمها األخال

املتمرد سوف يكون عالة عىل جمتمعه مفسدًا يف بيئته  ال يرعى للقوانني 

 .حرمة وال لألنظمة حدوداً 
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وبعد فإن لكل موطن عامل هدفًا هيدف إليه وغاية يسعى لتحقيقها، 

جمهوده ال  ن أثرواطنني هو إعداد جيل املستقبل وإوهدف املعلم من بني امل

فنستطيع حماسبته، ولكن األجيال القادمة هي التي سوف جتني  يظهر عامال

ثمرة جهاده وكفاحه، تنعم بطيب الثمرة، إن اجتهد، وتزدرد العلقم إن 

 .الطري  السوي تنكب

كل معلم االهتامم هبا وهي بث التجاوب ة ُيدر بوهناا ناحية مهم

معها هذا الطفل الصغري أنه أمام  الروحي بينه وبني تلميذه إىل درجة يشعر

وبذلك يتالشى ذلك  ،عنى به أشد العنايةأب روحي يرعاه أعظم الرعاية ويُ 

نا ملشاعرنا تالستار السميك الذي كان ــ يف املايض ــ حيول دون فهم أساتذ

 .واجتاهاتنا

ففي يوم من األيام قام  ،رحم اهلل أستاذنا يف الفقه باملدرسة التحضريية

وقد عرفنا حينذاا ( بالرتتيب واملواالة)هية تفروض الوضوء املنبتدريس 

وقد انتهت احلصة وغادر . معنى الرتتيب واستعىص علينا فهم املواالة

معلمنا الفصل دون معرفة معنى هلذه الكلمة عىل أهنا بقيت ترتدد عىل ذهني 

ألن  ،وأنا أبعدها كيال أقع يف مشكلة سؤال األستاذ عن معنى الكلمة

قتنا به مل تكن عالقة األبناء بأبيهم ، وانتهى ذلك العام ونجحت  لسوء عال

ألن املمتحن مل يسألني عن معنى هذه الكلمة، وهكذا  ؛احلظ يف االمتحان

  .مرت األعوام تباعًا إىل أن عرفت معنى املواالة
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يف وقت متأخر ويف ليلة قريبة كنت باملنزل وكان أخي الصغري و

ه ويستظهرها يف نقمة رتيبة تساوقها حركة منتظمة بجواري يستذكر دروس

بجسمه إىل األمام وإىل اخللف مرددًا فروض الوضوء إىل أن وصل كلمة 

ما : املواالة وإذا يب أجد نفيس متجهًا إليه بحركة فجائية ال شعورية وأسأله 

معنى كلمة املواالة؟ وكأن أخي الصغري قد الحظ عىل وجهي مظهرًا 

مل يفهم كنهه، ومع ذلك فقد أجابني إجابة مسهبة واضحة  شعوريًا غريباً 

هل فهمت معنى الكلمة يف احلصة فرد عيلَّ : عن معنى املواالة، فقلت له

 .كال وإنام سألت األستاذ وهو خارج من الفصل عن معنى الكلمة: قائالً 

وهنا اطمأن قلبي عىل جيلنا القادم الذي يمثله أخي الصغري فقد 

بأستاذه ويسأله عن معنى الكلمة التي استعىص عيلَّ  استطاع أن يلح 

 .معناها سنوات عديدة

إن أطفال عرص الذرة قد تطوروا مع عرصهم فهل أنت : أهيا املعلم

 كذلك؟
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)11بنت  الندوة

) 

 غزل برئ

ال تقاس أعـامر الكائنـات بـاألعوام، قـدر مـا تقـاس بـاألعامل، فهنـاا 

النهايــة طــوالً وتكتفــي مــن حياهتــا كائنــات تقطــع الطريــ  مــن البدايــة إىل 

وهذا النوع مـن الكائنـات . باالنسياب مع تيار احلياة دون تأثري فيه أو تأثر به

مهام طالت حياته ال يشـعر بوجـوده أحـد وال يفتقـده جمتمعـه إذا غـاب عـن 

حياته وموته سيان، فقاعة تطفو . الوجود أو طوته السنون يف جوف األرض

 .عىل البقاء وإذا ما تالشت مل ترتا وراءها أثراً عىل سطح املاء ال تقوى 

وهناا نوع آخر من الكائنـات ال يكتفـي باختيـار الطريـ  طـوالً وإنـام 

يعيش حلظاته عرضـًا وعمقـًا يتـأثر بمحيطـه ويتـأثر بمجتمعـه، حياتـه حيـاة  

 .بكل ما حتمل هذه الكلمة من معانن كبرية وجليلة

ترب مـن النـوع األخـري، هـذا النـوع وصحيفة الندوة ــ هبذا املقياس ــ تع

الذي ال يكتفي باالنسياب يف تيار احلياة ويرل من هذه احلياة بالواقع الذي 

 .يعيش فيه

وحينام أمسك بيدي صحيفة الندوة وهي يف هنايـة عامهـا األول أنسـى 

خراجها منـذ العـدد األول  إأهنا وليدة عام واحدة فقط، فالتجديد املستمر يف

نويع يف أبواهبا وحماولة الصحيفة برئيسـها وأرسة حتريرهـا يف أن إىل اآلن والت
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تريض القارئ دون تزلـف وأن تـريض الكاتـب دون جماملـة، وهـذا احلـرص 

فة يف مقدمة الذي نستشعره من القائمني عىل شئوهنا يف أن تكون هذه الصحي

ة كل ذلـك إنـام يشـري إىل حقيقـ. فخر هبا مظهرًا وخمرباصحفنا املحلية التي ن

ــيش حياهتــا كــام ــيش كــل  واحــدة وهــي أن هــذه الصــحيفة تع ُيــب أن تع

تعيش حياهتا حلظات من الكد وساعات من اجلد وأيامًا مشحونة .. صحيفة

تقطــع الطريــ  وثبــًا وتــؤثر يف اجلوانــب  بــالفكر املتجــدد واألفكــار املتطــورة

ن وتتعم  يف األغوار مل ترض منذ اللحظة األوىل باالنسياب عىل املجـرى دو

خراجهـا وتنويـع أبواهبـا، سنا ذلك يف تقـدم طباعتهـا وجتديـد إلقد مل.. تأثري 

حتـى أصـبحت بتطورهـا الـذي انتهـت إليـه اآلن ومـا نتوقعـه مـن تطـور يف 

 .مستقبلها صحيفة كل فرد مهام كان اجتاهه وأيًا كانت هوايته

( 03بنـت )وإذن فصحيفة الندوة ليست وليـدة عـام واحـد وإنـام هـي 

ها مـن توثـب واسـتطالع ومتـرد عـىل حيـاة الطفولـة، وبكـل مـا يف بكل ما في

من حب للحياة العريضة املشحونة باالنفعاالت وروح التنـافس ( 03بنت )

 .الربئ مع لداهتا واندفاع نحو التطور بام يناسب هذا الطور وهذه السن

التي تطالعنا صباح ( 03ببنت )ويبدو لك ويل ولكل قارئ أو معجب 

رائـ  وتطـور شـائ  أن ويل أمرهـا قـد أحسـن تربيتهـا فلـم  كل يوم بجديـد

تتطرف يف انفعاالهتـا ومل تنـدفع يف تطورهـا إىل أبعـد مـن اخلطـوات اجلريئـة 

املرسومة بإمعان وتفكري املخططة بروية وتدبري فجاءت بنتنا للبيئة املحافظـة 

صـورة مـن جمتمعنـا .. ممثلة املحيط املـتحفظ دون تزمـت املتوثـب دون هتـور
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لســعودي املتطلــع إىل الكــامل التــواق إىل مســتقبل أفضــل يف شــتى منــاحي ا

 .احلياة

الذي انساب به قلمي كمقدمـة ( 03ببنت )هذا الغزل العذري الربئ 

ال يمثـل رضـائي بواقـع هـذه الصــحيفة قـدر مـا يمثـل أمـيل العــريض يف أن 

( ريصباح اخلـ)ائها من مقروءة من ألفها إىل ي تصبح هذه الصحيفة يف يوم ما

 (.تعلن املحكمة الرشعية)إىل 

 ..األمل

وأين ألكــاد أحــس عــىل ضــوء التطــور املســتمر الــذي تســري فيــه هــذه 

الصحيفة ــ بأن رئيس حتريرها وأرسهتا قد خططوا ملسـتقبل هـذه الصـحيفة 

مرشوعًا تقدميا يدفعها خطوات إىل األمام ــ مرشوعًا يعتمد عىل إحصائيات 

. ت التوزيـع يف كـل بلـد مـن بلـدان اململكـةالتوزيع يف كـل يـوم وإحصـائيا

وسوف ينبث  سؤال من ثنايا هذه اإلحصائيات، ملاذا ارتفـع التوزيـع يف يـوم 

دون آخر، وملاذا ارتفع التوزيع يف بلد معـني دون بلـد آخـر؟ وسـوف حتمـل 

 .اإلجابة ما ُيب أن تكون عليه الصحيفة يف تبويبها ويف مادهتا

مـن )عيل أمني بجريـدة األخبـار و( فكرة)ن إ: تقول الصحافة املرصية

لكـامل املــالخ بصـحيفة األهـرام دفعــا بالقـارئ أن يقـرأ هــاتني ( غـري عنـوان

وإن صـح . أي يبدأ يف قراءهتا من الصفحة األخـرية( باملقلوب)الصحيفتني 

هنـا يف معينـة، إذلك فإننا نتساءل هل ربطت جريدة الندوة قراءهـا بصـفحة 

ءهـا بصـفحة معينـة ، صـفحة تسـلط عليهـا كـل الوقت الذي تـربط فيـه قرا
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اهتاممها وفنها وحذقها الصحفي ــ تكون قد نجحت بالتايل يف ربط القـارئ 

صــحن )مثــل ( النــدوة)القــارئ الــذي سيشــعر حــتاًم أن . بالصــحيفة كاملــة

قالـب الزبـدة ومربـة )مثـل عىل مائدة اإلفطار إن كان من أمثالنـا، أو ( الفول

 .من النوع اآلخر ن كانت معدتهإ( املشمش

 كشف احلساب

وأراين أتساءل وأنا أقف مـن النـدوة التـي أهنـت عامهـا األول فطـوت 

بذلك صفحة جميدة مليئة بالفخار أتساءل وهي عىل أهبة االستعداد لتخطـو 

نحو عامها الثاين هل حققت الندوة ما تصبو إليه نفوسـنا يف أن تكـون متعـة 

ففي كل كلمة . إذا قلت نعم أو قلت ال للقارئ حمققة لرغباته؟ وأراين خمطئاً 

وأول ما يتبادر إىل ذهنـي سـؤال . جمردة من االستدراا إجحاف بالرأي احلر

 ت التي أمتثلها يف خـاطري فعنـدما أنتهـيملح يمثل عدة جوانب من الرغبا

مـاذا أفـدت مـن ) :من قراءة أية صحيفة أقذف هبا إىل يميني وأسـائل نفيسـ

دته فإن كان ما خرجـت بـه حمصـوالً يسـتح  منـي وأحيص ما استف( قراءهتا

واستطرادًا . املواظبة عىل قراءة هذه الصحيفة تكون الصحيفة قد ربطتني هبا

ين كقــارئ عــادي أريــد أن أقــرأ يف الصــحيفة األخبــار احليــة إ: لــذلك أقــول

عـاد، أريـد أن ( فالنا)و.. سافر( فالناً )ال يكفي أن أقرأ بأن . النابضة باحلياة

اذا سافر وملاذا عاد فإن مل تكن كـذلك فـإين يف غـري حاجـة إىل العلـم أعرف مل

ــاد ــه ع ــافر أو أن ــه س ــدوة أن تــركض وراء األرسار .. بأن ــت الن ــل حاول فه
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واألسباب لتقدم لقارئها خربًا بذلت فيه جمهودًا جديا وكـدت يف أثـره حتـى 

 .بالصورة التي تروق القارئ ال أعتقد

 أين التحقيقات الصحفية؟

ل نفيس مرة أخرى ــ وأنا بصدد حماسبة الندوة ــ هل قـدمت لنـا وأسائ

مكانياهتا الصحفية من تصوير حيفة حتقيقًا صحفيًا حشدت له كل إهذه الص

أكاد أقـول ال، ألن التحقيقـات الصـحفية التـي قرأناهـا يف . وحترير وإخراج

التـي الندوة مل نلمس فيها أثر املجهود املضني الـذي نرجتيـه، إن التحقيقـات 

نتظر مـن إين أ.فحسب وهذا ال يرضيني كقارئ (س و ج)قرأناها تتمثل يف 

الصحيفة أن جتند كل قواها يف حتقيـ  صـحفي أقـرأه وأنـا عـىل رسيـر النـوم 

أتثاءب وأغري النوم بأجفاين املتعبة، وإذا بالتحقي  يطـري النـوم الـذي أريـد 

قفز يف رسيـري ويطرد النعاس الذي حـط بأجنحتـه عـىل أجفـاين املتعبـة، فـأ

 .جالسًا وأكرر قراءة التحقي  الذي أملس املجهود الذي بذل فيه

وأقول ال بملء فمي فإن التحقيقـات الصـحفية يف مجيـع صـحفنا عـىل 

السواء تغري بالنوم وال تطرده وتدفع بيدي إىل البطانية فـأغطي هبـا وجهـي 

 .بدل أن أزحيها عن جسدي

نعـيش فيـه؟ إن الشـكاوى  فمتى نرى اهـتامم صـحفنا بـاملجتمع الـذي

واملطالب التي تنرشها صحفنا ما هي إال أصـابع تشـري إىل املـواطن احلقيقيـة 

بــاالهتامم أهنــا جتــذب أصــحاب الصــحف إىل النــزول إىل الســوق والزقــاق 

 .واحلارة لتقدم لنا املادة الدسمة التي يشتهيها القارئ
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نـام نريـد أن ال يكفي أن تقول صحيفة الندوة بأن السيل دهـم احلـرم وإ

ونريـد أن نـرى الصـور التـي متثـل  ، نرى الصور التي متثـل السـيل يف زحفـه

املجهود الذي بذل لنزح املياه من احلـرم، ونريـد صـورة واضـحة للمجـاري 

وأن نقرأ يف ثنايا التحقي  تارخيـًا لسـيول مكـة وأول سـيل وآخـر  ، املسدودة

ذه األخبـار املبتـورة التـي إلخ مما يعرفه الصحفيون الزمًا ومكماًل هلـ...سيل

 .التسمن وال تغني من جوع

 يوميات الندوة

باب طريف وجـذاب إذا حكمـت الكتابـة فيـه أنـه لقطـات مـن زوايـا 

كثرية لقطات متعددة من جتارب الكاتب، فهل أدى هذا البـاب مهمتـه عـىل 

أرجو من الندوة إعادة النظر يف هذا الباب الذي يمكن . الوجه الذي نرتضيه

 .ون سببًا قويًا يف ربط القارئ هبذه الصحيفةأن يك

فبعض اليوميات التي نرشت يف الندوة تعتـرب مقـاالً يفـرد لـه مكـان يف 

صـغرية  واملفروض أن تضم يوميـات كاتـب عـدة أفكـار. غري هذه الصفحة

ُيد فيها القارئ انسـيابًا .. مما متس املجتمع  وجتارب بسيطة وحوادث يومية

مـرت بكاتـب اليوميـات وحكمـة   جانـب حادثـةإىل.. وبساطة وخفـة روح

 .ونكتة أدبية لطيفة منتقاة

فهــل نطمــع مــن النــدوة أن هتــتم هبــذا البــاب وتنتقــي مــن يكتــب فيــه 

إين ألكـاد أملـس نجـاح هـذه  .بني الكتاب املحبوبني من القراء وختتارهم من



 

 

 املقاالت
37 

ة الصحفية مضاعفًا إذا زاد االهتامم هبـذا البـاب وجعلتـه مـادة أساسـية يوميـ

 .حيتل الصفحة األخرية يف كل عدد

 اعتذار

هبذه اللمسات النقدية فقد طلب منـي ( 03بنت )أرجو أن ال تغضب 

ين أمتنى أن تكـون متطـورة دائـاًم تنظـر إىل ويل أمرها أن أقول رأيي  حيًا وإ

واخلطيــب الــذي .. املســتقبل بتفــاؤل واستبشــار وابتســامة جتــذب اخلطــاب

نتظر كتب الكتاب وإين أ. فء هلا وهي كفء لهد، هو كأرشحه هلا، هو املج

 .ألكون أحد الشهود
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)جيـــل املستقبل 

) 

ــل  ــا الصــغار جي ــرية أبناؤن ــة الكب ــة يف ظــل الرعاي ــرباعم النامي هــذه ال

املستقبل وعدته هل مهمتهم هي مهمتنـا نحـن الـذين تلقينـا العلـم اجتهـادًا 

وم الـدرايس الكامـل الـذي عىل احلصري املتآكل واملقاعد املتهالكة يف ظـل اليـ

يمتد إىل ما بعد العرص حتى يف أشـد أيـام احلـر وحتـت نظـام احلفـظ وتكـرار 

التالوة النستخدم عقولنـا إال يف النـادر القليـل وال يسـتغل أحـد منـا ذكـاءه 

 .وقدرته عىل التفكري احلر املطل  إال يف أقل القليل

مكانيات يف له اإلأرى اجليل احلارض وقد بذلت سؤال طاملا رددته وأنا 

مدرسته وبيته وجمتمعه يف املدرسة حيث ُيلـس عـىل املقعـد الكـروم الالمـع 

يواجه سبورة سوداء المعـة بعـرض احلـائط تفـتح الشـهية للـدرس ويتلقـى 

نـاه العصـا التـي تبـث الرعـب يف الذي ال حيمل يف يمالعلم عىل يدي أستاذه 

 مدرسته إال عىل كل مـا النفوس وتشل العقول عن التفكري وال تقع عيناه يف

 .يدفعه دفعا هينا لينا نحو التفكري السليم احلر املطل  من كل قيد

وليست املدرسة فقط هي القطاع الوحيد الذي تغري وتطور مـع األيـام 

ولكن جمتمعه الذي يعيش فيـه قـد تغـري وتطـور هـو اآلخـر سـار إىل األمـام 

 .عقلية والنفسيةخطوات بعيدة نحو كل ما حيق  رفاهيته احلسية وال
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مكانيـات ارض هو عرص إعداد اإلنسـان كـل اإلاحل ويبدو يل أن العرص

وكل الوسائل أعدت لتكون يف خدمته متدرجة مـع  ،سخرت خلدمة النشء

إن .. طاقاته واجتاهاته وهواياته التي تتغري بني عـام وآخـر تبعـًا لتطـور نمـوه

أمام جيل املستقبل ليكون اهتامم املفكرين قد اجته منذ وقت إىل تعبيد الطرق 

 .كفؤا للقيام بأعبائه التي تنتظره

إن املهمة التـي تنتظـر جيـل املسـتقبل مهمـة عظيمـة تكـاد تـوازي هـذا 

 .االهتامم البالل به منذ اآلن بل تفسري لعظم املهمة التي تنتظره

إن جيل املستقبل سوف يواجه مشكلة الرصاع بـني املبـادئ األساسـية 

قــة باإلنســانية واخلــري واجلــامل ومبــادئ الثقــة بالوحشــية العميقــة مبــادئ الث

 .والقوة ونظام الغاب 

وكل إيامءة أو إشارة يتلقاهـا الناشـئ يف مدرسـته أو يف جمتمعـه أو بيتـه 

. سوف حتدد له طري  املستقبل إىل أي السبيلني ُينح ويف أي الطريقني يسري

 .بل اإلنسانيةن فهم الفرد لقيمة اإلنسان سوف يرتتب عليه كل مستقإ

وسيشهد العامل يف مستقبله املنتظر هذا الرصاع العنيف بني اخلري والرش 

 .وسوف تتحكم يف مصريه ومضة إيامن أو بذرة رش

والشك أن مهمتنا سـوف تصـبح منـذ اآلن هـي إثـارة كـوامن اإليـامن 

احلقيقي يف نفوس أطفالنا ولو نجحنا يف ذلـك نكـون قـد حققنـا أمـاًل تتـوق 

بأيدهيم نحو الطريـ  النـاعم  كون حينذاا قد أخذنا، ونإىل حتقيقه اإلنسانية
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اجلميــل ذلــك الطريــ  الــذي ســوف يسترشــفون منــه عــىل مــدى أبصــارهم 

 .أطياف اخلري واحل  واجلامل

 :مشلح العم

صدي  من األصدقاء قصد شارع فيصـل بسـيارته ونـزل مـن السـيارة 

 .مبعد أن نزل السائ  منها وفتح له الباب بكل احرتا

واجته إىل اجلانب األيمن من الشـارع يتمشـى فيـه عـىل مهـل بيـنام اجتـه 

يثقله « املشلح»أن « العم»السائ  سائرًا عىل قدميه إىل اجلانب األي  وتذكر 

ــا  ــرا هب ــيارة وت ــاد إىل الس ــتأنف املشــلحيف ســريه فع ــاد إىل الشــارع يس  وع

ىل موقـف وبعـد ربـع سـاعة عـاد السـائ  إ .واملعارض استعراض الدكاكني

السيارة وعنـدما ملـح املشـلح داخـل السـيارة أرسع إىل عجلـة القيـادة وسـار 

حســب  بالســيارة إىل بيــت عمــه وعنــدما وصــل إىل املنــزل أرسع يف النــزول

حلظة ينتظـر  فومل ينزل عمه فوق «تفضل ياعميأ»: العادة وفتح الباب قائالً 

النـوم فقـال يف ولكن عمـه مل يغـادر السـيارة فظـن أنـه رسح مـع أفكـاره مـع 

صـوت مرتفــع هيــا يــا عمــي إىل أن تبــني لــه بعــد جهــد أن الــذي يف الســيارة 

ضطرب وأرسع عائدًا بالسيارة إىل شارع فيصل ومل يستطع فا «مشلح عمه»

 .أن يكذب وقص القصة عىل عمه الذي كان ينتظره عىل الرصيف

 وفصله عمه يف اليوم التايل إىل أن شفع للسائ  بعـض األصـدقاء فعـاد

 .إىل خدمة عمه
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واآلن ال يقتنع السائ  بوجود عمه يف السيارة إىل أن يسمع صوته ينبهه 

 .إىل وجوده وال يكتفي بالنظرة املجردة دون سامع الصوت

 :سؤاله التقليدي وقد أصبح

 "أنت هنا يا عمي؟"

 "أنا هنا.. أيوه"وُييبه العم 

 .وعند ذاا يتوىل قيادة السيارة
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)الشخصية السعودية  صحفنا مطالبة بتكوين

) 

وغدا لكل منطقة أو مدينة بدأت صحفنا تزداد وينمو عددها ويكثر، 

نتيجة طبيعية وحتمية  صحيفة أو أكثر ما بني يومية وأسبوعية وتلككبرية 

القاصية منها   التعليم يف اململكة وتيقظ الوعي يف كل املناط  النتشار

م كثرت مطالبهم وازداد تشوقهم القراء حتاًم وبتكاثره والدانية ، فقد كثر

 .واملعرفة إىل كل جديد من هذه الصحف حيمل هلم الثقافة

إن القراء، هذه الكثرة من الشعب، ورضاهم عام يقرأون واقتناعهم 

 .بجدوى ما يقرأون سوف حيدد اجتاه الصحف بل حيدد أعامر هذه الصحف

اهلدف  ومن هنا سوف يبدأ التنافس الرشيف وينطل  املتسابقون نحو

املرسوم للصحافة احلرة الرشيفة، ولعل من حسن الطالع أن يصحب هذا 

النشاط اطالق احلرية للصحف يف حدود نظام املطبوعات الذي نس  

 .لتحديد وتنظيم أسس هذه احلرية

والذي يعنينا يف هذا املقام هو أن االنطالقة الصحفية ُيب أن حتق  ما 

 .كنا وال نزال يف حاجة إليه

                                                 

 . 3ص ( م0291مايو  4هـ، 0432ذو القعدة  3)،  430، عجريدة البالد: دراملص (*)
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أعنيه هو حتقي  ذاتنا يف صحافتنا السعودية، هو تكوين ــ والذي 

 .الشخصية السعودية ــ يف صحفنا

هذه الشخصية التي سوف يتلمسها القراء وسيبحثون عنها دائاًم فيام 

 .يقرأون وما سوف يقرأون منذ اليوم

لقد عشنا عالة عىل الصحف اخلارجية، نلتقط من فتاهتا ما متن به علينا 

وأخبار وموضوعات وبحوث ومقاالت ال نحس فيها من معلومات 

بشخصيتنا وال نلمس فيها أحاسيسنا اخلاصة، حتى لقد أصبح من اليسري 

عىل أي فرد سعودي أن ُييبك عن ظهر قلب وبإفاضة وحسن بيان عن أي 

 .معلومات تطلبها منه عن أي بلد عريب أو غري عريب مهام قرب أو بعد

ر به يف جمال التفاخر لو مل تقترص وكل هذا مجيل، بل هو مما نفخ

 .معلوماتنا العامة عىل ذلك

إن القارئ السعودي يعجز عن أن يتحدث إليك عن بالده ومعاملها 

ورجاهلا وعلامئها وأدبائها وهو معذور وغري مؤاخذ فقد أعد له هذا الطب  

 الذي يعتمد عليه يف قوته الثقايف طاه يبعد آالف األميال عن هذه البالد، عن

صحرائها وجباهلا وشعاهبا وودياهنا، ذلك الطاهي الذي يتحكم فيام يعده 

ذوق أهل بلده ومل يراع يف كثري أو قليل ذوق هذا البلد، وهو اآلخر له عذره 

فكل طاه إنام يراعي ذوق الزبائن الذين يراهم رأي العني يرتددون عىل 
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م ابتسامة رل مطعمه ويبدون رغباهتم له، ويلمس مدى قبوهلم ملا يعده هل

 .وقبول أو نظرة عتاب أو اشمئزاز

قبل أعوام طويلة قد أصبحت والشك ملحة من ذكرى بعيدة، عندما 

كنا طالبًا بالبعثة السعودية بالقاهرة، كان أكثر الطلبة يرص يف أيام العيد عىل 

تنسي  جدول الطعام تنسيقًا جديدًا يبعد به عن الروتني املتخذ يف بقية أيام 

كانوا يرصون عىل تناول األكالت القومية وكان السيد ويل الدين  العام،

اإلنفاق عىل إعداد أطعمة  أسعد حيق  رغبة الطالب إىل أوسع مدى، وكان

صحبه يشء كثري من البذل، وكان الطالب يقابلون ذلك بابتساماهتم العيد ي

العريضة وبنفوس راضية كل الرل عن العيد وأكالت العيد ومشمرين 

ذرعهم استعدادًا لألكالت القومية التي كانت متثل يف أذهاهنم إحدى عن أ

 .معامل العيد احلقيقي

حين إىل أطعمته القومية غذاء البطون واألجسام فأوىل بالقارئ 

السعودي أن يطالب صحفه بأن تقدم له غذاءه الروحي والعقيل بنكهة حملية 

ارجي حمفوظ أو كي يستسيغه ذوقه إىل جانب ما يرده من غذاء عقيل خ

 .معلب

لكأين هبذا القارئ هيتف من أعامق قلبه كام كنا هنتف أيام العيد 

، فقد طال به صربه وطال طريقه وهو « أكلة قومية.. أكلة قومية»بالقاهرة 

 .ينتظر هذه األكلة يف شوق ورغبة
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إن الصحافة ركن من أركان الثقافة، ولقد كنا نفتقد  :وأعود فأقول

هد غري بعيد، ولكنه شيد يف الفرتة األخرية بأيدن وسواعد هذا الركن إىل ع

وطنية هدفها ــ وال شك ــ إقامة بنيان قوي يعتمد عىل أسس مكينة من 

املعرفة والثقافة والعلم وال تعتمد عىل الغش أو اخلديعة أو التضليل أو 

التدجيل وتعتمد إىل جانب ذلك عىل تلمس أحاسيس املواطنني ورغباهتم 

عىل االرتفاع بالذوق العام يف القراءة وحماربة اجلهالة العقلية والعمل 

 .وإشاعة الوعي وحب الواجب

إننا إذا أضفنا هذه الثقافة اجلديدة إىل ثقافتنا العامة املكتسبة من 

الصحافة اخلارجية سوف نكون دون جدال قد عوضنا النقص املشني يف 

 .تكوين شخصيتنا الواعية املستقلة

بصحفنا أن تقوم هبذا الواجب وهي قادرة والشك عىل وإننا لنهيب 

 .حتقيقه

 :وافرتقا.. نصف ساعة

 .ال أدري متى وأين قرأت هذه القصة وال أذكر من هو مؤلفها

مجعت بينهام وكان ال يعرف سوى اسمها،  يتاتفقا عىل قرص املدة ال

وهي األخرى ال تعرف إال اسمه، أما ما بعد ذلك فال يعرف كل منهام عن 

 .اآلخر إال شذرات
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يقنا بأن ليس ألحدمها غنى عن اآلخر وتعاهدا ويف املقابلة األخرية أ

عىل الزواج عىل أن يتقابال يف ساعة حمددة ومكان حمدد لالتفاق عىل 

 .وافرتقا.. التفاصيل

ويف املوعد املحدد ذهب إىل املوعد وانتظر ومرت الدقائ  بطيئة ومل 

وحينام يئس غادر .. ساعة ومل تأت وطال وقوفه ربع ساعة ونصف. تأت

 .مكانه بعد أن أيقن من عدم جميئها

وقادته . ورضب يف الشوارع ساعة وساعتني يميش إىل غري هدف

قدماه إىل امليدان الكبري، ونظر إىل الساعة الكبرية التي تتوسط امليدان ثم نظر 

أخرة إىل ساعته وقد أدركه اجلزع شد ما كانت دهشته عندما وجد ساعته مت

وأرسع . أي أنه ترا موقفه عند بدء املوعد. نصف ساعة عن ساعة امليدان

وبحث .. عائدًا إىل حيث كان يقف، يقوده أمل واه ضعيف فقد فات املوعد

 ..عنها بعد ذلك اليوم كام بحثت عنه

 .. ومرت األيام ومرت الشهور ومرت األعوام

دينة وبعد عرش سنوات صحب ابنه الطفل إىل إحدى حدائ  امل

وكان ابنه يلعب أمام  ،تجر ذكرياته البعيدةسوجلس هو عىل أحد املقاعد ي

عينيه مع طفلة يف سنه وعندما أزف موعد عودته تقدم بضع خطوات إىل 

حيث يلعب ابنه، ونظر نظرة عابرة إىل السيدة التي كانت ترقب ابنتها عن 

 .وأعاد النظر إليها مرة ومرتني. كثب
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 ..هيإهنا .. ووقف مشدوها

 .هي بعد عرش سنوات طوال

 .وهتف باسمها

 .وهتفت باسمه.. وعرفت صوته

 ..وكان لقاء

 هل هذا ابنك؟ -

 ..نعم -

 وهل هذه ابنتك؟ -

 ..نعم -

وكيف لعبت ساعته دورًا مهام يف .. وقص عليها قصة املوعد األخري

ذلك املوعد، أما هي فقد القصة لقد تزوج بعد مرور مخسة أعوام عىل 

ولقد سعد يف زواجه، كام سعدت .. عوام منذ ذلك اليومستة أ دتزوجت بع

 .هي يف زواجها

أن تويص  التنَس : اقهام ابتسمت له وهي تقولوعندما حان موعد فر

 ..ابنك بأن يضبط ساعته دائامً 

 .أعدا بذلك، فقد كلفني ذلك ثمناً باهظاً : قال هلا
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التي  وعندما مر يف عودته بامليدان الكبري نظر إىل الساعة الكبرية

تتوسطه ثم نظر إىل ساعته ووجد الفرق دقيقتني ومع ذلك امتدت يمناه 

 .دون وعي منه تضبط الساعة

وابتسم البنه الصغري الذي كان يميش إىل جواره، وقال وهو ال يدري 

 .أرسع فقد فات املوعد: ماذا يقول

 .هذه هي القصة

أضبط وال أدري ملاذا تردد هذه القصة يف ذاكريت كلام حاولت أن 

 .ساعتي

 :خاطرة

جتربة االمتحانات عشتها مرتني، مرة يف صدر الشباب عندما كنت 

مسؤوالً عن نفيس فقط، وأعشيها اآلن عىل أعنف صورة، بقلب األب 

ووجدان األبوة، وقد رجعت سنوات إىل الوراء وأنا أذاكر البني، وأسهر 

 .معه، وأحس معه بالرهبة من شبح االمتحان
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 ()عالثقافة للجمي

هذه الوثبة التعليمية، النهضة التي أحس هبا أفـراد الشـعب السـعودي 

يف قـــراهم النائيـــة الضـــاربة يف دروب الصـــحراء وجماهلهـــا، وليـــدة بضـــع 

هـــ، إنــام 0434الســنوات التــي مــرت منــذ أنشــئت وزراة املعــارف يف عــام 

تسرتعي انتباه كل من يتصدى لتأريخ هذه الفرتة ألمر واحد، ذلـك أن هـذه 

لنهضة التعليمية مل تكن وليدة الرغبة يف نرش التعلـيم فحسـب، وإنـام كانـت ا

إحساسًا قويًا برضورة مضاعفة اخلطوات تعويضًا عن الزمن الذي فات مع 

 .استعامل احلكمة واألناة

ولقد كان عىل وزارة املعارف منذ إنشـائها إىل جانـب حتقيـ  الرغبـات 

إىل اهلدف الذي تستهدفه الدولـة مـن املتعددة أن ختتار أنسب الطرق وأقرهبا 

 .وراء نرش التعليم

ولقد كان تالميذ املدارس قبل هذه الفرتة يواجهون صـعوبات مجـة يف 

ــل مشــاكل أساســية  ــك الصــعوبات متث ــت تل ــام درايس ، وكان ــدء كــل ع ب

حـل هـذه ن عليهـا أن تـذلل هـذه العقبـات وبواجهتها وزارة املعارف، وكـا

تلك املشاكل تـأخر وصـول املدرسـني وتـأخر املشاكل يف أرسع وقت وأهم 

توزيع الكتب، فكـان أن حلـت الـوزارة هـاتني املشـكلتني وارتـاح الطـالب 

 .وأولياؤهم وانتظمت الدراسة عىل الوجه الذي كان يتمناه كل فرد

                                                 

 . 3، ص (م0291هـ، مايو 0432ذو احلجة )، 4، ج0، س جملة املعرفة: املصدر (*)
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وبتوايل األعوام منذ أن أنشئت هذه الوزارة إىل اليوم، وعىل قرص هـذه 

ئًا وحلت املشاكل تباعا، وكان أساس دراسة املدة ــ زالت العقبات شيئًا فشي

هذه املشاكل التعم  يف تعرف األسـباب والبحـث اجلـذري يف أصـول هـذه 

 .املشاكل، ومن ثم كان العالج ناجعًا يف كل مشكلة مستعصية

وإذا مــا نظرنــا إىل مشــاريع وزارة املعــارف التــي متــت خــالل هــذه 

 .ملشكلة من املشاكلالسنوات وجدنا أن كل مرشوع إنام يمثل عالجًا 

فمعاهد املعلمني مرشوع حيوي وناجع للتغلب عىل مشـكلة املـدرس 

ــوطني املؤهــل ــة والصــناعية حــل . ال ــة والثانوي ــدارس االبتدائي ــات امل وبناي

ملشكلة البنايات املدرسية املستأجرة تلـك البنايـات التـي مل يكـن يتـوفر فيهـا 

 .رشط تربوي أو صحي

ي الطريـ  إىل تزويـد مـدريس املـدارس والدورة الصيفية للمعلمني هـ

بمـدرس )النظريات الرتبوية والنفسية وطرق التدريس، واالرتفاع  بأحدث

ــوي ب إىل( الرضــورة ــل الرتب ــن التأهي ــ  م ــتوى الئ ــاكل مس ــذه املش حــل ه

اجلوهرية، أو بوضع احللول موضع التنفيذ، خطـت وزارة املعـارف اخلطـوة 

 .األوىل نحو أهدافها املرسومة

ن حتام عىل الوزارة أن ختطو خطوة أخرى نحو حتقي  أهـداف ولقد كا

. تالية متثل دائرة أوسـع مـن الـدائرة السـابقة، خطـوات تـدعم هـذه النهضـة

فكان أن أنشئت إدارة عامة للثقافة ترشف عىل اجلانب الثقايف الذي كان فيام 

 .سب  جزءا من جهاز التعليم العام
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الفرتة السابقة التي أملحت إليها  وال شك أن اتساع التعليم وانتشاره يف

قد اسـتدعى التفكـري يف إنشـاء هـذه اإلدارة اجلديـدة لـتامرس اختصاصـات 

 .بدأت تتضخم تبعًا لتضخم عدد املدارس والتالميذ

وإذا كــان التعلــيم العــام خيــتص بالطالــب داخــل الفصــل، يبحــث 

 مشكالته وحيل معضالته وهو عـىل مقعـده الـدرايس، مشـكالته يف الكتـاب

تص به خـارج الفصـل واملعلم الذي يلقنه العلم، فإن الثقافة خت ،الذي يقرؤه

لتخرج به إىل فناء املدرسة، ترعـاه يف هـذا الفنـاء وتـنظم  تتسلمه من مدرسه

ية صلته بإخوانه من الطالب وتعتني به صحيًا وتتعرف عـىل مشـاكله النفسـ

ه عــىل حتقيــ  وتعــد لــه املكتبــة وتســاعد واالجتامعيــة وتــنظم أوقــات فراغــه

هواياته الوجدانية والعقليـة والنفسـية يف جـو تربـوي وحمـيط علمـي يسـوده 

 .االطمئنان

ومتتد مهمة الثقافة بعد ذلك إىل خارج جـدران املدرسـة متتـد إىل املـدن 

والقرى بني العامل والصناع واملوظفني والتجار، تتصل مهمتها بكل هـؤالء 

عـارف تلـك الصـلة القويـة كصـلة كأفراد من الشعب ال تـربطهم بـوزارة امل

 .املدرس والطالب هبا

ومهمة إدارة الثقافة يف هذا املجـال تتمثـل يف تيسـري التعلـيم اللـييل ملـن 

قرصت ظروفه دون متابعة التعليم يف املدارس النظامية، كام تتمثل يف تنظـيم 

الشؤون الثقافية العامة كإنشـاء املكتبـات العامـة ومسـاعدة اهليئـات األهليـة 

 .لتي تقوم بجزء من هذا العبءا
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ني املاضـيني نجـد اإلدارة العامة للثقافـة يف العـاموإذا استعرضنا أعامل 

جانبـًا مـن أعامهلــا يعتـرب امتـدادًا ملــا بدأتـه الـوزارة قبــل ذلـك بـأعوام كانــت 

األسس قد وضعت منذ زمن وبدئ يف تنفيذ الربنامج الكامل خـالل هـذين 

اط االجتامعـي والريـايض أنشـئت منـذ تأسـيس العامني فإدارة الرتبية والنشـ

 ،الوزارة إال أن أعامهلا يف العامني األخريين قـد بـدأت تتسـع بشـكل واضـح

وتبعًا هلذا االتساع أنشئت أقسام متعددة متارس هذه الشؤون االجتامعية إىل 

غري ذلك من األقسام وقد زود كل قسم باخلرباء والفنيني من الدول العربية 

 عجب إذن أن ملسـنا أثـر هـذا التنظـيم يف املـدارس التـي بـدأت الشقيقة، فال

 .تتساب  يف مضامر املنافسة احلرة رياضيًا واجتامعيًا وفنياً 

ــاط   ــت املن ــل فبعــد أن كان ــة الصــحية تضــاعفت عــن ذي قب والرعاي

التعليمية تزود بأطبـاء عمـوميني أصـبحت اآلن تـزود بأطبـاء أخصـائيني يف 

قة إىل جانب األطباء العموميني وباإلضافة إىل توفر الفرع الذي حتتاجه املنط

كــل ذلــك إىل جانــب . األدويــة واألدوات واملعــدات التــي حتتاجهــا املنطقــة

التنظيم اإلداري يف هذه الرعاية والتفتيش املسـتمر عـىل املـدارس يف أوقـات 

ولئن كانت هناا أعامل تعتـرب امتـدادًا ألعـامل . متفرقة خالل العام الدرايس

ة كام أسلفت فإن هناا أعامالً ومرشوعات قد حققت بعد إنشـاء إدارة سابق

 .الثقافة

فقد أنشئت مكتبة بالوزارة ونظمت تنظياًم دقيقًا وزودت بمجموعات 

كـام بـدأت إدارة الثقافـة يف . كبرية من الكتب يف شتى فروع املعرفة اإلنسانية
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تي حيتاجها املدرس تنظيم املكتبات املدرسية وتزويدها بالكتب واملؤلفات ال

والطالــب، وســوف تســتمر الــوزارة يف هــذا الــنهج إىل أن تصــبح املكتبــات 

املدرسية يف درجة تشبع هنم املدرس والتلميـذ وتغنـيهام عـن البحـث خـارج 

 .املدرسة

وإذا تتبعنا عالقاتنا الثقافيـة بالـدول واهليئـات اخلارجيـة نجـد أن هـذه 

فوزارة املعـارف حريصـة عـىل العالقات بدأت تنمو وتنشط بشكل واضح، 

حضور كل املؤمترات الدولية يف النطاق العريب ويف النطاق الدويل العام عـىل 

السواء، ويف هذا العام صدرت املوافقة عىل اشرتاا وزارة املعارف يف مكتب 

وهـذا االشـرتاا سـوف يـوفر لنـا امتيـازات جديـدة  ،الرتبية الدويل بجنيـف

املكتب، وأهم هذه املميزات هو أنـه سيصـبح  أسوة بالدول املشرتكة يف هذا

من ح  هذه الـوزارة االشـرتاا يف املعـرض الـدائم الثقـايف بمقـر املكتـب يف 

جنيف، وبذلك يتاح لنا أن نطلـع العـامل اخلـارجي عـىل مبلـل تقـدمنا الثقـايف 

إن أهـم مـا حتـرص عليـه . وإعطاء الصورة الواضحة هلـذه النهضـة املباركـة

اجلديد، هذا العهد الذي يتسم بالعمل املجـدي مـن أجـل الوزارة يف عهدها 

املجمــوع، هــو إشــاعة الثقافــة بــني أفــراد الشــعب، الثقافــة بأوســع معانيهــا؛ 

ولذلك فإن من أهم ما ستعنى به إدارة الثقافة منذ اآلن إنشاء مكتبات عامـة 

باملدن، وقد سب  أن صدرت موافقـة جملـس الـوزراء عـىل أن حتتضـن وزارة 

دار )وتبعـًا لـذلك فقـد ضـمت . هذه الفكرة وتنظم العمـل للتنفيـذاملعارف 

بالرياض إىل الوزارة بعد أن أنشأهتا أمانة بلدية الريـاض، ( الكتب السعودية



 

 

 وأبو الرواية.. ابن الثقافة
93 

ضـم هـذه املكتبـة إليهـا هـو تزويـدها  كان أول عمل قامت به الوزارة بعـدو

 .بمئات الكتب واملؤلفات لتكون أوفر نفعًا لطالب املعرفة

هـذه ( املعرفـة)ا قامـت بـه الـوزارة هـذا العـام إنشـاء جملـة ومن أهم مـ

املجلة الوليدة التي اسرتعت انتباه املثقفني ببحوثهـا ومقاالهتـا، وال شـك يف 

أن إخراج املجلـة قـد سـد فراغـًا كبـريًا يف جمـال الثقافـة العامـة التـي ترعاهـا 

 .وترشف عليها هذه اإلدارة

ن قبــل إدارة الثقافــة، وســنرتا للمســتقبل مــا أعــد مــن مرشــوعات مــ

وسوف ال نستب  احلوادث، ولكن الذي يعنينا يف هذا املجـال هـو أن رجـال 

هــذه اإلدارة ومجيــع رجــال اإلدارات التابعــة هلــا قــد عقــدوا العــزم عــىل أن 

ميدان الثقافة العامة، إىل أن تصـبح الثقافـة . يواصلوا جهدهم يف هذا امليدان

 .للجميع
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 ()! نان؟ولكن أين احل... ايـــش

طفيل وطفلك يف حاجة إىل قدح من احلنان يتناوله مع اإلفطار كل 

وإذا نصح األطباء بأن يتناول الطفل أنواعًا معينة من الغذاء، تلك . صباح

األنواع التي ستساعد حتاًم يف تكوين جسمه وتنميته ، غذاء ربام حيوي 

أغفلوا شيئاً عظياًم  الربوتينات واملواد احلديدية والنشوية والفيتامينات فقد

« قدح احلنان»ومادة فعالة حيتاج إليها حاجته إىل تلك املواد، نسوا دون شك 

 .يتناوله مع الغذاء مرة ومرتني وثالث مرات وأكثر

الكلمة اللطيفة واإلشارة اجلميلة واإليامءة : إن قدح احلنان هو

يف تيار حياتنا املشجعة، هو كل هذه األشياء العابرة التي نغلفها ونتناساها 

هلا معطيات كثرية يف « اسكت»إن كلمة . اليومية وخضم مشاكلنا املستمرة

ذهن الطفل ويف وجدانه ويف ترصفاته، هلا معان متعددة يلتقطها الطفل 

بحواسه اليقظة ووجدانه املتفتح، فرق كبري بني أن تشري لطفلك إشارة 

وتقدير وبني أن تقوهلا حتمل معنى االنتظار مغلفة بنظرة حنان وإيامءة حب 

 .ــ نفس الكلمة ــ بلهجة من ال يرد له أمر

وما . خيط رفيع جدًا هو الذي يفصل بني املعنيني يف ذهنه ويف وجدانه

أسعد الطفل الذي يتلقى كل األوامر مغلفة بطبقة شفافة ملونة باللون 

                                                 

، ( م0291نوفمرب 3هـ، 0431مجادى األوىل  02)، 143، ع جريدة البالد: املصدر (*)
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الزاهي، لون احلب واحلنان حيسه يف الكلمة ويستشعره يف اللهجة فيسكت 

 .راضيًا مطمئناً 

قبل أعوام كنت يف زيارة معهد للتدبري املنزيل بالقاهرة ضمن أعضاء 

ويف فصل من الفصول الدراسية كانت املدرسة تلقي . مؤمتر التعليم الفني

إن الطفل يرضع »: عىل الطالبات درسًا يف الرضاعة ويف سياق حديثها قالت

ذا الطفل يكون أكثر احتفاالً احلنان واحلب ممزوجًا بلبن أمه، وعندما يكرب ه

 .«وأشد متسكًا بمعاين احلب األبوي

هل نفهم من ذلك أن الذي ال يرضع من ثدي أمه : وقامت فتاة تسأل

 . يكون قاسيًا عىل أبويه وال حيتفل أو هيتم بحبهام

إن األخري يكون قاسيًا عىل : أنا مل أقل»:وأجابت املدرسة وهي تبتسم

 .«ول أكثر احتفاالً وأشد متسكًا بذلك احلبإن األ: أبويه وإنام قلت

 املدرسة وتلميذهتا وإن كان ومرت األيام ونسيت احلديث املتداول بني

ما زال باقياً يف أعامق النفس، أذكره حينام أملح نظرة حنان من عني أم أو  أثره

أدرا ملحة حب يف سامت أب، وأذكره حينام أرى قسوة أب عىل ابنه، قسوة 

 .مة جارحة أو نظرة صارمة أو إشارة آمرة ناهيةتتمثل يف كل

قصة الفتى « شاي وحنان»وذكرته أخريًا حينام انتهيت من قراءة قصة 

الذي حرم حنان األم، الفتى املظلوم الذي تكاتفت عليه قوى املجتمع، 

األب والبيت وزمالء املدرسة، ومل حياول فرد ممن حوله أن يمحو هذا الظلم 
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اعد يف اضطهاده أكثر وأكثر وعاش الفتى بني الضباب أو يزيله إن مل يس

املتكاثف من حوله، وحاول االنتحار ألنه فشل، حاول اهلرب من هذا 

وكانت هناا شخصية واحدة هي التي فهمت حقيقة . املجتمع باالنتحار

الفتى الضائع، وهي التي حاولت أن تنتشله من يأسه كانت تصب له احلنان 

به من يدها ونجحت تلك الشخصية يف مهمتها، يف كوب الشاي الذي يرش

 .بعد أن بذلت الغايل يف سبيل إنقاذه

 .وقد أخرجت الرواية يف السينام وعرضت يف القاهرة قبل عامني

حدثني صدي  من األصدقاء بأنه شاهد الرواية وعاش يف جوها عدة 

اءته أيام بعد مشاهدهتا واتف  أن كان متوجها إىل أوربا يف ذات الفرتة، وج

وكاد « قهوة أو شاي»املضيفة يف الطائرة وسألته كام سألت غريه من الركاب

فهي مرشوبه املفضل، ولكنه ذكر احلنان وأحداث الرواية « قهوة»أن يقول 

وهو إنام يقصد احلنان الذي « شاي»: التي استحوذت عىل تفكريه وقال هلا

ا، ال يدري يصحب الشاي، وجاءته املضيفة بالشاي وبتكشرية عىل وجهه

مبعثها، وربام كانت لذكرى مرت يف حياهتا ذكرهتا اآلن، ومل يسع املسكني 

بعد أن افتقد احلنان الذي أمله إال أن يتناول الشاي من يدها ويردد يف أسى 

 .«شاي ولكن أين احلنان»ظاهر 

يف حياة كل منا شاي، وشاي كثري »وضحكت لقصته وقلت أواسيه 

 .«ولكن أين احلنان؟
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 ذا هيربون؟ملا

يف زياريت األوىل لسوي ا زرت مدرسة ابتدائية بجنيف وأخرى ثانوية 

كجزء من برنامج مؤمتر التعليم الذي عقد بتلك املدينة وهو املؤمتر السنوي 

وال جمال ، عقد بالتعاون بني مكتب الرتبية الدويل واليونسكو الذي يُ 

ا الواسع أو عن معداهتا للحديث عن نظافة املدرسة بفصوهلا املتعددة وفنائه

الدراسية احلديثة أو وسائل اإليضاح املبتكرة، فسوي ا ذاهتا حديقة واسعة 

بداخلها منازل، وهذا التعبري ليس من عندي بالطبع، وما دامت سوي ا قد 

وصفت هبذا الوصف الذي يعرب عن احلقيقة أصدق تعبري فاملفروض إذن أن 

 .يف أرجاء احلديقة الكبريةتكون مدارسها حدائ  زهور متناثرة 

وقد لفت نظري يف املدرسة االبتدائية الفناء الواسع املعد لأللعاب 

الرياضية عىل اختالف أنواعها، وكان الفناء مسامتا للشارع العام ومالصقاً 

وقفز ذهني . وال يفصله عن الشارع جدار أو سياج من سلك أو خشب

ا ذات األسوار العالية واألبواب مبارشة إىل مدارسنا يف هذا الرشق، مدارسن

أين اجلدار؟ إن فناء املدرسة جزء من  : احلديدية املحكمة، وساءلت نفيس

اجلغرافيا ، وكخط  الشارع حتده حدود ومهية كخطوط الطول والعرض يف

، ويقيني أن ناظر املدرسة أو يفصل األرض إىل قسمني االستواء الذي

ميذه الصغار يلعبون يف فناء املدرسة مديرها سيبقى مطمئنا هادي البال وتال

ويلهون بعضهم مع بعض، ولو مل يكن كذلك ألقام سورًا عىل مدرسته 

ويأبى ذهني املتحفز إال أن ألتفت إىل أحد الزمالء . يفصلها عن الشارع
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السعوديني وأسأله أين السور؟ ويضحك كام أضحك ويسكت وال ُييب 

 .وأقتنع بسكوته فقد عرفت اجلواب

وأنا أشاهد هذا املنظر الغريب، اليوم األول الذي أدخلت فيه  وأذكر

املدرسة واأليام التالية أذكر املدرسة وفصوهلا املفروشة باحلصري واملدرس 

وهو يمسك بيده عصا رفيعة قصرية يستعني هبا عىل رشح الدرس، 

واملراقب وهو يقف عىل باب املدرسة أو يتجول يف البناية صاعدا وهابطا 

عصا أطول من عصا املدرس يستعني هبا عىل إقرار النظام بني وبيده 

التالميذ، واملدير وهو مرتبع عىل كرسيه يف اإلدارة وأمامه عصا أطول من 

وقد أصبحت العصا .. عصا املراقب تعينه عىل إقرار هيبته يف أرجاء املدرسة

بل « وبةاملحب»متثل يف ذهني كام متثل يف أذهان بقية التالميذ صورة املدرسة 

إين أذكر أن مديرنا يف إحدى املدارس االبتدائية كان يستعني بكحته يف إقرار 

قبل أن يبدأ جولته يف املدرسة « يكح»النظام بني التالميذ، فقد كان يرمحه اهلل 

ويرن صدى كحته يف الطاب  الذي يقصده فيسكت التالميذ وينكمشون يف 

املدير « كحة»لقد كانت . مقاعدهم قبل أن يفاجئهم املدير يف الفصول

كجرس سيارة احلري  أو جرس سيارة اإلسعاف إيذانًا بحادث حدث 

 .وإنذارا يبعث صداه يف أرجاء اجلو قبل قدومه

هذه مدرستنا وهذه صورهتا التي متثلته وأنا أقف وسط فناء األلعاب 

وال شك يف أن املدرسة قد تطورت منذ ذلك . يف املدرسة االبتدائية بجنيف

هد الذي درسنا فيه وهذا العهد الذي نعا ه لقد تطورت حقًا ولكن الع
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ذاكرة أي فرد منا مازالت ختتزن ــ عىل قدم العهد ــ صورة اليوم األول أو 

األيام األوىل يف املدرسة، بل إن أحداث املدرسة يف تلك األيام ما زالت ذات 

 .أثر يف ترصفاتنا إىل اليوم

ذهاننا السجن الرهيب ، السجن الذي لقد كانت املدرسة متثل يف أ

نحاول أن نفلت منه بأية طريقة وقد كان املرض املفتعل مطية سهلة يمتطيها 

تالميذ ذلك العهد، بل كان املرض احلقيقي إجازة حمبوبة وأماًل يتوق إليه 

أما يوم اجلمعة فقد كان يوم اخلالص ننتظره من منتصف . سواد التالميذ

ام والساعات والدقائ  وإذا ما أقبل يوم اخلميس األسبوع ونعد له األي

فالقلوب منرشحة والنفوس متفتحة واألحالم متيقظة واألنظار واألبصار 

وتستمر البهجة الضاربة يف أرجاء . تسترشف يوم اخلالص قبل  حلوله

النفوس إىل عرص يوم اجلمعة حيث تبدأ اآلمال يف الذبول وحيل االكتئاب 

 .حمل البهجة والفرح

تبدأ العقول الصغرية يف التفكري عندما حيل مغرب يوم اجلمعة، و

التفكري يف نوع املرض واألمنيات املتعددة واآلمال العظيمة يف وعكة أو 

 .زكام أو سخونة أو رمد

معينة تبدأ يف تكوين خالياها يف نفوسنا منذ عهد « عقدة»وأعتقد أن 

ورجال األعامل هي ذاهتا املدرسة فالبهجة بيوم اخلميس عند كبار املوظفني 

بل إين أعرف كثريًا من املوظفني يشعرون . هبجة التلميذ الصغري بذلك اليوم

بالنشاط والقوة يف يوم اخلميس ونرى عىل وجوههم سامت البهجة 
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واإليناس املتزايد وما ذلك إال ألن يوم اجلمعة يفد دائاًم يف أعقاب يوم 

ل ترجع كالمها إىل أصل هذه هبجة الرجل وتلك فرحة الطف. اخلميس

د يف وأفي  من تأماليت وأنا أرد.. واحد قد رسب يف أعامق النفس الالوعية

 .« متى أرى املدرسة يف بلدي من غري أسوار؟ »رسي 
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)النصف اآلخر يواجه احلياة 

) 

نصف األمة، النصف الذي كـان متواريـًا خلـف احلجـب الكثيفـة مـن 

رشقي اململكة وغربيهـا أذن هلـا رسـميًا أن  اجلهل املطب ، الفتاة السعودية يف

خترج إىل املدرسة تتلقى فيها العلم واملعرفة، وتنهل من جداوهلا السلسالة ما 

 .هي يف حاجة إليه، من علوم الدين والدنيا

ولئن كانت هذه اخلطوة املباركة قد اختذت يف وقتها املناسـب، الوقـت 

دور العلم بتلهف ورغبـة  الذي بدأت فيه مجوع األمة والشعب تزحف نحو

عىل نحو مل يسب  له مثيل، إال أن تعليم الفتاة يعترب حدثًا يسـتوقف الباحـث 

واملـؤرخ ويسـتثري الوجـدان املتـيقظ نحـو املوازنـة بـني عهـدين، عهـد مىضـ 

واندثر وعهد يبدأ منذ اليوم، جيل يستدبر احليـاة وجيـل يسـتقبلها ويتأهـب 

 .العديدة لتحمل تبعات املستقبل والتزاماته

لقد قيل ــ وما أكثر ما قيل ــ عن رضورة تعليم الفتاة لتساعد بذلك يف 

وليس يعنينا من كل ذلك إال أن نقف قلياًل . بناء املستقبل الذي تنتظره األمة

من احلقيقة البدهيية، احلقيقة التي ال خيتلـف فيهـا اثنـان، وهـي أن فتـاة اليـوم 

يف أن مسئولية الرتبيـة تلـك املسـئولية وليس هنا أدنى شك . هي أم املستقبل

التي كانت ملقاة عىل كاهل املدرسة قد انتقل جزء منها وهو اجلزء املهم عىل 

كاهل بيت املستقبل، البيت الذي سيشيد عىل لبنـات قويـة وأركـان راسـخة 
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ضاربة يف أعامق األرض، البيـت الـذي سـيزين مـن غـري شـك بـاألم املثقفـة 

 .املتعلمة

اجلزء املفقود من املجتمع يكلف األمـة ضـعف جهـدها، لقد كان هذا 

 .ويفوت عليها نصف الثمرة واجلزء املهم من النتيجة املرجوة

ويقيني ــ وهو يقني كل فرد يف هذه األمة ــ أن جمتمـع املسـتقبل سـوف 

يتغري شكله ويتبـدل لونـه، لـيس يف نطـاق البيـت فحسـب، ولـيس يف دائـرة 

تغـري وسي ـي التبـدل إىل الشـارع واملجتمـع األرسة فقط، وإنام سيتعدى ال

 .عامة

سوف ينجاب من جو األرسة والبيت ذلك الضباب الكثيف من عـدم 

ــالعلم والثقافــة واالطــالع،  الفهــم ــأتى فهمهــا إال ب ــاة التــي ال يت ــأمور احلي ب

 .وسوف يزول هذا التفاوت العجيب بني رب األرسة وسيدة املنزل

نزله، ومالزمًا ألرسته وسوف يزداد وسيجد الرجل نفسه مربوطًا إىل م

التعاون بني الطرفني نتيجة حتمية لتقارب العقليتني وفهام موحدًا لكل أمور 

احليــاة العاديــة وإدراكــا غــري متفــاوت لكــل موضــوع أو مشــكلة تواجههــا 

 .العائلة

وسوف تزول حتاًم تلك العقدة التي سيطرت عىل كثري من الترصفات 

ل ال ينظـر إىل العقدة التـي جعلـت الكثـري مـن الرجـالعابرة يف البيت، تلك ا

 .ال يعتد برأيه يف حميط األرسة مهمالً  املرأة إال كامً 
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ولئن كان البيت يف هذه الـبالد يعتـرب بيتـًا نموذجيـًا يف ترابطـه وترامحـه 

وتعاطفه إال أن التفاوت الثقايف والعقيل بني الرجل واملـرأة قـد أعـاق التقـدم 

 .طى وتشتت اجلهود املبذولة للنهوض بكيان املجتمعاملنتظر، فتعثرت اخل

عد حـني وإن صورة بيت املستقبل، تلك الصورة املرشقة التي ستبدو ب

األمل يف مستقبل هذه األمة وما ينتظرها عىل أيدي  ام يقويوهنا الزاهي مليف ل

 .أبناء اليوم ورجال املستقبل

اخلرافات واجلهـل  هناا اجلانب املظلم من البيت، اجلانب الذي تظلله

وسوف تعـرف الفتـاة التـي . سوف ييضء بعد حني بالعلم واملعرفة والثقافة

كانت ترصف وقتها يف الزينـة احلسـية، وتبعثـر وقتهـا الـرخيص يف الثرثـرة، 

، سوف تعرف هذه الفتاة طريقها إىل الكتاب تقرؤه، وإىل احلكمة تستوعبها 

 .أبنائها وإىل التجربة تستخدمها بعقل وفهم يف تربية

وهناا اجلانب املعتم من املجتمع، اجلانب الذي هيدم ما تبنيه املدرسة، 

سوف يرشق هو اآلخـر بعـد أن يـتم التعـاون الوثيـ  بـني املدرسـة واملنـزل، 

ويزداد التقارب بني مفهوم الرتبيـة وأهـدافها ووسـائلها بـني معلـم املدرسـة 

ودربه الـذي يرتـاده قـد الذي يسلكه  ملنزل، وسيجد معلم املستقبل طريقهوا

أضحى معبدًا ال تعرتضه العراقيل وال تعوقه مشاكل البيـت التـي يستعيصـ 

 .عليه حلها

لقد كانت قضية الرتبية متثل املشكلة املستعصـية أمـام معلـم املدرسـة، 

لقد كانت هناا هوة عميقـة مـن عـدم . النعدام التعاون بني املدرسة والبيت
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ك ترضـب يف واد فكانت املدرسة بذل .رفنيالتفاهم وعدم التجاوب بني الط

بصـعوبة عـىل أرض رخـوة لينـة ال تتحمـل هـذا البنـاء  وعر املسالك، وتبني

الشامخ؛ ألن األساس ضعيف وأساس الرتبية هو البيت، واألم عامد البيت، 

هي التي تبث يف كيان الطفل الصغري ويف وجدانه كل ما حيمله وجداهنا ومـا 

الطفـل هـو صـورة . من معتقـدات وأفكـار وجتـاربحيويه عقلها وتفكريها 

أمه، بل هو صورة البيت، البيت الذي يتلقى فيه مبادئ الرتبية األوىل، وتـأيت 

املدرسـة بعــد ذلــك لتكمــل البنــاء وتضــع اللبنــات األخــرى فــوق األســاس 

عظـم الضارب يف أعـامق الـنفس والوجـدان وبتعلـيم الفتـاة سـتكون ثقتنـا أ

 .عليه ويعتمد يف إقامة وتشييد البناء ي سيبنىوأكرب بقوة األساس الذ

سوف ينجاب الظالم من هذا النصـف املظلـم املعـتم، نصـف البيـت، 

النصف املهم فيه، وسوف ينتقل بذلك نصـف املسـئولية التـي كانـت ملقـاة 

 .عىل عات  املدرسة وكاهلها، وكانت تشكو منه مر الشكوى

فيه آمالنا إىل الالهنايـة ، سـوف  إننا اليوم نواجه أفقًا عريضًا رحيبًا متتد

يقوم البيت منذ اليوم بواجبه، ونحن واثقون أن املستقبل سيكون باختاذ هذه 

وباشـرتاا الفتـى والفتـاة يف . اخلطوة أفسح أماًل وأكثـر إرشاقـًا مـن احلـارض

بالدنـا التـي كانـت مهـد . جمال العلم يبدأ تاريخ جديد هلـذه الـبالد الكريمـة

لرشــيعة منــذ فجــر التــاريخ، هــي صــفحة جديــدة مــن احلضــارات ومنــزل ا

 .التاريخ، صفحة مضيئة بسطورها حينام يؤرخ هلذه الفرتة من حياة أمتنا
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إن بيت املستقبل، بل جمتمع  املستقبل سوف يلم شعث الفهم املتفـرق 

وسيكون العلم الصـحيح املبنـي عـىل . وسوف يزول فيه التفاوت بني أفراده

فالنصف اآلخر ــ منـذ اليـوم ـــ .. قي بني أفراد األرسةقواعد متينة نقطة التال

 .قد واجه  احلياة ويف يده سالح العلم واملعرفة
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)ة ودورها الثقايف ـــاإلذاع

) 

مل تعد الثقافة يف عرصنا احلارض وقفـًا عـىل الكلمـة املقـروءة، وإن كـان 

طـور الكتاب مل يزل يمثل الثقافـة الدسـمة الواعيـة فلقـد وفـدت علينـا مـع ت

العرصــ وتقــدم العلــم روافــد كثــرية حتمــل إلينــا الثقافــة احلديثــة يف شــكلها 

ولئن كانت الثقافة ــ ومل تزل هدفا يستهدفه املسـؤولون يف كـل أمـة . املتطور

من األمم إلشاعة الـوعي بـني سـواد الشـعب كبـريه وصـغريه، فـإن اجلهـود 

يف طريقهـا  املبذولة لتحقي  هذا اهلدف لن تقف عند حـد معـني، ولـن يقـف

 .أي عائ  يعوقها عن الوصول إليه

 واحلارض كل وسـائل العلـم سوف تستخدم كام استخدمت يف املايض

 .واخرتاعاته العديدة وابتكاراته املتطورة يف خدمة الثقافة

لقد يّ ت الطباعة احلديثة ب عتها وتطورها األخري تـداول الكتـاب 

ه الثقافة املالئمة لكل طبقة من يف شتى أشكاله، الكتاب الذي حيوي بني دفتي

فأصبح لألطفال بعد هذه الوثبـة مكتبـة غنيـة ثريـة . طبقات الشعب العديدة

ــه  ــدة وأممــه الغــابرة ورجال ــه البائ ــدء اخلليقــة دول ــذ ب ــاريخ العــامل من تضــم ت

 .املشهورين الذين سطروا تاريخ البرشية بأعامهلم وجهودهم
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مـع تطـور عقليـة كل ذلـك يف أسـلوب بسـيط وعـرض شـائ  يتـواءم 

وإىل جانــب ذلــك فقــد ي ــت . الطفــل ونمــوه يف مراحــل عمــره املختلفــة

الطباعة احلديثة ب عتها تقدم الصحافة وتدرجها وتطورها يف خدمة الثقافة 

العامة، فأصبحنا نـرى الصـحافة املتخصصـة، الصـحافة التـي ختـدم غرضـًا 

فهنــاا صــحف  معينــًا حمــدودًا لفئــة معينــة وقطــاع حمــدد مــن أبنــاء الشــعب،

لألطفال وأخرى للعامل وغريها للشباب أو الرياضيني إىل آخر ما هناا مـن 

 .أنواع الصحافة التي يعرفها اجلميع

حتى الصحافة اليومية مل تغفـل هـذا اجلانـب املهـم يف بنـاء األمـة، فقـد 

خصصت أركانا معينة وصفحات عديدة حيررها املختصـون حتمـل إىل كـل 

ا وحيتاج إليها يف عمله أو يف عالقاته مع من حولـه شخص ثقافته التي يطلبه

لقد شهدنا تطور الكلمة املقروءة التي كانت وما زالـت متثـل دعامـة الثقافـة 

األساسية إال أن تطور العلم قد محل إلينا وسيظل حيمل إلينـا يف كـل خطـوة 

تساعد حتام يف إشاعة الثقافة  ا روافد جديدة ودعائم مستحدثة سوفخيطوه

ــه، : ي بــني األفــراد كــل يف حقــل ختصصــهوالــوع الطفــل بــني جــدران منزل

 .والتلميذ يف مدرسته، والعامل يف مصنعه، والفالح يف حقله

فاملذياع يف وقتنا احلارض يمثـل إحـدى الـدعامات القويـة التـي تعتمـد 

وهو يمثل يف نطاق الثقافة ــ . عليها األمم يف إشاعة الثقافة بني سواد الشعب

وعة التي تقتحم عىل األشخاص منازهلم ومؤسسات أعامهلـم، الكلمة املسم

 .وتشغل عليهم أوقات فراغهم ومطارح أنسهم
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وبــذلك اســتغل املســؤولون يف كــل الــدول هــذه الوســيلة احليــة وهــذه 

الدعامة القوية يف توجيه األفراد نحو أهداف يستهدفوهنا، واسـتخدموها يف 

 .ياةأغراض يسعون إىل حتقيقها يف شتى جماالت احل

ــ   ــة والتعلــيم اســتخدام هــذه الوســيلة يف حتقي ومل يغفــل رجــال الرتبي

ــد حتمــل إىل  ــدارس واملعاه ــتخدامها يف امل ــاعوا اس ــة فأش ــدافهم الرتبوي أه

التالميـذ ألوانــًا مــن الثقافـة متعــددة، ومتثــل يف ميـداهنم عنرصــًا مــن عنــا  

ح حيتاجـه يف التسلية ينقل الطالب من نطاق اجلد والواجبات إىل جو من املر

يومه الدرايس، وهي ــ قبل هذا وذاا ــ تعترب وسيلة حية يستخدمها املدرس 

يف إشاعة النشاط بني التالميذ ويستخدمها يف تثبيت املعلومـات والنظريـات 

 .املكتوبة يف عرض جديد مشوق

ولكي تستغل هذه الوسيلة الفعالـة يف ميـدان الثقافـة العامـة اسـتغالالً 

ض التــي تســتهدفها ُيــب أن يكــون التعــاون متناســقًا بــني يـؤدي إىل األغــرا

اجلهات املعنية والتي هتيمن عىل هذا املرفـ  مـن مرافـ  الدولـة وبـني رجـال 

 .الرتبية والتعليم

وإذا نظرنا إىل واقعنا يف هذه اململكة وتتبعنا اخلطوات التي خطتها كل 

هناا أدنى ارتبـاط  جهة لتحقي  هذا التناس  يف جمال اإلذاعة الرتبوية مل نجد

 .بني اجلهتني؛ مما يؤدي حتاًم إىل ضياع هذه اجلهود املشتتة

إن وزارة املعارف أشاعت استعامل اإلذاعة املدرسية الداخلية، فهيأت 

لغالبية املدارس الوسائل الكفيلة بنجاح اإلذاعة، هيأت هلا معداهتا وأدواهتـا 
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الرتبية واستغالهلا كوسيلة  ووسائلها التي تؤدي إىل حسن استغالهلا يف جمال

من وسائل الرتفيه والنشاط بني مجوع الطلبـة ممـا سـيؤدي حـتام إىل اكتشـاف 

املواهــب بــني صــفوف الطلبــة، شــأهنا شــأن أي وســيلة أخــرى مــن وســائل 

النشــاط املــدريس، كالصــحافة واجلمعيــات العلميــة والثقافيــة التــي متــارس 

 .أنواعًا أخرى من النشاط

ملدرسية وقد اقترصت مهمتها داخـل جـدران املدرسـة بيد أن اإلذاعة ا

النطـاق  ن أمهيتهـا سـوف تبقـى قـا ة عـىل هـذاوخالل اليـوم الـدرايس فـإ

وداخل هذه الدائرة ال تتعداها إىل املنزل أو الشارع، ويمثل أمامنا يف الوقـت 

 .ذاته اإلذاعة بمعناها الواسع

نفوذه وسـلطته كـل اإلذاعة احلكومية هذا املرف  احليوي الذي اقتحم ب

فنلجـأ إليـه يف . منزل وشـغل علينـا كـل أوقاتنـا بـني أطـراف الليـل والنهـار

فرتات متعددة ال ترتبط بموعد حمدد أو زمن معني يكفي أن يمـد الشـخص 

منا يده إىل آلة املذياع فيسمع وهو يف حالة اسرتخاء أو حالة راحة ما يـود أن 

إىل عقلــه أو قلبـه أو وجدانـه غــذاء يسـمعه علـاًم أو ثقافــة أو ترفيهـًا وحيمـل 

 .يستشعر احلاجة إليه

مـا دامـت اإلذاعـة قـد : وينهض أمامنا واحلالة هذه سؤال حتمـي، هـو

أصبحت وسيلة مهمة ودعامة من دعامات الثقافة فام هو الدور الذي قامت 

به اإلذاعة لـدينا لتحقيـ  هـدفها يف هـذا املجـال؟ وسـؤال أكثـر حتديـدًا مـن 
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الدور الذي تكفلت اإلذاعة القيام به يف حميط الشباب والطلبـة سابقه، ما هو 

 واألطفال؟

وحينام نستعرض الربامج اخلاصة يف إذاعتنا نجد من بينها ركنًا للطلبة 

وركنــًا لألطفــال، وكــال الــركنني مل يســتهدف يف مــواده التــي يقــدمها اجلــدة 

باإلضـافة إىل  املطلوبة يف كل برنـامج إذاعـي أو الطرافـة يف أجـزاء الربنـامج

إمهال جانـب مهـم كـان ُيـب أن يتضـمنه الربنـامج، وأقصـد بـذلك عـالج 

ــة ــة والنفســية والوجداني ــك . مشــكالت الطــالب، املشــكالت االجتامعي تل

املشكالت التي تصـاحب هـذه الفـرتة مـن أعـامر الشـباب، املشـكالت التـي 

 .تزخر هبا حياة كل طالب وال ختلو منها حياة كل شاب

زمًا بأنه لو تضافرت جهود اجلهات املعنيـة هبـذه الـربامج إين أعتقد جا

وتكاتفت معها جهود املختصني من خارج اإلذاعـة، املختصـني مـن املـربني 

واملرشــفني االجتامعيــني وعوجلــت مشــاكل الشــباب والطــالب عــىل ضــوء 

التجارب العلمية ويف نطاق االكتشـافات النفسـية ألصـبحت هـذه الـربامج 

وأعظم جتاوبًا مع احتياجاتنا يف توجيه الشباب إىل املثـل  اخلاصة أكثر فاعلية

 .العليا املطلوبة

وحبـذا لــو شــملت االســتعانة باملختصـني كــل جوانــب هــذه الــربامج 

ب إن التعاون يف هذا املجال مطلـو .املتصلة بالطالب خاصة والشباب عامة

ــة  حتتمــه الرضــورة وتســتدعيه احلاجــة، ــرب متممــة ل ذاع وهــي خطــوة تعت

 .درسية التي ترشف عليها وزارة املعارف وتوجهها يف أغراضها الرتبويةامل
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 ..هذه املؤسسات الصحفية

 () ؟كيف حتقق أغراضها

البيان الوزاري الذي نظم الصحافة، وانتقلـت الصـحف بموجبـه مـن 

امتيازات فردية إىل مؤسسات مجاعية، كان موضوعًا ألحاديث املجتمع فرتة 

ما اسـتمعوا عليقات الناس عـىل هـذا النظـام عنـدتغري قصرية، فقد تعددت 

 .إليه، وكان مثار نقاش بني األفراد يف اجتامعاهتم املتفرقة

خطـوة جريئـة بـالتحفظ أو  ي عمـل جديـد وأيـةواجه عـادة ـــ أوكام ن

 .االنتظار واجه أكثر الناس هذا البيان باإلحساس ذاته

ن الفشـل، بل لقد كان هناا إحساس بـاخلوف أو مـا يشـبه اخلـوف مـ

وإن خالطه إحساس بالرغبة يف حتقي  النجاح للمرشوع، فهو يف حقيقته إنام 

 .يستهدف أغراضًا واضحة، وأهدافًا حتق  اخلري كله أو بعضه للمواطنني

وكان مبعث اخلوف عدم ثقة الناس يف أعامل اجلامعات حيـث فشـلت 

الوقـت  أعامل ومرشوعات كثرية كانت تعتمد عـىل املجهـودات اجلامعيـة يف

الــذي نجحــت فيــه األعــامل الفرديــة واملرشــوعات التــي كانــت تعتمــد عــىل 

 .املجهود الفردي

ورسى اخلـوف ، وأّمـن كثـري مـن . كان هذا كالمهم أو كالم بعضـهم

 .الناس عىل ما قيل
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لقد كانت األمثلة واضحة أمامهم، وكانـت مـن الكثـرة حيـث مل تـدع 

 .أمامهم فرصة لرفض هذا القول

هلـم إن الصـحافة العامليـة قـد آلـت كلهـا إىل مؤسسـات  وعند مـا قيـل

نه اهلدف الذي م يعترب نقطة االنطالق الصحفي، وإن هذا النظاورشكات وإ

ولكن بلدنا يشء : استهدفه كثري من البلدان، هزوا رؤوسهم بالرفض قائلني

 .آخر

لقد نسوا يف غمرة أحاسيسهم أن أهـداف املؤسسـات الصـحفية يشء 

ة وغري الكسب املادي، ونسـوا أن الصـحافة توجيـه وإعـالم آخر غري التجار

 .وإرشاد وأهنا مسؤولية أدبية تتالشى أمامها كل االعتبارات املادية

وخالل فرتة االنتظار، الفرتة التي مرت يف انتظار صدور التنظيم ازداد 

إحساس الناس باخلوف من هذا اليشء اجلديـد املنتظـر، كانـت فـرتة ترقـب 

 .كون الصورة اجلديدة التي ينتظرها الناسعام عسى أن ت

وعىل مطلع هذا الشهر طالعتنا الصحف بعد تنظيمها اجلديـد فكانـت 

ــة يف  ــة أحسســنا معهــا بنجــاح التجرب حــدثًا ســارا، وكانــت انطالقــة حقيقي

 .خطوهتا األوىل

إن الصورة التي طالعتنا هبا الصحف تومئ ــ دون شك ــ إىل جمهود قد 

ف عــىل مــرور األيــام بيــد أن وراء هــذا اجلهــد الــذي بــذل نرجــو أن يتضــاع

ــن اجلهــد ا ــاده يف صــحفنا، يكم ــوي، والبــذل وضــحت صــورته وأبع ملعن
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يف عرصــنا هــذا لقــد  ا احلقيقــي ملهمــة الصــحافةارالروحــي، ذلــك اإلد

 .استشعرت ذلك وأنا أتصفح صحفنا يف صورهتا اجلديدة

ان هنـاا ام كـوأدركته قبل ذلك يف اجـتامع أعضـاء مؤسسـة الياممـة ربـ

ل مرة عىل مائـدة مسـتطيلة أنـاقش جتمع معهم ألوأفراد يف مؤسسة الياممة أ

 .ياهم أمورًا نطرحها عىل بساط البحثوإ

ولكني أدركت بعم  أنا لسـنا غربـاء عـن بعـض، لقـد كانـت جتمعنـا 

وحدة اهلدف والقصد، أدركت ذلـك منـذ اللحظـة األوىل يف نقاشـنا ألمـور 

 .مؤسستنا اجلديدة

 .وضحوا أمامي كام لو عرفتهم منذ أعوام طويلةلقد 

 .كان اإلحساس نحو هذا العمل اجلديد قد وحد مفهومنا له

ــذي نتحمــل  ــًا وتفهــام كــاماًل لطبيعــة هــذا العمــل ال كــان اقتناعــا تام

مسئوليته ونشارا يف محل عبئه، كام حتمل مسئوليته وكام محل عبئـه مجاعـات 

 .ديدةأخرى هم أعضاء املؤسسات الصحفية اجل

ويف غمرة النقاش املوضوعي جلميع األمور املعروضة يف اجتامعنا، زاد 

 .إحسايس بالنجاح ونام ذلك الشعور يف نفيس

مل يكن هناا رأي شاذ، أو تعصب لرأي معني، وإنام هو النقاش ُيري 

يف طريقه الطبيعي، وتبادل الـرأي يتناقلـه املجتمعـون بفهـم وإدراا، كانـت 
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كان االتفاق تامـًا، مل يكـن هنـاا تصـويت إذ مل يكـن هنـاا اآلراء إمجاعية، و

 .اختالف

وتســاءلت يف نفيســ خــالل النقــاش، هــل ســتؤدي هــذه املؤسســة 

 .أغراضها؟ وربام كان التساؤل ذاته قد جاس يف خاطر عضو آخر

ومل يتطلب التساؤل إجابة فقد كانت اإلجابة واضحة، تنطـ  هبـا هـذه 

دون شك ذات الروح التي سادت اجتامع  الروح التي سادت اجتامعنا، وهي

 .املؤسسات األخرى

لــيس يف األمــر مغــنم تتطلبــه هــذه اجلامعــة أو غريهــا، وإنــام هــو حتمــل 

ملسؤولية جديدة ربام كنا بعيدين عنها، ومع ذلك فقد شاركنا فيها دون تردد 

جبنــا نحــو د، وإنــام هــي اإلدراا احلقيقــي لوامشــاركة ال نمــن هبــا عــىل أحــ

لذي ننتمي إليه ونعيش فيه، وهي الرضيبة التي نؤدهيا راضني كـل املجتمع ا

 .الرضا عىل أدائها كاملة دون نقص

 :وجاء اجلواب يف صورة أخرى عند ما تساءل عضو يف مؤسسة الياممة

ما هي سياسة الصحيفة؟ ذلك إدراا عمي  بـااللتزام ورضورة تـوفره 

 .يف كل مؤسسة

فة دون شـك، سياسـة تنبثـ  ستكون هناا سياسة تسري عليها الصـحي

من الدوافع التي أملت تكوين املؤسسات لقد أصبحت الصـحافة بوضـعها 

 .احلارض ملزمة بمبادئ واضحة
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ُيب أن تكون يف خدمة هذه األمة، فهي صحافة اجلامهري الغفرية التـي 

يتكون منها هذا الشعب الكريم ، ُيب أن تكـون لكـل فـرد تسـعى لتوعيتـه 

لسانه، وهي املنرب احلر لكل رأي قيم يسـعى للصـالح  وإرشاده وتثقيفه، هي

العام، إهنا ُيب أن تلتزم بالبعد عـن النقـد الـذايت إىل النقـد املوضـوعي، مـع 

جمافاة النقد اهلدام إىل النقد البناء، وأن تكون عونًا صادقًا للدولة يف تطويرها 

 .ملجتمعنا

عـالم إلتكـون عنرصـًا وعـاماًل مـن عوامـل اوهي بعـد ذلـك ُيـب أن 

ببلـدنا الكـريم، هـذا البلـد الـذي شـ  طريقـه يف حتمـس ينـري الدهشـة نحـو 

 .اإلصالح والبناء والتشييد

هذه الصورة اجلديدة لصحافتنا هي التي أختيلها ملستقبلها املديـد، إهنـا 

سوف تكون دون شك بكل هذه األلوان والظالل صـورة صـادقة ملجتمعنـا 

اجلامهري الغفرية من أبناء هذه األمة، متثل  اجلديد وانعكاسًا حقيقيًا ملتطلبات

 .آماله وتعرب عن مطالبه، وتسعى لتحقي  أمانيه عرب األيام

ــا  ــدة التزامه ــا أرجــوه للصــحافة الســعودية يف خطوهتــا اجلدي وكــل م

بمبادئ ومثل واضـحة منـذ اآلن، وأن ال تضـل الطريـ  فـالطري  واضـحة، 

ب كنا نتخيله لصحافتنا، وأن وأن تكون صورهتا الصورة احلقيقية خليال عذ

تتطور مع تطورنا الذي نفخر به متتبعة خطـوات هـذا التطـور لتكـون بحـ  

 .صورة ملجتمعنا اجلديد
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 جتارب اآلخرين

 () إجازتي األسبوعية

كيف أقضـيه وأيـن : اليوم، اجلمعة، وتتجدد املشكلة، ويتجدد السؤال

يه كـام أشـاء وحيـث أقضيه؟ هو يوم اإلجازة األسبوعية ومن حقي أن أقضـ

 !أشاء وأعود أسائل نفيس كيف وأين؟

كيـف تقيضـ . ذات يوم فوجئـت هبـذا السـؤال وكنـت خـارج بـالدي

 عطلتك األسبوعية؟

فتذكرت قبل أن أجيب، لعلها احلرية حينام ال يكون هناا جـواب، أو 

هو اخلجل من أن يكون اجلواب، خمجاًل، وتريثت أرتب اإلجابة كي تكـون 

وعـدت إىل نفيسـ أسـائلها يف حـذر . قولـة عـىل قـدر اإلمكـانمنطقية أو مع

فقـد . وخجلت من أن يكون اجلواب، أنني أقيض العطلة األسبوعية يف بيتي

أن أسـتيقظ يـوم اجلمعـة  تعودت ـــ كـام تعـود كثـري مـن النـاس يف بـالدي ـــ

ستشعر الكسـل املميـت، وأظـل أتقلـب عـىل رسيـري أتثـاءب ثـم متأخرًا، أ

شـامالً، ثـم أفكـر بعـد ذاا يف أمـور عمـيل، وأمـوري اخلاصـة، أمتطى يمينًا و

ومشاكلهام، السابقة ومشاكلهام الالحقة، وتتواىل الصور املزعجـة يف رشيـط 
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سـتقبل ذاا بأن رأيس يكاد ينفجـر، كـأنام أطويل كأنه الال هناية، وأشعر حين

 بتلعهـا راضـيًا،من املنغصـات أ( بربشامة)ًا لنفيس يومي الذي أملكه خالص

ة من التفكري يف فينقلب بذلك ميزان األمور وأظل طوال يومي أدور يف دوام

 .ها بالوهم وال أرى منها إال اجلانب املعتمأمور تتضخم مساوئ

واستعرضت يف ملحة عابرة كيف يقيض اآلخرون عطلتهم األسبوعية، 

فعجبــت مــن اخــتالف املنهجــني وتعــارض األســلوبني، لقــد فهمــوا معنــى 

و آخر، وعىل وجه خيتلف عن فهمنا لـه، فهمـوه انطالقـًا مـن الراحة عىل نح

أعباء العمل وابتعادًا عن مشاكله فرتة هدنة تفد بني حـربني، وفـرتة انطـالق 

 .ب املعركة، معركة احلياة، والنضال من أجل احلياةاتسنح يف أعق

احليـاة الرتيبـة، انطـالق إىل ( روتـني)عطلة األسبوع هناا خروج عـن 

وتصــعيد يف مســالك اجلبــال املرتفعــة، ابتعــاد عــن صــخب  شــواطئ البحــار

املدينة وجوها الصناعي إىل أحضان الريف، إىل هدوئه العمي  وسكونه الال 

 .هنائي

ــد يســتقبلونه بنفــوس منفتحــة للعمــل،  وحــني يطــل األســبوع اجلدي

بنشـاط جمـدد وقـوة مـدخرة يواجهـون هبـام  وقلوب مليئة باألمل، يستقبلونه

 .دأ ببداية األسبوع اجلديدمعركة جديدة تب

ــوم : وعــدت إىل نفيســ أحــدثها رساً  ــوا كيــف يســتمتعون بي لقــد عرف

تقــان، األســبوع تتســم بحســن االبتكــار واإل الراحــة فكانــت أعامهلــم طــوال

 .وحتمل مالمح واضحة من حياهتم املنظمة
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وكيـف نبعـد بأفكارنـا  ناأما نحن فلم نعرف كيف نقيض أوقات راحت

وحيـنام يطـل األسـبوع اجلديـد . وحياتنا العامة واخلاصـةعن مشاكل أعاملنا 

نظل نتثاءب عىل مكاتبنا ونتمطى ما بني فرتة وأخرى ونشعر بملل مـن أول 

يوم يف األسبوع، ونحن معذورون يف كل ذلك فقد أذبنا يوم العطلة يف غـامر 

التفكري اجلاد، وأضـعناه يف النـوم، فكـان األسـبوع اجلديـد امتـدادًا ملـا قبلـه، 

 .وسيكون األسبوع القادم صورة متكررة من هذا األسبوع

ورفعــت برصــي بعــد فــرتة تفكــري إىل الشــخص الــذي كــان قــد ألقــى 

 .السؤال وأدركت أنه ما زال ينتظر اجلواب

وتثـاءب هـو اآلخـر، . أقضيه يف النوم: فتثاءبت قبل أن أجيبه ثم قلت

 .بعد أن تالشى سؤال جديد كاد يطل من بني شفتيه
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 اآلخرين جتارب

 () تسأل نفسك ماذا تقرأ وملاذا تقرأ ال

كنت أشعر يومذاا بفرا  وملل، وذكرت الصدي  الذي كـان يسـكن 

خارج لندن، ذلك الذي كان بعده عن قلب املدينة سببًا يف نسيانه، فال أذكره 

 .إال وقت امللل

ستقل القطار لزيارته، ومل أجـد لنفيسـ مكانـًا يف وتوجهت إىل املحطة أ

ربة، فوقفت مـع مـن وقـف، وبـدافع حـب االسـتطالع درت ببرصـي يف الع

جولة استطالعية قصرية عىل اجلالسني والواقفني حركة البد منها، يقوم هبـا 

الشخص منا عندما يستقل القطار أو الطائرة كـأنام يـزن هبـا زمـالءه الغربـاء 

 .عنه

ة كان كل من يف العربة من رجال ونساء يمسك يف يده صحيفة أو جملـ

أو كتابًا، كلهـم ـــ دون اسـتثناء ـــ كـانوا منرصـفني بأحاسيسـهم إىل مـا بـني 

وكان الصمت عميقًا بالنسبة . أيدهيم، بعيدين عن هذه العربة التي يركبوهنا

ي يشـعر بـالفرا  املمـل للعربة، حزينًا بالنسـبة إيّل ، فقـد كنـت الوحيـد الـذ

جوه الناس، واستطعت ت أزجي الوقت وأبعثره يف النظر إىل والقاتل، فرح
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ع نفيس بعد حماوالت عنيفة بأين مثلهم، هم يقرؤون ما يف الكتب، وأنا نقأن أ

 .أقرأ ما يف وجوههم

 وكان الواقفون متالصقني كأنام وضعوا بعناية فائقة عىل هذا الوضـع،

ــد وضــعت عــىل عينيهــا منظارهــا  ــي وق ــالقرب من ــت عجــوز تقــف ب وكان

ا بالقراءة عىل هذا الوضع، فقد كانت السميك، كانت يف موقف ال يسمح هل

جهة إىل أمامها، وقد أوالها ظهره فاستدارت متملتصقة بالرجل الذي يقف 

بــاب العربــة املقفــل، ووضــعت املجلــة التــي متســكها عــىل واجهــة الزجــاج 

وجعلت تكتب حروفًا متقطعة، وبدافع الفضـول ـــ يف هـذه املـرة ـــ مـددت 

ــرأة ــب امل ــا تكت ــرت إىل م ــات  رأيس ونظ ــل املربع ــة يف ح ــدهتا منهمك فوج

 .املشهورة بالكلامت األفقية والرأسية

وكان القطار م عًا إىل غايته ال هتدأ رسعته إال عندما يقرب من حمطة 

تالية، وعندما يقف، كانت األنظـار تتجـه يف وقـت واحـد إىل اللوحـة املثبتـة 

ود بعضـهم عند مدخل املحطة، يقرأها الركاب يف ملحة خاطفة، ومن ثم يعـ

إىل صحيفته أو كتابـه مسـتأنفًا القـراءة ، بيـنام يغـادر الـبعض اآلخـر القطـار 

ممسكًا بكتابه يف حـذر، وعنـدما تلمـس قدمـه أرض املحطـة يعـود إىل كتابـه 

ووصلت إىل صديقي فاستقبلني وهـو . يفتحه، ويستأنف القراءة وهو سائر

املنضدة الصـغرية قبـل يمسك كتابًا يف يمناه ما لبث أن أغلقه ثم وضعه عىل 

 .أن يقصد مقعده
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ذلـك املنظـر الـذي اسـرتعى انتبـاهي يف : وبدأت أقص عليه ما رأيـت

وتــأنن القطــار، وكيــف أن مجيــع الركــاب كــانوا يقــرؤون ، ويقــرؤون هبــدوء 

وال مهسة وإنام هو اهلدوء العمي ، وكيف رأيـت العجـوز  واستغراق ال نامة

 .قاطعةغاز املربعات املتأل منرصفة إىل حل

إهنــا هــوايتهم املحببــة قــد : قــال صــديقي بعــد أن فرغــت مــن حــديثي

هنـم  يزاولوهنـا بطريقـة آليـة حتـى غـدت حت عادة هلم بمرور األيـام، إأصب

جزءًا مـن حيـاهتم وهـي الشـك ممتعـة ومفيـدة، أمل جترهبـا؟ حـاول وسـوف 

 .تعش  هذه اهلواية

هبا القوم هنا ــ عىل إين تغلبت هبا ــ كام تغلب : وقبل  أن أجيبه استطرد

ء واتـرا االختيـار يف قـرأ أي يشال، لـكبرية، هي مشكلة الفرا  وامل مشكلة

ن سـوء إ .قرأ وال تسأل نفسك ماذا تقـرأ وملـاذا تقـرأأول األمر، اقرأ فقط وا

ش الطقس هنا يف ليايل الشتاء كثريًا ما يعوقنا عن اخلروج، وأمام املـدفأة نعـي

إذن : قلت . اصوره يف أهبى هنا املتعةإ ،تابساعات وساعات بني دفتي الك

 .هي احلاجة واالضطرار

أيا ما كانت احلوافز فإن احلياة بني الكتب حياة هبيجة تدفع عنك : قال 

امللل ومتأل فـرا  وقتـك وتغـري مـن مسـالك حياتـك الرتيبـة، وحتملـك عـىل 

يـة إنـك تضـيف بـالقراءة أرصـدة فكر.. أجنحتها الذهبية إىل عامل هبيج سار

جديدة إىل ما متتلكـه مـن أرصـدة سـابقة، وتكتسـب هبـا أرباحـًا ومكاسـب 

جد نفسك عقب االنتهاء من كل كتاب تسو ،ا إىل رأس مالك املدخرتضمه
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أنك متطور مع احلياة سائر يف ركبها مطلع عىل خلجات نفوس غري نفسـك 

 .وحتس بنبضات األفئدة من بني السطور

مرشـقة لتجربـة عظيمـة مـن  هذا وصف هبـيج للقـراءة، صـورة: قلت

ولكن أال تعرف لو أين اكتشـفت هـذه اهلوايـة قبـل اليـوم مـا . جتارب الناس

رأيتني أمامك اآلن بعد أن قطعت إليك عرشات األميال، إنه الفـرا  وامللـل 

 .أحسست هبام قبل ساعة فدفعاين إليك، إذن فسوف ال تراين بعد اليوم

تـك فـرتة طويلـة مـن الـزمن، إهنا سـتظل هوايـة مـن هوايا: فرد مبتسام

وعندما تصبح عادة سوف يسعدا ــ حتام ــ أن ترى دائاًم مـن يقـرأ، فهـؤالء 

 .هم أقرب الناس إليك
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 جتارب اآلخرين

 () للجميع ةورد

ــد متمــثاًل يف  ــذ طابعهــا اجلدي ــة  بــدأت تأخ ــدننا الكبــرية يف اململك م

ام بــدأت تأخــذ شـوارعها املتســعة وحــدائقها املنسـقة وأشــجارها املشــذبة كـ

كل ذلك مجيـل ومـبهج وسـار والـذي . نصيبها من العناية بالنظافة والتنظيم

 .أمجل، وأن حيتفظ الرائع بروعته إن مل يزدهو نرجوه أن يتطور اجلميل إىل ما 

ــات  ــك ليســت مســئولية اجله ــل ذل ــاظ عــىل ك ــد أن مســؤولية احلف بي

وع، فعـىل هـؤالء م املجمـهاحلكومية وحدها، فهناا األفراد الذي يتكون من

يقع جزء عظيم من املسؤولية مسـؤولية احلفـاظ عـىل روعـة التنسـي  ومجـال 

 .النظافة يف شوارعنا وحدائقنا العامة

الفرد منا يمثل اجلانب املنتفع من هذا التنظيم وواجب املنتفع يتمثل يف 

بـارشًا املحافظة عىل هذه املراف  العامة التي تعترب ملكًا له وينتفع هبا انتفاعًا م

أو غري مبارش ربام كان أفراد منا ال ُيلسون باحلدائ  العامة ومع ذلك ــ فهي 

 ؛ملك لنا ننتفع هبا يف أي وقت شـئنا ومـن واجبنـا كـأفراد أن نحـافظ عليهـا

ألهنا متثل جانبًا من ممتلكاتنا العامة، وانتفاعنا هبا متاح لنا بطري  غري مبـارش 
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  ال نعـدم االنتفـاع املتمثـل يف ابتهاجنـا فنحن يف مرورنا بجانب هذه احلـدائ

باملنظر اجلميل والنسمة الندية هتب رخية لينة من بـني األشـجار حتمـل إلينـا 

ما مدى جتاوبنا ــ كأفراد ــ مع النظام واحلـرص : شذى األزهار تساءلت مرة

 .عليه وما مدى إدراكنا ملعنى احلفاظ عىل هذه املمتلكات املشاعة

عىل امتداد شارع اجلامعة بالرياض غرست : ملشهدوكان اجلواب هذا ا

أشجار النخيل فأضفت عـىل منظـره روعـة مبهجـة ولونـًا سـارا ترتـاح إليـه 

وقد أثمر النخيل العام املايض وإن ثمـره مـا يـزال ب ـًا أخرضـ، ومل  النفس،

يرمحه النـاس بـل ومل ينتظـروا نضـجه فقطفـوه، انتزعـوه مـن شـجره قبـل أن 

الب  معدوم حتام، لقد تصورت من قطفه وقد قـذف بـه ينضج، واالنتفاع ب

وال أدري ما هي الدوافع هلذا االعتداء والذي . أرضًا بعد أن  تذوق حبه منه

أدريــه فقــط هــو أنــه حرمــت كــام حــرم غــريي مــن منظــر مجيــل هيــئ وأعــد 

 .للجميع

 .ذكرت هذا املشهد حينام كنت أقرأ خربا يف إحدى الصحف

فقـد توجـه شـخص لزيـارة . ى مـدن أملانيـااخلرب قصة قصرية من إحد

قريب له يف املستشفى ومر عىل بائع الورد يشرتي منه باقـة حيملهـا إىل قريبـه 

املريض وكان املحل مقفـاًل، إذ كـان الوقـت متـأخرا، وتوجـه إىل املستشـفى 

وربام كـان . خلو اليدين من اهلدية التي اعتاد تقديمها الغربيون إىل مرضاهم

فسه وهو سائر كيـف سـها عليـه أن يشـرتي الـورد يف وقـت الرجل يناقش ن
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مبكر وكيف يدخل عىل قريبه املريض يف حجرته ويـداه خاليتـان مـن اهلديـة 

 .لتقليدية، وكيف وكيفا

فى ووقع نظره عـىل واجتاز احلديقة العامة التي تقع بالقرب من املستش

ه، وامتدت فيها طوق النجاة ووجد فيها اإلنقاذ من ورطت وردة متفتحة رأى

يمناه يف فرحة إىل الوردة وقطفها وقبل أن يغادر مكانه كـان اجلنـدي يقـبض 

 .عليه متلبسًا بقطف الوردة وقاده إىل مركز البوليس حيث اعرتف بعمله

 .وأحيل إىل املحكمة وأمام القايض رسد قصته

لقـد اقتنعنـا بوجاهـة األسـباب ورأينـا ختفيـف : وتكلم القـايض قـائالً 

قد حكمنا عليك بأن تبتـاع يوميـًا وملـدة شـهر كامـل باقـة مـن احلكم عنك ل

من املـرل  الورد حتملها إىل املستشفى الذي زرته وتقدم الباقة هدية لواحد

  .الفقراء هذا هو اخلرب

إىل ذهنـي وأنــا أقـروءه صـور كثــرية مـن حـب الغــربيني  لقـد تـداعت 

ام وحمـالت البيـع يف للنظام وتقديمه، صورة الطوابري الطويلة أمام دور السين

إنجلرتا، الطوابري الطويلة الصـامتة مـن اآلدميـني ينتظـرون دورهـم يف قطـع 

ملـدن األوروبيـة ال متتـد اأو رشاء حاجة، وصورة األطفـال يف حـدائ   تذكرة

أيدهيم إىل زهرة متفتحة ويكتفون من مجاهلا بالنظر، وصورة الرجل يمسـك 

لة املهمالت يف هناية الشارع فيضعها بيده األوراق املمزقة إىل أن يصل إىل س

فيها بعناية، بل صورة الرجـل يبلـل الرشـطة عـن سـائ  خـالف النظـام عـىل 

صور مرشقة من جتارهبم يف حب النظام والتمسك به . غفلة من رجل املرور
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ن املرحلة التي وصلوا إليهـا اآلن مل يبلغوهـا إال باملشـقة ، وإإىل حد التقديس

 .وقصة الوردة دليل واضح ،والعنف يف بعض األحيانيف كثري من األحيان، 

قلت ألحد األصدقاء بعد أن قصصت عليه قصة األملاين الـذي قطـف 

ترى لو قبض الرشطي عـىل الرجـل الـذي اعتـدى عـىل الب ـ وهـو : الوردة

سيكون احلكم عليـه : أخرض فج، ماذا يكون جزاؤه عندهم؟ وضحك قائالً 

ايض برشاء سلة من التمـر يوميـًا حيملهـا خمففًا كذلك، سوف حيكم عليه الق

 .عىل ظهره ملدة عام كامل إىل بيوت املحتاجني
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 جتارب اآلخرين

 () أبناؤنا يف ميدان اخلدمة العامة

يف حج هذا العام خاض شباب الكشافة يف بالدنا جتربة اخلدمـة العامـة 

وكام  املايض، للمرة الثانية وكانوا قد بدأوا التجربة للمرة األوىل يف حج العام

كان متوقعًا فقد حق  هذا الفري  الذي نزل إىل امليدان ما كـان مرجـوا منـه، 

حق  النجاح العظيم وأعطى الصورة الصادقة لشباب هـذا البلـد، الصـورة 

احلقيقية مـن غـري تزييـف أو تصـنع كـانوا عنوانـًا لبلـدهم الكـريم املضـياف 

 .دوانعكاسًا ملا جبلت عليه نفوس أبناء هذا البل

لقد حتملوا املسـؤولية مـع مـن حتملهـا بـل ارتفعـوا إىل مسـتواها كـأي 

مسؤول يف بالدنا فواصـلوا عملهـم ليـل هنـار وجـابوا الشـوارع حتـت لظـى 

الشمس املحرقـة يقـدمون خـدماهتم لضـيوف بيـت اهلل، سـاعدوا الضـعيف 

والعاجز وأعانوا املريض واملنهوا، لقد كانوا يف املوانئ يستقبلون الضـيوف 

بشاشـة الكــريم ويرحبـون بــه ببســمة املضـياف كــام كـانوا يف شــوارع املــدن ب

 .املقدسة املكتظة باحلجاج يساعدون ويقودون ويرشدون

لقد أحسسنا بـالفخر ونحـن نـراهم مـع احلجـاج يعرضـون خـدماهتم 

ــن احلــج  ــؤولني ع ــع املس ــامهون بجهــودهم م ــاعداهتم ويس ــدمون مس ويق

 .واحلجاج
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اؤنا بعزم وتصميم دل علـيهام هـذا النجـاح هذا ميدان جديد يرتاده أبن

 .الذي ملسه كل مواطن

بيد أن هناا ميادين أخرى كثرية من املمكـن أن يرتادهـا أبناؤنـا بمثـل 

ــة  ــه نجاحــًا يف كــل خطــوة خيطوهنــا ويف كــل حماول ــون ب ــزم وحيقق هــذا الع

 .حياولوهنا مهام اختلفت امليادين

األردن معسـكر احلسـني قبل عامني، أقامـت وزارة الرتبيـة والتعلـيم بـ

فـرتة الصـيف  وقد قام الطالب خـالل . لطالب املدارس املتوسطة والثانوية

بتعبيد طرق كثرية للقرى الواقعة بني عامن والقدس لقد سـامهوا بجهـودهم 

اف يف تغيــري معــامل احليــاة يف تلــك القــرى بشــ  الطــرق وتعبيــدها حتــت إرش

ن تلــك اجلمــوع مــن طــالب املــدارس إ. املختصــني مــن وزارة املواصــالت

املتوسطة والثانوية سوف يسعدها يف املستقبل حينام ترى تطور احلياة يف تلك 

 .القرى التي سامهوا يف ش  الطرق إليها

ــت وزارة  ــد قام ــك املعســكر فق ــة يف ذل ــد ســامهت وزارات خمتلف ولق

كـام  ،راإلعالم مثاًل بتقديم برامج التسلية للطالب الذين سـامهوا يف املعسـك

 .قامت وزارة الرتبية والتعليم من جانبها باإلرشاف عىل حياة املعسكرين

كان الطالب يعملـون بالنهـار حيملـون بأيـدهيم معـدات العمـل حتـت 

إرشاف املهندسني والفنيني حتى إذا أظلهم الليل عادوا إىل املعسكر وقضـوا 

ة واالســتامع إىل جانبــًا منــه يف مشــاهدة الروايــات التمثيليــة واألفــالم الثقافيــ

رهم الـربئ كـان سـه. سـابقات األدبيـة والثقافيـةاملوسـيقى واالشـرتاا يف امل
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الذي يستغرق ساعتني أو ثالث ساعات يف مطلـع كـل مسـاء يغسـل عـنهم 

آثار اجلهـد الـذي بـذلوه طيلـة النهـار وُيـدد قـواهم املبذولـة خـالل يـومهم 

دد والتطلـع إىل يـوم الذاهب ويمنحهم ــ إىل جانب كل ذلك ــ األمـل املتجـ

 .جديد بنفوس متفتحة للعمل من أجل البلد الذي يعيشون يف رحابه

تلك جتربة أخرى أرجـو أن خيوضـها أبناؤنـا يف املسـتقبل القريـب مـن 

لقد كانت نفوسنا تذهب ح ات عىل شبابنا عنـدما نشـاهد . األيام القادمة

 .اةشباب األمم األخرى وهم خيوضون جتارهبم العظيمة يف احلي

جهاد الشباب األورويب يف الصيف ــ مثاًل ـــ يعطينـا الصـورة الصـادقة 

فعنـدما تقفـل املـدارس أبواهبـا يف . جلهادهم مدى احلياة يف سـبيل أوطـاهنم 

مطلع الصيف يبدأ اجلهاد من أجل العلم عىل وجه آخر وعىل صورة ختتلف 

 .عن جهد العام الدرايس الطويل

كـل بلـد إىل بلـد آخـر يغـادرون ففي مطلع كـل صـيف ينتقـل شـباب 

مــواطنهم إىل مــواطن أخــرى ســعيًا وراء العلــم واملعرفــة مــن أي ــ الســبل 

 .وأسهل الطرق

اب مـثاًل مـا ال يقـل عـن ثالثـني ألـف شـفتستقبل لندن ومدن إنجلرتا 

أملاين، يؤموهنا لدراسة اللغة اإلنجليزية ، وهم ال حيملون مصاريف الدراسة 

م حـب العلـم والعمـل، فـرتاهم يعملـون بـأجر يف وإنام حيملون بـني جنـوهب

الفنادق واملطاعم واملقاهي ويف حمالت البيع والرشاء وتعمـل الفتيـات مـنهم 

ستهم وهم يرصفون ما يتحصلون عليه من أجر عىل درا. مربيات يف البيوت
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وهذا الشاب الذي قصـد لنـدن يف صـيف عـام مـن . وإقامتهم يف بلد غريب

وهـو بعـد . عام آخر ويقصد روما يف صـيف ثالـث األعوام يقصد باريس يف

أعوام جتول خالل أصيافها يف مدن أوربا نجده يتكلم عدة لغـات غـري لغتـه 

األصلية، يتحدث هبا ويقرأ هبا ويكتب دون أن يتحمل شيئًا مـن املصـاريف 

 .يف سبيل حتصيلها

وأنت، أينام ذهبت يف أوربا سوف تقابل حتام آالف الشباب املكافحني 

 .غري بلدهم سعيًا وراء العمل عن طري  العمليف 

ــا كانــت مــن  ــة كثــرية يف رحــاليت الســابقة إىل أورب لقــد واجهــت أمثل

ســوف أتطـرق إليهـا يف حلقــة . الطرافـة إىل حـد أننـي مل أنســها ولـن أنسـاها

 .أخرى
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 يوميـــات قصرية

 () االلتزام.. املاء يف امللز.. نوادينا االجتماعية

عدد كبري من الشباب يف جدة بنـاء عـىل دعـوة مـن  قبل أسابيع اجتمع

نشاء وإ. ادي البحر األمحرسمو األمري حممد الفيصل النتخاب أول جملس لن

النوادي يف اململكـة ميـدان جديـد تتالقـى فيهـا االجتاهـات القيمـة، وتطرقـه 

الطليعة النرية من أبناء هذا البلد إذا أحسن اجتاهها أثمرت أحسن الثمـرات 

ـــ قبــل كــل يشء ــــ منطلــ  فســيح للفكــر . مــة وأبنائهــاخلــري األ والنــوادي ـ

والوجدان وانعتاق من العزلة النفسية تتالقى يف ظالهلـا نحـو اخلدمـة العامـة 

 .والبذل من أجل املجموع

وقبل هذا النادي احلديث قام نـاد آخـر بالريـاض نظمـت أمـوره وفـ  

غم مــن عــدم الئحــة موضــوعة كفلــت لــه الســري يف املــنهج الصــحيح وبــالر

حتمس كثري من األعضاء ــ وهو الذي بدأ واضحًا طـوال الفـرتة التـي مـرت 

فقد استطاع املجلس املنتخب أن يبث احلياة يف النادي بطرقـه اخلاصـة، ففـي 

مطلـع العـام نظــم النـادي حمــارضات أسـبوعية ألقاهـا بعــض األعضـاء مــن 

ــة فكــان مســاء مشــهورًا بــني الشــباب يعــج  ــه املســئولني يف الدول النــادي في

بجمهرة كبرية منهم وأيا ما كان الدافع إىل احلضور فقد استبان بكل وضوح 

                                                 

 . 00، ص ( م0293مايو 3هـ، 0434جة ذو احل 19)، 9، عجريدة الياممة: املصدر (*)



 

 

 املقاالت
024 

ولقد كانـت فرصـة ثمينـة للنـادي . مدى الوعي لدى شبابنا واجليل الصاعد

أن يســتمر يف منهجــه الثقــايف مــع تنويــع املحــارضات إال أن الفــرتة األخــرية 

احلارضين ثم تالشى كانت فرتة راكدة مع األسف الشديد فقد تناقص عدد 

العدد بيد أن الواجب عىل أعضاء جملس النادي كان يستدعي مـنهم احلركـة 

ال يعة لقد كان يف إمكاهنم أن هيتبلوا الفرصـة فرصـة اإلقبـال عـىل النـادي 

للقيام بحركة ثقافيـة أخـرى يسـتمر معهـا اإلقبـال ولكـن الوضـع جتمـد ثـم 

ل النادي نقطة التقـاء الطليعـة تالشى وتالشت عىل أثره اجلهود املبذولة جلع

 .املثقفة من أبناء البلد

كنت تقصد النادي ال جتد بـه إال القلـة القليلـة  ويف الليايل العادية حينام

من األعضاء يلعبون ويتسلون مدة ساعة أو أقل قلياًل، وما يلبث هذا العدد 

 .ديالضئيل أن يغادره خملفًا وراءه السكون والصمت خييامن عىل مبنى النا

نقبــع يف بيوتنــا منعــزلني، ويف النــادي فرصــة  ملــاذا: لقــد تســاءلت مــرة 

فهل نحن كأفراد نحيك يف وحـدتنا خيـوط آمـال رشيـدة ونغـزل يف  التقاء؟

وملاذا ال نعود أنفسنا عىل هذا االلتقـاء اليـومي، . الوحدة قطع األماين النافرة

ولكـن مـن  ،مربام كان هنـاا مـا يمنـع أحـدنا مـن أن يقصـد النـادي كـل يـو

ومني أو ثالثة أيام يف األسبوع املحق  أن ليس هناا ما يمنعه من أن يقصده ي

عتقــد أن الســبب ال يعــدو أن يكــون تعــودًا فقــط فلكــي أتعــود زيــارة أين وإ

النادي يومني أو ثالثة أيام يف األسـبوع ُيـب أن هييـئ النـادي يل ولألعضـاء 
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كثـرية للتعـرف عـىل رغبـات  اآلخرين ما ُيذبنا إىل زيارتـه، وهنـاا وسـائل

 .األعضاء

ن مسـؤوليتكم إ: ضاء جملس إدارة النادي بالريـاضكلمة أوجهها ألع

يف اإلرشاف عــىل النــادي تســتدعي مــنكم دقــة املالحظــة ومالحقــة الفــرص 

ورسعة احلركة وجتديد األسباب اللتقاء أعضاء ناديكم يف هذا النادي الذي 

وكلمـة أخـرى أوجههـا ألعضـاء . امرأقمتموه، وهي جتربة أوىل يف هذا املض

جملس نـادي البحـر األمحـر وهـي أن تكونـوا حريصـني عـىل حتقيـ  أسـباب 

وجود هذا النادي اجلديد وإال فـإن النـادي سـوف ال حيقـ  وجـوده إذا كـان 

 .االلتقاء سوف يقترص عىل يوم تلقى فيه حمارضة أو مساء تقام فيه حفلة

 :املاء يف امللز

 سـبوع املـايض، اتصـل يب هاتفيـًا سـعادة الشـيخمساء يوم مـن أيـام األ

املاء يف منزيل فأجبته بأنه قد بدأ يت ب  عبداهلل بن مخيس وسألني عن أخبار

يف شح إىل األنابيب وكان املاء قد انقطع عن منزيل واملنازل املجـاورة أشـهرًا 

وكانت برشى طيبة أن يتفضل سعادة مدير عـام مصـلحة امليـاه هبـذا . طويلة

ال، فهو دليل االهتامم من جانبه وإدراكه التام ملسؤوليته اجلديدة، وكان السؤ

قد أخربين منذ شهر تقريبًا بأن اهتاممه األول سـوف يوجهـه إىل منطقـة امللـز 

ــأ  ــع وخط ــوء التوزي ــة س ــاء  نتيج ــن امل ــًا م ــة كلي ــة املحروم وخاصــة املنطق

أعـاد إىل  التمديدات وبعد يوم من سـؤاله يل بـدأ يتـدف  املـاء بشـكل مـرض
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أذهاننا ما تغنى به الشعراء يف خرير املياه وكيـف أن شـعراء اجلزيـرة العربيـة 

 :قد تغنوا بالعذب منها

 قـــال يل صـــاحبي لـــيعلم مـــا يب

 

 ؟أخـــت الربـــاب   أحتــب القتـــوَل  

 قلت وجدي هبا كوجدا بالعذ 

 

 (0)الرشـاب   نعـت طعـمَ ذا ما مُ ب إ   

باملـاء وخاصـة العـذب منـه  وهفيه قـائل يتشبب إىل ما هنالك من شعر   

 .كام وادي لبن مثالً 

واستمر تدفقه بضعة أيام أعاد إىل أنفسنا الطمأنينة، وبدأ يتجه حـديثنا 

وكانت ، اليومي اجتاها جديدا نحو املاء فقد كانت شكوانا مستمرة من قلته 

 وى حتــى بحــتنســبة كبــرية مــن أحاديثنــا اليوميــة تتجــه نحــو هــذه الشــك

بعد هذا التغري واطمأنـت نفوسـنا للنتيجـة العاجلـة  أنا باالً أصواتنا، لقد هد

 .وللهمة التي بدأ هبا العمل اجلديد يف هذه املصلحة الوليدة

ن املاء قـد تـدف  وأمس املايض قرأت خربًا يف إحدى صحفنا املحلية بأ

وحيـنام ، نعم لقد تـدف  واطمأنـت نفوسـنا  : دت يف نفيسورد. يف حي امللز

 ، ظهـرًا وجـدت املـاء قـد توقـف كليـًا فأصـبت بخيبـة أمـلعدت إىل منزيل 

ولكنه ظـل  ، لعله يعود بعد نصف ساعة أو ساعة أو ساعتني : ولكني قلت

 .وعدنا نفكر مرة أخرى يف املاء ، منقطعًا يومني كاملني

فلعل يف عينها ما يصـيب  ؛ رجاء حار للصحافة أن ال تنرش أخبار املاء

 .وأن ترتكنا وحظنا معه

                                                 

/ هـ0311دار الكتاب العريب، : ، بريوتديوانه. )البيتان لعمر بن أيب ربيعة (0)
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 :تزاماالل

وأنـا ال . االلتزام مسؤولية يف احلياة ورغبة يف العمـل وقـوة يف السـلوا

ــدى  ــروف ل ــل االجتــاه املع ــذي يمث ــذهب األديب ال ــك امل ــااللتزام ذل ــي ب أعن

 .املتأدبني

وإنام أعني االلتـزام يف احليـاة، وهـو بمعنـى آخـر الشـعور باملسـؤولية، 

ر أن صديقًا سألني ذات أذك.. واإلحساس الذي يبث فينا الرغبة والقوة معا

: ملاذا ال تكتـب، فقلـت لـه: يوم بعد أن انقطعت عن الكتابة فرتة من الوقت

وكنت صادقًا فيام قلت إال أن هذا مل يكن السـبب الرئييسـ يف عـدم . ملشاغيل

 .أعانك اهلل: وقد أمن صديقي عىل ما قلت وزاد. الكتابة

اآلن أقل من ذي قبل  ويف هذه األيام عدت إىل الكتابة ومل تكن مشاغيل

 .إن مل تزد

. بالعمـل بعـد يـوم مـيلءإن إحسايس اآلن هـو أين أسـتطيع أن أكتـب 

أكتب خالل ساعات الفرا  القليلة، تلك الساعات التي كـان املفـروض أن 

أستغلها للراحة واالستجامم ومع ذلك فإين أمسك القلم وأكتب خالل هذه 

 .الساعات

ســبب واضــح، هــو التزامــي أســائل نفيســ عــن الســبب، وال وعــدت

وال أعني قطعًا . بالكتابة يف الياممة بعد أن أصبحت ملتزما أدبيًا بالكتابة فيها

أن التزامــي الوجــداين وإحســايس العميــ  بمســؤوليتي فيهــا، لقــد حتملــت 
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بكامل  وقد التزمت هبذه املسؤولية.املسؤولية فيها يوم انضاممي إىل املؤسسة 

ا االلتزام أصبح مـن الواجـب عـيلَّ أن أقـوم حريتي وما دمت قد اخرتت هذ

بكــل متطلباتــه بالرغبــة والقــوة التــي اخــرتت هبــام أن أكــون عضــوًا يف هــذه 

 .املؤسسة

ته أنه مل يقل لواحدة ممن عرفهن ين قرأت لسارتر يف إحدى روايار أأذك

 .ين أحبك ــ ولو كذبًا ــ لئال يشعر بااللتزام نحو هذا احلبإ

 .يني يسعى للتحلل والبعد عن كل التزاموسارتر زعيم الوجود

أما نحن فيشـء آخـر، نحـن واقعيـون نلتـزم بمسـؤولياتنا نحـو احليـاة 

 .وهذا هو اإلحساس الكامل باحلياة ،ونؤدهيا برغبة وبقوة. كاملة
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 جتارب اآلخرين

 () أبناؤنا يف ميدان اخلدمة املدنية

ة املتوجهة إىل كنت وزمييل يف تلك الرحلة نجلس متجاورين يف الطائر

وبحثت جيب معطفي أبحث عن اسم الفندق  كوبنهاجن عاصمة الدنامرا

هـل : وتسـاءل زمـييل. ا إىل جيبـيهتم أعديه وقرأت البطاقة ثالذي سننزل ف

 أنت مرص عىل النزول يف هذا الفندق؟

ذه الرحلة، سـوف ال نخ ـ ليكن نزولنا فيه جتربة من جتارب ه: قلت

قصـرية لنـرى كيـف يـدير  أن نقـيم فيـه ولـو فـرتةن مـن الرضـوري شيئًا، وإ

ًا كبريًا يضم ما ال يقل عن مائتي حجرة، هـذا لـون جديـد مـن الطالب فندق

 .الفنادق مل يسب  أن رأينا مثله

مـن أحـد األصـدقاء يف  (دُيمونـإ)وكنا قد حصلنا عىل عنـوان فنـدق 

سوي ــا وقــد أفــاض لنــا يف احلــديث عنــه وكيــف أن مســؤولية اخلدمــة 

تقـع مجيعهـا ستقبال واحلسابات واملطعم واإلرشاف عـىل راحـة النـزالء واال

واملسؤولون عن كل كبرية وصغرية  عىل عات  الطالب فهم موظفوه وخدمه

وعندما غادرنا مطار كوبنهاجن أملينا اسم الفندق وعنوانه عـىل سـائ  . فيه

                                                 

 . 01، ص ( م0293مايو  01هـ، 0433حمرم  3)، 3، عجريدة الياممة: املصدر (*)



 

 

 املقاالت
025 

وأقبـل ، أمـام الفنـدق اجتزنا خالهلا شـوارع املدينـة كنـا التاكيس، وبعد فرتة

 كان البهو يغـص. احلارس ومحل حقائبنا ثم وضعها أمام موظف االستقبال

ــا يضــج  ــري يف أورب ــدق كب ــأن أي فن ــه ش ــن نزالئ ــداخلني واخلــارجني م بال

. مل نحجـز: وسألنا موظف االستقبال هل حجزتم مقدما؟ قلنـا لـه. باحلركة

 سـوف أحـاول أن :فأبدى أسفه لعـدم وجـود أمكنـة خاليـة ولكنـه اسـتأنف

أحجز لكم حجرتني يف فندق آخر، فقاطعته لقد كان أملنـا أن ننـزل يف هـذا 

الفندق بالذات لنطلع عىل لون جديد من ألوان الفنادق التي يقـوم الطـالب 

 .بالرغبة املؤكدة هلجتي ما ييش وربام كان يف . باإلرشاف عليها

ن إ: متحمسـًا ومبتسـامً جلهوده وجهود زمالئه فرد  وتقبلها الشاب حتية

اآلخر يديره زمالؤنا كذلك، ورسعان ما حتـدث بـالتليفون ثـم أبلـل  قدالفن

واجته إلينـا بعـد ذلـك يف بشاشـة . اسمينا بعد أن عرفهام منا إىل الفندق الثاين

 .لقد حجزت لكام فيه :وهو يقول

وهنـاا ( منريفـا)وخرج يودعنا إىل أن ركبنا السيارة متجهني إىل فندق 

وهو يتكون مـن سـبعة طوابـ   ،ل ضخامة عن األولوجدنا فندقًا آخر ال يق

 .وبه ما ال يقل عن مئتي حجرة

ومنذ أن وضعنا أقدامنا عىل عتبة الفندق كان يقوم عىل خدمتنا طالب 

وكـان  ،طالـب بكليـة الفنـون نـاقد محـل حقائبجن فوطالبات جامعة كوبنها
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ــانو ــتى ختصصــاهتم ك ــالب بش ــام أن الط ــة اآلداب، ك ــًا بكلي ــواب طالب ا الب

مسؤولني عـن مسـك احلسـابات واسـتقبال النـزالء واإلرشاف عـىل املطـبخ 

كل اخلدمات يقوم هبـا الطـالب يف أدب جـم . وخدمة النزالء يف هبو الطعام

ويف سمت من األخالق الرفيعة، يشفعون خدماهتم دائاًم بابتسامة ويردفوهنا 

 .ةبكلمة لطيف

الثانويـة تقـدمها  ولقد عرفنا أن البنايـة قسـم داخـيل إلحـدى املـدارس

احلكومة كـل صـيف لطـالب اجلامعـة بـأجرة رمزيـة عـىل أن يقـوم الطـالب 

بإصالح التلف الذي تتعرض له البناية مع تعويض القسم الداخيل عن كـل 

 .تلف تتعرض له املعدات واألدوات املستخدمة

لقــد كــان مظهــر الفنــدق مظهــرًا عاديــًا كــام أن أثاثــه ال يقــاس بأثــاث 

ازة يف املدن األوربية األخرى، إال أن اخلدمة قد كانت ممتازة وال الفنادق املمت

يقل مستواها عن اخلدمة املقدمة يف الفنادق األخرى وتستمر أربعا وعرشين 

مالحظتـان . ملرافـ ساعة يتناوب خالهلا الطالب اإلرشاف التام عـىل مجيـع ا

رثــرة كثــرة ث :حلظهــام عــىل اخلدمــة يف هــذا الفنــدق مهــافقــط اســتطعت أن أ

لقـد كانـت الطالبـات . واألخرى كثـرة تكسـري األطبـاق ،الطالب ولغطهم

الالئي يتناوبن اخلدمة يف صالة الطعام يك ن ما ال يقـل عـن سـتة أو سـبعة 

 .أطباق يف كل فرتة كنا نجلس فيها لتناول الغداء أو العشاء

هذا ميدان آخر من ميادين اخلدمة التي يمكن أن يقـوم هبـا الطـالب يف 

وموسـم الصـيف . إن يف موسم احلج جماالً واسعًا لالستفادة واإلفادة .دنابال
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عتقد أن من املمكن اسـتغالل جهـودهم خاللـه، ففـي ذلـك نفـع جمال آخر أ

مادي هلم إىل جانب ما يكتسبونه من خـربة يف معاملـة النـاس عـىل اخـتالف 

 .طبقاهتم وتعدد اجتاهاهتم

عـامهم  ن يعتمـدون طـوالإن عددًا كبريًا من طالب جامعة كوبنهـاج

الدرايس عىل ما يدخرونه خـالل اإلجـازة الصـيفية مـن مـال بـالرغم مـن أن 

كثريًا منهم ينتمون إىل عائالت ال تضن عليهم بالبذل مهام بلل ولكنها ميـزة 

فهل نجد نامذج حية يف بالدنا ملثل هؤالء؟ إن مل نكن قد . االعتامد عىل النفس

أين أعتقـد أن بالبحـث سـوف نعثـر عـىل نـامذج صادفنا مثل هذه الـنامذج إال 

 .نستطيع أن نفخر هبا يف جمال االفتخار واالعتزاز
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 جتارب اآلخرين

 () مهرجان لكل مدينــة

املهرجان الريايض الذي أقيم األسبوع املايض بجـدة، حبـذا لـو قامـت 

دعوة أخـرى ربـام تكـون أبعـد . املناط  األخرى بتنظيم مهرجانات مماثلة له

ملاذا ال يفكـر رؤسـاء بلـديات املـدن يف . من هذه املهرجانات الرياضية مدى

إقامة مهرجانات متعددة يف مدهنم يقومون فيها بدعوة أهايل املـدن األخـرى 

احليـاة الرتيبـة التـي يعيشـها الفـرد . لزيارة املدينة خالل يوم أو أيام املهرجان

نا بني آونة وأخرى، والقل  منا، احلياة بروتينها الذي ال يتغري من روتني حيات

 .مرض العرص احلديث وظاهرة اجليل املعا  ال هيدأ إال بالتغيري

حجرة نومك وصالون االستقبال يف منزلـك يأخـذان طـابعهام اجلديـد 

إذا غريت يف ترتيبهام وتنسيقهام، وجتد نفسك أمام هذا التغيري كأنام امتلكـت 

بتياع حتفة تضمها إىل ما امتلكته من ال إىل أثاثهام، ومل تنف  قرشاً  شيئًا جديداً 

قبل، كل ما قمت به هـو أن غـرّيت يف ترتيـب املقاعـد ونقلـت املنضـدة مـن 

مكاهنا إىل مكان آخر فاكتسبت احلجرة لونـًا جديـدًا واكتسـبت نظـرة رضـا 

 .وارتياح منك

ــل يف  ــداين املتمث ــات ، باإلضــافة إىل الكســب الوج ــة املهرجان إن إقام

، جتدد نظرتنا إىل أنفسنا، وجتعلنا يف تتبع مستمر مع تطورنـا االرتياح النفيس

                                                 

 . 01، ص ( م0293مايو  11هـ، 0433حمرم  00)، 2، عجريدة الياممة: املصدر (*)



 

 

 املقاالت
044 

الذي نعيش فيه وهذا ــ يف اعتقادي ــ رس البهجة التي ختـامر نفوسـنا ونحـن 

 .نعيش يف م ة املهرجان

ففــي املهرجــان الريــايض التقــى أفــراد األمــة بعضــهم بــبعض والتقــوا 

ــد ــة لتطــورهم المت ــع صــورة حقيقي ــدهم واســتعرض اجلمي ادهم عــرب بقائ

املستقبل، اجليل احلارض يرى صورة بلده ومستقبله وآفاقه البعيدة متمثلـة يف 

هذه الصفوف مـن تالميـذ املـدارس جيـل املسـتقبل وآمـال األمـة يف أجياهلـا 

ففـي كـل مهرجـان . نتناسـاهوهناا جانب اقتصادي ال نستطيع أن . القادمة

وحركة النشاط هذه  .تزداد احلركة وتنشط السوق ويتضاعف البيع والرشاء

إن مل تشمل أصحاب املحالت الكبرية فإهنا تضمن دخاًل إضافيًا ألصـحاب 

ــيارات  ــاعم وس ــائعني املتجــولني وأصــحاب املط ــن الب ــدخل املحــدود م ال

 .األجرة

يف مطلع أغسطس من كل عام تقيم بلدية جنيف عيد املدينـة ويسـتمر 

ام ، وتعيش جنيف خالل األيام هذا العيد ــ أو املهرجان بتعبري أدق ــ ثالثة أي

كـل سـكان سوي ـا يقصـدون جنيـف . الثالثة يف ليل ميضء وهنـار مرشـق

وكل املقاطعات تشارا جنيف يف أعيادها وتسعد معا يف أفراحها واملحالت 

التجارية واملصانع والرشكات عىل اختالف أنواعها تشرتا يف االسـتعراض 

يــة األخــرى يشــرتكون بفرقهــا العــام بعربــات الــورد ووفــود الــدول األوروب

االستعراضية وفرقها املوسيقية والتمثيلية فيعرضون الفنون الشعبية بألواهنـا 

 .وأنواعها أمام مئات األلوف من املشاهدين
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أما الفنادق فهي مكتظـة واحلجـز فيهـا يـتم مـن قبـل شـهر أو شـهرين 

وخاصة الفنادق التي تقع عـىل شـوارع األفـراح ولكـي حيجـز لـك صـاحب 

قهى مقعدًا عاديًا يف مقهاه تدفع له سـبعة فرنكـات وإن كنـت ممـن يفضـل امل

املقدمة فعليك أن تدفع عرشة فرنكات سوي ية ألمسية تقضـيها يف واجهـة 

ثالثة أيام تعيش فيها جنيف يف أعياد مستمرة ويف يقظة . ساحة االستعراض

 .اليتخللها نعاس

هورًا ثالثـة مـن وخترج عقب مهرجاهنا الكبري بكسب مادي يعـادل شـ

شهور السنة أمـا مـن شـهد املهرجـان فيخـرج بـذخرية مـن الصـور اجلميلـة 

 .العذبة يعيش عىل ذكرياهتا شهورًا طويلة

املهرجانات هبجة ورسور، وعندما نكـون مبتهجـني يسـهل عليـك أن 

تأخذ منـي ومـن غـريي القـرش والريـال وأضـعافهام دون عنـاء منـك ودون 

 !تكشرية مني
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 ينجتارب اآلخر

 () ماذا سيواجه املسافر يف طريق املستقبل؟

هذه الطري  الكثرية التي سـتمتد مسـافات طويلـة وتـربط بـني أجـزاء 

اململكة يف املستقبل القريب، ماذا أعـددنا هلـا وأعـد هلـا املواطنـون العـاملون 

لكي تكون طرقًا عـامرة مأهولـة، وهـي التـي سـيقطعها مئـات املسـافرين يف 

 .ذهاهبم وإياهبم

طريـ  . إهنا وال شك سوف تتطلب الكثري مـن احتياجـات املسـافرين

الرياض ــ الطائف والذي سيبلل طوله مئـات الكيلـومرتات، وخـط الشـامل 

والطرق األخـرى التـي سـتمتد إىل اجلنـوب، كـل هـذه الطـرق يف حاجـة إىل 

هتيئتها وإعدادها بإقامة االسـرتاحات عـرب مسـافاهتا الطويلـة إعـدادًا يكفـل 

املسافر وخيفف عنه عناء السفر الطويل ويؤمن رحلته عرب الصـحاري راحة 

 .والقفار

ـــ يف أن هــل فكــر املواطنــ ـــ وال أقــول أصــحاب رؤوس األمــوال ـ ون ـ

يقيموا االسرتاحات املرحية عرب هذه الطرق، االسرتاحات التـي تضـم غرفـًا 

والغـذاء مؤثثة ببساطة ال بذخ فيها وال مظهر لرتف، ُيـد فيهـا املسـافر املـاء 

 وما حيتاجه عادة ألطفاله وذويه؟
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هل سيجد ذلك أو بعضًا منه بحالـة مرضـية يسـتطيع أن يتناولـه وهـو 

؟ أم أن سفر املستقبل عرب طرقنـا عىل معدته وعىل صحته وصحة أوالده آمن

اجلديــدة ســوف يكــون عــىل صــورته احلــارضة؟ وهــل ســيجد حمطــة خلدمــة 

ضت لعطل بسيط؟ أم أنه سيستمر سيارته والكشف عليها وإسعافها إذا تعر

قلقًا طيلة الطري  خيشى عىل نفسه االنقطاع يف جـوف الطريـ  الطويـل؟ إن 

املسافر ال يكفيه أن ختترص مسـافة الطريـ  وخيترصـ الوقـت قـدر مـا يطلـب 

تــأمني حياتــه وراحتــه، وأن خيفــف عــن نفســه األعبــاء التــي كــان حيملهــا يف 

 .سفره

ة ومتعة متجددة ال تشعر فيهـا بامللـل أو السري يف طرق أوربا نزهة مجيل

 .السأم أو التعب

لندع املناظر املتجددة التي يمـر هبـا املسـافر عـرب الطريـ  والتـي تنسـيه 

ولنسـتعرض مـا يمـر بـه املسـافر مـن . التعب، فهي ليست من صنع اإلنسان

اسرتاحات فخمة مقامة عىل طول الطري ، ُيد فيها املسافر كل ما حيتاجه ال 

 .فحسببعضه 

وال أعني بالفخامة مظاهر البذخ أو الرتف، وإنام الفخامة التي نلمسها 

بوجداننا ونحن نرى كل ما يطلبه الشخص املسـافر معـدًا إعـدادًا بسـيطًا يف 

واملـأكوالت  املقاعـد املرحيـة واملوائـد املنسـقة تنسـيقًا بـديعًا،. نظافة وتنظـيم

تـى املناديـل البيضـاء واألقـالم بأنواعها وكل ما حيتاجه املسافر يف رحلته، ح
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اجلافة تراها معروضة أمامك ويغريك حسن العرض ــ يف غالب األحيـان ـــ 

 .عىل ابتياع يشء من املعروضات ولو مل تكن حمتاجًا إليه

فهنـاا قسـم يقـوم : بل إن ببعض االسرتاحات أقسامًا خمتلفة للخدمـة

تتنــاول فيــه بخــدمتك فيــه مســتخدمو االســرتاحة، وقســم آخــر تســتطيع أن 

األكل بمساعدة بسيطة مـن أصـحاب املحـل، فهـم يقـدمون لـك مـا تطلبـه 

وأنت واقف، وقسم ثالث تقوم فيه أنت بخدمة نفسك فتأخـذ مـا تريـد مـن 

أنواع األكـل املعـروض أمامـك وتـدفع القيمـة املعروفـة لـديك واملثبتـة عـىل 

 .بطاقات ملصقة عىل كل نوع

وبالضـغط عـىل . زرار املتعـددةألذات ا( االتوماتيكيـة)اا اآلالت وهن

كل زر تتناول النوع الذي ترغبه، قهوة ساخنة بسكر، وقهوة بـاللبن وشـاي 

وأنواع العصري املتعددة، ومع كل نوع منديل من الورق متسح ( أيسكريم)و

 .به فمك

السفر هناا متعة وإجازة، فيه طرافة التجديد وإشباع لرغبة التطلع إىل 

املواطنني القادرين عـىل إقامـة االسـرتاحات يف  نطالبنحن اآلن ال . التغيري

طرقنا اجلديدة عىل املستوى الـذي نجـده يف خـارج بالدنـا، ولكـن البـد مـن 

تطوير اخلدمات عرب هذه املسافات الطويلة، بالقدر الذي نحس به أننا نقطع 

ثاء ًا من وعبنبًا ُيد فيها املسافر ما خيفف جايف أسفارنا طرقًا معدة إعدادًا طي

عـون السفر، وال خيشى خالل سفره من أن ينقطع يف جوف الصـحراء دون 

 .أو إنقاذ أو إسعاف
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 جتارب اآلخرين

 () أغنية للجريان 

قبــل أســبوعني أو ثالثــة ومــع بــدء موســم االمتحانــات ســمعت نــداء 

موجهًا من إذاعتنا السعودية تطلب فيه من اجلمهور الكريم خفـض صـوت 

ســتذكار، موســم االمتحانــات وانشــغال التالميــذ باالاملــذياع بمناســبة بــدء 

ــة  ــتعداد ملعرك ــهم واالس ــة دروس ــو  الصــالح ملراجع ــم اجل ــوفر هل ــي ت ولك

االمتحانات وقد صيل النداء بأسلوب رفيـع قصـد بـه التسـلل إىل عواطـف 

هــذا اجلمهــور أو فئــة منــه، تلــك الفئــة التــي ال تطــرب إال بصــوت املــذياع 

واجبها أن يسمع اجلار وجار اجلار، وأن يشاركها  املرتفع، كأنام تشعر أن من

 .القريب والبعيد فيام تسمع

ومجيل من إذاعتنا أن توجه مثل هذا النداء وتكـرر، فـذلك جـزء مهـم 

 .من مسؤوليتها األدبية

عام إذا كان التوجيه املجرد قد ُيدي يف مثل هذه : ولكني سألت نفيس

ألمور، فتحدد املسـؤولية وتـنظم احلالة أم أن الواجب سن قانون ينظم هذه ا

 .حدود احلرية ممنوحة ومكتسبة

وذكرت مع هذا النداء حادثة مرت يب قبل بضع سنوات وكنت آنذاا 

 مديرًا للبعثـات السـعودية بالقـاهرة، فقـد كـان طالبنـا السـعوديون يقطنـون
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وكان . جمتمعني يف عامرة بالدقي، وهي ــ يف ذات الوقت ــ مقر إدارة البعثات

ب من طالبنا قد انتهى يومذاا من امتحانه ، ويبدو أنه فكر يف أن حيتفـل طال

هبذه املناسبة، وهداه تفكريه ــ ساحمه اهلل ــ إىل أن يرفع صـوت املـذياع تنبيهـا 

وكانـت . لزمالئه ولفتا ألنظارهم وأنظار اجلريان إىل املناسبة التي حيتفل هبـا

، وكـان يسـكن يف العـامرة و كـادوم، وكان الليل قد انتصف أاألغنية ألم كلث

فلفـت نظـر . املجاورة لدار البعثة وبالطاب  املقابل طالب مل ينته مـن امتحانـه

الطالب السـعودي بأسـلوب اعتـربه األخـري منافيـًا للـذوق وربـام كـان هـذا 

 .األخري قد اعترب أن من حقه االستامع إىل األغنية بالوجه الذي يرضيه

يها السباب عرب النوافذ، فأيقظ النائمني وكانت معركة كالمية تطاير ف

ونبه الناعسني، فأطلوا من نوافذهم يشاركون يف املعركة بأسلحة ختتلف قوة 

 .وضعفاً 

من  البعثة بخرب املعركة، فلم أجد بداً من دار ( تلفونية)وتلقيت مكاملة 

 .التوجه إىل هناا وأهني املعركة

ــد ــاء ب ــدعوًا إىل العش ــت م ــايض كن ار أحــد اإلخــوان ويف الصــيف امل

، وكـان الليــل مل ينتصــف بعــد، وقــد (أوربــا)السـعوديني الــذين يعملــون يف 

الحظت حرص مضيفنا عىل أن ال يرتفع صوت املذياع إىل أبعد من احلجرة 

ملاذا ال ترفع صوته : وعنت يل مالحظة عابرة فقلت له. التي كنا نجلس فيها

لقـد جـاوز الوقـت العـارشة : قلياًل؟ فنظر إىل ساعته، وقبل أن ُييبني بقولـه

( البوليس)وسوف يكون من ح  جاري استدعاء ( بالتوقيت الغريب)مساء 



 

 

 وأبو الرواية.. ابن الثقافة
031 

ملنعي من الضوضاء أيًا كـان سـببها مـع توقيـع اجلـزاء الـرادع، عـىل أن هـذا 

 .يعترب خمالفة بموجب القانون املعمول به هنا العمل

ذي ومل أجد  بدًا مـن أحكـي للمجتمعـني قصـة الطالـب السـعودي الـ

 .أ  عىل أن يرشا جريانه يف االستامع ألغنية أم كلثوم

إن اإلنسان مهام بلل من درجـة يف احلضـارة البـد لـه مـن قـانون حيمـي 

وإن حتديـد معنـى احلريـة الشخصـية ومحايـة هـذا . غريه منه وحيميه من الغري

 .املعنى والذود عنه ال يكون إال بسلطان القانون
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 جتارب اآلخرين

 () دفقة حنان

كان ذلك منذ بضع سنوات وكنت أجلس مع رفي  يل يف أحد مطاعم 

بأملانيا، وكـان املنظـر أمامنـا صـورة مجيلـة للطبيعـة السـخية ( ميونيخ)مدينة 

لوحة حية حافلة بالروعة، فقد كان املطعم حيتل الطـاب  الثـامن مـن إحـدى 

هـذا  العامرات الشاهقة، وتطـل واجهتـه الزجاجيـة عـىل املدينـة الكبـرية مـن

االرتفاع فتبدو الشوارع وكأهنا رشايني احلياة تضج باحلركة وتعج بالغـادين 

 .والرائحني

ويبقى املنظر هكذا أمامك متحركـًا يف صـمت، فارتفـاع املكـان يمـنح 

 .ناظريك مجال الصورة، ويقي أذنيك جلبة الطرق وضوضاءها

وتستشعر ـــ وأنـت جـالس يف مكانـك ـــ كـأنام امتلكـت هـذا الفضـاء 

 .لرحب بام فيه من كائناتا

وقلـت . اءبعـد أن فرغنـا مـن تنـاول طعـام الغـد وكنا يف انتظار القهوة

 ما الذي ينقصنا يف هذه اجللسة؟: لصاحبي

 .ما يؤكد يف أعامقنا هذا اجلامل الذي نشاهده: قال

 .أفصح: قلت
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هذا اجلامل الصامت يف حاجة إىل مجال حي، أقصد هـذه الصـورة : قال

 .حتيط بنا يعوزها لون إنساين يكمل ألوان الصورةاجلميلة التي 

انظر، أب وأم وطفلهام الصغري : ثم التفت إىل املائدة التي جتاورنا وقال

 .إهنام يتحدثان معه كام لو كان يف سنهام، هذا هو اللون الذي أكمل الصورة

ــا، وكــان طفلهــام  ــذين يقصــدون أورب ــا أمــريكيني مــن الســواح ال كان

وبـدأت أتتبـع الصـورة املتحركـة أو اللـون .  عىل املائدةالصغري ُيلس معهام

 .الذي أكمل الصورة كام قال رفيقي

جته قد فرغـا مـن تنـاول الطعـام بعـد أن حـاوال مـع ووكان الرجل وز

ا عـىل وشـك القيـام مـن وعنـدما كانـ. طفلهام أن يشاركهام فيه فـأبى وامتنـع

ويف هـدوء تـام . عىل مهلللطفل أن يبدأ طعامه فأمسك بامللعقة  مائدهتام بدا

 .بدأ يأكل

وكان الرجل قـد غـادر مقعـده وحلقتـه امرأتـه، ولكـنهام وقفـا يراقبـان 

وبدا عىل الطفل الرضـا، كـل الرضـا . طفلهام وأمسك كل منهام بظهر املقعد

ه وربـام كـان البتسـام. أن عاق أبويه من مغادرة املطعم، فابتسم، وابتسـام لـه

ساس التملك، أو الـتحكم، فقـد ملـك أبويـه معنى كبري يف أعامقه، ذلك إح

 .وحتكم فيهام، أو هو إحساس باحلرية يف أن يفعل ما يشاء وقت ما يشاء

وعاد إىل طبقه مطمئنًا يف هدوء وصمت، وبدا عىل والديه القل  وشت 

ومـع ذلـك فقـد . به نظرات متبادلة بينهام، فربام كانا عـىل موعـد خافـا فواتـه
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كبــري احلــاكم املــتحكم وطالــت وقفــتهام وعــادا إىل وقفــا يف انتظــار الطفــل ال

املائدة وجلسـا يف مكـانيهام خيدمانـه ويقـدمان إليـه اخلبـز بيـد، ويقربـان إليـه 

األطباق بيد أخرى وكأنام ريض الطفل عن نفسـه السـتجابة والديـه، لدفقـة 

احلنــان يف ابتســامتهام ويف عــودهتام إىل املائــدة فأشــار هلــام بــام يعنــي أنــه شــبع، 

 .ادر املائدة مبتهجًا والديهوغ

فلحظـة احلنـان . مستقبله آخر يف( لنكولن)ربام يكون : قلت لصاحبي

هبا هذا الطفل وعاشها أمامنا سوف جتعل منه رجـاًل عظـياًم دون  التي أحس

هـذا الطفـل الصـغري سـوف يقـدر احلريـة ويعتنقهـا مبـدءًا يف حياتـه،  .شك

 .ىل اآلخرين بحريتهمسوف يتمسك بحريته ويدافع عنها وال يضن ع

ترى ماذا تنتظر مـن والـديك لـو قمـت بـام : وواصلت حديثي متسائالً 

 قام به هذا الطفل مع والديه؟

أقــل مــا أنتظــره يف مثــل هــذا املوقــف أن يــراق صــحن : فــرد ضــاحكاً 

 .امللوخية أو البامية عىل رأيس تأديبًا يل وردعًا إلخويت اآلخرين
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)سفراؤنا اجلدد يسافرون 

) 

ل األسابيع الثالثة األخرية، بدأ طالبنـا املبتعثـون يشـدون الرحـال خال

إىل البالد الغربية، األوربية واألمريكية، لالنتظام يف الدراسـات التـي ابتعثـوا 

من أجلها وقد وصـل بعضـهم ومـا زال بعضـهم اآلخـر يف الطريـ ، حيـث 

 .ينضمون إىل إخوان سبقوهم إىل هناا

م بالتوفي ، وعيـون من ورائهم تدعو  هل غادروا اململكة وقلوب كثرية

 ، هي قلوب األهل واألقرباء وعيون املواطنني مجيعًا تتبعأخرى تتطلع إليهم

 .إىل هنا تباعا خطواهتم من وراء أخبارهم التي ترد

وهناا يف بالد بعيدة سوف يواجهون عاملًا جديدًا كل اجلدة عليهم، يف 

ويف مثل احلياة وأهدافها، حتى اللغة مناظره ومناخه وعادات أهله وتقاليده، 

 .التي سيتحدثون هبا سوف تتغري

هم فلذات األكباد متيش عـىل أرض غـري هـذه األرض، وتتنسـم هـواء 

 .غري هواء مواطنها األصلية

وهم بعد سنوات يعودون إىل هذا الـوطن الكـريم يشـاركون يف البنـاء 

مة الكريمـة، سـوف ويساعدون بأيدهيم يف تشييد الشوامخ من أجماد هذه األ

                                                 

، (م0293سبتمرب  11هـ، 0433مجادى األوىل  02)، 13، عجريدة الياممة: املصدر (*)

 . 01ص 
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ــتقبل ــاء املس ــة نحــو بن ــة املتجه ــودون وينضــمون إىل الصــفوف الطويل : يع

 .املستقبل الكريم واملستقبل األفضل

ماذا ترجى األمة من هؤالء؟ الشك أهنم قد أدركـوا بفطنـتهم اهلـدف 

الكبري من وراء  ابتعاثهم ، فليس للعبث جمال يف حياة املستقبل، وليس للهو 

 .اجلهاد والبناء جمال يف ميدان

نحن أمة نامية قد بدأت تتطور، تتطور بخطـوات متالحقـة حتـى لقـد 

 .تغري وجه احلياة عندنا يف هذه السنوات األخرية

لـف كـل ألمـس، وحيـاة الغـد يشء آخـر خيتاحياتنا اليوم ليست حياة 

ن الفرد منا ليفخـر حقـًا أن يعـيش هـذه الفـرتة االختالف عن حياة اليوم، وإ

املباركـة التـي ختطوهـا بالدنـا يف شـتى  الدنا، وأن يتابع اخلطـواتمن تطور ب

 .امليادين

وأبناء اليوم، هؤالء املبتعثون، سوف يعودون الحتالل مراكـز العمـل 

املثمر ومتابعة اخلطـوات، وحتمـل املسـؤوليات ، والسـري يف الطريـ  بعـد أن 

 .بانت معامله ومهدت  سبله

وقد . كها كثري من هؤالء املبتعثنيبيد أن هناا مسؤولية عاجلة قد أدر

 .عمل أفراد منهم لتحقي  أهدافها

فإىل جانب الدراسة والتحصيل تقع مهمة التعريف ببالدنا عىل أكتاف 

 .هؤالء
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يــة، بــل إن أمــامهم مــن هــم ســفراؤنا غــري الرســميني يف الــبالد األجنب

 .هلم حتقي  هذه املهمة عىل خري وجه الفرص ما هييء

ع األخرية من الصيف األخـري، قـدم شـاب أملـاين مـن يف خالل األسابي

مدينــة مــاينز يف رحلــة إىل اململكــة واستضــافته وزارة املعــارف ونظمــت لــه 

وغـادر  قية،برناجمًا للزيـارة، فـزار جـدة والطـائف والريـاض واملنطقـة الرشـ

بالدنا مبتهجًا بالصورة التي التقطها عـن حياتنـا وعـن بالدنـا وعـن تطورنـا 

 .احلارض

جاء إىل مكتبي يـودعني ويف كلـامت قليلـة حتمـل  مغادرة الرياض قبل

ــل رسوره  ــان والشــكر عــىل استضــافته اســتطعت أن أدرا مبل ــى االمتن معن

وابتهاجه من تطور بالدنا الذي ملسه يف هذه اجلولة، لقد اختتم حديثه بشكر 

زميله السعودي الذي شجعه عـىل القيـام هبـذه الرحلـة، أحببـت بالدكـم يف 

ب، زمالئي الذين معي يف ماينز أما اليوم فقـد أحببـت بالدكـم يف كـل الطال

فرد قابلته هنا، وأدركت أن الطالب السعوديني الذين يتلقون العلم معي يف 

ة يـحقيقلـبالدكم الكريمـة املضـيافة، صـورة أملانيا ليسوا غري صورة مصغرة 

 .هلذا الشعب الكريم بأفراده ومسؤوليه

ًا هبذ الصورة الطيبة الواضحة التي ملسها هذا واهتز فؤادي فرحًا وفخر

 .الشاب األملاين خالل زيارته القصرية لبالدنا

مــا أعظــم أن يكــون كــل طالــب مــن طالبنــا يف اخلــارج ســفريًا لــبالده 

 .وصورة كريمة هلذه اململكة الفتية املتطورة
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 :غريب يبحث عن نفسه

فسه وحيدًا إال مـن يف رشفة الفندق الذي كنت أنزل فيه رأيته منفردًا بن

 .أفكاره كانت نظراته شاردة بعيدة بعد املدى املمتد أمامه

ن هذا الرجل يتحدث إىل إ: كدت أقول لصاحبي الذي ُيلس بجانبي

نفسـه، كانــت ســامته تـنم عــن هــذا احلـديث الــذي كــان يـدور بخلــده كــأنام 

 .يتحدث إىل شخص بجانبه

نـه إ: دس؟ قالالرجل، هل تستطيع أن حتفيم يفكر : وسألت صاحبي

يفكر يف مصيبة حلت به، خسارة مادية، أو فراق األحبة مـن أهلـه أو فـوات 

 .أمل عريض مل يتحق 

 :قلت فلنسأله

التفـت إىل الرجـل مبتسـام، . وقبل أن يتفـوه صـديقي بكلمـة اعـرتاض

وكأنام كانت ابتسامتي طوق النجاة فابتسم هو اآلخر واستأذن يف أن ُيلـس 

 .دي أن يتفضل فانتقل إىل املقعد الثالث الشاغرفأرشت إليه بي. معنا

قلت له متسائاًل بعد أن أنس إلينا وبدت البهجـة تغسـل مـا تبقـى مـن 

إين : بلدا؟ فابتسم يف مرارة قائالً  حزين وأنت يف: آثار حزن دفني عىل سامته

وليس قومها قومي الذين عـرفتهم،  هنا ليست بلدي الذي أعهده،أنكرها، إ

ين أبحـث عن وجه أعرفه فلـم أعثـر عليـه، بـل إهذه الوجوه  ين  أبحث بنيإ
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إين أشعر بالضياع بعد أن عـدت . عن نفيس بينهم، فلم أهتد بعد إىل مكاهنا

 .إىل هنا، كان ُيب أن ال  أعود

: فيلسـوف: ورسعان ما التفت إىل صديقي مبتساًم وقلـت لـه يف مهـس

را لصـاحبي فرصـة ومل أتـ..ن آخـر ومتشائم، قم بنـا إىل مكـا: فرد صاحبي

مـاهي قصـتك؟ قـال أنـا مـن هنـا، : فقـد عـدت إىل الرجـل أسـأله ل فالت

سوي ي األصـل، نشـأت يف لـوزان حيـث ولـدت وانتقلـت مـن مدينـة إىل 

كنت أرى الدنيا هي هـذه . إىل جنيف أخرى من لوزان إىل برين إىل زيوريخ

كـان . الرشـقالبقعة اخلرضاء من العامل وبروح املغامرة غادرت سوي ـا إىل 

ذلك قبل مخسة وعرشين عامًا، وعملت يف كل بلد نزلـت بـه، وكنـت أنظـر 

ة الناقـدة، وكنـت عـىل إىل البقـاع التـي كنـت أنـزل فيهـا نظـرة العـني املجـرد

إىل أن استقر ..  وأعاممي وأقربائي وأصدقائيأيب: أفراد عائلتي اتصال دائم ب

يـام باالسـتقرار فيهـا، فقـد كـان يب املقام يف اهلند، مل أكن أحلم يف يوم من األ

مهي أن أجتول وأطلع وأتعلم وأكتسب التجارب فأعود إىل بلدي وأجعلهـا 

 .مقامي األبدي

ولكن سـحر الرشـق اجتـذبني، ورأيـت نفيسـ أطيـل اإلقامـة يف اهلنـد 

أشهرًا عديدة، وكلام اعتزمـت مغادرهتـا أعـود فأعـدل يف اللحظـة األخـرية، 

وقامـت  ،حـدى حمطـات الكهربـاءهلـي بإيف د كنت قد حصـلت عـىل عمـيل

ل قامة فيهـا دون خيـار،  احلرب العاملية الثانية فجأة ووجدت نفيس مضطراً 

قامتي وامتدت وألفت احلياة الرشقية بـام فيهـا مـن جوانـب مل أكـن وطالت إ
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ن امتلكت حريتي يف مغادرة الرشق العجيـب ـــ بعـد أرتاح إليها، ولكن ما إ

حتى رأيت نفيس مقيدًا إليه بحريتي الكاملـة مل  أن وضعت احلرب أوزارها،

أستطع أن أغادر الرشق فقد ألفته وأحببتـه، أحببـت فيـه الروحيـة املجـردة، 

وأحببت فيه اإلنسانية والسمو واأللفـة واملحبـة، أحببـت يف الرشـق شمسـه 

املحرقــة، وســامءه الصــافية، وأحببــت الرتبــع عــىل األرض، وتنــاول األكــل 

اره املتصــاعد مــن بــني أقــدام املشــاة كــل يشء حتــى غبــ باليــد، أحببــت فيــه

وبعد هذا الزمن الطويل عدت إىل هنـا، منـذ شـهرين ونزلـت يف  ،والعابرين

البعيـدين، لقـد  هذا الفندق وبحثت عن أهيل فلم أجـد مـنهم غـري األقربـاء

ن أطباعهم غري طباعي إ . جلست إليهم ألول مرة بعد عوديت أنكرهتم حني

ادايت، فشعرت باحل ـة واألمل فقـد كـان حيـدوين الشـوق إىل وعاداهتم غري ع

هنم قربوا من األرض ومن الرتاب بينام ارتفعت ت باحلقيقة، إرؤياهم فصدم

فندق بعد أن استوىل وعدت إىل هذا ال ، أنا إىل أعىل مستوى ال يدركه هؤالء

مـوع ومتلكتني احل ة، وهأنذا أبحث عن نفيس اآلن بني هـذه اجلعيلَّ األمل، 

، نه الضـياع الـذي يعيشـون فيـه إ ، يس مكانًا بينهممن الغربيني فلم أجد لنف

 .وسوف أعود للرشق فهناا األمن والثقة

ولكني ورفيقي نشعر بال ور والبهجـة : قلت له بعد أن صمت قليالً 

 عندما نجلس هـذه اجللسـة يف مواجهـة البحـرية التـي أمامنـا ونسـتعرض يف

 .خوانك وهم يمرون أمام هذه الرشفةغربيني إجلستنا هذه زرافات من ال
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نك كرشـقي تف ـ النظـرة ك ال تنفذ إىل ما وراء نظراهتم، إولكن: قال

ــًا أمــا أنــ ين أنفــذ إىل أعامقهــم، إ. ا فــبعكس ذلــك متامــاً العاديــة تفســريًا عادي

وأعرف الدافع احلقيقي للكلمـة الطيبـة يقوهلـا الغـريب واالبتسـامة العريضـة 

 .يواجهك هبا

 .إنك فيلسوف، فقال صاحبي ومتشائم: اطعته يف اسرتساله وق

 .وسكت الرجل

 .وبعد يومني ودعناه قبل أن يغادر الفندق إىل الرشق

 ما رأيك فيه؟: قال صديقي

 .إنه يبحث عن نفسه التي ضاعت يف هذا اخلضم املتالطم: قلت

 .إنه يمثل القل ، ويبقى يف الرشق كذلك يبحث عن نفسه القلقة: قال
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)كل األيادي تتضافر لبناء املستقبل

) 

املستقبل بالشكل الذي بدأته الدولة، بناء رائع قوي، وهو مصـدر  بناء

بـاألمس، لكـي تقـدم نفسـك  .فخر لكل من ينتسب إىل هذه البالد املتطـورة

ألي أجنبي من البالد الغربية ُيب أن تستصحب معك خريطة موقع بلـدا 

 من أين أنت؟: له وملن يسألك

أنا من هنا لكـي يعـرف خماطبـك أنـك مـن : اليوم فيكفي أن تقول  أما

مسـتقبل .. هذه البالد التي بدأت تتطور ب عة وتتطلع إىل مسـتقبل أفضـل

كل األيادي اليوم تعمـل مـن أجـل املسـتقبل، وكـل . مرشق بالعلم واملعرفة

والدولة ــ بجهازها الضـخم ـــ تتـابع وتعقـب . العقول تفكر من أجل البناء

رسم وختطط، وهي يف كل هـذه اخلطـوات تبـذل بسـخاء ال ملجـرد البـذل وت

وإنام ألجل أن جتني الثمرة، والثمرة قد بدأت تنضج، تنضج يف شكل شباب 

مثقف واع متخصص، وهذه الفئة من الشباب هي التي ستحمل عىل عاتقها 

مسؤولية االستمرار يف اخلط الطويـل، الطريـ  الشـاق، طريـ  البنـاء بـوعي 

 .وإخالص وعلم
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وقد أصبحنا هبذه اخلطوات املتتالية عىل عتبة املستقبل املنتظـر، سـوف 

نفتح أعيننا ذات صباح قريب لنرى الصـورة املتكاملـة بكـل ألواهنـا الزاهيـة 

 . ووعيه الكامل وظالهلا امللونة، صورة هذه البلد الكريم يف هنضته  الشاملة

ــذ ــن أجــل مســتقبل ه ــاملني م ــي الرجــال الع ــوا مع ــي حّي ــبالد الت ه ال

استعادت بتطورها احلارض كل جالل املايض وكل مجاله، وسـيكون مصـدر 

عا ت هذا التطـور، وعشـت هـذه الفـرتة مـن لقد : فخر ألي منا أن يقول

 .هنضة بالدي

عنوانـًا ( فيصـل)وستبقى ـــ قبـل هـذه وبعـده ـــ صـورة القائـد الرائـد 

 .وملنهضتنا احلارضة، ورمزًا لتطورنا الذي نعيشه الي

 :اجليل اجلديد حيب التغيري

( األوتـوبيس)بعد أيام من التحاقه باملدرسة، وقـف يف انتظـار احلافلـة 

ــه   ــاب منزل ــد ب ــرة)عن ــذ ( ألول م ــة تالمي ــة برفق ــذهب إىل املدرس ســوف ي

مدرسته، فقد كان يستقل يف األيام القليلة املاضية سيارة خاصـة، كـان ذلـك 

 .اصةقبل أن تنظم املدرسة سري حافلتها اخل

صــعد إليهــا واختــذ جملســه يف مقعــد خــالن ( احلافلــة)وعنــدما توقفــت 

ومحلت غريه من التالميذ، ( احلافلة)وسارت ، بجوار أحد التالميذ الصغار 

ألطفـال، ووقفـوا يف الطـابور، إىل أن وقفت أخريًا أمام باب املدرسة ونـزل ا

ال واملدرسـة معهم، مل ُيـد شـيئًا غريبـًا أمامـه، فاألطفـال هـم األطفـ ووقف

وحيـنام مـر املـدرس أمـام الطـابور اسـتلفت هـذا . مدرسة أينام كان موقعهـا
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الطفل نظره، فلم يكن قد رآه قبل اليوم، وسأله عن اسـمه، وعـن مدرسـته، 

خطــأ حيــنام اســتقل ســيارة هــذه قــد أخطــأ طريقــه، وأ واكتشــف أن الطفــل

 .املدرسة

كيـف محلـوا هـذا  السـائ  واملرافـ مع واتصل باإلدارة وفتح التحقي  

 .الطفل

كـان : ويف مدرسة الطفل ـ مدرسته األصلية ــ التـي ضـل طريقـه إليهـا

هنــاا ســؤال واتصــال بــاملنزل وبحــث عــن الطفــل يف الشــارع، والشــوارع 

وكانت مشكلة أين ذهب الطفل، وقام أهل الطفل بالبحث . املجاورة ملنزله 

ت ســيارة عنــه يف ذعــر وخــوف، وبكــاء وعويــل، وبعــد نصــف ســاعة عــاد

 .املدرسة الثانية حتمل الطفل إىل منزله مع كلمة اعتذار عن اخلطأ

أما الطفل نفسه فيبدو أنه كان م ورًا بـالتغيري الـذي طـرأ عـىل خطـة 

سريه، فقد عاد إىل منزله مبتساًم، ويف جعبته قصص عديدة، ووصف مسهب 

األوىل  أن يـذهب إىل مدرسـته: وطلب مـن أهلـه. ملا رآه يف املدرسة األخرى

يومًا، ويذهب إىل املدرسة األخرى يوما، رغبة يف الرتويح كام بدأ من هلجته، 

 .«وما املانع؟»: يبدو عىل سامت وجهه ربام كان  وتساؤل

 :معنى الفصول

يف صـدر الشـباب ــــ حيـنام كنــا ال نـزال عــىل مقاعـد الــدرس ـــ تزخــر 

الفلكيـة معـان  ن للفصـولوة وترحب أفئدتنا بتغري الفصول كاأجسامنا بالق

فقـد كـان الصـيف يعنـي البحـر والسـباحة، . تغاير املعاين التي نعرفها اليـوم
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واالنطـــالق عـــىل الشـــواطئ، واخلريـــف اســـتقبال الـــدرس، واالســـتعداد 

للدراسة، أما الشتاء فكان يعني املذاكرة وممارسة أنواع الرياضة حتت أشـعة 

 .د لالمتحاناتالشمس الدافئة، وكان للربيع معنى السهر واالستعدا

ودورة الفلـك عـىل جمــرى الفصـول األربعـة كانــت تغيـريًا متــدرجًا يف 

 .أجواء خمتلفة، لكل جو رائحة خاصة به

وحينام نغادر مقاعد الدراسة تتغري النظرة إىل هـذه الفصـول، وتتـدرج 

مــع الســن، وتلمــس أنوفنــا رائحــة أخــرى غــري تلــك الرائحــة التــي كانــت  

 .ة ذاهتاتتصاعد من الفصول الفلكي

فقــد أصــبح معنــاه : وأهــم مــا نلمســه مــن تغيــري هــو يف معنــى الشــتاء

 .املالبس الثقيلة والوقاية من التعرض للربد

اليوم ما نزال يف مطلع اخلريف، ومع ذلـك فقـد بـدأت طالئـع الشـتاء 

أن يصبح الصيف شـتاء يف : والزكام أخشى ما أخشاه باألنفلونزاتطل علينا 

 .ع اجلسم أن يتحمل نسمة اهلواء الرطبة النديةنظرنا، عندما ال يستطي
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)رحلة بالقطار

) 

أحد من ركاب هذه الطائرة، أن الرحلة سوف تكون عىل مل يدر بخلد 

مما نتصوره مجيعـًا ونحـن نأخـذ طريقنـا كان ذلك أبعد الوجه الذي متت به، 

ويـة إىل حد بعيد بسـوء احلالـة اجل غادرنا جدة ومل يكن يف اجلو. الطائرةنحو 

بالطـائرة البـوينج اجلبـارة التـي  وممتعـة قصـرية رحلة توكان. فوق الرياض

املضـيف  ،وأعلن تقطع املسافة بني جدة والرياض يف حدود ساعة من الزمن

أحزمـة  أن الطائرة يف طريقهـا إىل النـزول بمطـار الريـاض ، وربـط الركـاب

رتيبـة التـي وهتيأ كل واحد يف مقعـده يصـلح مـن هندامـه، احلركـة ال املقاعد

عىل  يعلن املضيف عادة عن قرب هبوط الطائرة كل شخص عندما يقوم هبا 

 والسـحب املتكاثفـة وطال دوران الطائرة فـوق مدينـة الريـاض أرض املطار

مـا زالـت تـدور،  طالـت، والطـائرةتسد املنافذ نحو األرض، وكانت دقائ  

سـتطاعت طائـل، وحيـنام ااألرض عـىل غـري وتبحث لنفسها عن منفذ نحو 

 املطـار، كانـتورأينـا أرض  املرتاكمة، كل هذه السحب  أخريًا أن تنفذ عرب

 وسـمعنا آنـذاا مذهلـة، يف رسعـة عظيمـة إىل األجـواء العليـا الطائرة تعـود

ــا إىل الطــائرة يعلــن عــن تعــذر نــزول صــوت املضــيف مطــار  وعــن توجهن

 .الظهران

                                                 

، ( م0293ديسمرب  11هـ، 0433شعبان  10)، 31، عجريدة الياممة: املصدر (*)

 . 01ص



 

 

 وأبو الرواية.. ابن الثقافة
053 

ــذاا   بيغشــاها الضــباللرحلــة، صــورة صــورة أخــرى وارتفعــت آن

 .الباقي يف جزئها ةالرحل منا تفاصيل واليتبنّي واحد 

املـرارة يف  وهنـاا مبلـل أرسح بفكـري هنـا عىل مقعدي وأدركت وأنا

من هدفه ثم يبعد عنه فجأة بإرادة غـري  يرى نفسه قريباً الشخص الذي  حياة

قوتـه ال يملـك أن يتقـدم إرادته وبقـوة فـوق قوتـه ال يملـك أن يتقـدم فـوق 

مبتغاه وحيق  هدفه وال يملك يف موقفه ذلـك إال أن يستسـلم خطوة فيدرا 

هلذه القوة، ويسلم أمره لتلك اإلرادة وتبقى املرارة يف نفسه وتستمر احلياة يف 

 .طريقها املرسوم

كان الصورة املرسومة هلذه الرحلة يف ذهني قد زالت، لتحتل الصـورة 

 .اجلديدة بام فيها من جمهول وما يكتنفها من ضباب

ان اجلزء الباقي من الرحلة هو اجلزء املرشق منها عىل غـري انتظـار، وك

فقد كان علينا أن نأخذ القطـار مـن الـدمام إىل الريـاض، يف رحلـة تسـتغرق 

وهي رحلة طويلة ومملة لطول املسافة لـو قـدر للشـخص أن ، ثامين ساعات 

 .يقوم هبا منفردًا دون مجاعة تنترص معه عىل هذا الوقت الطويل

لف يضـم مجاعـة يتقـارب العربة التي ركبناهـا إىل جملـس متـآلت وحتو

م وتعـاىل الضـجيج يف جانـب مـن العربـة، وخـيَّ . أفرادها يف الفهم واإلدراا

يف ( تالبلـو)افرتش األرض بعضـهم يلعبـون و، اهلدوء عىل اجلانب اآلخر 

بينام فتح أفراد منهم الكتـب التـي  ،محاس، وبحث البعض اآلخر عن األكل

فمـنهم مـن كـان حيـاول  ،وصور أخرى متعددة ذات ألوان خمتلفة ،هناحيملو
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ــاس،  ــوم والنع ــه الن ــن نفس ــر ع ــبعض اآلخ ــدفع ال ــنام ي ــإ ار، بي ــوم ب الن

وضحك متعال ومهس يدور كأنام هي  ،عض للبعض اآلخر ومعاكسات الب

لوحات طبيعية ترتسم أمام ناظريك عىل التوايل تـدفع عنـك امللـل وجتعلـك 

 .إىل كل ما يدور حولك، وكل ما يتجدد أمام ناظريكيقظان منتبها 

هذه الرحالت عىل مـا فيهـا مـن تعـب، حتمـل املتعـة املتجـددة وحتمـل 

اإليناس إىل النفس املكدودة فيتجدد نشاط العقل والتنفس والوجدان وُيـد 

اإلنسان منا نفسه وقد جتددت قواه ويظل يذكر بعـد ذاا كـل كلمـة مؤنسـة 

رت املناسبة كيف كان اجليل القديم حيـرص عـىل وكل حركة ضاحكة، وذك

ــاة  ــكة( )البشــك)حي ــتملحة ( مجــع بش ــت املس ــم بالنك ــون يف رحالهت يأنس

 .والقصص الطريفة واللعب والتسلية املباحة

قصصًا عاملية كانت تدور يف مكان واحـد،  وذكرت وأنا أركب القطار

يف  قطــار، أو بــاخرة أو حجــرة أو مصــعد، وتتــواىل حــوادث هــذه القصــص

وتتـواىل شـخوص القصـة عـىل م ـح األحـداث الصـغري،  ، املكان الضـي 

وخترج بعد ذاا بنامذج نادرة من الطبائع واحلركات واحلوادث تعجب كيف 

أهنا اختذت مكانًا ضيقًا م حًا تتواىل عليـه منـاظر الروايـة وفكـرت فـيام لـو 

والعنـوان  ،ر يل أن أكتب قصة عن هذه الرحلة فامذا يكون عنـوان القصـةّد قُ 

أن أكتب مثـل هـذه الروايـة عـيل  يل وإىل أن يتي  ،مشكلتي يف كل ما أكتب

 .جل كتابة العنوانأن أنتظر وأؤ

 أدبنا وقضاياه
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يف مقدمة قضايانا األدبية احلقيقة بالدرس والبحث واملناقشـة، اجلهـل  

 .هبذا األدب خارج اململكة

ــا أن نتســوقبــل أن ن ــد لن هــل هــو أدب  اءلنــاقش جــوهر القضــية الب

ن صح هذا التعبري ــ أي هل يستطيع أدبنا احلياة يف غـري يستح  التصدير ــ إ

بيئته اخلاصة، وهل هو إنتـاج يلفـت األنظـار  إليـه؟ هـل فيـه مـا يسـتح  أن 

يقــرأ؟ هــل لــه مقومــات آداب األمــم العربيــة واألجنبيــة؟ أم هــو أدب حمــيل 

 إقليمي ال يستطيع احلياة إذا ما خرج من بيئته؟

ل وكتب يف هذا األدب بصحفنا املحليـة، ومهـام كانـت اآلراء ومهام قي

أدب  التي قيلت فيه تلك اآلراء التي تتسم بالتشاؤم وعـدم الثقـة، فـإن أدبنـا

حي نستطيع أن نصدره فخورين به هو أدب بيئة عربية متوسطة بني البيئات 

ــة أخرجــت الروائــع والفحــول مــن الشــعر والشــعر ــة األخــرى بيئ اء العربي

عنـى بإنتاجهـا الرائـع ومل تتـأخر عـن وكانت يف كثـري مـن هـذه العصـور ال تُ 

 .ركب موكب احلضارة العربية واإلسالمية

ون عـددًا عـام وإذا استعرضنا شعراءنا يف العرص احلايل ال نجـدهم يقلـ

ن كان هذا اجلانب ال هيم يف جمال البحث والدرس ــ إال يف البالد األخرى وإ

 .ل روعة وإجادة عن إنتاج شعراء البالد العربية األخرىأن إنتاجهم ال يق

ــون األدب األخــرى نميشــ  ــا يف جمــاالت البحــث األديب وفن ــام كن ورب

اهلوينا بخطوات مرتددة فإن هناا بعض العوامل التي كانت سببًا يف تأخرنـا 

فقلة املكتبـات العامـة وعـدم تنظيمهـا واالسـتفادة منهـا عـىل . يف هذا املجال
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امل املطلوب وعدم مسامهة اجلامعة مسامهة فعلية يف جمال البحث الوجه الك

كـل تلـك العوامـل قـد تكـون  ،األديب، وانعدام املجالت األدبية املتخصصـة

 .سببًا يف تعوي  احلركة األدبية ومجودها

كـل العوامـل التـي وقفـت عائقـًا دون  سـتوعبليس من أغرايض أن أ

ــة وإســري ا ــام غــريض أن أحتــدحلركــة األدبي ــة ن ــة قضــايانا األدبي ث عــن أمهي

ورضورة بحثها بحثـًا مستفيضـًا فقـد كنـت أقـرأ مـا بـني كـل آونـة وأخـرى 

 .مقاالت عن عدم أهلية أدبنا للتصدير

 ؛أما رأيي اخلاص فهو أن أدبنا أدب حي يستح  أن يصـدر وهـو حـي

ألنه قد استكمل أسباب حياته وال يقف أمام جهود أدبائنـا إال اإلعـالم هبـم 

 .جاالت الدولية العربية واألجنبيةيف امل

س أدبية يف اخلارج ُيهل أصحاهبا أدبنا كـل كثريًا ما كانت تضمنا جمال

وحينام يبدأ الشخص منا القليل الـذي حيفظـه مـن إنتـاج شـعرائنا أو  ،اجلهل

يـرددون يف أدبائنا نجد الدهشة وقد ارتسمت عىل وجوه السـامعني، وكـأنام 

 .ذا الشاعر أو ذاا األديبمع هبداخل نفوسهم كيف مل نس

ولكي يصل أدبنا إىل أدباء البالد العربيـة ومتأدبيهـا البـد لنـا أن نطـرح 

دراا بحث يف الصحف عىل نطاق واسـع وبـإقضايانا األدبية قضية فأخرى تُ 

ــواع لنصــل إىل احل ــتمكن ل ــي ن هبــا مــن اإلعــالم هبــذا األدب خــارج ول الت

 .قليمناإ
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ها عىل الدولـة قـدر مـا تقـع عـىل األدبـاء إن هذه املهمة ال تقع مسؤوليت

 .ديًا فاجلهد الفردي مهام بلل ال يأيت بفائدةافرإأنفسهم، وهي ال حتل 

أما الرضا بام قسم، وبقاؤنا يف قوقعة نجرت أجمادنا األدبية داخلها فتلك 

عـن طريقة املتواكل، وال بد لنا من تطوير إعالمي بالنسـبة ألدبنـا نخـرج بـه 

الضيقة، وُيـب أن ال نصـيخ أسـامعنا للمتشـائمني مـن بـني  نطاق اإلقليمية

 .أو ال يستح  احلياة، أدبنا ال يقرأ  إن : أدبائنا وملن يقول

ــدلوا وإ ــرأي يف هــذه القضــايا أن ي ــرا لغــريي مــن أصــحاب ال ين ألت

لنصـل فيهـا  ؛وعرضها عىل بسـاط البحـث املهمةبآرائهم يف قضايانا األدبية 

 .ا من شبه اجلزيرة إىل املجاالت العربية والعامليةبأدبن إىل رأي موحد خيرج
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)هل هو عيد األطفال؟ 

) 

هـذا العيـد للصـغار، أو : كثري من الناس يردد وهو يستقبل عيد الفطر

السبب هو أن اهتاممنا املحسوس بقـدوم العيـد يتمثـل يف  ،هذا عيد األطفال

و الصالح هلم لقضـاء هتيئة الفرحة والبهجة ألطفالنا، هنتم معهم يف هتيئة اجل

العيد كفرحة يرتقبوهنا مدة عام كامل، فرحة ال تتكرر بصورهتا املعروفة إال 

عـداد مـا يلبسـون ، وهـم مـن املوعـد مـن كـل عـام، هنـتم معهـم يف إيف هذا 

 .جانبهم هيتمون بالعيدية والنزهة وزيارة األهل

ن فرحة بيد أين أرى هلذا العيد فرحة عند الكبار، فرحة خيتلف لوهنا ع

إنـام والصغار، فرحة من نوع آخر، ليس فيها االهتامم املادي بمظاهر العيـد، 

تتمثل يف البهجة املعنوية التي تشيع يف أعامقنا بقدوم عيد الفطـر، نحـن مثـل 

ليس أقلها ــ وقدومه واالهتامم بحلوله، ــ متامًا ــ يف انتظاره، وترقب الصغار 

شـهر بكاملـه، نرقـب العيـد اللمني نصـوم إن مل يكن يف مقدمتها ــ إننا كمسـ

وتني حياتنـا  من رهدية أو كجائزة ننتظرها عند انتهاء شهر رمضان، فنغرّي ك

طلـوع فجـر هـذا اليـوم، باللقمة التي نأكلها مـع   خالل ذلك الشهر، فنفرح

املاء الذي نرشـبه مـع إرشاقـة شـمس اليـوم األول كـام نفـرح  ونبتهج بكأس

ت املتصـاعدة واألصوا شمسه املرشقةلنهار األول، اباستقبال طلعة  ونبتهج
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من الشـوارع واألزقـة، أصـوات األطفـال وهـم حيتفلـون بعيـدهم كـل عـىل 

 الحتفال بالعيد واالحتفاء بمقدمه؟طريقته، أال تكفينا هذه الفرحة ل

إن املناظر غري املناظر املألوفة خالل شهر كامل، واحلياة غري احلياة، إننا 

مطلع هذا اليوم إىل حياتنا املألوفـة لـدينا يف نظامهـا ولوهنـا  نرجع  ابتداء من

 عنه بالعيد، ونظل ابتداء من هذا اليـوم ـــ وهذا التغيري هو ما نعرّب  ،وشكلها

يوم العيد ــ عىل اتصال كامل بنظام احلياة العادية، احلياة العادية التي نعيشها 

 .أحد عرش شهرًا يف كل عام

: وإنـام أقـول ،ن عيد الفطر عيد األطفالإ: رييإين ال أقول كام يقول غ

نه عيدنا مجيعًا عيد الكبري الصائم كام هـو عيـد الطفـل الصـغري، عيـد األب إ

وهو يرقب الفرحة وينتظرهـا عـىل وجـوه أطفالـه، العيـد مشـاركة وجدانيـة 

وفرحة معنوية ، وهبجة جتوس يف األعامق نرتقبهـا بنفـوس متلهفـة مـن قبـل 

ن مطلـع مسـاء ذلـك اليـوم، ال بـل مـن مطلـع شـهر رشوق الشمس، بـل مـ

 .رمضان

 !ماذا تعني يف حياتنا؟.. كلية البرتول

افتــتح جاللــة امللــك بعــد عيــد الفطــر مبــارشة كليــة البــرتول واملعــادن 

وافتتــاح جاللتــه هلــذه الكليــة الوليــدة يعنــي تشــييد ركــن جديــد . بــالظهران

إنـــام املســـتقبل العلمـــي فحســـب و هـــذا البلـــد، لـــيس املســـتقبل ملســـتقبل

االقتصادي، وهو أهـم مـا يعنـي هـذا البلـد وشـغله الشـاغل يف قابـل األيـام 

 .واألعوام القادمة
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سوف تساهم هذه الكلية منـذ اآلن يف إعـداد األجيـال القادمـة للحيـاة 

 .اجلديدة التي سوف تستقبلها هذه األمة

ــا عصــب االقتصــاد وســيظل دون شــك لعرشــات  والبــرتول يف حياتن

القادمـة ركيـزة لنهضـتنا، واالهـتامم هبـذه الكليـة إنـام يعنـي اهتاممنـا األعوام 

باملستقبل اهتاممًا علميًا يرتكز عىل اجلهود احلقيقية التي سوف يبذهلا خرُيو 

هذه الكلية من أبنائنا، اجلهود التي سوف تبذل لتنمية االنتفـاع هبـذا اإلنتـاج 

 .احلارضة وهنضتنا املستقبلةالذي يرتكز عليه اقتصاد هذه اململكة يف هنضتنا 

هــذه الكليــة طريــ  جديــد نحــو املعرفــة، طريــ  عــريض طويــل، 

يصل احلارض باملستقبل، ويربط بني اليـوم والغـد، الغـد بآفاقـه  (توسرتادأو)

الواسعة واحتياجاته املتعددة، ستظل هذه الكلية منذ اليوم من معـامل هنضـتنا 

نتيجـة الدراســة الواعيــة،  ألهنــا جــاءت ؛املباركـة، وســتكون موضــع فخرنـا

وولدت متكاملة، يف موعدها املحدد، يف الـزمن الـذي ملسـنا فيـه حاجتنـا إىل 

 . كلية للبرتول

وكام يزداد عدد السكان وينمو، سوف يزداد عدد املتعلمني وينمـو مـع 

األيام، وكل مدرسة تنشأ إنام تعني شارعًا أنشأناه فتخف حركـة املـرور عـن 

قل الضغط عىل بقية الشـوارع، أمـا الكليـات يف بالدنـا الشوارع القديمة، وي

فهي الطرق التي تصـل بـني بلـد وآخـر ومدينـة وأخـرى، كـل طريـ  نشـقه 

سوف يزيد من نشاط احلركة االقتصادية يف تلك املدن التي يمر هبـا الطريـ  
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كـم : ة، إذا مـا سـألني سـائل أجنبـيأو التي يصلها هذا الطريـ  بمدينـة ثانيـ

  بلدكم؟يف (وتوسرتادأ)

لـدينا عـدد : سوف أعد عىل أصابعي عدد الكليات يف بلدي ثم أجيبـه

يف بلـدي إىل  (أوتوسـرتاد)وكليـة البـرتول آخـر  (األوتوسـرتادات)كذا من 

 .وسننتظر البقية يف مقبل األيام إن شاء اهلل. اآلن

 :مشاكل املرور

مــن اضــطراب املــرور يف مناســبات  حســبام ملســنا وملــس كــل شــخص

واالزدحامات التي تنشأ يف كل جتمع مـن التجمعـات، سـوف يظـل األعياد 

ــة يف مــدن امل لكــة، إىل أن تبحــث هــذه ماملــرور مشــكلة مــن مشــاكلنا املحلي

املشكلة بحثًا علميـًا وعمليـًا ويرشـف عـىل تنفيـذ التنظـيم نخبـة مـن اجلنـود 

هلـم يف خـربة املـرور الفهـم الواسـع واالطـالع  ضـباطاملتعلمني حتت رئاسة 

يل ورسعة الترصف، كالقواد يف ساحة القتال يضعون اخلطـط للهجـوم العم

لـيس األمـر قـا ًا . والدفاع ويضعون احللول ال ـيعة للمجاهبـة واملقابلـة

عىل مدينة واحدة، وإنام عمت املشكلة كل مدن اململكة الرئيسية يف الرياض 

  تبـادرهـي املشـكلة، وسـتظل باقيـة إذا مل كام يف مكة وكـام يف جـدة، املشـكلة

عـىل أن يصــحب التنظـيم حســن اختيــار  اجلهـات املختصــة بتنظـيم املــرور ،

الفرقة التي ترشف عىل التنفيذ واحلـزم يف تنفيـذ نظـم املـرور وعـدم التهـاون 

 .فورسعة الترص
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إن سيارة واحدة تقف نتيجة عطل بسيط فيها ، كفيلة بتعطيل املرور يف 

سؤول واجلنود حتت إمرته إىل رسعة كل شوارع املدينة إذا مل يبادر الضابط امل

وحادث واحد ــ واحلوادث يف هـذه املناسـبات متوقعـة وكثـرية ـــ . الترصف

 .كفيل بأن يعطل مرور السيارات ساعة بل ساعات

إن املشكلة يف رأيي أبعد من ذلك، هي مشـكلة تتصـل بتنظـيم وقـوف 

ني لـنظم السيارات يف الشوارع وامليادين، وهي مشكلة مـدى إطاعـة السـائق

املرور، بل هي مشكلة املشاة من اجلمهور وتعاونه مع جنود املرور، كل تلك 

 .األمور تدخل يف املشكلة، وتتحكم يف حلها وتعقيدها

شـاماًل  ظـيامً نُيـب أن يكـون حـاًل جـذريًا وت ه الظروفواحلل أمام هذ

 .لكل ما يتصل باملرور

هـي مشـكلة إهنا أبعـد مـن أن تكـون مشـكلة أنـوار محـراء وخرضـاء، 

اجلمهور ومدى وعيه ومشكلة السائ  ومدى إطاعته وفهمه ألوامـر وآداب 

 .املرور
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 جتارب اآلخرين

)جرس اإلنذار 

) 

فقطعنـا الشـارع الـذي كنـا . املنظر ــ بالنسبة إلينا ــ يسرتعي النظر كان

نسري فيه مـن الرصـيف إىل الرصـيف، بـدافع مـن حـب االسـتطالع قطعنـاه 

 .الناس يف الطرف اآلخر من ذلك الشارع عرضا لنرى جتمع

والتجمع يف أوروبا لغرض التسلية وبدافع حـب االسـتطالع املجـرد، 

ــر يف املشــاهدة  ــاا أثمــن مــن أن يبعث ــألوف، فالوقــت هن ــادر وغــري م أمــر ن

 .والتسلية وكل دقيقة هلا قيمتها يف حساب الفرد

 ..وهومن هنا كانت الطرافة يف املنظر الذي اجتذبنا فيممنا نح

لـوال : كنا يف أحد شوارع برلني الغربية ويف مطلع املساء قلت لرفقائي

 .أمهية احلادث ما جتمع الناس عىل هذا النحو

فكانت دعوة، أو هـي إغـراء وكـان التجمـع أمـام حـانوت كبـري لبيـع 

املجوهرات واملصوغات، وكـان احلـانوت مقفـل الواجهـة ببـاب قـوي مـن 

املعروضـة مـن ورائـه يف تنسـي  مجيـل،  الشبك الفـوالذي، وبـدت البضـاعة

 .وعرض مغر بديع
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وعندما قربت خطواتنـا مـن املحـل، سـمعنا األجـراس القويـة يصـدر 

 .رنينها من داخل املحل تنذر أو هي تنادي وتستدعي رجال الرشطة

وقد عرفنا بعد السؤال أن كثريًا من املحالت الكبرية إن مل يكـن كلهـا، 

ان عىل نفس الطريقة، أي بأجراس اإلنـذار، قد أمنت مداخلها بصاممات أم

وهـي ال تعمـل طبعـًا يف أوقـات . ترن بمجرد ملسة القدم ختطو داخل املكـان

 .العمل وإنام يبدأ عملها عندما يغادر املكان عامله وموظفوه وأصحابه

نحــن إذن أمــام حالــة ســطو، وكــان املنظــر مثــريًا ومشــوقًا فقــد وقفنــا 

 .ى السارق وهم يسحبونه أو يقبضون عليهوطالت وقفتنا عىل أمل أن نر

وكان رجل الرشطة املثقف الواعي بعد أن ألقـى نظـرة متفحصـة عـىل 

ن اخترب األقفـال واملـداخل، قـد واجهة املكان وعىل جوانبه األخرى، وبعد أ

عىل سامته أن قد وصـل إىل درجـة اليقـني بـأن لـيس هنـاا سـارق خيتبـئ  بدا

األجـراس مـا زالـت مسـتمرة الـرنني ـــ إىل داخل املحل التجاري فتوجه ــ و

غرفة التليفون العمـومي، عـىل قيـد خطـوات مـن املحـل التجـاري واتصـل 

 ..بصاحب املتجر بعد أن عرف رقمه من دليل التليفون

ومل متض دقائ  حتى كان صاحب املتجر قد وصل وفتح باب متجـره، 

راس وظهرت احلقيقـة فقـد حـدث متـاس يف أسـالا الكهربـاء فرنـت األجـ

 .معلنة حالة السطو الذي مل يتم
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وأصبنا بخيبة أمل من فوات منظر كنا متشـوقني إىل رؤيتـه، واسـتأنفنا 

طريقـة حديثـة ونافعـة : قال واحـد مـن رفقـائي معلقـًا عـىل احلـادث .املسري

 .لتأمني املحالت التجارية من ال قة

 .إهنا تساعد رجال الرشطة يف مهمتهم: فقال اآلخر

ليت أصحاب املحالت الكبرية يف بالدنا يسـتعملون : فاستأنف األول

هذه األجراس، كل شخص منا ــ وليس التجار وحدهم ــ يف حاجة إىل مثل 

هذه األجراس إهنـا يف مقدمـة مـا نحتـاج إليـه، ال للمحـالت التجاريـة، وال 

 . لغرض حراستها

 ألي األغراض إذن؟: وحينام تساءلنا

 :أجابنا يف هلجة جادة

ة ألن نضع هذه األجراس داخل نفوسنا هل فهمتم مـاذا نحن يف حاج

 أعني؟

كـل شـخص منـا يف حاجـة إىل جـرس، يعلقـه بكـل عنايـة : واستأنف

داخل نفسه حيرسه من السطو وينذره باخلطر، إن رش أنواع السـطو مـا ينبـع 

من داخلنا، وأسوأ األخطار وأشدها ما ينتج من اهتزاز الضـامئر، وصـمت، 

هـل فهمـتم مـاذا أعنـي؟ وقلنـا عـىل لسـان : اًل كأنام يقولثم نظر إلينا متسائ

 .لقد فهمنا ما تعني: واحد
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)العامل الصغري 

) 

قـرأ طويلة ومساحاته الشاسعة ، حينام نبل هو العامل الكبري بمسافاته ال

كتب التاريخ، نعجب لتطوره الـذي وصـل إليـه اليـوم فقـد تبـدل كـل يشء 

نام كان صاحب الربيد خيتار من الدواب وتغري، وتطور إىل ما هو أحسن، حي

أجودهــا ليقطــع املســافات الشاســعة يف وقــت قصــري ليوصــل الرســائل إىل 

جهاهتا يف أقرب وقت ممكـن، وحيـنام كـان الـوايل يبعـث رسـوله إىل القـرى 

املساحة التي تفصل املدينة الرئيسية  تيعلن هلم ثبوت رؤية هالل العيد، كان

 وبني املدن األخرى تعتـرب يف عـرف أصـحاب أو العاصمة حيث يقيم الوايل

فيحمـد املقـيم يف املدينـة إقامتـه قـرب الـوايل . تلك األزمان مسافات طويلـة

 .وحيث يستطيع أن يعرف هل هو صائم غدًا أم فاطر

ــوم فقــد تضــاءل هــذا العــامل، تضــاءل أمــام العلــم واالخــرتاع  أمــا الي

الربيــد العاجــل تضــع يف أوروبــا، يف معظــم مــدهنا جتــد صــندوق  .والتنظــيم

رسالتك فيه، وقد كتب عىل وجه الصندوق الوقت املحدد الـذي جتمـع فيـه 

تضـع الرسـالة يف  ، ربام يكون مجعهـا بعـد نصـف سـاعة أو سـاعة. الرسائل

الصندوق وأنت مطمئن بأهنا ستصل إىل يد صاحبك املقيم يف أي مدينة مـن 

 .املدن األوروبية يف بضع ساعات
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خـوان يف مدينـة أوروبيـة بعثت مـن لنـدن إىل أحـد اإليوم من األيام يف 

وكتبت له رقم تليفوين ليتصل يب، كنت قد بعثت الرسالة بعد ضـحى ذلـك 

ويف املساء من اليوم نفسـه رن التليفـون بمنـزيل  ، اليوم بطري  الربيد العاجل

الذي بعثت إليه اخلطاب وإذا بصوت صـاحبي يصـلني صـافيًا يسـألني عـن 

وفوجئت ، مل أكـن أتوقـع أن يكـون املتحـدث، وعجبـت  الصحة واألحوال

كيف عرف رقم التليفون، فسألته عن هـذه القضـية التـي حريتنـي، وبـادرين 

قلت له ال . هو بالسؤال هل نسيت خطابك الذي بعثته إيلَّ لقد وصلني اآلن

فرد يف توكيد نعم ومن  هل وصلك اخلطاب؟.. مل أنس رسالتي إليك ولكن

أفهـم أن العلـم أن فقـد كـان عـيلَّ . ومل أجبه.. يفونك إذنأين عرفت رقم تل

فال ـعة يف التوزيـع تعتمـد عـىل . واالخرتاع وتقدمهام يف حاجـة إىل تنظـيم

إليـه بال ـعة  التنظيم، من امليسور جدًا أن يصل خطابـك إىل البلـد املرسـل

ولكن ليس مـن امليسـور أن  ، سائل املواصالت احلديثةالتي تطلبها بفضل و

سلم صاحبك الرسـالة بال ـعة ذاهتـا إذا مل تـنظم اجلهـة املسـؤولة وسـيلة يت

 .إيصاهلا

وعرب هذه القصة التي مـرت يب استعرضـت قصصـًا كثـرية عـن تـأخر 

الربقيات واخلطابات املرسلة من مدن اململكة وإليها، الشخص الـذي أبـرق 

ًا والشـخص الـذي كلـف صـديق ،ألهله بتوجهه  فلم ُيد أحدًا يف اسـتقباله

إىل  ، املسـافرينباستقبال أحد أفراد عائلته فلم تصل الربقية إال بعد وصـول 

ا أحسسـنا يف املـدة األخــرية شـيئًا مــن ّنــآخـر هـذه احلــوادث  املتكـررة، بيـد أ
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فقد أعطاهـا املسـؤولون أمهيـة  خاصـة، ولكـن ( التوجه)التنظيم يف برقيات 

 تنظيم عـام يشـمل كـل األمر اليتصل بربقيات التوجه فقط إننا يف حاجة إىل

وسائل املواصالت وإال فال فائدة من استخدام الوسائل احلديثة التي توصل 

 .إليها العلم اليوم

ي حلــال أصــحاب اخلطابــات ســتعرض حــال الربقيــات أرثــوعنــدما أ

ن اخلطاب العادي يصل من جدة إىل الرياض بعـد أربعـة أو مخسـة إ. العادية

 .أيام

سل بالربيد اجلوي وهو قد أرسـل فعـاًل هذا اخلطاب قد كتب عليه مر

بالربيد اجلوي ربام يف اليوم ذاته أو اليوم التايل عىل األكثـر ولكـن إيصـاله إىل 

يد املرسل إليه مل يكن حتاًم بالربيد اجلوي دائاًم بالربيـد السـلحفائي بربيـد مـا 

لكـي قبل التاريخ وإال ملا تعطل هذه اخلطاب يف املدينة نفسها مدة ثالثة أيـام 

هناا هنات صغرية يف كـل مرفـ  مـن مرافقنـا العامـة، . يصل إىل يد صاحبه

ونحـن يف . هذه اهلنات تأخذ درجة عظيمة من األمهية ألهنا تتصل باجلمهور

ــام نعــالج الكليــات واألمــور العظيمــة ــا العامــة إن ــا ألمورن ونحــاول  عالجن

يف حاجـة تطويرها وتيسريها بكل قوانا وجهودنا ، ولكـن األمـور الصـغرية 

بـل هـي يف حاجـة إىل املتابعـة والرقابـة   عالج مستقل وتنظيم قائم بذاته،إىل

هـذا العـامل الكبـري قـد : قال صـاحبي. حتى ولو وضعنا هلا احللول العالجية

ــار احلــرب  ــوم تســمع أخب ــت الي ــة، فأن ــات احلديث تضــاءل بفضــل املخرتع

ويف استطاعتك أن الفيتنامية دقيقة بدقيقة وتسمع خرب الزلزال حال وقوعه، 
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وجتلـس عـىل مائـدة العشـاء مـع . تفطر يف جـدة وتتنـاول غـداءا يف بـريوت

والتلستار سوف ينقل لك برنامج التلفزيون من نيويورا . صديقك يف لندن

أال تـرى معـي كيـف أن . وحيدثك صديقك من طوكيو عـن أمـوره اخلاصـة

 .العامل قد تطور وسيتطور إىل احلد الذي يبهر عقولنا

إال أن هناا شـيئًا يف . كل ما قلته حقًا وقد أحسست به مثلك: هقلت ل

 ...النفس ُيعلني أتردد يف

 قال ماذا؟ 

قـرأ التـاريخ الذي تسلمته يف اللحظـة ذاهتـا لـه أوأخرجت له اخلطاب 

 .لقد أرسل إيلَّ من جدة قبل مخسة أيام وسكت صاحبي واكتفيت بسكوته



 اخلطــــــب
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 ()ة املؤسسة السعودية للثقافة الشعبي

 :يا صاحبي السمو

إن الشباب اجلامعي فخور أعظم الفخر ومعتز أشد االعتـزاز بتفضـل 

 . سموكام بتلبية هذه الدعوة

م اليوم لسموكام هذا احلفل التكريمـي البسـيط يف مظهـره ، يوهو إذ يق

الكبري يف معناه، إنام يكرم املعنـى الكبـري الـذي هيـدف إليـه حرضـة صـاحب 

ظم من إنشاء هاتني الوزارتني اجلديدتني، أال وهـو السـري اجلاللة مليكنا املع

بشعبه املخلـص إىل طريـ  املجـد والسـؤدد والصـعود بـه إىل مـدارج الرقـي 

 .والكامل

ذلك ــ معنـى آخـر، وهـو اعتـزاز   أن هذا احلفل حيمل ــ إىل جانبعىل

ك الشباب املثقف من أبناء البالد بتقلد أمريين شابني مـن أمـراء البيـت املالـ

                                                 

ي وه. 431ص ( م0213هـ، يناير 0434مجادى األوىل )، جملة املنهل: املصدر (*)

كلمة ألقاها دمنهوري أمام صاحب السمو امللكي األمري فهد بن عبد العزيز وزير 

املعارف آنذاا، وصاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز وزير الزراعة 

آنذاا يف احلفل املقام بمناسبة تكريم وزير املعارف للشباب اجلامعيني بحضور 

 . وزير الزراعة
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الكريم زمام وزارتني سيكون هلام أثرمها العظـيم ـــ إن شـاء اهلل ـــ يف حـارض 

 .البالد ومستقبلها املرموق

 :يا صاحبي السمو

إن إسناد أعباء وزاريت املعارف والزراعة إىل سموكام يعد إيذانًا لنهضة 

عد بدءًا لعمل قـوي بمرفقني من أهم مراف  البالد، وي جديدة، ووثبة مرتقبة

ج ــ إن شاء اهلل ــ سوف يضـاف إىل سلسـلة األجمـاد واألعـامل العظيمـة ومنت

التي نظمها صاحب العرش املفدى، فخلي  بالشعب يف هـذا اليـوم أن ي ـ 

ويغتـبط هبـذه املنـة الكريمـة التـي حقــ  هبـا جاللـة امللـك هـدفًا مـن أهدافــه 

 .السامية

ودي وجدير بالشباب اجلـامعي، وهـو الـذي نشـأ يف هـذا العهـد السـع

الزاهر ودرج بني أضوائه املشعة بالعلم والعرفان أن يكـرم سـموكام يف هـذه 

املناسـبة ، معلنــا مشــاركته لألمــة يف اغتباطهــا مــؤازرًا هــذه النهضــة املباركــة 

جادًا يف أمـوره، حمققـًا بـذلك أمـل املليـك  بالعمل الصالح، خملصًا يف سعيه،

 .والوطن يف الشباب املثقف

ــام بتحقيوإن فكــرة املؤسســة ا ــي ق ــة الشــعبية الت ــا قلســعودية للثقاف ه

فعندما بدأ عددنا يزداد وينمو شعرنا بحاجة  ،اجلامعيون أكرب دليل عىل ذلك

كثري من الشـباب ممـن حالـت ظـروفهم دون االسـتمرار يف طلـب العلـم إىل 

مدارس ليلية توصل ما انقطع من ثقافتهم وتكمل ما نقص من اسـتعدادهم 

اة العامة فقمنا بإنشاء هذه املؤسسة بفرعيها يف كـل مـن للعمل يف ميدان احلي
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مكة وجـدة، ووضـعنا هلـا منهجـًا يف العلـوم التجاريـة يـزود الطالـب بثقافـة 

تســاعده عــىل العمــل يف املجــال التجــاري وقــد مّولنــا املؤسســة مــن رواتبنــا 

 .من راتب كل جامعي% 1الشهرية بنسبة 

اصه الذي تلقاه يف دراسته كام قمنا بالتدريس فيها، كل يف حقل اختص

اهلل الفيصل ولقد تفضل حرضة صاحب السمو امللكي األمري عبد  .اجلامعية

ه الكريمة يع الشباب ــ فأحاط املرشوع الوليد برعايتجششأنه حفظه اهلل يف ت

عطف سموه بقبول الرئاسة الرشـفية للمرشـوع فكـان وعنايته السامية، كام ت

 .ىل السري يف طري  الكامليف ذلك مصدر قوة لنا يدفعنا إ

وإن مديرية املعارف العامة وعىل رأسها فضيلة الشيخ حممـد بـن مـانع 

ورجاله املخلصني أولونا كثريًا من العناية واالهتامم وأمدونا باليشـء الكثـري 

من نصائحهم وإرشـاداهتم، وسـاعدونا ماديـًا وأدبيـًا، ممـا ثبـت دعـائم هـذه 

وال ينسى الشـباب اجلـامعي مـؤازرة  ،سرين أركاهنا وجعلها تاملؤسسة ووطّ 

كبار التجار واألثرياء للمؤسسة مما  ساعدنا عىل تركيز املرشوع من الناحيـة 

اب عامل متوثب من شباب قد كان الفضل كل الفضل يف ذلك لشاملادية، و

هـذا البلـد وهـو السـيد أمحـد عبيـد الـذي بـذل جهـده لرشـح الفكـرة لكبـار 

 .املوظفني والتجار

ذلــك عــىل يشء فــإنام يــدل عــىل اســتعداد هــذه األمــة الكريمــة  وإن دل

 .للبذل والتضحية يف سبيل كل مرشوع نافع

ملعظـم ولقد تّوج هذا العمـل حرضـة صـاحب اجلاللـة موالنـا امللـك ا

الكـريم بـأن تقـوم احلكومـة بتسـديد العجـز يف  حفظ اهلل وأبقاه فأصدر أمره
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وقـد قـدما امليزانيـة إىل املعـارف . ميزانية املؤسسة بعد اشرتاكات املشـرتكني

 .للنظر فيها حتقيقًا لألمر امللكي الكريم

 املؤسستني موضع اهتاممنا فقمنا بدراسة يفوكانت الناحية االجتامعية 

مرشوع نادن ريـايض يف كـل مـن مكـة وجـدة يـزاول فـيهام اجلـامعيون وطلبـة 

ديني بـاألدوات فرعي املؤسسة األلعاب الرياضية، وقد قمنا فعاًل بتزويد النا

 .الرياضية إال أن النقص يف هذه األدوات حال دون افتتاح الناديني إىل اآلن

وقد ملـس الشـباب اجلـامعي حاجـة الـبالد إىل رياضـة لألطفـال فقمنـا 

بدراسة املرشوع وانتدبنا زميلني من زمالئنا إىل مرص لالطـالع عـىل أحـدث 

ة البيانـات التـي حيتـاج إليهـا النظم املعمول هبا يف هذا املضامر مع تقديم كافـ

حتقيــ  املرشــوع، وهــو اآلن بــني أيــدينا يف دراســته األخــرية وســنتقدم بــه إىل 

 .اجلهات املختصة يف الوقت القريب إن شاء اهلل

 :يا صاحبي السمو

إن جمال العمل أمامنا فسيح واألمل أمامنا متسع، وسنعمل دائاًم بال 

الصفوف املخلصة لصاحب العرش وال ملل، وسنكون دائاًم يف مقدمة  لكل

والبيت امللكي الكريم، وسنكون دائاًم بنائني ال هدامني، ونضع اللبنة فوق 

اللبنة ونشارا العاملني يف تشييد جمد هذا الوطن املحبوب، هذا الوطن 

 :الذي يتطلب من اجلميع الصدق يف القول واإلخالص يف العمل
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    (0). 

                                                 

 .سورة التوبةمن  011من اآلية  (0)





 الشــعر
  فجر. 

  يوم اجلالء. 

  حلن املساء. 

  عودة املاضي. 

   باألمس كان يضيء يف

 .غسق الدجى

  أنشودة الذكرى. 
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)فجر 

) 

 ألقيت هذه القصيدة بني يدي سمو األمري فيصل

 حني عودته من أمريكا يف االحتفال الذي أقيم

 هجرية2/1/0499بجرول يف  

 

ــــه ضــــياؤه  الح الصــــباح ويف يدي

 

 هـــره طغـــت أشـــذاؤهاوعـــىل أز 

 نــــام الــــّدجى يف ضــــفتيه فهــــّزه 

 

 أزاح أشـــالء الظـــالم صـــفاؤهو 

ــه  ــّروض حيســب للســنا خطوات  وال

 

ــاؤه  ــه ورق ــن شــوق ل  وتصــيح م

 نيســ الــرؤى مــن وجــده وهفــا إىل 

 

 صــــبح تقبــــل زهــــره أنــــداؤه 

 فـــــأنني جدولـــــه صـــــالة للســـــنا 

 

ــاؤه  ــه دع ــري في  وصــداح ذاا الط

 مــوالي هــذا الفجــر ضــوء لقــائكم 

 

 أكرم بمـن أزجـى الصـباح لقـاؤه 

 قه يعــدو عــىلبــات احلجــاز لشــو 

 

ـــوب لعلهـــا أضـــواؤه   قمـــم الغي

 حتــى طلعــت وأنــت مأمــل حبــه 

 

ــداؤه  ــاز ن ــن احلج ــك م ــا إلي  فهف

 

                                                 

، عبد السالم طاهر السايس، الطبعة شعراء احلجاز يف العرص احلديث: املصدر (*)

 . 111هـ، ص 0311النادي األديب ، : الثانية، الطائف
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ــت األصــوات تنتهــب الفــال  وتعال

 

 وحنت عليك من الفال صحراؤه 

 يـــا قادمـــًا ســـعد الـــدنا بقدومـــه 

 

ـــعراؤه  ـــه ش ـــداة لقرب ـــدا الغ  وش

ـــــه  ـــــذا يوم ـــــلنا فه ـــــاًل بفيص  أه

 

ـــــواكره ورق مســـــاؤه  ـــــت ب  رق

 هـــاًل بمـــن ســـعد احلجـــاز بقربـــهأ 

 

ــه أجــواؤه  ــت ب ــا أوف ــب م ــا طي  ي

 خلــة هــذا التواضــع  يــأبى ســوى  

 

 العــال عليــاؤه وأبــت ســوى قهــر   

ــــــه مطيــــــةً  ختــــــذ األثــــــريَ    لركاب

 

ــه مــن األثــري جــواؤه   فحنــت علي

ـــوالي  ـــه. م ـــا ل ـــدنا رحن ـــذا عي  ه

 

ـــوح ضـــياؤه  ـــى يل ـــني مت  متطلع

ــوى  ــذا احلجــاز ويف جوانحــه اهل  ه

 

ـــو إل  ـــواؤههيف ـــديك ل ـــك ويف ي  ي

 حدثه عـن وادي النضـار وكيـف مل 

 

 ُيــــد احليــــاة برحبــــه فقــــراؤه 

ــا تعــيش عــىل الظــام   حدثــه عــن دني

  

 وبقرهبـــــا ورد ترقـــــرق مـــــاؤه 

ــا   حدثــه عــن دنيــا الســالم وعــن دن

 

ـــبيل بتيه  ـــضـــّل الس ـــالؤهه  ا عق

 موالي ــ هذا الرشق مهد سـالمهم 

 

ــدنا ودواؤه  ــذا ال ــب ل  وهــو الطبي

ــــاد ا  ــــالم فقــــادهمق  لعــــوامل للس

 

 نحــو الرشــاد فــأين منــه عــالؤه 

 فاهنــــأ بعودتــــك الغــــداة ملــــوطن 

 

 قــد راد م ــى اخلــافقني لــواؤه 

ــــأ بحــــب مملــــك يف عرشــــه   واهن

 

ـــــه ووالؤه  ـــــرة حب ـــــاد اجلزي  س

 أضحى الكتـاب رشيعـة يف حكمـه 

 

ـــامؤه  ـــال عظ ـــن امل ـــه م ـــا لدي  فعن
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ــاً . مــوالي ــاي يشــدو هاتف  هــذا الن

 

 جــــًا وفيــــك غنــــاؤهمـــتهّلاًل هز 

ــد احتســى  ــيده وق  شــاديك رق نش

 

 ذوب الضـــياء فـــرق منـــه نـــداؤه 

 عــاش املليــك ملــوطن عشــ  الســنا 

 

ــــا العــــال أمــــراؤه   وســــام إىل دني
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)يوم اجلالء 

) 

 ألقيت هذه القصيدة يف جمتمع من جمتمعات الطلبة

 بجامعة فاروق األول بمناسبة  مطالب وادي النيل

 لطلبة املرصيني يف شعورهمم مشاركة ل0239عام  

 ســـــائلوها إذا أطاقـــــت جوابـــــا

 

 وذروهــــــا تطيــــــل فــــــيكم عتابــــــا 

 طال منها السكون فاستخذت اليو 

 

ـــــا   م ونضـــــت عـــــن اجلـــــراح الثياب

 وأســــالت مــــن املــــآقي دموعــــاً  

 

 وأرتكــــــم فؤادهــــــا كيــــــف ذابــــــا 

 ال تنوحــــوا عــــىل أســــاها وقوفــــاً  

 

ــــذئابا  ــــديار ال ــــل أزحيــــوا عــــن ال  ب

 يلها كـــل غـــالن أرخصـــوا يف ســـب 

 

ـــــا  ـــــرًا عباب ـــــدماء بح ـــــيلوا ال  وأس

ــــوداً    وأقيمــــوا مــــن الشــــباب جن

 

 جتعــــل الــــنجم مقصــــدًا والســــحابا 

 أشــــــعلوها إذا أردتــــــم حيـــــــاة 

 

 واجعلـــــوا الوقـــــد شـــــيبة وشـــــبابا 

ـــات  ـــل ع ـــا ك ـــوا يف أواره  واحرق

 

ــــــا  ــــــوادعني ظفــــــرًا وناب  ســــــّل لل

 ذاا عهـــد الكـــالم واليـــوم للجـــد 

 

ـــــن أ م ـــــدوا م ـــــوا وعّض ـــــاأجيب  جاب

ـــــوا  ـــــوم اجلـــــالء أرشق يف ال  إن ي

 

ــــداه صــــحابا  ــــىل ه  دي فســــريوا ع
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ـــّل  ـــا ج ـــوطن الغ ـــون لل ـــا تطلب  م

 

ــــــايل و  ــــــز باب ــــــون للع ــــــا تطرق  م

 التصـــيخوا إىل الـــدعاة مـــن الغـــر 

 

 ب فقــــــد طاملــــــا وعــــــدنا رسابــــــا 

 لّوحـــوا بـــالوعود تعصـــف بالســـا 

 

 هي وتوهي القوي وتصـمي الصـوابا 

ـــم الرشـــ  ـــرهم مه ـــاحوا بمك  وأط

 

 ق وجلــــــوا وأوصـــــــدوا األبوابـــــــا 

 وأقــــــام الطغــــــاة ليلــــــة نرصــــــ 

 

ـــــــا  ـــــــا يباب ـــــــا ففرقون  حـــــــني نمن

 ونعونــــــا إىل اخلالئــــــ  شــــــعباً  

 

ــــــــــايمســــــــــتك  ــــــــــة أحزاب  نًا وأم

 ذل مـــا يشـــتهون فالشـــعب صـــاح 

 

ــــــــا  ــــــــوم آب ــــــــزه الي ــــــــامه وع  حل

 آب يــــــوم الفـــــــداء تسترشـــــــق 

 

 الوجـــــه فطـــــريوا لوعـــــده أرسابـــــا 

ـــــو  ـــــوم اجلـــــالء أرشق يف ال  اإن ي

 

ــــداه صــــحابا  ــــىل ه  دي فســــريوا ع
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)ن املساء ــحل

) 

 (من وحي ليلة من ليايل العمر)

 أترنيمـــــــــة احلـــــــــب يف نايـــــــــه

 

ـــــه  ـــــد يف وحدت  وتســـــبيحة العب

ــــــدوه  ــــــعر يف ش ــــــودة الش  وأنش

 

 ومسترشـــق الــــوحي يف فكرتــــه 

 عزفــــــــت الغــــــــداة فأطربتنــــــــا 

 

ـــــــاء وأنرشـــــــته  ـــــــن املس  بلح

ــــه ســــالف الصــــبا   ســــكبت علي

 

ـــــــرّنح يف   ـــــــراح ي ـــــــكرتهف  س

 وراح يعربـــــــــــــد يف نشـــــــــــــوة 

 

ــــــه  ــــــى ويف نظرت  بســــــمع املعن

 ويـــــوحي إليـــــه بشـــــتى الـــــّرؤى 

 

 وأزهـــــى األمـــــايّن يف خلوتـــــه 

 ويضــــفي عليــــه نــــدّي الســــكون 

 

ـــــه  ـــــدوء إىل حريت  ويزجـــــي اهل

 وأنــــــــــت بــــــــــذلك خمتالــــــــــة 

 

 وذلــــك يــــذكي لظــــى مهجتــــه 

 فــــزوري املعنــــى كطيــــف رقيــــ  

 

ـــــه   بجـــــوف الســـــامء ويف ظلمت

 حـــــي الغـــــراملـــــيلهم حلنـــــك و 

 

 ويشــــعل شــــدوا مــــن لوعتــــه 

 تعـــــاىل لديــــــه خيـــــال جــــــريح 

 

ـــــــه  ـــــــاءب يف رقدت ـــــــاي تث  ون

ــــزال  ــــه شــــحوب اهل ــــود علي  وع

 

ــــل ويف صــــفرته   وســــمت العلي

ــــري   أفييضــــ بروحــــك هنــــب األث

 

ـــــريُض  يعـــــود   إىل صـــــحوته امل

ــــــو  ــــــك ذاا اجلــــــريح وُيث  أمام

 

 ليشــــكو لعينــــك مــــن شــــقوته 
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 من بني ضباب النسيان

 ()ي عودة املاض
 

 هـــــذا هـــــو املـــــايض أثـــــرت شـــــجونه

 

ـــّرى  ـــع   ح ـــي املوج ـــدها بقلب  أكاب

 الـــــذكريات وأميّســـــ الزاهـــــي الـــــذي 

 

ــــي  ــــن أدمع ــــه م ــــه وأذبت  هدهدت

 وهياكــــل األحــــالم أضــــناها األســــى 

 

 تـــئن بأضـــلعي فوأدهتـــا حـــريى 

 وشـــتات آمـــال ـــــ بقـــني ـــــ حطمتهـــا 

 

ــــع    ــــاح ببلق  وذروهتــــا هنــــب الّري

 نه  حســـــمـــــاض أحـــــال النـــــأي رّيـــــ 

 

ــــــوْ   ــــــرع  ش ــــــه ومل يرتع  هًا وكّفن

 فبعثتـــــــه أشـــــــقى بـــــــه يف خـــــــاطري 

 

ــــؤرقني رؤاه بمضــــجعي  ــــًا ت  حب

ــ  ــاذا ذكــرت ؟ فق ــوى دم  نســيت عــىل الن

 

 أميســـ وإين قـــد نســـيت ومل أعـــي 

ـــــاالً غرســـــت غصـــــوهنا  ـــــرت آم  أذك

 

 وتركتهــــــا بيــــــديك مل تتفــــــّرع   

 أم زورقـــــي الوهلـــــان ي ـــــي حاملـــــاً  

 

ـــــع    ـــــي  املنب ـــــوج رخ ـــــه م  حيتاط

 ينســــــاب وهنــــــان اخلطــــــى مــــــتمهالً  

 

 إن أدركتــــه يــــد الزوابــــع ي ــــع   

ــــــــــاء وآده   والنيــــــــــل أدركــــــــــه العي

 

 طــول املســري ومل يصــل للمهجــع   

 فنضـــا اجلنـــان عـــىل الشـــطوط حواملـــاً  

 

ــــع     وغفــــا عــــىل حلــــم هبــــيج ممت
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 كالكهـــــــل نـــــــاء بحملـــــــه متوكئـــــــاً 

 

ـــّزع    ـــوته املتف ـــان بص ـــكو الزم  يش

 أمواجــــــه مهــــــس  وصــــــوت هــــــديره 

 

ـــه املتصـــدع     شـــكوى تضـــج بقلب

ــــــــه  ــــــــوه أزهــــــــار عــــــــىل جنبات  وبن

 

 ألقت إىل الكهل احلدوب بمسـمع   

 تلهــــو مـــــع النســــم النـــــدّي بســـــحرة 

 

 ت حلضـــن مولـــعفـــإذا قســـا أوفـــ 

 تشــــكو إليــــه أســــى اللــــدات وتــــارة 

 

ــــاتن   ــــه كراهب ــــو لدي ــــ جتث  ع  خّش

ــــــى  ــــــا األس ــــــألو يبادهل ــــــري ال ي  والط

 

 بأســـى املشـــوق ولوعـــة املتوجـــع   

 ...إذا أمنــــــت لــــــه وتــــــأودت حتــــــى 

 

ــــ ومل تتمنـــع  ــــ لـــدنا ـ ـــا ـ  أعطافه

ــــــى    ــــــا وانثن ــــــه عليه ــــــوى بمخلب  أه

 

 حيســو ســالَف رحيقهــا املتضــّوع   

 *  *  * 

ـــنا ــــ صـــورُة أمس ـــاء ـ ـــا ملي ــــ أي ـــذي ـ  ه

 

ــــوّرع    ــــا ومل يت ــــاُن هب ــــث الزم  عب

ـــــــرب  ـــــــني مرشـــــــق ومغ ـــــــتان ب  ش

 

 بــني الغــد الــذاوي وأميســ املمــرع   

ـــــل    ـــــاظري أصـــــبحُت ال أم ـــــوُح لن  يل

 

ــــــَة خــــــاف  يف أضــــــلعي   إال بقي

 بـــ  يل يـــومي ســـوى شـــبح  اهلـــوىمل يُ  

 

 يل املــايض وال يبكــي معــي ينعــى 
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)يف غسق الدجى  ءضيباألمس كان ُي

) 

 

ــــاعي ا ــــا الن ــــا أهي ــــ   ي ــــد وترف  تئ

 

ـــرع أو تشـــف   ـــت؟ أمل ت ـــاذا محل  م

ـــبالد، أشـــبلها  ـــت إىل ال  مـــن ذا نعي

 

ــىل كشــهب خــرق  ــن كــان للج  م

 القائـــــد املنصـــــور؟ وحيـــــك إنـــــه 

 

 قــد كـــان كــالزهر النـــدي املونـــ  

 ا الح صــوب املرشــقّمــكالبــدر إ  يضء يف غس  الدجىباألمس كان يُ  

ــــة  ــــل أم ــــان مأم ــــد ك ــــبابه ق  وش

 

 وجهــــاده للجــــيش ملــــا يســــب  

ــــه وجليشــــها  ــــبالد حيات  وهــــب ال

 

 وهــب الفتــوة والشــجاعة مــا بقــي 

 األمنيـــــات العـــــز كـــــن حياتـــــه 

 

 حديثـــه يف املنطــــ واحلـــ  كــــان  

 رفـــع الشــــباب إىل احليـــاة عزيــــزة 

 

 فتســـــابقوا واملجـــــد للمتفـــــوق 

ـــــدوا   رفـــــع املنـــــار براحتيـــــه ليهت

 

 ويقــــــودهم يف جيشــــــه برتفــــــ  

 ويــح الــردى يغتــال مــن بجهــوده 

 

ــريض مرشــق  ــل ع ــان ذا أم ــد ك  ق

 
                                                 

مايو  1هـ ، 0431رجب  12)، 0113، ع جريدة البالد السعودية: املصدر (*)

سمو  امللكي األمري منصور بن والقصيدة يف رثاء صاحب ال  4،  ص(م0210

ذو  3)،  01393عيد نرشها يف البالد ، ع  ــ رمحه اهلل ــ وأُ  عبدالعزيز

  .1ص ( هـ0303القعدة
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*    *    * 

ــــزّ  ــــا راحــــال والع ــــه ي  مــــلء إهاب

 

ــــاّل   ــــدفّ ه ــــك املت ــــت بقلب      رفع

ـــال أيّ   ـــرّ ّس  دىبيلني اســـتبقت إىل ال

 

 عهــدي بعزمــك صــادقًا مل يســب    

ــــــةهــــــاّل   ــــــداة بأم ــــــت الغ   ترفق

 

 وق  ترنــــو إليــــك بنظــــرة املتّشــــ 

ـــّد  عـــيّ طـــار النّ   ـــم حتـــرإىل ال  يار فل

 

 ب ومصـــّدق  والنـــاس بـــني مكـــّذ  

 دى ذاا احلجـــىهبتـــوا أيغتـــال الـــرّ  

 

ـــــ  ـــــف مل ترتّف ـــــا كي ـــــا للمناي     ي

 «هــامثري»قــدت الفيــال  يــوم كنــت  

 

    مغّلــــ قــــدام كــــلَّ وفتحـــت باإل 

ـــــودُ  َب آ  ـــــوهم يف ضـــــلّ  اليه  ةبزه

 

 وبنـــوا قـــد عـــادوا بـــإيامن التقـــي 

ــل جــراحهم   فطفقــت تأســو باجلمي

 

ــذود عــنهم كــل خطــب حمــرق     وت

 هلفـــي عـــىل ذاا املنـــار لقـــد خبـــت 

 

ـــألّ   ـــول ت ـــد ط ـــن بع     أضـــواؤه م

 هلفــي عــىل املنصــور وّســد يف الثــرى 

 

 مـــن بقـــيفبكـــاه حمـــروم وأعـــول  

ـــــده  ـــــا يف فق  رمحـــــاا رب، دموعن

 

 قــد فــاض منهــا كــل مــامل هُيــرق   

ــــه  ــــة حول ــــل العروب ــــا بط  فعزاؤن

 

 أصيد يف األشاوس معـرق   من كّل  

 
 



 

 

 الشعر
050 

 

 () رىــودة الذكـــــأنش
 

ــــــــا ــــــــري منان ــــــــذكرت أزاه  إن ت

 

  

 اأو تـــــذكرت هوانـــــا كيـــــف كانـــــ

 

  

   وصبانا

ــــــا ــــــًا وغرام ــــــاه حب ــــــف أفنين  كي

 

  

ـــــر  ـــــع العم ـــــاوجـــــدًا وهُ وربي  يام

 

  

 فتناســــــى مــــــا يالقيــــــه الفــــــؤاد

 

  

ـــــاد ـــــاريح البع ـــــن تب ـــــايس م  أو يق

 

  

 لنســـــيان ذكـــــريربـــــام يلهمـــــك ا

 

  

 أرسي  أنت يا من قـد قضـيت العمـر

 

ــــــــــــــــــــــــــــناا   يف س

 
ــــــــــــــــــــــــــــيا    ذكرين

 واذكـــري يـــوم التقينـــا يف الصــــباح 

 

  

 وطيـــور الـــروض تشـــدو بالصـــداح

 

  

                                                 

 . 114، ص شعراء احلجاز يف العرص احلديث: ملصدرا (*)
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   واألقاحي
 

 فضـاءتنرش األشـذاء وهنـا يف ال

 

  

 وعيــون الزهـــر ترنـــو يف حيـــاء

 

  

 ختـال اهلوينـافقطعنا الـروض ن

 

  

ــــــا وانتشــــــينا ــــــا بلقان  ونعمن

 

  

ــويا ــطر النجــوى س ــا أس  وكتبن

 

  

 أنت يا من قد بعثـت احلـب فّيـا

 

 مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــباا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     اذكرين

 اذكرينــي واذكــري يــوم الفــراق 

 

  

 إذ دموع العني جتري يف اسـتباق

 

  

   والتالقي

 األلفـــاظ مبهوتـــًا لـــدينايلفـــظ 

 

  

 ذكي مهجتيناواهلوى اليقظان يُ 

 

  

 فذكرنا الوجـد ـــ آنـا ـــ وبكينـا

 

  

ـــا ـــد حيـــدو ناظرين ـــا البع  ورأين

 

  

 فاعتنقنـــا وافرتقنـــا بعـــد نظـــره

 

  

 أنت يـا مـن أهلـم القيثـار شـعره

 

ــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــواا    م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     اذكرين
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*  * * 
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)ادئــيء هـــكل ش

) 

دة يموج بأعداد كبرية من املسـافرين واملـودعني، كان مقصف مطار ج

وكانــت األصــوات تتصــاعد إىل درجــة مســموعة مــن بــني املوائــد الصــغرية 

املتناثرة يف الصالة، وكانت األحاديث ال تتعدى الكالم العادي الـذي ُيـري 

عادة بني املودعني واملسافرين توصيات بقضاء حاجـات وحتيـات إىل األهـل 

 .نيات طيبة متبادلة بني الطرفنيأو األصدقاء أو مت

ونـة وأخـرى ومودعوهم يرفعون أبصارهم بني كـل آوكان املسافرون 

ـــوت  ـــغون إىل ص ـــري أو يص ـــار الكب ـــاحة املط ـــة إىل س ـــواب املؤدي إىل األب

أو .. استدعاء فالن إىل مكتـب اجلـوازات :اً املايكروفون وهو يردد نداء معين

 .و املدينةاإلعالن عن قيام طائرة تتجه إىل جازان أ

وكانت هلفة االنتظار أعظم ما تـتجىل عـىل وجـوه مزمعـي السـفر عـىل 

وإنك لتستطيع أن تتبني وجهة سفر كل شخص . الطائرة البوينج إىل بريوت

( وجيـه راسـم)وكـان الـدكتور . من االنفعاالت املرتسمة عىل هذه الوجـوه

ا مجــع مــن ينتحــي مائــدة مــن هــذه املوائــد املتنــاثرة يف املقصــف يشــاركه فيهــ

                                                 

دار الرحياين للطباعة و النرش، : ، حممد أمني ساعايت، بريوتقصص خمتارة: املصدر (*)

ذو القعدة  03)، 0311وقد نرشت القصة بجريدة الندوة، ع . 3، ص (ت. د)

 (.م0291مارس  9هـ، 0433
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مواطنيه وأصـدقائه، وكانـت االبتسـامة التـي مل تفـارق شـفتيه ترسـم وجهـة 

سفره عىل سامت  وجهه فقد كـان متوجهـا إىل بـريوت، إنـه عـىل موعـد مـع 

من عمـره الطفـل  زوجته األمريكية وطفله الذي مل يتعد بعد الشهر السادس

، وغـادر بـريوت الذي مل يره بعد فقد تركه جنينًا يف بطن أمه منذ عـام كامـل

إىل اململكة ليشغل وظيفة خبري كيميـائي ألحـد املصـالح احلكوميـة بمرتـب 

وقد غادر الريـاض منـذ عـدة أيـام إىل جـدة لرؤيـة شـقيقه . ثالثة آالف ريال

الذي يعمل ألحـد املستشـفيات وهـو اليـوم، بـل اآلن ، ينتظـر الطـائرة التـي 

 .ستقله إىل بريوت

هل سـيقابلك وديـع »: املقعد املقابل وسأله شقيقه الذي كان ُيلس يف

مـا عمـره »وضحك اجلالسـون معـه بيـنام عقـب أحـدهم سـائاًل « يف املطار؟

سوف ال أعرفه ؛ »ثم أردف « ستة أشهر»فرد وجيه بابتسامة وجيهة « اآلن؟

وشاع البرش يف وجهه وهو يتخيل سامت ابنه الصـغري، تـرى « ألين مل أره بعد

كبري وعينيه السوداوين الواسعتني وشعر رأسه هل يشبهه يف سمرته وأنفه ال

وعينيهـا اخلرضـاوين وشـعرها  م يشبه أمـه الشـقراء بأنفهـا األقنـىاخلشن، أ

الذهبي أم أنه أخذ من كال الطرفني ما راقه وكـّون مـن ذلـك مزُيـًا متناسـقًا 

الـة يه، وطال رسحانه مع اخليـاالت املنثينتسب بكل جزء إىل واحد من والد

ابتسامة سعيدة تطل من بني شفتيه مل يالحظ ذلك سوى شقيقه عليه، وويش 

 .أما باقي املودعني فلم يتابعوا هذه االرتسامات عىل سامت وجهه األسمر
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بقايا التبل مـن  وعىل صوت املايكرفون رفع رأسه، وكان آنذاا ينفض

وتصاعد . غليونه األني ، وقد حنى رأسه قلياًل نحو املنفضة املوضوعة أمامه

فانتبـه أكثـر املنتظـرين معـه وصـمت كثـري مـن « انتبـه»:املنادي قـائالً صوت 

فضـاًل، املضـيفة سـمرية عبـدالباقي »: املتحدثني وواصل املنادي نداءه قـائالً 

وأوقـف حركـة يـده فجـأة « تراجع مكتب اخلطوط اجلوية العربية السعودية

. وهو يسمع االسـم، كـام غاضـت االبتسـامة املرتسـمة بـرواء ثـري عـىل فيـه

ورفـع برصـه إىل « هـل هـذا صـحيح؟»: وتساءل يف نفسه ذاهالً . وهبت لونه

 .أخيه كأنام يستجديه اإلجابة عىل تساؤله

الـذي أتـى هبـا؟  ربام، ولكن هذا غري معقول، سمرية هنـا يف جـدة، مـا

بارها عنه منذ ثالث سـنوات منـذ أن عـرف أهنـا نزيلـة نعم لقد انقطعت أخ

ا العاثر معه، وأي مستشـفى ؟ مستشـفى مستشفى تندب وراء جدرانه حظه

املجاذيب خارج مدينة دمش ، عـىل رأس ذلـك الطريـ  الطويـل املـؤدي إىل 

 .محص والشامل يف سوريا

لقــد انفصــل عــن ماضــيه منــذ أن دخلــت ســمرية املستشــفى، وانقطــع 

هي زوجتـه، ال ، فقـد كانـت زوجتـه وابنـة . بذلك آخر خيط يربطه باملايض

وتساءل يف نفسـه . شاركته ذكريات صباه وأحالم شبابهابنة عمه التي . عمه

فقد عاد يفكر بجد ويردد . مرة أخرى ذاهاًل عام حوله أشد الذهول وأعمقه

غـري جمـرى يف رسه ــ الثالث سنوات مدة كافية لتربأ من مرضها وجنوهنا ويت

إىل جدة كأنام تتعقبه وربـام تسـافر معـه اآلن عـىل  حياهتا هبذه ال عة وجتيء
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س الطائرة، طائرة واحدة سوف تقلهام معًا مـدة سـاعة ونصـف أو أكثـر، نف

هل هي احلقيقة التي يواجههـا بعـد ثـالث سـنوات، بعـد أن دفـن كـل بقايـا 

اجلريمة، ماذا سيكون املوقف وهي تفاجأ به داخل الطائرة هـل ستسـأله كـام 

تسأل بقية الركـاب ـــ مـاذا ترشـب؟ شـاي أم قهـوة؟ السـؤال القـديم الـذي 

انت تسأله إياه ومها يف القدس القديمة، يف ذلك البيت املتداعي الذي شهد ك

ــل با ــه، تصــل اللي ــة يف خدمت لنهــار كفاحهــا زوجــة خملصــة لزوجهــا متفاني

ت كانت تقنع بالقليل، ولكن لزوجها، عرعرللكسب، ال لنفسها فهي منذ ت

ــة وتــوفر لــه كــل متطلباتــه، كانــت حتثــ ه تعينــه عــىل مواصــلة دراســته الليلي

وتشجعه عىل الدراسة ليحصل عىل شهادة أعىل من شـهادته االبتدائيـة التـي 

دت والدا تفر  للدراسة وأنا وراءا لئن فق: كان يعمل هبا، كانت تقول له

ن الدراسة فإن جهودنا نحن االثنـني سـوف حتقـ  ونشأت يتياًم فانقطعت ع

املـدارس  لك أمنيتك، بل حتق  املعجـزة، مـاذا تتمنـى أن تكـون؟ مدرسـًا يف

ــة؟ ال ــدكتوراه . الثانوي ــا أكــرب مــن ذلــك، ســوف حتصــل عــىل ال ــإن أمانين ف

 .وستكون مدرسًا يف إحدى اجلامعات العربية

وقد حتق  ما متنته ومتنـاه ال بكفاحـه ولكـن بكفاحهـا هـي فقـد كانـت 

تعمل يف إحدى املحالت التجارية بأجر زهيد إذا ضم إىل أجر زوجها األقل 

وحرمـت . وف املأكـل واملسـكن بـالتقطري والتـوفريكان املجموع يسد مرص

نفسها وهي الشابة املتطلعة إىل الدنيا كل مالذ احليـاة العاديـة مل تكـن تعـرف 

ــات ــي وال الكاملي ــدة وال املاله ــس اجلدي ــه . املالب ــذي تعيش ــر ال ــيس للفق ل
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كانـت . الـذي تسـتطيع أن تتفـر  فيـه لنفسـها فحسب، وإنـام لنـدرة الوقـت

لطويلة وهي تعمل عىل ماكينة اخلياطة ختيط القمصان باجلملة تقطع الليايل ا

ألحد املحالت التجارية وكان دخلها من هذا العمل اللييل خمصصًا لدراسة 

زوجها، رسوم املدرسة الليلية وأجور املدرسني اخلصوصـيني وكـان آنـذاا 

 .«املاترا»قد أعد نفسه المتحان 

ار واستعرضـهم واحـدًا ورفع وجيه برصه إىل مودعيه يف مقصـف املطـ

واحـدا، هــل مـن بيــنهم مـن يعــرف هـذه احلقــائ  غـري شــقيقه؟ إهنـم مجيعــًا 

حيرتمونه لعمله ومركزه ويقدرونه لكفاحه وجهاده وعصاميته، ولكن لـيس 

من بينهم من يعرف هذه احلقائ  التي تدمغه، والتي جعلته اآلن صغريًا أمام 

 .نفسه وأمام ضمريه

ة الفضـل يف هـذا املركـز الـذي حيتلـه اآلن، سمرية ابنة عمه هي صاحب

هي صاحبة احل  يف راتبه الذي يتقاضاه، بل هي التي دفعت له ثمن التذكرة 

التي يستقل هبا الطائرة إىل بريوت، دفعت الثمن من دمها وجهدها وعرقها، 

ودفعته من أعصـاهبا التـي اهنـارت، بـل ومـن عقلهـا املسـلوب الـذي أنزهلـا 

وهــي اآلن معــه، يف صــالة مــن . ارج مدينــة دمشــ مستشــفى املجاذيــب خــ

وستسافر معه عـىل الطـائرة البـوينج، سـتفاجأ بوجـوده . صاالت مطار جدة

رى مـاذا سـيكون املوقـف؟ وهـل مقبلة، عـىل مقعـده داخـل الطـائرة تـ وهي

 ستسأله شاي أم قهوة؟
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د ريقه يف صعوبة فقد أحس بأن لسانه اجلاف قد التص  بسـقف وازدر

وهل سـتتغري نظـرهتم  يعرف أحد من مودعيه هذا التاريخ؟ ترى هل. حلقه

إليه إذا عرفوه أو اطلعوا عىل جزء منه؟ كان وجيه راسم يف الثامنة عرشة من 

ُيمعهـام حـب مشـبوب يصـلهام منـذ . عمره عندما تـزوج ابنـه عمـه سـمرية

وكان يتيام عندما تزوجا، بعد أن انقطع عن الدراسـة واشـتغل . مطلع الصبا

مل يكن . بسيطًا بأجر بسيط يومي يف أحد املحالت التجارية يف القدسعاماًل 

آنذاا حيمل سوى الشهادة االبتدائية التي كانت زوجته قـد حصـلت عليهـا 

 .هي األخرى قبل زواجها بشهور قليلة

وبالرغم من أنـه كـان قانعـًا بعملـه وبثقافتـه التـي وصـل إليهـا، إال أن 

التحصيل فـالتح  بمدرسـة ليليـة وحصـل سمرية مل تكن قانعة، فدفعته إىل 

كانت هي قد فرغت له بكـل قواهـا وأوقفـت . «املاتريكوليشن»عىل شهادة 

فحرمت نفسها ما ناله غريها من زميالهتا، . كل جهودها لتي  له التحصيل

حرمت نفسها كل مالذ احلياة ونذرت نفسها لنيل أمنيتها العزيزة، كانت لـه 

ب، وعوضته احلنان الذي افتقده واحلـب الـذي الزوجة، وكانت له األم واأل

 .فاته نواله

ال ، إن : ولكنها دفعته مرة أخرى وقالت له( املاترا)وقف بعد أن نال 

أهون من أن تكون أمنيتنا، وهكذا انتقال إىل بريوت حيث حصلت ( املاترا)

عىل عمـل مل يكـن خـريًا مـن سـابقه، ولكنهـا اسـتمرت يف عملهـا اإلضـايف، 

سائي عىل ماكينة اخلياطة، وكانـت قـد أتقنـت هـذه املهنـة بجهـدها عملها امل
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املتواصل، فارتفع دخلها وأصبح مكافئًا ملصاريف اجلامعـة األمريكيـة التـي 

 .التح  هبا زوجها

ــاد حصــل  ــاح واجله ــة بالكف ــع ســنوات مليئ ــد أرب ــه»وبع ــىل « وجي ع

سـمرية بكالوريوس العلوم يف الكيمياء بامتيـاز ووقـف ثانيـة يفكـر، ولكـن 

إن البكالوريوس أقل من أن تكون : قالت له. كانت وراءه، وهي وراءه دائامً 

إىل أمريكـا وحتصـل عـىل : قالـت« وما العمل؟»: فقال. ثمرة جهادنا املضني

وبعـد فـرتة صـمت قالـت سـتكون وحـدا، لـن أكـون برفقتـك . الدكتوراه

 سـوف أسـتمر يف: وانسـابت دمعـة وهـي تقـول. ولكني سأكون دائاًم معـك

 .عميل وأبعث إليك بام حتتاجه من مصاريف

ــذااوا ــه، وتســاءل يوم ــا ، يشء ال يدري ــه يشء م ــا : ســتيقظ يف باطن م

لنـي هبـا، ألصـبح عبـدًا هلـا، هدفها؟ هل هي القيود التـي حتيكهـا عقـدة تكب

يف نفسها غرور املرأة اجلاهلة، إهنا تسعى وتكد لتجعـل مـن نفسـها  ولرتيض

ـــه»حـــرم  ـــدكتور وجي ـــديات نعـــم لت« ال ظهـــر معـــي يف املجتمعـــات واملنت

لقد فاهتا وهـي اليتيمـة مـثيل أن تظهـر يف املجتمعـات فحاولـت . واملؤمترات

بطريقتهــا هــذه أن تشــ  لنفســها طريقــًا برفقتــي ولقــد صــعب عليهــا وهــي 

اجلاهلة ذات الشهادة االبتدائية أن تنضم إىل سلك املثقفني، فهي اآلن حتاول 

 .شيئًا مذكورًا يف املجتمع أن تكون حرم الدكتور وتكون

لكـن الـدكتور وجيـه »وهز رأسه موافقـًا ولكـن شـيئًا يف باطنـه هيتـف 

أربـع سـنوات  وغـاب يف أمريكـا. «ولكن لن تكون هي حرم الدكتور وجيه

 .استطاع خالهلا أن حييل عرق سمرية وكدها إىل شهادة تدعى الدكتوراه
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لطـائرة عـىل مطـار ويذكر جيدًا يوم عاد من أمريكا، ساعة أن حطـت ا

بريوت وكان يغادرهـا وراء زوجـه األمريكيـة الشـقراء أنـه تلفـت حولـه يف 

ويف خـارج املطـار اسـتقال . املطار خيفة أن تكون سمرية قد عرفـت بقدومـه

وكـان يف . سيارة أجرة اجتهت هبام إىل أحد الفنادق الكبرية املطلة عـىل البحـر

ومـن بغـداد بعـث لسـمرية . جيب سرتته عقد مع جامعة بغـداد ملـدة سـنتني

وانتظر ومل يتل  اجلواب فبعـث آخـر يؤكـد . خطابه الذي يعلنها فيه الطالق

 .فيه الطالق ولكن كان مصريه مصري األول ، ال جواب

فغادر بغداد إىل بريوت ويف البيت القديم الـذي يسـكنه بحـي البسـطة 

ــا  إ ــون ســمرية ونقله ــدمني، عــرف بجن ــه األق ــة مــن جريان ىل عــرف احلقيق

ماهلا وكانـت األرسة الفقـرية هـي  ية ثم نقلها إىل دمش  عندما نفدالعصفور

التــي تكفلــت بإدخاهلــا إىل مستشــفى املجاذيــب بدمشــ  عــىل رأس الطريــ  

 .الطويل املؤدي إىل محص والشامل

مسـكينة، لقـد كانـت : وقالت السيدة املسـنة وهـي تبكـي عـىل سـمرية

نعرف سببًا جلنوهنا، فقد كانت يف حتبك وتذكرا يف كل أحاديثها، ونحن ال 

كامل قواها حتى ظهر اليوم الـذي جئـت فيـه، وازداد وجهـه شـحوبًا وهـي 

عندما تراا اآلن سوف يعود إليها عقلها نحن واثقـون مـن ذلـك، : تستطرد

. سوف نصحبك اليوم لزيارهتـا: فواصلت حديثها: أليس كذلك؟ ومل ُيب

ودفن ماضـيه . أة وغادر البيتوودع املر. سوف أزورها وحدي: ولكنه قال

 .من ذلك اليوم، ماضيه الذي يؤرقه ذكراه، ويزعجه تذكره
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ورفع برصه مرة ثانية يستعرض اجلالسني معـه، كـان خيشـى أن يكـون 

عليـه وهـو عىل أفكـاره وذكرياتـه التـي انثالـت أحدهم قد اطلع عىل باطنه، 

التـي طلقهــا يسـمع املنـادي يـردد اسـم ابنـة عمــه وزوجـه السـابقة، الزوجـة 

ترى لو عرف  واحد منهم هذا التاريخ . وأودعها بعمله مستشفى املجاذيب

 ماذا ستكون نظرته إليه؟ هل ستتغري؟ هل حيتقرونه أم يؤنبونه؟

ومتنى لو أن يعيد املنادي استدعاء املضيفة فيتأكد أهنا هـي حقـًا، وأهنـا 

ــة العرب ــوط اجلوي ــيفة يف اخلط ــل مض ــفى لتعم ــن املستش ــت م ــد خرج ــة ق ي

فعزمهـا وقـوة  ،ليس بمستغرب عليها أن خترج صـحيحة معافـاة. السعودية

واحلياة قوة وقد كانت سمرية أقوى . شخصيتها أقوى من أن يدركها الوهن

 .من احلياة بقوهتا وكفاحها وصربها الطويل

املضـيفة »فانتبه وأصغى بكـل حواسـه « انتبه»وعاد املايكروفون يقول 

وعـاد . «كتب اخلطوط اجلوية العربية السعوديةسميحة عبد الباري تراجع م

 .إليه عقله ووعيه، سميحة ال سمرية، وعبد الباري ال عبد الباقي

 (البـوينج)يف األسـامء؟ ويف الطـائرة  ، مـا هـذا اخللـط!تبـًا هلـذا السـمع

 هـل: وسـأهلا. كانت فتـاة مجيلـة شـقراء. أقبلت املضيفة سميحة عبد الباري

 وأردفت هل تعرفني؟نعم، : أنت سميحة؟ فقالت

 .احلمد هلل: فأشار بالنفي بحركة من رأسه ، ثم غمغم

. ، كـام شـمل كـل مـا حولـهوخّيم اهلدوء عىل جوانـب نفسـه املتطـايرة

 ...و األف  ا لبعيدوالطائرة تش  طريقها نح
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 سرية ذاتية موجزة حلامد دمنهوري

  :الوالدة والنشأة والتعليم

 /هــ0431هوري بمكة املكرمة عام ولد حامد حسني جابر دمن

م ، وتلقى علومه باملدارس احلكومية ، فنال الشهادة االبتدائية عام 0211

مة فحصل عىل هــ ، ثم التح  باملعهد العلمي السعودي بمكة املكر0411

هــ ، ثم انضم إىل البعثات السعودية بمرص 0413، وخترج فيه عام شهادته

م ، 0233/هــ0494عام (الدبلوم)منها  فدرس بدار العلوم وخترج ونال

هــ ، 0491ثم التح  بكلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية ونال شهادهتا عام 

ثم تقدم للحصول عىل املاجستري يف اآلداب وقيّد اسمه ، ولكن بعض 

 .الظروف القاهرة اضطرته للعودة إىل اململكة 

 :احلياة العملية 

ـ مدرساً بمدرسة حتضري هـ0499اشتغل بعد عودته من مرص عام 

البعثات الثانوية بمكة ، ثم عمل مدرسًا باملدرسة النموذجية بالطائف ، ثم 

زارة عمل مفتشًا بديوان نائب امللك بمكة ، ثم أصبح مفتشًا عامًا مساعدًا بو

وعندما . هــ 0431، فرئيساً لشعبة الثقافة بوزارة الداخلية عام الداخلية

هــ ُعنّي مديرًا عاماً 0434وزارة الداخلية عام  انفصلت وزارة املعارف عن
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إلدارة الثقافة ، ثم وكياًل للوزارة للشؤون الثقافية حتى وفاته يف عام 

 . هــ 0431

وقد رأس حامد دمنهوري خالل عمله بوزارة املعارف الوفود 

هــ ، ومؤمتر التعليم 0433السعودية ملؤمتر التعليم اإللزامي بالقاهرة عام 

هــ ، ومؤمتر التعليم العام الثاين والعرشين 0433املعقود بالقاهرة عام الفني 

 .هــ 0433املعقود بجنيف عام 

هــ مديرًا ل ذاعة 0434ويف اجلانب اإلعالمي عمل يف موسم عام 

هــ وحتى 0432منتدبًا، وأرشف عىل حترير جملة املعرفة منذ صدورها عام 

هــ كان 0434لياممة الصحفية عام وافته املنية ، وعندما أنشئت مؤسسة ا

جتارب  " عضوًا مؤسسًا فيها ، وكاتبًا يف جريدة الياممة من خالل زاويته

 .  "اآلخرين 

 : آثاره 

كان حامد دمنهوري يامرس الكتابة األدبية باستمرار عىل الرغم من 

 .مسؤولياته اإلدارية املنوطة به ، والتي تكاد تشغل جل وقته 

البحوث يف ، ونرش العديد من املقاالت وائدوقد نرش بعض القص

 "ثمن التضحية "، بل إن روايته الشهرية عدد من الصحف واملجالت

 . هــ 0433ُنرشت عىل حلقات يف جريدة حراء عام 
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/ هــ0433عام  "ثمن التضحية": ، ومها عت له روايتانويف حياته طب

 .م 0294/هــ0434عام  "ومرت األيام"م ، و0212

باهتامم عريب وعاملي ،  "ثمن التضحية "روايته األوىل  وقد حظيت

م ، وإىل الروسية 0291فنقلت إىل اإلنجليزية وصدرت يف بريوت عام 

 . م 0299وصدرت يف موسكو عام 

اهتامماً من اإلعالميني فأخرجت يف  "ومرت األيام "ولقيت روايته 

رى يف مسلسل إذاعي ناجح من اإلذاعة السعودية ، ثم أخرجت مرة أخ

 . هــ 0423مسلسل تلفزيوين بثه التلفزيون السعودي عام 

 : وفاته 

تويف حامد دمنهوري شابًا مل يبلل اخلامسة واألربعني يف شهر شعبان 

م بمدينة الرياض بالسكتة 0291هــ املواف  لشهر نوفمرب 0431من عام 

واسعة  القلبية وهو حيتيس الشاي بعد أن تناول طعام الغداء رمحه اهلل رمحة

 .وعفا عنه 

وكانت وفاته مصدر أسى شاع يف طول البالد وعرضها ، وتبارى 

األدباء يف رثائه وتعداد حمامده وبيان اخلسارة التي حلت بوفاته ، وكانت 

هلجة الصدق يف احلزن عىل الغاية من الصدق مما يدل عىل مجعه خالالً نادرة 

 . العقل والثقافة واإلدارة ويف اخلل  
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غذاء  "اه من الشعراء إبراهيم فودة يف قصيدة له عنواهنا وممن رث

 : ، وفيها يقول  "الشعب

 بني الشباب إىل األخرى مسابقة؟

 

 أم أنــــه قــــدر  خيتــــاُر أخيــــارا؟ 

 والدمع ينساب لألذقان مدرارا  متيش اجلموُع ويف األرواح حرشجة 

ــــه تواضــــَعه  ــــياخنا في ــــب أش  أح

 

 ودًا وإكبارا: وما يفيض به  

 منهم ملتقى مهـج( حامد)اشوا وع 

 

 بنى هلا احلُب فيام بينهم دارا 

العزيــز الربيــع ، وحســن القــريش ،  عبــد: وممــن رثــاه مــن الكتــاب  

 .وعبدالكريم نيازي ، وغريهم 
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 ببليوجرافيا( : هــ1431ــ1411)حامد دمنهوري 

 : أعامله : أوالً 

 :التمثيليات 
مجـادى 19) ،  110دة الندوة ، عجري ،( متثيلية يف فصلني )ـ فستان جديد 0

 .  4، ص ( م0212نوفمرب19/هــ0432 األوىل

 : احلوارات الصحفية 
ـــ 0 ــر ـ ــديث آخ ــم ح ــد العل ــه فقي ــارف : صــحفي أدىل ب ــط وزارة املع خط

ومرشوعاهتا رسمت عىل أساس اكتفاء اململكـة بخرُييهـا يف املسـتقبل 

 09/هـــــ0431 شـــعبان14) ، 1121، ع القريـــب ، جريـــدة النـــدوة 

 . 4ص   ،(م0291 ديسمرب

 : الروايات 
/ هــــ0433دار القلــم ، :  القــاهرة،  الطبعــة األوىلـــ ثمــن التضــحية ، 0

 .( عبد اهلل عبد اجلبار: تقديم ) م 0212

ــ ثمــن التضــحية ،  ــةـ ــاض ،  الطبعــة الثاني ــادي األديب، : الري  /هـــ0311الن

  ( . مود ساعايت منصور إبراهيم احلازمي ، وحييى حم: تقديم )م 0231

ـــام ، 1 ـــرت األي ــــ وم ـــة األوىلـ ـــني ،  الطبع ـــم للمالي ـــريوت ، دار العل ، ب

 . م 0294/هـ0434
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 : الشعر 
طـاهر  عبد السالم،  شعراء احلجاز يف العرص احلديثــ أنشودة الذكرى ، 0

ـــة ، الطـــائف  الســـايس ـــة الثاني ـــادي األديب ، : ، الطبع ــــ0311الن ،  هـ

 . 114ص

رثــاء األمـــري منصـــور بـــن ]يضــء يف غســـ  الـــدجى ــــ بـــاألمس كـــان يُ 1

ــــدالعزيز ــــدة[عب ــــبالد الســــعودية ، ع  ، جري  رجــــب12)، 0113ال

 ( .م0210مايو1/هـ0431

 . 111ص،   شعراء احلجاز يف العرص احلديثــ عودة املايض ، 4

 . 111ص،  ، شعراء احلجاز يف العرص احلديث فجر ــ3

 . 111ص،  احلديثشعراء احلجاز يف العرص ــ حلن املساء ، 1

 . 110ص،  شعراء احلجاز يف العرص احلديثــ يوم اجلالء ، 9

 :القصص
دار : ، قصـص خمتـارة ، حممـد أمـني سـاعايت ، بـريوت  ــ كـل يشء هـادئ0

  ( .ت.د)الرحياين للطباعة والنرش ، 

 : املقاالت  
ــــ 0 ـــايفـ ـــا الثق ـــة ، س اإلذاعـــة ودوره ـــة املعرف ذو احلجـــة )،  4، ج1، جمل

 .  4، ص ( م0290مايو / ــه0431
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أبريــل ومــايو / هــــ 0492رجــب )، جملــة املنهــل ،  (0)أمثالنــا العاميــة ــــ 1

 .  110، ص ( م0211

، ( م0211مـايو / هـــ 0492شعبان)، جملة املنهل ،  (1)أمثالنا العامية ــ 4

 .  192ص 

ذو )نهـل ، ، جملـة امل ــ عالقتهـا بتطوراتنـا وباللغـة العربيـة أمثالنا العاميةــ 3

 312، ص ( م0211أغسطس وسبتمرب/ هــ0492القعدة وذو احلجة 

 . 

ربيـع 9) ، 924، جريـدة الـبالد السـعودية ، ع التـأليف املـدريس املفقـود ـ1

 . 04، ص(م0233فرباير09/هــ0493اآلخر

ذو 03) ،1، جريــدة الياممــة ، ع إجــازيت األســبوعية: ــــ جتــارب اآلخــرين 9

 .  03، ص ( م0293مارس13/هــ0434القعدة 

، جريـدة الياممـة ،  ال تسأل نفسك ماذا تقرأ وملاذا تقرأ: ــ جتارب اآلخرين 3

 .  09، ص ( م0293أبريل3/هــ0434ذو القعدة 10)، 4ع

ذو القعـدة 13) ،3، جريـدة الياممـة ، عوردة للجميـع : ـ جتارب اآلخرين 3

 .  00، ص ( م0293أبريل00/هــ0434

 ،9، جريـدة الياممـة ، عناؤنا يف ميدان اخلدمة العامـة  أب: ـ جتارب اآلخرين 2

 .  01، ص ( م0293مايو0/هــ0434ذو احلجة 02)
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، 3، جريدة الياممة ، عأبناؤنا يف ميدان اخلدمة املدنية  : ـ جتارب اآلخرين 01

 .  01، ص ( م0293مايو01/هــ0433حمرم 3)

رم حم00)،  2مة ، ع، جريدة الياممهرجان لكل مدينة : ـ جتارب اآلخرين 00

 . 01، ص ( م0293مايو11/هــ0433

، جريـدة مـاذا سـيواجه املسـافر يف طريـ  املسـتقبل ؟: ـ جتارب اآلخرين 01

 .  01، ص ( م0293يونيو1/هــ0433حمرم 11) ،00الياممة ، ع

،  04جريــــدة الياممــــة ، عأغنيــــة للجــــريان ، : ـــــ جتــــارب اآلخــــرين 04

 .  01ص ، ( م0293يونيو02/هــ0433صفر2)

ــ جتــارب اآلخــرين 03 ــان، : ـ ــة حن ــة ، عدفق ــدة اليامم صــفر 09)،  03جري

 .  01، ص (م 0293يونيو19/هــ0433

شـوال 11)، 33، جريـدة الياممـة ، ع جرس اإلنذار: ــ جتارب اآلخرين 01

 .  09، ص( م0291فرباير 19/ هــ 0433

 

/ هـــ0432ذو احلجـة )،  4، ج0، جملـة املعرفـة ، س ــ الثقافـة للجميـع09

 .  3، ص ( م0291مايو  

/ هـــــ0432شـــوال13) 430، جريـــدة الـــبالد ،ع ـــــ جيـــل املســـتقبل03

 . 3، ص( م0291أبريل14
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ينـاير 0/ هــ 0433شعبان13) ،31، جريدة الياممة ، ع القطاربــ رحلة 03

 .  01، ص  (م0291

 0301، جريــدة الــبالد الســعودية ، ع  ــــ رســالة املعلــم يف عرصــ الــذرة02

 . 3، ص ( م 0214ديسمرب 10/ هــ 0434ربيع اآلخر 01)

مجـادى األوىل 02)، 13، جريـدة الياممـة ، ع ــ سفراؤنا اجلـدد يسـافرون11

 .   01، ص( م0293سبتمرب11/ هــ 0433

مجـادى )، جملـة املنهـل ،  [ احلارث بن خالد املخزومـي]الشاعر األمري  ــ10

 .  133ص  ،( م0210مارس ــ أبريل / هــ 0431اآلخرة 

مجـادى األوىل 02)، 143، جريدة الـبالد ، ع  ــ شاي ولكن أين احلنان؟11

 .  9، ص ( م0291 نوفمرب 3/ هــ 0431

، 430، جريدة الـبالد ، ع ــ صحفنا مطالبة بتكوين الشخصية السعودية14

 .   3، ص ( م0291مايو 4/ هــ 0432ذو القعدة 3)

مجـــادى اآلخـــرة 01)، 1111، ع ، جريـــدة املدينـــة  ـــــ العـــامل الصـــغري13

 .  3، ص ( م0231يوليو11/هــ 0421

ـــ العرجــي شــاعر الغــزل11 ــة املنهــل ،  ـ ـــ 0431رجــب)، جمل ــل / هـ أبري

 . 440، ص ( م0210

ـــون19 ـــال األول ــــ ق ـــعودية ، ع ـ ـــبالد الس ـــدة ال ـــادى 3)،  933، جري مج

 . 3، ص ( م0233مارس 41/هــ0499األوىل
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مجادى 03)، 40، جريدة الياممة ، ع املستقبل ــ كل األيادي تتضافر لبناء13

 .   01، ص( م0293أكتوبر11/هــ 0433اآلخرة 

ــة الشــعبية13 ـــ املؤسســة الســعودية للثقاف ــة املنهــل ،  ـ مجــادى األوىل )، جمل

 .   434، ص( م0213يناير / هــ 0434

ـــ معلــم املدرســة املفــرتى عليــه12 ، 0304، ع ، جريــدة الــبالد الســعودية ـ

 .4، ص (م0214ديسمرب  3هـ، 0434اآلخر ربيع 1)

 /هـــ0432 رجـب13)،  410، جريدة النـدوة ، ع  ! 03الندوة بنت  ــ41

 . 1، ص ( م0212 يناير11

، جريــدة الــبالد الســعودية ،  ــــ نشــأة شــعر الكونيــات يف األدب العــريب40

 . 3، ص ( م0233فرباير13/هــ0499ربيع اآلخر4) ، 934ع

ـــ النصــف اآلخــر يوا41 ــاةـ ــة ، س جــه احلي ــة املعرف شــعبان     )،  1، ج1، جمل

 .  4، ص ( م0290يناير / هــ0431

، جريدة الياممـة ، ع  كيف حتق  أغراضها؟..ــ هذه املؤسسات الصحفّية44

 .  0، ص ( م0293مارس10/هــ0434ذو القعدة 3)  ،0

ـــد األطفـــال؟43 ــــ هـــل هـــو عي ـــدة الياممـــة ، ع ،  ـ شـــوال 00)  ،39جري

 . 00، ص ( م0291فرباير  01/هــ0433
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نوادينا االجتامعيـة ، املـاء يف امللـز ، االلتـزام ، جريـدة  :ــ يوميات قصرية 41

 .  00، ص ( م0293مايو3/هــ0434ذو احلجة 19) ، 3الياممة ، ع 
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 : ترمجته : ثانيًا 
 : البالدي ، عات  بن غيث 

كة عىل مر العصور، تراجم شعراء م: ــ هديل احلامم يف تأريخ البلد احلرام 0

 /هـــ0309دار مكـة للنرشـ والتوزيـع ، : الطبعة األوىل ، مكة املكرمـة 

 .  0/434م ، 0229

 : احلقيل ، عبد الكريم بن محد 

: ــ شـعراء العرصـ احلـديث يف جزيـرة العـرب ، الطبعـة الثانيـة ، الريـاض 1

 .  29م ، ص 0224/هــ0304مطابع الفرزدق ، 

 : احلكيم ، متيم 

: تـراجم مـوجزة ملائـة مـن كتـاب مكـة ، دمشـ  : ُهوّيـة الكاتـب املكـي ــ 4

 . 30، ص( ت.د)منشورات دار جملة الثقافة ، 

 : الدائرة ل عالم املحدودة 

ــ معجم الكتاب واملؤلفني يف اململكة العربيـة السـعودية ، الطبعـة الثانيـة ، 3

 . 13ص م ، 0224/ هــ0304الدائرة ل عالم املحدودة ، : الرياض 

 ( : هـ0429ت)الزركيل ، خري الدين 

، م0223دار العلم للماليـني ، : وت ــ األعالم ، الطبعة الثانية عرشة ، بري1

1/090  . 
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 : الزيد ، عبد اهلل بن حممد 

م ، 0233/هــ0313املؤلـف ، : ــ من روادنا الرتبويني املعا ين ، جـدة 9

 .  09ص 

 (: ـه0310ت )السايس ، عبد السالم طاهر 

النـادي : ــ شـعراء احلجـاز يف العرصـ احلـديث ، الطبعـة الثانيـة ، الطـائف 3

 . 102ص،  هــ0311األديب ، 

دائرة معارف ألبرز أدباء اململكة العربيـة السـعودية ، : ــ املوسوعة األدبية 3

 .  1/14هــ ، 0423مطابع الثقافة ، : مكة املكرمة 

 : السايس ، عمر الطيب 

: تــاريخ األدب العــريب الســعودي ، الطبعــة األوىل ، جــدة  ــــ املــوجز يف2

 . 190م ، ص 0239/هــ0319مطبوعات هتامة ، 

 : ابن سلم ، أمحد سعيد 

ــ موسوعة األدباء والكتاب السعوديني خالل مائة عام ، الطبعة الثانيـة ، 01

 .  1/10م ،  0222/هــ0311النادي األديب ، : املدينة املنورة 

 :سليامن ، والقشعمي ، حممد بن عبد الرزاق  سيدو ، أمني

: ــ موسوعة األدب العريب السعودي احلديث ، الطبعة األوىل ، الريـاض 00

ــع والدراســات ،  ــردات للنرشــ والتوزي ـــ 0311دار املف م ، 1110/هـ

2/42  . 
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 (: هـ0303ت)الطاهر ، عيل جواد 

، دية ، الطبعة الثانيةعربية السعوــ معجم املطبوعات العربية يف اململكة ال01

م ، 0223/هـــ0303دار الياممة للبحث والرتمجـة والنرشـ ، : الرياض 

0/393. 

 : جملة الفيصل 

 .  014، ص ( هــ0311شوال )،  31ــ دائرة معارف ، ع 04

 : جملة املعرفة 

، ص ( هــ0303شـعبان )،  03ــ حامـد دمنهـوري اإلداري املثقـف ، ع03

011 . 

 : جملة املنهل 

ـــ ج01 ــج 3ـ ــب )، 13، م ـــ0439رج ــوفمرب / هـ  339، ص  ( م0299ن

ـــاء امل) ـــرتاجم وأدب وأدب ـــاص ب ـــدد خ ـــعودية ع ـــة الس ـــة العربي ملك

 .   339، ص( املعا ين

 : وزارة املعارف 

ــــ موســوعة تــاريخ التعلــيم يف اململكــة العربيــة الســعودية يف مائــة عــام ، 09

 .  3/011 م ،0222/هــ0302مطابع الرشق األوسط ، : الرياض 

 : الندوي ، حممد أنور حفيظ 

ــريب احلــديث ، 03 ــوير األدب الع ــة الســعودية يف تط ــة العربي ـــ دور اململك ـ

مركــــز ســــعود البــــابطني اخلــــريي للــــرتاث والثقافــــة ، : الريــــاض 

 .  042م  ، ص 1114/هــ0314
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 : مباحث ومقاالت من كتب : ثالثًا 
 : آل الشيخ ، عبد امللك بن عبد العزيز 

دراســة حتليليــة ، الطبعــة األوىل ، : القــيم اخللقيــة يف الروايــة الســعودية  ــــ0

 . م ، صفحات متفرقة  1113/ هــ0312املؤلف ، : الرياض 

 : أمني ، بكري شيخ 

دار : ــ احلركة األدبية يف اململكة العربية السعودية ، الطبعة الثالثة ، بريوت 1

 .  ها وما بعد 333م ، ص 0233العلم للماليني ، 

 : احلازمي ، حسن حجاب 

: دراســة نقديــة ، الطبعــة األوىل ، جــازان : ــــ البطــل يف الروايــة الســعودية 4

م ، صــفحات متفرقــة مــن الكتــاب 1111/هــــ0310النــادي األديب ، 

 ( . فهرس األعالم : انظر )

 :احلازمي ، منصور إبراهيم 

ر العلـوم للطباعـة دا: ــ فن القصة يف األدب السعودي احلديث ، الرياض 3

 .وما بعدها  13م ، ص0230/هــ 0310والنرش ، 

، نصوص خمتارة ودراسـات: دي احلديث ــ موسوعة األدب العريب السعو1

دار املفردات للنرشـ والتوزيـع والدراسـات ، : الطبعة األوىل ، الرياض 

 . 1/03م ، 1110/هــ0311
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ــا 9 ــوهم وحمــاور الرؤي ـــ ال ــا احلــدي: ـ ــة األوىل ، دراســات يف أدبن ث ، الطبع

: م  انظـر 1111/هـــ0310دار املفردات للنرش والتوزيـع ، : الرياض 

 . 011مكة املكرمة يف قصص أبنائها املبدعني ، ص 

 : احلكمي ، عائشة بنت حييى 

 اإلبداع ال دي السعودي أنموذجا ،: ــ  تعال  الرواية  مع السرية الذاتية 3

م، 1119/هــــ0313لــدار الثقافيــة للنرشــ ، ا: الطبعــة األوىل ، القــاهرة   

 .  صفحات متفرقة

 : ديب ، السيد حممد 

ــ فـن الروايـة يف اململكـة العربيـة السـعودية بـني النشـأة والتطـور ، الطبعـة 3

: انظر. م 0221/هـ0301املكتبة األزهرية للرتاث ، : الثانية ، القاهرة 

 . وما بعدها   11ص 

 ( : هـ0311ت)الربيع ، عبد العزيز 

، الطبعـة ( إعداد وتقديم حممد صالح البليهيش)ــ مناقشات ومناوشات ، 2

انظــر . م 0223/هـــ0302النــادي األديب ، : األوىل ، املدينــة املنــورة 

 .   093، ص  "والرجال قليلون ..رجل مات  "مقالته 

 :السيد ، طلعت صبح 

ة السعودية ، الطبعـة ــ العنا  البيئية يف الفن القصيص يف اململكة العربي01

ومــا  31م ، ص 0220/هــــ0300النــادي األديب ، : األوىل ، القصــيم 

 . بعدها
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 : الشنطي ، حممد صالح 

:  ــ فن الرواية يف األدب العريب السعودي املعا  ، الطبعة الثانية ، حائل00

ــع ،  ــدلس للنرشــ والتوزي ـــ0313دار األن ــا   93م ، ص 1114/هـ وم

 . بعدها 

 : ر ، عبد اهلل عبد اجلبا

معهـد الدراسـات : ــ التيارات األدبية يف قلب اجلزيرة العربية ، القـاهرة 01

 .     124ص : انظر . م 0212العربية العالية ، 

 : العوين ، حممد بن عبد اهلل 

مكتبــة : ـــ صــورة املـرأة يف القصــة السـعودية ، الطبعــة األوىل ، الريـاض 04

، وما بعدها 1/0403م ، 1111/هــ0314امللك عبد العزيز العامة ، 

 .وصفحات أخرى متفرقة 

مطــابع الرشــق : معــارا أدبيــة ودراســات نقديــة ، الريــاض : ــــ كلــامت 03

الكتب املؤسسة للثقافـة  "انظر مقالته . م 1114/هــ0313األوسط ، 

 .  31، ص  "األدبية السعودية 

 :  إبراهيم بن فوزان،  الفوزان

ـــ األدب احلجــازي  01 ــة األوىل، ـ ــد، الطبع ــد والتجدي ــني التقلي احلــديث ب

/ هــــ0310مكتبـــة اخلـــانجي للطباعــة والنرشـــ والتوزيـــع، : القــاهرة

 .0123ــ  4/0121م، 0230
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 : القحطاين ، سلطان بن سعد 

نشـأهتا وتطورهـا دراسـة تارخييـة : ــ الرواية يف اململكة العربية السعودية 09

طــابع رشكــة الصــفحات الذهبيــة م: نقديــة ، الطبعــة األوىل ، الريــاض 

 .وما بعدها  003م ، ص 0223/هـ0302املحدودة،  

 : نادي القصيم األديب 

، الطبعـة  "الروايـة بوصـفها األكثـر حضـورا "ــ أبحاث النـدوة األدبيـة 03

 . صفحات متفرقة . هــ 0313مطابع السلامن ، : األوىل ، بريدة 

 : مقاالت وقصائد ودراسات عن أدبه : رابعًا 
 :إبراهيم ، عزت حممد 

شــوال )، 09ــــ الفــن الروائــي عنــد حامــد دمنهــوري ، جملــة الفيصــل ، ع 0

 .   91، ص( هــ0423

 : بافقيه ، حسني حممد 

ــــ الشــقة بــني حامــد دمنهــوري وغــازي القصــيبي ، جريــدة الريــاض ، ع 1

 ( .احللقة األوىل) 19، ص  ( هــ0319مجادى األوىل1) ،04322

ــني  ـــ الشــقة ب ــاض ، ع ـ ــدة الري ــوري وغــازي القصــيبي ، جري ــد دمنه حام

 ( .احللقة الثانية )  43، ص ( هــ0319مجادى األوىل2)، 04119

ــاض ، ع  ــدة الري ــوري وغــازي القصــيبي ، جري ــد دمنه ــني حام ـــ الشــقة ب ـ

 ( . احللقة الثالثة ) 40، ص ( هــ0319مجادى األوىل09)، 04104
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 :بغدادي ، عبداهلل 

، ( هـــ0431شـعبان14)،  1121، جريدة النـدوة ، ع  ــ صور وذكريات4

 .  4ص 

 : التوُيري ، عبد املحسن بن حممد 

الــدمنهوري يف ذمــة التــاريخ ، جريــدة الريــاض ، ع : ــــ يوميــات الريــاض 3

 .  4، ص ( هــ0431شعبان11) ، 022

 :احلازمي ، منصور إبراهيم 

ل ونقد ، جملة جامعة ــ قصة ثمن التضحية لألستاذ حامد دمنهوري ــ حتلي1

 . 12، ص ( هــ0432)، 4امللك سعود ، ع 

 : احلمدان ، عبد الرمحن 

هــ 0431شعبان13)، 1121، جريدة البالد ، ع! يا حامد..ــ يرمحك اهلل 9

 .     1، ص ( م03/01/0291/

 :اخلرُيي ، منصور بن حممد 

سعود ، ع ــ دراسة الشخصيات يف قصة ثمن التضحية ، جملة جامعة امللك 3

 .  93، ص ( هــ0432)، 4

 : خزبك ، حممد 

 ربيـــع اآلخـــر9)، 101ة ، ع ـــــ قصـــة ثمـــن التضـــحية ، جريـــدة النـــدو 3

 ( . احللقة األوىل ) 4، ص(هــ0432
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، ( هــ0432ربيع اآلخر3) ،100ــ قصة ثمن التضحية ، جريدة الندوة ، ع 

 ( .احللقة الثانية ) 4ص

 : سامل ، نبيلة إبراهيم 

ربيـــع األول )، 3، جملـــة عـــامل الكتـــب ، ع( عـــرض )مـــن التضـــحية ـــــ ث2

 . 149، ص ( م0230فرباير /هــ0310

 :  (هــ0310ت) شلش ، عبد الرمحن

، 121ــ ثمن التضحية وشخصية البطـل مـن الـداخل ، جملـة الياممـة ، ع 01

 .  11، ص( هـ0311مجادى األوىل03)

  :عباس ، بكر 

، جملـة قافلـة الزيـت ، ( مراجعـة )حية ثمـن التضـ: ــ من حصاد الكتـب 00

 . 41، ص( م0230ينايرــ فرباير / هــ0310ربيع األول )

 ( : هـ 0301ت)فودة ، إبراهيم أمني 

ــ غــذاء الشــعب 01 ــدوة ، ع [ قصــيدة ]ـ ــدة الن  شــعبان14)، 1121، جري

 .  (0) 4، ص( هــ0431

 : القايض ، سليامن عبداهلل  

ري فقيد العلم واألدب ، جريـدة الريـاض الدمنهو: ـــ يوميات الرياض 04

 .  4، ص ( هــ0431رمضان0) ، 113ع 
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 ( :هـ 0311ت)القريش ، حسن بن عبداهلل 

ــاض ، ع 03 ــدة الري ــوري ، جري ــد دمنه ــات حام ـــ م ــعبان11)،  021ـ  ش

 .  1، ص ( هــ0431

 ( :هــ0300ت )املشهدي ، حممود عيسى 

ربيـع اآلخـر )لـة الزيـت ، ، جملـة قاف( عـرض وتعليـ  )ــ ومرت األيـام 01

 .   40، ص ( م0294أغسطس ــ سبتمرب /هــ0434

 : املفتاحي ، عبد السالم 

تصدر ) ــ دراسة نقدية يف ثمن التضحية حلامد دمنهوري ، جملة األربعاء09

 .3، ص ( هــ0319ربيع األول0) ،043، ع( عن جريدة املدينة املنورة

 : املنيعي ، عبداهلل أمحد 

ــات ح03 ـــ م ــدوة ، ع ـ ــدة الن ــه اهلل ، جري ــد فلريمح ــعبان10)، 1124ام  ش

 .  3، ص ( هــ0431

 : النا  ، إبراهيم   

ربيع 13) ، 13ج العريب ، ع ــ قصة ثمن التضحية ونقدها ، جريدة اخللي03

 . 3، ص ( هــ0432 األول

 ( : هــ0310ت)نيازي ، عبدالكريم 

،   1121جريــدة النــدوة ، ع الــدمنهوري يرمحــه اهلل ، : ــــ رقيــب االثنــني 02

 .  3، ص ( هــ0431شعبان11)
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 : هيكل ، حممود أمحد 

ــــ قصــة ثمــن التضــحية لألســتاذ حامــد دمنهــوري ، جريــدة النــدوة ، ع 11

 ( . احللقة األوىل ) 4، ص ( هــ0432صفر3)،  019

، 033ــ قصة ثمن التضحية لألستاذ حامـد دمنهـوري ، جريـدة النـدوة ، ع 

 ( .احللقة الثانية ) 4، ص ( هــ0432ربيع األول2)

، 022ــ قصة ثمن التضحية لألستاذ حامـد دمنهـوري ، جريـدة النـدوة ، ع 

 ( .احللقة الثالثة ) 4، ص ( هــ0432ربيع األول14)

، 111ــ قصة ثمن التضحية لألستاذ حامـد دمنهـوري ، جريـدة النـدوة ، ع 

 ( .احللقة الرابعة ) 4، ص ( هــ0432ربيع اآلخر0)

، 103ــ قصة ثمن التضحية لألستاذ حامـد دمنهـوري ، جريـدة النـدوة ، ع 

 ( .احللقة اخلامسة ) 4، ص ( هــ0432ربيع اآلخر01)

 : الرسائل اجلامعية 

 :  اخللف، مويض بنت عبد اهلل

حياته وأدبه، جامعة اإلمام حممد (: هـ0431ــ  0431)حامد دمنهوري ــ 0

ة العربيــة بالريــاض ــــ قســم األدب، بــن ســعود اإلســالمية، كليــة اللغــا

 (.حتت اإلعداد)هـ، 0312

 : السعيد ، بدرية بنت إبراهيم 

دراسـة موضـوعية فنيـة ، الرئاسـة : ــ تطور فن الروايـة العربيـة السـعودية 1

ـــ كليــة اآلداب للبنــات بالريــاض ،  ـــ 0310العامــة لتعلــيم البنــات ـ هـ

 . صفحات متفرقة ( دكتوراه)
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 : عبدالعزيز  الشايع ، مها بنت

هـــ ، 0311حتـى هنايـة 0432ــ شخصية املثقف يف الرواية السعودية من 4

وزارة الرتبية والتعليم ــ وكالـة كليـات البنـات ـــ كليـة الرتبيـة للبنـات 

 . وما بعدها  034ص: انظر ( . ماجستري)هــ 0311بالرياض،  

 : املال ، أسامة بن حممد 

ة السـعودية لـدى جيـل الـرواد يف الفـرتة مـن ــ أثر املكان يف تشكيل الروايـ3

هــ ، جامعة امللك فيصل باألحساء ــ كلية الرتبية ــ قسم 0431ــ0432

 . صفحات متفرقة ( ماجستري)هـ ، 0302اللغة العربية ،  

 : احلوارات الصحفية 

 : عصام خوقري 

ــ حامد دمنهوري وإبـراهيم النـا  مـن رواد القصـة السـعودية ، جريـدة 0

  . 2، ص ( هــ0311مجادى األوىل13)ندوة ، ال
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 خط حامد دمنهوري رمحه اهلل
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 هـ0431مقال نرشه دمنهوري يف جملة املعرفة عام 
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 « جتارب اآلخرين»إحدى حلقات زاويته 

 والتي كان ينرشها بانتظام يف جريدة الياممة
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 غالف ترمجة رواية ثمن التضحية إىل اإلنجليزية
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 كتاب ومراجعهمصادر ال

 

 :الكتب: أوالً 

دار الثقافـة : ، أبو الفـرج األصـفهاين ، الطبعـة الرابعـة ، بـريوت األغاين  ــ0

 .   م 0233/هــ0423للطباعة والنرش والتوزيع ، 

دراسة وحتقي  هبجـة عبـد الغفـور احلـديثي، ،  ديوان أمية بن أيب الصلت ــ1

   .م0231مطبعة العاين، : بغداد

رشحه وحققـه خرضـ الطـائي ورشـيد ( رواية ابن جني) العرجيــ ديوان  4

ــداد ــة األوىل، بغ ــدي، الطبع ــة والنرشــ : العبي ــالمية للطباع الرشــكة اإلس

 .م0219/ هـ0431املحدودة، 

مطبوعـات : ، دمشـ  ( حتقيـ  خليـل مـردم بـك) ديوان عـيل بـن اجلهـمــ 3

 . م 0232/هــ0492املجمع العلمي العريب ،

/ هـــ0311دار الكتــاب العــريب، : ، بــريوت أيب ربيعــةــــ ديــوان عمــر بــن 1

 .م1113
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، عبدالسـالم طـاهر السـايس ، الطبعـة  ــ شعراء احلجاز يف العرص احلديث9

تقـديم وتعليـ  عـيل حسـن )هـــ 0311النادي األديب ، : الثانية ، الطائف 

 ( .العّبادي

طباعــة دار الرحيـاين لل: ، حممـد أمـني سـاعايت ، بـريوت قصـص خمتـارة  ـــ3 

 ( . ت.د)والنرش ، 

ـــ الكامــل للمــربد، 3 : حتقيــ  حممــد أمحــد الــدايل، الطبعــة الرابعــة، بــريوتـ

 .م1113/ هـ0311مؤسسة الرسالة، 

 :الدوريات : ثانيًا 

 933، ع( هــــ0499ربيــع اآلخــر4)934ع: ــــ جريــدة الــبالد الســعودية 0

، ع ( هـــــ0493ربيـــع اآلخـــر9)924، ع( هـــــ0499مجـــادى األوىل 3)

 ،(هـــــ0434ربيـــع اآلخـــر1)0304،ع( هـــــ0431رجـــب12) 0113

 ( .هــ0434اآلخر  ربيع01) 0301ع

ــبالد1 ــدة ال ـــ جري ـــ0432شــوال13) 430ع :ـ ــدة3)430، ع( هـ  ذو القع

 ( .هــ0431مجادى األوىل02)143ع( هــ0432

 ( .هــ0421مجادى اآلخرة01)1111ع: ــ جريدة املدينة 4

 ( . هــ0432رجب 13) 410ع: ــ جريدة الندوة 3
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، 40، 13، 03، 00،04، 2ــ 9، واألعداد  3ــ0األعداد : ــ جريدة الياممة 1

 ( . هــ0433ــ0434) 33، 39، 31

 .هــ 0431هــ ، وشعبان وذو احلجة 0432ذو احلجة :  ــ جملة املعرفة9

هــ ، ومجادى 0492رجب وشعبان وذو القعدة وذو احلجة :  ــ جملة املنهل3

 .هــ0434هــ ، ومجادى األوىل 0431اآلخرة ورجب 
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