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كرم األديب سعد البواردي في
ولي العهد يُ ّ
المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)29 -

ك� � َّرم ول ��ي العه ��د الأمي ��ر
�سلمان ب ��ن عبدالعزيز خالل
افتت ��اح المهرج ��ان الوطن ��ي
ال�شخ�صي ��ة الثقافي ��ة له ��ذا
الع ��ام ،وهم ��ا :الأ�ست ��اذ �سعد
ب ��ن عبدالرحم ��ن الب ��واردي،
والأ�ست ��اذ عبداهلل ب ��ن �أحمد
�شباط.
كم ��ا �أُقيم ��ت العدي ��د م ��ن
الم�شــــــ ��اركات والفعـــالي ��ات،
وت�شتمـــ ��ل محـــ ��اور الن�شـ ��اط

الثقاف ��ي له ��ذا الع ��ام على عدد
من الن ��دوات والمحا�ضـــــــــرات
وور� ��ش العم ��ل ع ��ن :المملك ��ة
والأم ��ن القومي العرب ��ي ،وعلى
ح ��وار مفت ��وح ع ��ن (الهيئ ��ة
الوطني ��ة لمكافح ��ة الف�س ��اد)
المنج ��زات والمعوقات ،والدولة
الوطنيــــــــ ��ة والدبلوما�سيـــ ��ة
ال�سعوديـــــــــ ��ة والمتغيــــــ ��رات
الإقليمي ��ة والدولي ��ة ،والمملكة

والمنج ��زات االقت�صادي ��ة
ف ��ي البني ��ة الأ�سا�سي ��ة.
و يعد المهرجان الوطني للتراث
والثقاف ��ة ال ��ذي تنظم ��ه وزارة
الحر�س الوطن ��ي في الجنادرية
كل ع ��ام منا�سب ��ة تاريخي ��ة في
مجال الثقاف ��ة ،وم�ؤ�ش ًرا عمي ًقا
الهتم ��ام القي ��ادة الحكيم ��ة
بالت ��راث والثقاف ��ة والتقالي ��د
والقيم العربية الأ�صيلة.

عال َمين سعود َّيين في عضوية مجمع اللغة
اختيار ِ
العربية بالقاهرة

ي�سر مركز حمد الجا�سر الثقافي �أن يتقدم
بالتهاني والتبريكات للعالمين الجليلين الدكتور
عب ��داهلل العثيمي ��ن والدكتور عائ� ��ض الردادي

مسمى
عاما :يتحول
بعد أكثر من ثالثين ً
ّ
"الخميسية" إلى "مجلس حمد الجاسر"
تما�ش ًي ��ا مع تعديل �إجازة نهاية الأ�سبوع الر�سمية م ��ن الخمي�س والجمعة �إلى الجمعة
اجتماعا لدرا�سة الأمر
وال�سبت ،وبعد عقد اللجنة العلمية لمركز حمد الجا�سر الثقافي
ً
تق ��رر في ��ه تغيير موعد الندوة الأ�سبوعي ��ة التي كانت ُتع ��رف بـ"الخمي�سية" �إلى ال�سبت
وم�سماها �إلى "مجل�س حمد الجا�سر".

ندوة تكريم األستاذ سعد البواردي بقاعة الملك
فيصل للمؤتمرات

ا�ست�ضاف ��ت قاع ��ة الملك
في�ص ��ل للم�ؤتم ��رات م�س ��اء
االثني ��ن  17ربي ��ع الآخ ��ر
1435ه� �ـ المواف ��ق 17
�شب ��اط (فبراي ��ر) 2014م
ن ��دوة بعن ��وان "ال�شخ�صي ��ة
الثقافي ��ة المكرم ��ة� :سع ��د
الب ��واردي ،حيات ��ه و�أدب ��ه"
وق ��د �أدار الن ��دوة :الأ�ست ��اذ
حم ��د القا�ضي ،و�ش ��ارك فيها
الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي
والدكت ��ور محم ��د الهدل ��ق
والأ�ستاذ محمد الق�شعمي.

وبح�ض ��ور رواد مركز حمد
الجا�س ��ر الثقاف ��ي وع ��دد من
المثقفي ��ن ومحب ��ي البواردي
ا�ستعر�ض الم�شاركون �سيرته
وم�سيرت ��ه الأدبي ��ة الحافل ��ة
بالعط ��اء فقد و�صف ��ه الدكتور
محم ��د الهدل ��ق ب�أن ��ه قام ��ة
�سامق ��ة ف ��ي �أدبن ��ا ال�سعودي
�شع ��ره ونث ��ره ،وه ��و يمت ��از
بالقدرة عل ��ى اقتنا�ص الفكرة
الطائ ��رة ،كما �أن ��ه �أحد رموز
الأدب والثقاف ��ة ف ��ي المملكة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،ترب ��ت

بمنا�س ��بة اختيارهم ��ا
ف ��ي ع�ض ��وية مجم ��ع
اللغ ��ة العربي ��ة ف ��ي
القاه ��رة ،كما يفخر
مركز حمد الجا�س ��ر
الثقاف ��ي بان�ض ��مام
عالمين من �أع�ض ��اء
مجل� ��س الأمن ��اء �إلى
مجمع الخالدين.
وق ��د كان عالم ��ة
الجزيرة العربية ال�شيخ حمد الجا�سر – رحمه
اهلل – �أول عالم �سعودي ين�ضم �إلى مجمع اللغة
العربية بالقاهرة ع�ضو ًا عام ًال عام (1378هـ/
1959م)  ..التفا�صيل �ص14

تهنئة
ي�س ��ر مرك ��ز حم ��د الجا�سر الثقاف ��ي �أن يتق ��دم بالتهاني
والتبريكات للباحث الدكتور لط ��ف اهلل قاري بمنا�سبة منحه
�شه ��ادة الدكت ��وراه بمرتب ��ة ال�شرف ف ��ي عل ��م المخطوطات
وتحقي ��ق التراث ،م ��ن معهد البح ��وث والدرا�س ��ات العربية،
(التاب ��ع لجامع ��ة ال ��دول العربي ��ة ،وع�ضو اتح ��اد الجامعات
العربية) �سنة 1434هـ 2013م.

على �أدب ��ه �أجيال من ال�شعراء
والأدب ��اء ومحبي الثقافة ،وهو
�شاعر متمي ��ز عرف النا�س له
ق�صائده الوطنية التي تتحدث
ع ��ن فل�سطي ��ن والجزائ ��ر،
وغيره ��ا م ��ن الأقط ��ار الت ��ي
نا�ضلت وال زال بع�ضها ينا�ضل
م ��ن �أج ��ل الحرية .ف ��ي حين
�أ�ش ��ار الدكت ��ور عبدالرحم ��ن
ال�شبيل ��ي ب�أن ��ه وطني من�صف
ال ي�صب ��ر عل ��ى الخط� ��أ .وعن
قدرت ��ه الكتابي ��ة فق ��د و�صفه
د.الهدلق  ...تتمة �ص6

صدر العدد الجديد من مجلة

صدر العدد الجديد من مجلة

(الخميسية) شتاء 1435هـ

العرب (الجماديان) 1435هـ

يت�ضمن العدد الجديد
م ��ن مجل ��ة الخمي�سي ��ة
ع ��ددًا م ��ن البحـــــــــــ ��وث
والمحا�ض ��رات لكوكبة من
المفكري ��ن والأدباء ،والتي
�أُلقي ��ت ف ��ي دارة الع ��رب،
و ع ��ددًا م ��ن عرو� ��ض الكت ��ب ،وج ��اءت االفتتاحية
للأ�ستاذ �سعد البواردي..

يت�ضم ��ن الع ��دد
الجدي ��د م ��ن مجل ��ة
الع ��رب ع ��ددًا م ��ن
البح ��وث لكوكب ��ة م ��ن
الباحثين والأدباء ،فقد
كان البح ��ث الأول بقلم
الدكت ��ور عبدال ��رازق
حوي ��زي تحدث فيه عن �ش ��عر �س ��عد الدين بن
عربي بن �سليم الر�شيد (ت656هـ)...

العدد اخلام�س ع�رش
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الدكتور حسن الهويمل يدعو إلى ضرورة حيادية المتلقي عند قراءته للنص واألحداث

�أ�ش ��ار �سع ��ادة الدكت ��ور ح�س ��ن الهويم ��ل
�إل ��ى �أن كل قارئ يحكم ��ه انتم ��ا�ؤه المعلن� ،أو
الم�ضمر ،و ُي َ�ص ِّرفه ن�سق ��ه الثقافي ،وتحيد به
ُ
تتحقق معه القراءة
م�صالحه العار�ضة ،مم ��ا
الت�آمري ��ة ،و�أن ُك ُل م ��ا ا�ستق ��ر ف ��ي الذهن هو
ناتج قراءة ،و�أن الكون ُكله �صفحات من�شورة،
ي�ستله ��م معانيه ��ا المعن ّيون ،ولكنه ��ا كالقطر
عل ��ى الأر� ��ض ،يختل ��ف طع ُم� � ُه ،ولون� � ُه ،و�أثر ُه
باخت�ل�اف التربة .والمق ��روء يتلب�س بقناعات
وجاهـز َّي ��ات الت�ص ��ور .وذل ��ك مكمن
الفك ��رِ ،
الخيانة .ومن ال ُم�ستحيل براءة القراءة ،ولكن
اللُّط ��ف ِبه ��ا �أدن ��ى المطال ��ب ،كما دع ��ى �إلى
حيادي ��ة المتلقي ف ��ي القراءة وت ��رك الأحكام
الم�سبق ��ة حت ��ى يك ��ون من�ص ًف ��ا ف ��ي الحك ��م
ب�شكل ع ��ام ،جاء
عل ��ى الن�صو�ص والأح ��داث ٍ
ذل ��ك ف ��ي محا�ضرة �ألقاه ��ا ف ��ي �سبتية حمد
الجا�س ��ر الثقافية يوم ال�سبت � 4صفر 1435هـ

المواف ��ق  7كان ��ون الأول (دي�سمب ��ر) 2013م
و�أداره ��ا �سع ��ادة الدكت ��ور محم ��د الرب ّي ��ع.
ون ّوه �إل ��ى خط ��ورة الخلفية الثقافي ��ة للمتلقي
والنواي ��ا المبيتة ،و�سلطة المذهبية والطائفية
والحزبي ��ة الت ��ي ت�صن ��ع الدالل ��ة المبتغ ��اة،
كوام ��نْ الن�ص ،ومقا�صد
ب�ص ��رف النظر عن ِ
المنت ��ج .وتل ��ك �أم الخبائ ��ث ور�أ� ��س الفتن ��ة،
فالتفا�سي ��ر الت ��ي ُت َع ��د بالمئ ��ات ،والدرا�سات
القر�آني ��ة الت ��ي ُت َع ��د ب ��الآالف ،تحف ��ز �إليه ��ا
هم ��و ٌم مبيت ��ة ،تختل ��ف نواياه ��ا ومقا�صدها.
م�شي ًرا �إلى �أن المنتج في الن�ص �سيد الموقف،
والكلم ��ة نافذة بداللتها الظاه ��رة ،ولي�س من
حق �أي َ�ص ْو ٍت �أن يعلو على �صوت الم�ؤلف ،وظل
الجمي ��ع ردح ًا م ��ن الزمن َي ُغ ُّ�ض ��ون �أ�صواتهم
عند �ص ��وت الم�ؤل ��ف ،وفج�أة تال�ش ��ت مكانته
وح َّل محل ��ه "الن�ص" بو�صفه
وذهب ��ت هيبتهَ ،
الوثيق ��ة التي تحم ��ل داللتها ،حت ��ى بعد موت

الم�ؤل ��ف .ولي�س من حق �أحد �أن ي�سبق الن�ص،
بو�صفه الر�سالة المعبرة عن مقا�صد المر�سل.
ولكي ي�ستجلي المتلقي م�ضامين الر�سالة دون
الإخ�ل�ال بمقا�صدها ،فقد هُ يئت له اال�ستعانة
على تفكيك الن�ص ب�أدوات “النحو ،وال�صرف،
والبالغ ��ة ،واللغة” ،وكل هذه الأدوات محاولة
م ��ن المتلقي للحيلول ��ة دون ال َّتو ُّه ��م .فالكلمة
لبنة ف ��ي الجمل ��ة ،والجملة النحوي ��ة لبنة في
بني ��ة العبارة ،والعب ��ارات حلقات ف ��ي �سل�سلة
الأ�سل ��وب .والأدوات تخت ��رق ه ��ذا التما�س ��ك
ال�ستخ ��راج الداللة ولي� ��س لإنتاجه ��ا .على �أن
الإنتاج ب�ضوابط ��ه المقا�صدية �إ�ضافة �إيجابية
مم ��ن يح�سن ا�ستثمار هذا الح ��ق .م�شي ًرا �إلى
�أن ه ��ذه ال�سلطة �أبقت للن�ص حرمته ،وللمنتج
هيبت ��ه .ولما كان الإن�سان ظلوم� � ًا جهو ًال ،فقد
�سطا على المنتج والن�ص مع ًا ،و�سلبهما �أب�سط
حقوقهم ��ا .وبهذه الحرك ��ة البنيوية التفكيكية
تح ��ول مركز الك ��ون النقدي �إل ��ى "المتلقي"،
ليك ��ون الآمر الناه ��ي الذي يرف ��ع �صوته فوق
�صوت المنتج والن� ��ص ،ويقترف خطيئة �إنتاج
الدالل ��ة بد ًال م ��ن اكت�شافه ��ا .ول ��ذة ا�ستالب
الحقوق ح ّفزت على تكري�س "نظرية التلقي"،
وتتابع ��ت الم�ؤلف ��ات الت ��ي تنف ��خ ف ��ي نظري ��ة
التلق ��ي ،وتمن ��ح المتلق ��ي ال�سلط ��ة المطلقة،
ولتحقيق ه ��ذا ال�سطو ُن ِّحي َّ
ال�ش� � ْر ُح وال َّت ْف�سي ُر
واالكت�ش � ُ
�اف .ليحل محله ��ا الت�أويل والتفكيك،
وتق�ص ��ي الج ��ذور “الأيدولوجي ��ة” لـ"نظرية
التفكي ��ك" ُت ْبعد النجعة ،وتندل ��ق معها �أقتاب
نظريات ال �أول لها وال �آخر.

مجلس حمد الجاسر
«مجل� ��س حم ��د الجا�سر» ا�س ��م ُيطلق عل ��ى اللقاء
الأ�سبوع ��ي ال ��ذي ُيعق ��د �ضح ��ى كل �سبت ف ��ي منزل
ال�شيخ حمد الجا�سر رحمه اهلل .وفيه تقام محا�ضرة
�أو ن ��دوة ثقافي ��ة ُيعل ��ن عنه ��ا ،و ُيدع ��ى له ��ا �ضي ��ف
تخ�ص�ص في مو�ضوعه ،تب ��د�أ من ال�ساعة العا�شرة
ُم ِّ
�صباحا ،وت�ستمر حت ��ى �أذان الظهر .ولكل
والن�ص ��ف ً
محا�ضرة من المحا�ضرات ُمقدّم يقوم ب�إدارة اللقاء
وتقدي ��م نبذة عن المحا�ضر وع ��ن المو�ضوع ،ويتو ّلى
تنظي ��م �سير الوقت ،ويفتح المجال في الجزء الأخير
من اللقاء للنقا�شات ومداخالت الحا�ضرين.
وتعود فك ��رة "الخمي�سي ��ة" �ساب ًق ��ا "مجل�س حمد
الجا�س ��ر الثقاف ��ي" حال ًيا �إلى م�ؤ�س�سه ��ا ال�شيخ حمد
الجا�سر الذي د�أب على تخ�صي�ص �ضحى كل خمي�س
للقاء محبيه وطالبه في منزله .كما كان يحر�ص على
ا�ست�ضاف ��ة العلم ��اء والأ�ساتذة العرب م ّم ��ن يزورون
مدينة الريا�ض لتب ��ادل النقا�ش معهم والتحاور حول
الق�ضايا والمجاالت التي تثير االهتمام.
وف ��ي ال�سن ��وات الأخي ��رة� ،أ�ضي ��ف �إليه ��ا �أن�شطة
م�صاحبة ب�إ�ص ��دار مجلة با�س ��م «الخمي�سية» ت�صدر
ب�ش ��كل ن�صف �سنويُ ،تن�شر فيها البحوث والدرا�سات
الت ��ي ُتلقى في المنتدى وكذلك ن�ش ��رة دورية.المجلة
والإ�ش ��راف عليها عدد من الأ�ساتذة والرواد .ي�ضاف
�إلى ذلك �إ�صدار ن�ش ��رة دورية با�سم «ج�سور» لتغطية
الأخبار والفعاليات الخا�صة بالمركز.

باحث سعودي يوثق رحلته العلمية إلى القطب الجنوبي

�ألقى اللواء المتقاعد الدكتور عبدالعزيز العبيداء محا�ضر ًة عن
رحلته العلمية �إلى القارة القطبية الجنوبية التي ر�صد فيها التكوينات
والظواهر الجيولوجية وو ّثق الحياة الفطرية فيها و�أق�سامها وبواباتها
وجغرافيته ��ا ،حيث يجري درا�سة مقارنة بين الربع الخالي والقطب
الجنوبي ،جاء ذلك يوم ال�سبت � 11صفر 1435هـ الموافق  14كانون
الأول (دي�سمبر) 2013م ف ��ي �سبتية حمد الجا�سر الثقافية بعنوان:
"“رحلتي �إلى القطب الجنوبي”� ،أدارها الدكتورعبدالرحمنالن�شوان،
وافتت ��ح محا�ضرت ��ه بالحديث ع ��ن جغرافية القط ��ب الجنوبي التي
تغطيه ��ا طبق ��ات من الجلي ��د الم�ضغ ��وط ،والتي تبل ��غ م�ساحتها مع

جزره ��ا نح ��و  13,661,000كيلومت ��ر مربع،
وتحت ��وي على  %90م ��ن جليد العال ��م ،ويبلغ
متو�س ��ط �سمك ��ه نحو  2000مت ��ر ،وان�صهاره
ي�ؤدي �إلى ارتفاع م�ستوى �سطح البحر بمعدل
 61متر ًا تقريب ًا ،كما يوجد في القارة براكين
ن�شط ��ة ،وت�ص ��ل �أعلى قممها �إل ��ى نحو 5000
مت ��ر ،وي�ستم ��ر �ض ��وء النه ��ار ط ��وال ف�ص ��ل
ال�صي ��ف الجنوبي ،كم ��ا ي�ستم ��ر الليل طوال
ف�ص ��ل ال�شت ��اء الجنوب ��ي ،وتنخف� ��ض درجة
الح ��رارة �شتا ًء و�س ��ط القارة �إل ��ى  70درجة
مئوي ��ة تح ��ت ال�صف ��ر ،وت�س ��ود الق ��ارة رياح
دائمة ت�صل �سرعتها �أحيان ًا �إلى  300كيلومتر
في ال�ساعة.
ث ��م تح� �دّث ع ��ن �أق�سامه ��ا وبيئته ��ا الحيواني ��ة المتنوع ��ة
م ��ن الطي ��ور ،والثديي ��ات ،وبيئته ��ا النباتي ��ة حي ��ث ت�ض ��م
نح ��و  400ن ��وع م ��ن الأع�ش ��اب ،و  75نوع� � ًا م ��ن الطحال ��ب.
جدي ��ر بالذك ��ر ف� ��إن الدكت ��ور العبي ��داء ه ��و الباح ��ث ال�سع ��ودي
الثان ��ي ال ��ذي زار الق ��ارة القطبي ��ة الجنوبي ��ة �ضم ��ن بعث ��ة علمي ��ة
ا�ستك�شافي ��ة بع ��د رحل ��ة الدكتور عبدالعزي ��ز بن لعب ��ون التي وثقها
ف ��ي محا�ض ��رة �ضم ��ن �أن�شط ��ة ال�سبتي ��ة ف ��ي المو�س ��م الما�ض ��ي.
وفي ختام المحا�ضرة �سرد مجموعة من الحقائق والأرقام عن القارة

القطبي ��ة الجنوبية التي تعادل م�ساحة الوالي ��ات المتحدة الأمريكية
والمك�سي ��ك مع� � ًا� .إذ تمثل الق ��ارة القطبية الجنوبي ��ة �أكبر �صحراء
جليدية جافة في العالم� ،إذ تحتوي على  %90من جليد العالم ،حيث
يبل ��غ حجمه نحو  32مليون كيلومتر مكعب ،ويبلغ متو�سط �سمكه نحو
 2000مت ��ر ،ولو ق ��در وان�صهر هذا الجليد ف�إنه �سي� ��ؤدي �إلى ارتفاع
م�ست ��وى البحر بمعدل  61متر ًا ،ورغم �أن الق ��ارة القطبية الجنوبية
تحت ��وي عل ��ى  %90من جلي ��د العالم ،ونحو  %70م ��ن مياهه العذبه،
ف�إنها تمثل �أكبر �صحراء جافة في العالم ،و�سجلت �أقل درجة حرارة
عل ��ى الأر�ض ف ��ي الق�سم ال�شرقي م ��ن القارة ،حي ��ث و�صلت �إلى 93
درجة مئوي ��ة تحت ال�صفر ،في �شهر �أغ�سط� ��س 2010م ،وفي ف�صل
ال�صي ��ف الجنوبي ي�ستمر النهار � 24ساعة ،ف ��ي حين يمتد الليل 24
�ساع ��ة ف ��ي ف�صل ال�شت ��اء الجنوب ��ي ،و ال يوجد في الق ��ارة القطبية
الجنوبية �سكان دائم ��ون ،و�إنما عاملون في محطات الأبحاث ،حيث
ي�ص ��ل عددهم ف ��ي ف�صل ال�صيف �إلى نح ��و  4000ن�سمة ،وينخف�ض
العدد في ف�صل ال�شتاء �إلى نحو  1000ن�سمة ،وت�ضم القارة القطبية
الجنوبية نحو  40محط ��ة �أبحاث دائمة ،تتبع لنحو  30دولة ،بع�ضها
محط ��ات م�شتركة ،وتعد محطة �أرجنتينا �أوركيد�س في جزر �أوركني
�أق ��دم محطة �أبحاث في القارة ،تعم ��ل منذ عام 1904م ،وقد وقعت
معاه ��دة القارة القطبية الجنوبية التي تن�ص على المحافظة عليها،
وا�ستخدامها للأغرا�ض العلمية في دي�سمبر عام 1959م ،و�أ�صبحت
نافذة في يونيو 1961م.
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مشروع تطوير أقسام اللغة العربية في الجامعات العالمية

مركز حمد الجاسر الثقافي في

شبكات التواصل االجتماعي
تحدّث الدكتور خال ��د العجيمي �-أ�ستاذ اللغة
العربية في جامعة الإمام والم�شرف على م�شروع
الن ��دوة للغة العربي ��ة في الجامع ��ات الحكومية-
ي�سع ��ى المرك ��ز م ��ن خ�ل�ال مواقع ��ه على
ع ��ن تبن ��ى الن ��دوة العالمي ��ة لل�شباب الإ�سالمي
�شب ��كات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي �إل ��ى تج�سيد
ع ��ددًا م ��ن البرامج لخدم ��ة اللغة العربي ��ة ُتن ّفذ
التوا�ص ��ل الثقاف ��ي الفع ��ال ون�ش ��ر �أخب ��ار
من خ�ل�ال المنح الدرا�سية وال ��دورات التدريبية
والت�أهيلي ��ة والتوا�صل مع البعث ��ات الدبلوما�سية،
ال ��رواد وفعاليات المرك ��ز ون�شاطاته الثقافية
ً
وفي ه ��ذا الإطار �أي�ض ��ا �أو�ضح �أن الن ��دوة تتبنى
المختلف ��ة وتوثي ��ق المحا�ض ��رات و�إي�صاله ��ا
�روع تطوي ��ر �أق�س ��ام اللغ ��ة العربي ��ة ف ��ي
�
ش
“م�
1434هـ  -أبريل 2013م
حتىاآلخرة
جمادى
يت�سنى للجميع
�إلى �أكبر �شريح ��ة ممكنة
الجامع ��ات الحكومية” الذي ُيقدم الر�ؤى و�آليات
اال�ستفادة منها.
العم ��ل المهم ��ة لدع ��م ه ��ذه الأق�س ��ام م ��ن �أجل
تطويره ��ا ،والنهو�ض به ��ا ،وتي�سير �سب ��ل درا�سة
كما يهت ��م بن�شر مقاالت ال ��رواد و الجديد
اللغ ��ة العربية بها ،وم�ساع ��دة الجاليات الم�سلمة
على ال�ساحة الثقافية.
والنخ ��ب المثقف ��ة ف ��ي �أقط ��ار المعم ��ورة عل ��ى
تعلُّمه ��ا و�إتق ��ان نطقه ��ا وفهمها ،وذل ��ك لما للغة
و ن�أم ��ل م ��ن روادن ��ا الك ��رام تزويدنا بكل
العربي ��ة من مكان ��ة رفيعة ل ��دى الم�سلمين ،فهي
جديد لديهم ليت�سنى ن�شره عبر هذه المواقع
لغ ��ة القر�آن الكريم كتاب� � ًة ونطق ًا وال ُيتلى �إ َّال بها،
وي�سرنا �أن نتلقى مالحظاتكم عليها.
ولغة ال�سنة النبوية المطهرة ،والثقافة الإ�سالمية
والعربي ��ة ،وه ��ي واح ��دة م ��ن �أق ��وى الرواب ��ط
وي�سعى المركز حال ًي ��ا �إلى تحديث موقعه
الوثيق ��ة الدائمة بين الم�سلمي ��ن بمختلف لغاتهم
على ال�شبكة العنكبوتية.
و�أعراقه ��م ،جاء ذل ��ك في محا�ض ��رة �ألقاها في
مجل� ��س حمد الجا�سر الثقافي يوم ال�سبت  3ربيع
عنوان موقعنا على ال�شبكة العنكبوتية:
الأول 1435ه� �ـ الموافق  4كان ��ون الثاني (يناير)
2014م ،و�أداره ��ا �سعادة الدكتور �صالح الوهيبي
�أمين عام الن ��دوة العالمية لل�شب ��اب الإ�سالمي.
www.hamadaljasser.com
و�أ�شار الدكت ��ور العجيمي �إل ��ى �أنّ م�شروع تطوير
�أق�س ��ام اللغ ��ة العربية ف ��ي الجامع ��ات الحكومية
عنوان موقعنا على الفي�سبوك:
برنام ٌجمنبرامجهاال�ستراتيجيةالأولىفيالخطة
الت ��ي تنتهجها الندوة العالمية لل�شباب الإ�سالمي
منذ مطلع الدورة العا�شرة (1427هـ 2007 /م) .
مركز حمد اجلاسر الثقايف
جدي ��ر بالذك ��ر �أنَّ الن ��دوة العالمي ��ة لل�شب ��اب
الإ�سالم ��ي ب ��د�أت منذ ب�ضع ��ة �أعوام ف ��ي تنفيذ
عنوان موقعنا على تويتر:
ه ��ذا الم�ش ��روع من خ�ل�ال لجنة �شب ��اب �إفريقيا
�إح ��دى لج ��ان الن�ش ��اط ال�شباب ��ي بالن ��دوة-ب�إ�ش ��راف الدكت ��ور العجيم ��ي ،ولق ��ي الم�ش ��روع
@ aljasser_office
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ا�ستجاب ��ات مق ��درة معتب ��رة
من ع�شرين جامع ��ة حكومية
عل ��ى الأق ��ل ف ��ي بل ��دان �ش َّتى
من �إفريقي ��ا وغيرها ،وحظي
بتج ��اوب م�شكور من م�س�ؤولي
تل ��ك الجامع ��ات ،وو ّقع ��ت
الن ��دوة عل ��ى �إث ��ره مذكرات
تفاه ��م م ��ع ع ��دد منه ��ا.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن اله ��دف م ��ن
هذه البرام ��ج هو خدمة اللغة
العربي ��ة ون�شرها ف ��ي �أو�ساط
الناطقي ��ن بغيره ��ا عل ��ى
النطاق العلمي والأكاديمي في
ً
م�ستعر�ضا
جامع ��ات العال ��م،
مجموع ��ة م ��ن الأه ��داف التي
تتعل ��ق بالمناهج و�سبل تطوير مق ��ررات التعليم،
وب�سب ��ل رف ��ع
واالهتم ��ام بالط�ل�اب الدار�سي ��ن ُ
كفاءاتهم ،واالهتمام � ً
أي�ضا بهيئة التدري�س وذلك
بتقدي ��م الدورات التدريبي ��ة والت�أهيلية الالزمة،
واالهتم ��ام بالبيئ ��ة التعليمي ��ة بتوفي ��ر الو�سائ ��ل
المنا�سبة وت�صميم المناهج الخا�صة والتو�سع في
تطبيق مب ��د�أ التو�أمة والم�شاركة والتعاون العلمي
بين الجامع ��ات العربية وبين الأق�س ��ام والكليات
الت ��ي ُت َد ِّر� � ُ�س العربي ��ة والح�ض ��ارة الإ�سالمي ��ة،
م ��ن �أجل تقوية تل ��ك الأق�سام والكلي ��ات ،والعمل
عل ��ى اكتم ��ال منظومته ��ا ،وتزويده ��ا بالمناهج
والمقررات والمنح الدرا�سي ��ة والتدريب العلمي،
بم ��ا يحقق لها االعتراف الأكاديم ��ي ب�شهاداتها،
كم ��ا �س ��رد الخط ��وات التنفيذية لتل ��ك البرامج
ومعالج ��ة العوائ ��ق الت ��ي تح ��ول دون تنفيذه ��ا.
وفي الن�ص ��ف الآخر من المحا�ض ��رة تحدّث عن
المعاه ��د الدولي ��ة لتعلي ��م اللغة العربي ��ة ،ومدى
تزاي ��د الإقب ��ال على تعلمه ��ا من غي ��ر الناطقين
به ��ا ،مم ��ا دعى بع� ��ض المهتمين لو�ض ��ع وعر�ض
ه ��ذا الت�ص ��ور لإن�ش ��اء معاهد في ق ��ارات العالم

ا�ستجاب ��ة له ��ذا الإقب ��ال ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أنَّ اللغ ��ة
العربي ��ة تع ��د م ��ن اللغ ��ات الحي ��ة ف ��ي الجوانب
العلمي ��ة والتوا�صلي ��ة والحوارية ،وف ��ي الجوانب
االقت�صادية والإدارية وال�سيا�سية ،بالإ�ضافة �إلى
كونها لغة ديانة وعبادة لأكثر من ملياري م�سلم.
م�شي� � ًرا �إلى �أنه �ص ��ار لزام ًا �إن�ش ��اء �شركة كبرى
ُتعنى بافتتاح وت�أ�سي� ��س هذه المعاهد التي ت�سعى
لخدم ��ة ون�شر اللغ ��ة العربية ف ��ي ِّ
كل بالد العالم
المختلف ��ة .واقت ��رح افتت ��اح ع ��دد م ��ن المعاهد
المخت�ص ��ة بتعليم العربي ��ة للناطقين بغيرها في
مختل ��ف بلدان العالم؛ واال�ستف ��ادة من التجارب
القائمة في مجال تعليم اللغة الثانية (من معاهد
اللغ ��ة االنجليزي ��ة والمعاهد الفرن�سي ��ة ومعاهد
جوت ��ة لتعلي ��م الألماني ��ة وغيره ��ا؛ والتوا�صل مع
الجامع ��ات والم�ؤ�س�س ��ات المعني ��ة بتعلي ��م اللغة
العربية  ،لتبادل الخبرات والأ�ساليب والتقنيات؛
وعق ��د ال ��دورات وور� ��ش العم ��ل وحلق ��ات تعليم
العربي ��ة؛ و�إقامة �شراكات وعق ��د اتفاقات تو�أمة
علمية مع الجامع ��ات المخت�صة في مجال تعليم
العربي ��ة؛ واال�ستفادة من الخب ��راء والمخت�صين
في مجال تعليم العربية في �أنحاء العالم.

اجتماع السكري والتدخين يضاعف اإلصابة بتصلب الشرايين

�أو�ض ��ح الدكتور بهاء فا�ضل ا�ست�شاري �أمرا� ��ض القلب في م�ست�شفى
المل ��ك في�ص ��ل �أن �أمرا� ��ض القل ��ب وت�صل ��ب ال�شرايي ��ن �أ�صبح ��ت
تت�ص ��در الأرق ��ام القيا�سي ��ة ف ��ي �سرع ��ة انت�شاره ��ا وحجمه ��ا عبر
العال ��م وف ��ي المملكة عل ��ى وجه الخ�صو� ��ص ،وه ��ي ال تقت�صر على
المتقدمين ف ��ي ال�سن ،بل طالت فئة ال�شب ��اب التي حظيت بن�صيب
واف ��ر من ه ��ذا المر�ض ب�سب ��ب التدخي ��ن وال�سمنة وانت�ش ��ار مر�ض
ال�سكروارتفاع ال�ضغط والكولي�سترول ،م�شي ًرا �إلى �أن اجتماع ال�سكر
والتدخي ��ن م ��ن �أخط ��ر العوام ��ل التي ت�سب ��ب تجلط ال ��دم وت�صلب
ال�شرايي ��ن ،و�أن  %50م ��ن الوفي ��ات ف ��ي المملك ��ة يع ��ود �سببها �إلى

ت�صل ��ب ال�شرايين ،جاء ذلك في محا�ضرة
�ألقاه ��ا في �سبتي ��ة حمد الجا�س ��ر الثقافية
ي ��وم ال�سبت  27مح ��رم 1435ه� �ـ الموافق
 30ت�شري ��ن الثان ��ي (نوفمب ��ر) 2013م،
و�أداره ��ا �سعادة الدكت ��ور �سليمان المح َّيا.
وق ��د افتت ��ح الدكت ��ور به ��اء محا�ضرت ��ه
ً
م�ستعر�ضا
بالحدي ��ث عن ت�صلب ال�شرايين
حرك ��ة ال�صفائ ��ح الدموي ��ة وانتقاله ��ا �إلى
ع�ضل ��ة القل ��ب وطريق ��ة تجم ��ع ال�شح ��وم
الدهنية المت�أك�سدة على جدران ال�شرايين
وتفاعلها وتر�سب تل ��ك الدهون ثم تقرحها
وتجم ��ع ال�صف ��اح الدموية والم ��واد الليفية
عل ��ى ج ��دار ال�شرايي ��ن مم ��ا ي� ��ؤدي �إل ��ى
ح ��دوث الجلط ��ة وان�سداد ال�شري ��ان في�سبب
م ��وت ع�ضل ��ة القل ��ب لع ��دم و�ص ��ول ال�صفائ ��ح الدموية �إلي ��ه الأمر
ال ��ذي ي�ؤدي ف ��ي نهاية المط ��اف �إلى ح ��دوث نوبة �أو �سكت ��ة قلبية.
و�أ�ش ��ار المحا�ض ��ر �إلى �أن ت�صل ��ب ال�شرايين من الم�ش ��اكل ال�شائعة
التي يمكن �أن ت�صيب �أي �شخ�ص عند التقدم في ال�سن وال�شيخوخة،
لك ��ن هن ��اك �أ�سباب وعوام ��ل ت�ؤدي �إل ��ى ح�صول ت�صل ��ب ال�شرايين
المبك ��ر ،لوح ��ظ وجوده ��ا مجتمع ��ة �أو متفرق ��ة ف ��ي �أغل ��ب الذي ��ن
ي�صاب ��ون بهذا المر�ض ،وم ��ن �أهم هذه الأ�سب ��اب :الإ�صابة بمر�ض
ال�سك ��ر والتدخين ،وال�سمنة وعدم ممار�سة التمارين الريا�ضية وقلة
الحرك ��ة ،والإكث ��ار من تن ��اول الأطعمة الد�سمة ،فه ��ذه الأمور ت�ؤدي
�إل ��ى �إجه ��اد ع�ضلة القل ��ب ،مما ي�سبب ح ��دوث النوب ��ة القلبية� ،إلى

جان ��ب �أنها ت�ؤدي �إلى عدم التمثيل الكام ��ل للغذاء مما قد ي�ؤدي �إلى
تر�سب المواد الدهنية في الدم ،كما �أن ارتفاع �ضغط الدم يزيد من
مخاطر ت�صلب ال�شرايين ،ويع ّد التدخين من �أهم الأ�سباب المحفزة
والم�ؤدي ��ة للإ�صابة بت�صلب ال�شرايين ،والتوتر واالنفعاالت الع�صبية
والإجه ��اد الفك ��ري الم�ستم ��ر ،الأوزان الزائدة والبدان ��ة المفرطة،
حي ��ث تلعب ال�سمن ��ة الزائ ��دة دورا مبا�شرا ف ��ي الإ�صاب ��ة ب�أمرا�ض
القلب عامة وت�صلب ال�شرايي ��ن خا�صة ،والعومل الوراثية التي تلعب
�أي�ض ��ا دورا مهما في الإ�صابة بالمر� ��ض ،والإ�صابة بمر�ض ال�سكري.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن ت�صلب ال�شرايي ��ن نتيجة تراكمية تح ��دث على مدى
�سن ��وات ،يكون م�صحو ًب ��ا بالإجهاد وال�شع ��ور بانقبا�ض ال�صدر عند
ال�صع ��ود على �سلم ب�شكل �سريع �أو القيام ب�أي مجهود فيت�أثر �سريان
وتدف ��ق ال ��دم ت�أثرا �شدي ��دا م�ؤد ًي ��ا �إلى نق�ص ��ان في تروي ��ة وتغذية
الأع�ض ��اء ،وهنا تظهر الأعرا�ض والعالم ��ات التي يعتمد نوعها على
ن ��وع الع�ض ��و الذي ت�أثر ،وفي حاالت كثيرة يعان ��ي �أكثر من ع�ضو من
نق� ��ص التغذية بال ��دم نتيجة ت�ضي ��ق ال�شرايين الت ��ي تغذيها ب�سبب
ت�صلب ال�شرايين ،وغالبا ما تظهر هذه الأعرا�ض بعد �سن الخم�سين
�أو �أكث ��ر ،وتكون النوبة القلبية �أو الذبح ��ة ال�صدرية �أول الأعرا�ض.
ومن �أهم الأعرا�ض ال�شع ��ور ب�ألم في ال�صدر نتيجة نق�صان التروية
الدموي ��ة �إلى ع�ضلة القلب وخ�صو�صا عند بذل الجهد عندئذ تحتاج
ع�ضل ��ة القلب �إلى ترويته ��ا بالدم ،ويمكن مالحظ ��ة ذلك جليا على
الأ�شخا� ��ص كبي ��ري ال�س ��ن عندما تت�أث ��ر �شرايي ��ن الرجلين بمر�ض
ت�صلب ال�شرايين.

العدد اخلام�س ع�رش
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مع البواردي ..يف لقا ٍء يسافر عرب الزمن
حوار  -مدير التحرير

بمنا�سبة تكريم الأ�ستاذ الأديب والمفكر ال�سعودي
�سعد البواردي بو�صفه �أحد ال�شخ�صيتين الثقافيتين
ف ��ي المهرج ��ان الوطني للتراث والثقاف ��ة لهذا العام
(الجنادري ��ة  ,)29تق� �دِّم م�ؤ�س�س ��ة حم ��د الجا�س ��ر
الخيري ��ة �أعم ��ق التهان ��ي للأ�س ��تاذ الب ��واردي ,وه ��ي
تفخ ��ر ب�أن ��ه ع�ض ��و مجل� ��س �أمنائه ��ا ,و�أحد �أه ��م رواد
مركز حمد الجا�سر الثقافي.
وبه ��ذه المنا�سب ��ة ك ُر َم �أديبنا الكبي ��ر ف�أهدانا جزءًا
من وقته لإجراء الحوار الآتي:

لقاء مع األدي��ب األس��ت��اذ سعد ال��ب��واردي عضو جملس أمناء
مؤسسة حمد اجلاسر اخلريية
�أه�ل ًا و�سه�ل ًا ب�سعادتك��م �أ�ستاذن��ا الفا�ض��ل ,ونب��ارك لكم

اختيارك��م للتكري��م بو�ص��فكم �أح��د ال�شخ�ص��يتين الثقافيتين من
ق َِب��ل المهرجان الوطن��ي للتراث والثقافة ف��ي دورته هذا العام

تقديرا لجهودكم الثقافية والأدبية وم�س��يرتكم
(الجنادرية )29؛
ً
الحافل��ة بالعط��اء و�أنت��م � ٌ
أهل لذل��ك ،ونحن نفخ��ر بتكريم �أحد

�أع�ض��اء مجل�س �أمناء م�ؤ�س�س��ة حمد الجا�س��ر الخيرية و�أحد �أهم
رواد مركز حمد الجا�سر الثقافي ,ون�س�أل الله لكم المزيد
�أه ًال و�سه ًال بكم..

�شك� � ًرا ل ��ك ,و�شك� � ًرا لمرك ��ز ال�شيخ حم ��د الجا�س ��ر -رحمه
اهلل -عل ��ى ه ��ذه اال�ست�ضاف ��ة الت ��ي ه ��ي لي�س ��ت �شي ًئ ��ا جديدًا.
دعني �أ�ست�أذنك ب�أن �أق ��دِّ م نف�سي :اال�سم� :سعد بن عبدالرحمن
البواردي ،من مواليد عرو�س الو�شم �شقراء عام 1348هـ� ,أحمل
ف ��ي حياتي ثالث �شه ��ادات� :شهادة ميالدي ،و�شه ��ادة �أن ال �إله
�إال اهلل و�أن محم� �دًا ر�سول اهلل ،وال�شه ��ادة االبتدائية ،ال �أقل وال
�أكث ��ر ،و�أعرف نف�سي � ً
أي�ضا� :أعت ��رف ب�أنني مجرد طالب مبتدئ
ف ��ي مدر�سة الحياة ،وبقدر ما �أع ��رف �أزداد معرف ًة بجهلي فيما
ال �أعرف.
ن��ود في بداية ه��ذا اللقاء �أن ن�س��تمع �إلى نبذة من �س��عادتكم
ُّ

عن البدايات الأولى ,كيف ومتى بد�أتم في ال�ص��حافة والإنتاج

الأدبي؟

كنتُ �أ�صدرتُ مجلة «الإ�شعاع» عام 1375هـ في �شهر المحرم,
ه ��ذه المجلة التي ا�ستمرت زهاء عامين ثم لفظت �أنفا�سها ،من
بعده ��ا وبعد عودتي �إلى الريا�ض كان ��ت عالقتي بال�شيخ الجليل
حمد الجا�س ��ر -رحمه اهلل -عالقة وطي ��دة �أعطتني جرعة من
الثق ��ة في التع ��اون معه ،و�أعطتني ثق ��ة � ً
أي�ضا ف ��ي �أن �أن�ضم �إلى
�أ�س ��رة التحرير في �صحيفة «اليمامة» الأ�سبوعية ،ف�شاركتُ فيها
ب� ��أول زاوية تحت عنوان «من الناف ��ذة» وا�ستمرت زهاء عامين،
ث ��م قلتُ لنف�سي :لم ��اذا �أبقى في النافذة؟ لم ��اذا ال �أنزل رويدًا

و�أقت ��رب من النا�س؟ فكان العنوان الثان ��ي «الباب المفتوح» ،ثم
زمن قل ��تُ  :لماذا ال �أكون مع النا�س حت ��ى �أ�سمع �أ�صواتهم؟
بعد ٍ
فج ��اء العنوان الثالث «م ��ع النا�س» لزاوي ٍة كان ��ت تناق�ش ق�ضايا
فكري ��ة وثقافي ��ة واجتماعي ��ة و�إن�ساني ��ة � ً
أي�ضا ,وتوقف ��ت حينما
توقفتْ يمامة الجا�سر بعد �أن �أُحيلت هذه ال�صحافة الفردية �إلى
م�ؤ�س�سات� .أذكر و�أنا ف ��ي �شقراء و�أنا �أق�ضي عامي الأول (الذي
�أُوح � َ�ي � َّإلي ب�أن �أك ��ون محدَّد الإقامة فيه) �أنن ��ي كنتُ �أتعاون مع
�شيخن ��ا الجا�سر ,فقد بعث ��تُ له بع�ض الق�صائ ��د ,منها ق�صيدة
تح ��ت عنوان «�شريط ال�صخرة» ,و�أخ ��رى بعنوان «لو كنتُ قنبلة
ذ ِّري ��ة» ،و�أحمد اهلل �أنني لم �أك ْنها و�إال لأحرقتُ العالم واحترقتُ
معه!
�ص��در �أول ديوان لكم بعنوان «�أغني��ة العودة» ,وتاله بعد

ملونة» ,ثم «�ص��فارة
ذل��ك َّ
«ذرات في الأف��ق» ,ثم «لقطات َّ

شيخنا اجلاسر رمز ..بل أقول إنه جامعة
تتضمن أكرث من ك ِّلية
الإن��ذار» ,وقد توال��ت ه��ذه الدواوين الأربعة خ�لال ثماني

ن�س��مي هذه البداية بالع�صر الذهبي
�س��نوات ,فهل ن�س��تطيع �أن
ِّ
للإنتاج ال�شعري للأ�ستاذ �سعد البواردي؟

ه ��ذه المرحلة الزمنية كانت مرحل ��ة مخا�ض ,وكانت مرحل َة
تبلور لل ��ر�أي العربي في مقاومته لال�ستعمار ,كان العالم العربي
إرادات تقهر حريت ��ه في �أكثر من م ��كان ,فلم يكن في
يخ�ض ��ع ل ٍ
ذلك الوق ��ت يملك حريته ،وكان اال�ستعمار عل ��ى �أ�شدِّ ه في �أكثر
م ��ن موقع ،وكانت ال ��روح العربية ونب�ض الحري ��ة هما الدافعين
القو َّيي ��ن َ
اللذي ��ن يدفع ��ان حما� ��س الإن�س ��ان العرب ��ي ,والطاقة
الإن�سانية تدفعه لأنْ ي�صرخ ويع ِّبر ,وكانت ال�صحافة والق�صائد

ف ��ي ذلك الوقت ب ��كل معانيها وتجلياتها تع ِّب ��ر عن ذلك الطموح
العرب ��ي لك�سر قيد العبودي ��ة ودحر اال�ستعم ��ار و�إيقاظ ال�ضمير
النائ ��م ,وتوحي للعالم العربي ب�أنه يجب �أن يعي�ش حياة جديدة،
حياة يملك فيها �إرادته وحريته وقيمه وتراثه.
تزامنت تلك الفترة مع الثورات �ض��د اال�س��تعمار ونه�ض��ة

نود معرفة تقويمكم للم�شهد الثقافي
الفكر كما �أ�ش��رت �سعادتكمُّ ،

بو�ص��فكم من �أكبر رواد ع�صرنا الحا�ضر و�شهدتم هذه الم�سيرة

تطور الم�شهد الثقافي بالمقارنة بالتطور التقني؟
حتى الآن ،هل َّ

الزم ��ن يتغي ��ر ،في ذلك الوق ��ت كانت ال�صحيف ��ة كتا ًبا ُيقر�أ
م ��ن �أوله �إلى �آخره ,والإعالم كان في ظل ما توحي به الق�صيدة
يتح�س�س م�شاعره
�أو المجل ��ة �أو ال�صحيفة ،كان النب� ��ض العربي َّ
كطوفان يتحدَّث عن �آماله و�آالمه وطموحاته،
ويفرزها ويخرجها
ٍ
ف ��ي ذلك الوقت حتى الإع�ل�ام كان له جرعة من ال�صرخة يدفع
به ��ا ,وحتى الن�شي ��د المدر�سي وال�شعور ال�شعب ��ي كان يتواءم مع
الفت ��رة الت ��ي عا�شها ,وكان هام� ��ش الحرية قو ًّيا ج� �دًّا ،والفراغ
تي�سر من �إعالم
ال ��ذي هو جزء من وقت الإن�سان كان ُيم�ل��أ بما َّ
و�إع�ل�ان و�صحاف ��ة ،في ذلك الوق ��ت لم تكن التلف ��زة موجودة،
وكان ��ت ال ت�أخ ��ذ الوق ��ت ،وكذل ��ك �أجه ��زة الإع�ل�ام الجدي ��دة
والكمبيوتر والإنترنت.
فتلك الفترة كانت مح�صورة في �أفق محدَّد وم�ساحة محدَّدة
م ��ن الزمن ,تتمثل في قراءة الكتاب ومتابع ��ة ما ُين�شر في ذلك
الوق ��ت ,كان ��ت ال�صحافة ه ��ي الإع�ل�ام والثقاف ��ة ,وكان الميل
الثقاف ��ي لدى الإن�سان محكو ًما بتجربة محلي ��ة وعربية لم تت�أثر
بغيرها ،فكان الحما�س � ً
جديد
أي�ضا قائ ًما في �أن يتابع الفرد كل ٍ
ي ��دور حوله ،ولكن كان ��ت المتابعة �ضمن �أف ��ق محدود ال يتجاوز
عالمنا العربي �إال بالنزر القليل.
�أما الفترة التي نعي�شها الآن ,ففيها �إفرا ٌز جديد يتمثل في ثورة
وتو�سع المواقع
المعلوم ��ات وما نتج عنها من تجدُّد في العالقات ُّ

5
يمزجه ��ا بكلمات �أجنبي ��ة لكي يوحي �إلينا ب�أن ��ه مثقف («”yes
و” ”noو” !)”very goodاللغ ��ة العربية �أث ��رى لغة و�أغناها,

والمف َردة فيها تحتمل �أكثر من معنى ،ولهذا �أتعجب من هجرنا
له ��ا وك�أنها عاج ��زة عن �إيجاد �أ�سلوب تطرح ب ��ه �أفكارنا و ُتثري
�أذهانن ��ا ,وهذه -في ت�ص ��وري -م�شكلة عوي�صة يجب �أن نلتفت
�إليها ,و�أن ُيعاد �إلى اللغة العربية قيمتها وق َّمتها ,فهي لغة ُتثري
مق�صرون تجاهها.
و ُتغ ِني و�أعتقد تما ًما ب�أننا ِّ
في حديثكم عن �ضرورة االهتمام باللغة العربية ,و�أنتم من

5

رواد مجل�س ال�ش��يخ حمد الجا�س��ر منذ حياته ،ما تقويمكم لهذا

المنتدى واهتمام��ه باللغة العربية ،هل ترون �أنه ي� ِّؤدي الدور

جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م

المطلوب منه؟

يكف ��ي �أن نع ��رف �أن ه ��ذا المنت ��دى ُ�س ِّم ��ي با�س ��م ال�شي ��خ
حم ��د الجا�س ��ر –رحمه اهلل -ع�ض ��و مجامع اللغ ��ة العربية في
القاهرة ودم�ش ��ق والعراق ،ف�إذا فهمنا �أن ه ��ذا المنتدى �أن�ش�أه
�شيخن ��ا الجا�سر ،ف�سيك ��ون عندنا يقين بل �أكثر م ��ن يقين ب�أن
ه ��ذا المنتدى يث ��ري اللغة العربي ��ة ويعتني به ��ا ويخاطب بها،
ويح ��اول �أن تكون من �ضمن �أن�شطته الإ�شادة بهذه اللغة العربية
و�إجادتها ،ف�شيخن ��ا الجا�سر رمز ..بل �أقول �إنه جامعة تت�ضمن
�أكث ��ر من ك ِّلية ,فهو رجل علم ورجل تاريخ ورجل �آثار ورجل لغة
ورجل جغرافيا ومواقع ورجل �أن�ساب ،هو مجموعة كليات تتمثل
في �شخ�صه ،فال�شيخ الجا�سر حينما يتناول جان ًبا ف�إنه يجيده.
�ص��در عن مركز حمد الجا�سر الثقافي كتاب «�إطاللة حول

العالم» وهو مجموعة من الم�ش��اهدات والتجارب التي مررتم
به��ا في العديد من المواقع في مختلف ب�لاد العالم على فترات

متباع��دة ,و�س��جلتم انطباعاتكم و�آراءك��م ومواقفكم فيه ،كما

كبيرا من البراعة في الت�ص��وير والدقة في
قدرا ً
ج�س��د الكتاب ً
َّ
ال�سرد ,وهذا الكتاب يك�شف عن ر�ؤيةٍ للعالم تنطلق من زاويةٍ

ذات ُبعد ثقافي وح�ض��اري .نود �أن نعرف �أهم الجوانب التي

المعلوماتي ��ة ,وا�ستطاع الآن �أن ي�ش� � ِّكل وجهًا جديدًا يختلف عن
�سابق ��ه ،ف ��الآن القارئ يجد �أن ��ه يعي�ش في م�ساح ��ة هائلة جدًّا
م ��ن المعلومات وتن ُّوع الثقافات ويق ��ر�أ عبر و�سائل االت�صال كل
�شيء جديد ،و�أ�صبحت الم�ساح ��ة وا�سعة واالختيارات متعددة،
فالطفل لدينا يتابع الإنترنت ,وتجد ثقافة �أحدهم مث ًال ريا�ضية
والآخ ��ر يعتق ��د �أن ثقافته �إخباري ��ة �أو علمية �أو طبي ��ة �أو ثقافة
ت�أتي ��ه من خ ��ارج الحدود تتن ��اول الفن و�أ�ش ��كال المعرفة ,ومن
َث � َّ�م فالم�ساحة الأولى كانت �أ�صيلة لأنه ��ا تدور في وقت محكوم
بالق ��راءة والثقافة وبالحاجة �إليها� ،أما الآن فقد �أ�صبح القارئ
يحتار �إلى �أين يتجه.
زمان دول� � ٌة ورجال ،ف�صحاف ��ة الأم�س كان ��ت �أ�صالتها
ل ��كل ٍ
وللمعا�صرة وجهها
المعا�ص ��رة,
�أكثر� ,أم ��ا الآن فنعي�ش في ظل
َ
َ

ج� �دًّا؟ لم ��اذا؟ لأن العقل الجديد ال يه ُّم ��ه �إال النزر الي�سير من
ق ��راءة ق�صيدة جادة �أو مقا ًال ج ��ادًّا �أو ق�صة جادة؛ فقد �أ�صبح
يمي ��ل �إلى م ��ا يتفق مع ذوق ��ه ،وال ��ذوق المتجدِّ د م ��ن ال�صعب
�أن ُتو ِق ��ف ه ��ذا الزحف �إلي ��ه؛ لأنه يمثل زمن ��ه الجديد وثقافته
المعا�صرة
الجدي ��دة .فيما م�ضى كانت الأ�صالة قائمة ،وجاءت
َ
ف�سلب ��ت كثي ًرا من الوقت المتاح للقارئ والمتلقي� ,إلى درجة �أن
المتلق ��ي ال يميل �إلى الدرا�سة الطويلة �أو المحا�ضرة الطويلة بل
يعي� ��ش ع�صر ال�سرعة «ع�صر ال�سندوت� ��ش» كما ُيقال ،يكفيه �أن
تعطيه ر�ؤو�س �أقالم تحمل فكر ًة يقر�ؤها وي�ستفيد منها وال ترهق
�شهيته ,فالع�صر الآن هو الع�صر الجديد ..فيه كل �شيء جديد,
ال يمك ��ن للإن�سان �أب� �دًا �أن يخرج عن �إطار ه ��ذه ال�سرعة ,وفي
فلكه ��ا � ً
أي�ضا يج ��ب �أن يختار الطبق الذي ُيث ��ري و ُيغ ِني ويق�ضي

ريا من
فيما مضى كانت األصالة قائمة ،وجاءت
املعاصرة فسلبت كث ً
َ
الوقت املتاح للقارئ
الجدي ��د والمتقدم والح�ض ��اري ,وجهها الذي ي�أخ ��ذ من العلم
والتجرب ��ة ومن الجد والهزل والمغريات وحتى من الأ�شياء التي
ال نريدها ,ي�أخذ م�ساحة ت�ؤث ��ر وت�ش ِّكل المجتمعات ,وهنا تكمن
الخطورة.
في ظل هذه الم�ساحة المفتوحة من م�صادر المعلومات �أمام

المجتمع والجيل الجديد ،هل ن�س��تطيع القول ب�أن �أثرها �إيجابي

في ت�شكُّ ل المجتمع الجديد ثقاف ًّيا؟

لنك ��ن �صريحين ..الثقافة الجادة ب ��د�أت ت�أخذ زاوية �ضيقة

على جوعه الفكري ,و�أ�ؤم ��ن �إيما ًنا عمي ًقا ب�أن �أ�صالتنا الثقافية
محا�ص ��رة للأ�سف ،فاللغة العربية الف�صحى التي هي
والعربية َ
لغ ��ة القر�آن ولغة �أجدادنا ولغة تاريخن ��ا وثقافتنا �أ�صبحت الآن
تعان ��ي من زح � ٍ�ف ال ي�صدِّ قه العقل من ال�شع ��ر ال�شعبي الهابط
مم ��ا يغط ��ي ال�صفح ��ات لدينا وهي �صفح ��ات كثي ��رةِّ ،
يغطيها
ع ��ن المطرب الفالن ��ي والراق�صة الفالني ��ة ،ف�أ�صبحنا الآن ال
نهت ��م بلغتنا لغة ال�ضاد ,حت ��ى الطبقة المثقفة لم يعد يهمها �أن
تلت ��زم بهذه اللغة التي هي �أغنى لغ ��ة في العالم ,فتجد المثقف

لفتت انتباهكم.

برحالت ح ��ول العالم,
�سبقن ��ي �شيخ ��ي الجا�سر ب� ��أن ق ��ام
ٍ
ومعظمه ��ا رحالت مهم ��ة بالن�سبة �إلى بحوث ��ه لمعرفة الجديد,
مكتبات يجد فيها المخطوطات وما ُيثري جهوده .وبالن�سبة
في
ٍ
�إل � َّ�ي ف�أنا �أ�ؤمن تما ًما ب�أن الإن�سان ل ��ن يعرف نف�سه حتى يعرف
غي ��ره ،ولن يع ��رف مكانت ��ه دون �أن يعرف مكان ��ة غيره ,هناك
تكت�ش ��ف �أ�شي ��اء تتمنى ل ��و كانت لدي ��ك ،هناك طبيع ��ة حالمة
وبحيرات و�أنهار ..هناك مكتب ��ات ..هناك النظافة والجمال..
وهناك المجهول بالن�سبة �إليك الذي ت�صل �إليه لكي ت�ضيف �إلى
معلوماتك معلومات جديدة .لقد ط َّوفتُ في  37دولة في العالم,
وربم ��ا �شاهدتُ فيه ��ا �أكثر م ��ن  200مدين ��ة ،فالعا َل ��م يت�ش َّكل
بطباع ��ه وبطبيعته ,وهذا الت�ش ُّكل يجعلك ت�ستك�شف لو ًنا جديدًا
م ��ن الحياة ل ��م َت َرهُ ,هناك تج ��د النظام وتج ��د النظافة وتجد
طباعا جديدة ,وتجد � ً
أي�ضا جوانب ال تريدها.
الرقي ,وتجد ً
�أذكر محمد عب ��ده الرجل المفكر والعا ِلم الم�صري الكبير،
عندم ��ا تخ� � َّرج ف ��ي ال�سورب ��ون وج ��اء �إلى م�ص ��ر قال ل ��ه �أحد
رفاق ��ه :ماذا وج ��دتَ يا موالنا؟ قال :وج ��دتُ الإ�سالم ولم �أجد
الم�سلمي ��ن ،وج ��دتُ جورج ومي�شي ��ل وغير ذل ��ك ولكني وجدتُ
المعاملة وال�ص ��دق والرقي والح�ضارة ،وجئتُ �إلى هنا فوجدتُ
ح�سنين ومحمدين ووجدتُ الم�سلمين ولم �أجد الإ�سالم.
به ��ذا النم ��ط ت�ستطيع معرف ��ة موقعك من العال ��م� ،إذا كان
يوج ��د تخلُّف ف�س ُيك�ش ��ف لك حين تذهب �إلى هن ��اك ،و�إذا كان
يوج ��د جه ��ل ف�س ُيك�شف ل ��ك ،و�إذا كانت توجد ثقاف ��ة َّ
م�سطحة
ف�إنك تقر�أ الثقافة هناك...
ولك ��ن دعني �أق ��ل ل ��ك � ً
أي�ضا �إن ف ��ي وطنن ��ا العربي مالمح
يح�سن ه ��ذه المالمح
جم ��ال ,والإن�س ��ان هو ال ��ذي ي�ستطيع �أن ِّ
�أو ي�ش ِّوهه ��ا ،نملك قدرات ل ��و ا�ستثمرناها لأمكن لن ��ا �أن نقدِّ م
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جمالي ��ات حتى في البلد ال�صح ��راوي ،فنحن محتاجون �إلى
رق ��ي ال�سلوك االجتماعي �أو ًال وهام� ��ش الحرية التي ال ت�ضر،
ويجب �أن نحافظ عليهما.
لدينا دبي ،التي ا�ستطاعت �أن تخطو خطوات ناجحة جدًّا
و�أ�صبحت مق�صدًا للعا َلم كله ،فالإن�سان من هنا �أو من هناك
يذهب �إلى دب ��ي فيتعامل معاملة مع مجتمع دبي بكل �صرامة
ودق ��ة ،وهنا –للأ�سف -ال يهمه النظام لأنه �أحيان ًا يفلت من
حا�سب ,ولكن هناك عندما تخطئ تدفع �ضريبة
النظام وال ُي َ
خطئك� ،إذ ًا فعا َلمنا العربي له الطاقة نف�سها ليكون مثل دبي
ومدن العا َلم الأخرى.
فلبن ��ان -في ت�ص� � ُّوري� -أجمل من كل ب�ل�اد العالم ,ففيه
الطبيعة الحالمة..النهر والبحر والبحيرة والجمال الطبيعي,
وه ��ي البلد الوحيد ف ��ي العالم الذي ت�ستطي ��ع �أن تنتظم فيه
ف�ص ��ول ال�سن ��ة الأربعة في غ�ض ��ون �ساعة ،فتج ��د �صي ًفا في
منطقة ،وربي ًعا في �أخرى ,و�شتا ًء في ثالثة ,وخري ًفا في رابعة,
والمجتمع بخدماته وبمرافق حياته ي�ستطيع �أن يكون عن�صر
ج ��ذب ،مت ��ى �أُتيحت له م�ساح ��ة وا�سعة من الحري ��ة .ولدينا
ع�سير المنطقة الجميلة جدًّا والرائعة جدًّا ,وحتى ال�صحراء
الت ��ي نعي�ش فيها يق�صدها الأوروبي ��ون ويجدون فيها متعتهم
لأنه ��م يبحثون عما ال يوج ��د لديهم كما �أننا نحن � ً
أي�ضا لدينا
الرغب ��ة وال�شغف ف ��ي �أن نرى مناط ��ق فيها الربي ��ع والحياة
الراقية .و�أذكر �أنني قلتُ ثالثة �أبيات عن هذا الوطن:
الوطن ال ��ذي فيه ال�صحراء وفيه ق�س ��اوة الطبيعة ,ولكن
هذا لي�س كل �شيء
		
ول�ست بخيرها
أحبك يا �أر�ضي ِ
� ِ
والخ�صب والفنن
غيرك الأنها ُر
ُ
ففي ِ
ولكنك الأبهى ف� ِأنت حبيبتي		
ِ
و� ِأنت لي الت ُ
ــــاريخ والأهــــ ُل والــوطــن
َ
التاريخ �أه ًال وموط ًنا
يع�شق
ومنْ ِ
أر�ض لـــو �أ َّنه الثـــمن
يبي ُع ربيـــــــــــ َع ال ِ

يجب �أن يكون الإن�سان واقع ًّيا وال يت�أفف ،ويجب �أن نر�ضى
و�أن نك ��ون عنا�ص ��ر بن ��اء وتجدي ��د وتنوي ��ر وتطوي ��ر في هذا
الوطن.
ما ه��و تعليقكم على الح��راك الثقافي والمراك��ز الثقافية

وال�صالونات الأدبية؟ هل ت�ؤدي دورها في خدمة الثقافة؟

ه ��ذه المنتدي ��ات الخا�صة �إ�ضافة جيدة ج� �دًّا؛ لمردودها
نواد خارج �إطار
عل ��ى بناء العقل والثقافة .في الحج ��از مث ًال ٍ
نواد
نواد خا�صة ,وفي ال�شرقية ٍ
الدولة ,وفي الريا�ض مجموعة ٍ
خا�ص ��ة تقدِّ م جه� �دًا جبا ًرا ي�سهم في بن ��اء الثقافة وي�ستطيع
�أن يع ِّو�ض �-إل ��ى ح ٍّد ما -الفرا َغ الموجود ،وكذلك في معظم
الم ��دن� ,إ�ضاف� � ًة �إل ��ى الن ��وادي الثقافي ��ة الر�سمي ��ة ,فنادي
نهر
الريا�ض مث ًال ٍ
ونواد �أخ ��رى كلُّها روافد ُّ
ت�صب في مجرى ٍ
واحد ا�سم ��ه الثقافة والوعي وا�سمه الإ�ضاف ��ة �إلى المعلومة,
ٍ
وق ��د ا�ستطاعت �أن ت�ؤدي دورها ,و�أنا واث ٌّق ب�أن النوادي تلتزم
ب�أدبي ��ات الثقافة وما تعنيه من قيم و�سلوك للذوق الجماعي,
�إنها -بال �شك� -إ�ضافات جديدة وجيدة.
ما هي ر�سالتكم لل�شباب لدفعهم للحراك الثقافي؟

�شخ�صا في منزلة ال�شيخ حمد
�س�أقول لك ب�صراحة :لو �أن ً
الجا�سر –رحم ��ه اهلل -دُعي �إلى �إلق ��اء محا�ضرة في زمننا
هذا ف� ��أكاد �أق ��ول َلوج ��دتَ الحا�ضرين بع ��دد المحا�ضرين,
ولك ��ن ل ��و �أنه قيل �إن ��ه بعد المحا�ض ��رة �ستكون هن ��اك فرقة
غنائي ��ة �أو فرق ��ة �شعبي ��ة �أو ريا�ضي ��ة المت�ل��أت القاع ��ات
�ضعف ف ��ي الذاكرة
ول�ضج ��ت بالت�صفي ��ق! نح ��ن نعاني م ��ن ٍ
َّ
الثقافي ��ة وذاكرة الوع ��ي والذوق ,وهذه م�شكل ��ة ومن عوامل
الهدم لجدارن ��ا العقلي ،فلدينا ُّ
ت�سطح ف ��ي الثقافة وتحديدًا
ف ��ي �شريحة ال�شباب ،فل ��و �أنَّ �صحيف ًة ق َّدم ��ت مكاف�أة مقابل
الإجابة عل ��ى ال�س�ؤال :ماذا تعرف ع ��ن محمد عبدالوهاب؟
ف�ستجد �شريح ��ة كبيرة من ال�شباب (ربما � )%90سيتحدثون
عن محمد عبدالوهاب المو�سيق ��ار (و�أنا �أحترمه) ,و�ستجد
قليلي ��ن فق ��ط يتحدثون عن محم ��د بن عبدالوه ��اب ,ولو �أنَّ
�صحيف� � ًة �أخ ��رى طرحت �س� ��ؤا ًال ولكن بطريقة �أخ ��رى :ماذا

تع ��رف ع ��ن محمد عب ��ده؟ �ستج ��د �أن � %90أو �أكثر يتحدثون
ع ��ن الفنان محمد عب ��ده (و�أحترم ��ه � ً
أي�ض ��ا)� ،إذ ًا فالثقافة
ال�شبابي ��ة مغمو�س ��ة ومغرو�س ��ة ف ��ي �شكليات م ��ا حولها ,في
الالعب الفالني والفنان والمطرب الفالني وال�شاعر ال�شعبي
الفالني (و�أنا �أحترم الجميع).
كيف تنظرون �إلى ال�شعر ال�شعبي؟

في ال�شع ��ر ال�شعبي من الجودة والرق ��ي والم�ضمونات ما
قد ي ��وازي ال�شعر العرب ��ي ,ولكنه اب ُت ��ذل الآن و�أ�صبح ينه�ش
اللغ ��ة العربي ��ة الف�صحى وي�ؤثر فيه ��ا ويناف�سه ��ا ,و�أ�صبح له
رواد ومنتدي ��ات� ..أنا ال �أعتر�ض على ال�شعر ال�شعبي ,و�أعتقد
�أن ��ه يع ِّبر عن ثقافة الإن�سان الع ��ادي ,ولكن يجب �أن تكون له
حدود ,و�أن يقدِّ م لن ��ا الأف�ضل ,ففي ال�شعر العامي والف�صيح
عل ��ى ال�س ��واء قد تج ��د ق�صيدة منظوم ��ة ولكنه ��ا ميتة ,وقد
تجد ق�صيدة ال تتج ��اوز �أربعة �أبيات لكنها ت�شدُّك �إليها لأنها
تعطيك فكر ًة وم�ضمو ًنا ,فالعبرة بالم�ضمون والمحتوى وهذا
هو المهم.
في الختام ن�شكر لكم �إتاحة الفر�صة لنا للحديث معكم و�إن

ونود في الختام �أن ن�س��تمع
جزءا من وقتكم الثمين,
ُّ
اقتطعنا ً

�إلى كلمة عن مركز حمد الجا�سر الثقافي وم�سيرته.

هو لي�س مرك ًزا فقط بل هو مو�س ٌم �أ�سبوعي كل �سبت ,وهو
مقه ��ى ثقافي كل �أ�سب ��وع� ,إنه ين�شط لإث ��راء الثقافة ولإيجاد
ات�ص ��ال بي ��ن المثقفي ��ن ليلتق ��وا ويتناق�شوا ويتح ��اوروا فيه,
وه ��و -في ت�ص ُّوري -مدر�سة ثقافي ��ة علمية اجتماعية .مركز
�شيخن ��ا حم ��د الجا�سر –رحم ��ه اهلل -في ��ه روح �شيخنا وفيه
الطم ��وح المتج ��دِّ د البنه معن بن حمد الجا�س ��ر ,و�آمل دائ ًما
�أن ي�ستمر بجهوده.

تتمات..
ب�أن ��ه كاتب اجتماعي قدير وكاتب مقالة وكاتب �سيرة ذاتية
وقا�ص ،معتب ��ر ًا �أن الق�صة الق�صيرة هي التي قادته في مطلع
حياته �إلى حظيرة الأدب .كما تحدث د.الهدلق عن �أول تجربة
كتابي ��ة للمحتفى ب ��ه عندم ��ا كان يافعا حيث �أعلن ��ت �صحيفة
الب�ل�اد في �أوائ ��ل ال�ستينات ع ��ن م�سابقة للق�ص ��ة الق�صيرة،
ورغم �صغر �سنه ،ومحدودية ثقافته في ذلك الوقت ،فقد دخل
الم�سابق ��ة بق�ص ��ة ال يتجاوز طولها ال�صفح ��ات الثالث ،وكان
عن ��وان الق�صة "على قارعة الطريق" ،وقد فاز �سعد بالجائزة
الثالث ��ة لهذه الم�سابقة ،وال �شك �أن هذا الفوز كان نقطة تحول
في حياته الأدبية" .وعن �إ�صدارات الأديب �سعد البواردي فقد
�أ�ش ��ار د .الهدل ��ق �أنه قد �أ�ص ��در في حياته  12ديوان� � ًا �شعري ًا،
و�أكثر م ��ن ت�سعة م�ؤلف ��ات نثرية ومجموعة ق�ص� ��ص ق�صيرة،
بالإ�ضافة �إلى م�ؤلفات كثيرة تنتظر الن�شر ،من بينها  13ديوان
�شع ��ر ،و 20م�ؤلف� � ًا نثري� � ًا� ،إ�ضاف ��ة �إلى عدد م ��ن المجموعات
الق�ص�صي ��ة" ..كما و�صف د.الهدلق المو�ضوعات التي طرقها
البواردي ف ��ي دواوينه ب�أنها متنوع ��ة ومختلفة ومتجددة حيث
ق ��ال " :تت�صدر في موا�ضيع ��ه الجوانب الوطنية واالجتماعية،
�إن �سع ��دا قامة �سامقة ف ��ي �أدبنا ال�سعودي �شع ��ره ونثره ،وهو
يمت ��از بالوع ��ي والتركي ��ز عل ��ى الأف ��كار والوم�ض ��ات التي لم
يقتن�صها لين�سجها بكلماته المعبرة ،وال غرابة في ذلك ف�سعد

ل ��ه من ا�سمه �أكبر ح ��ظ ون�صيب ،فهو ب ��واردي ابن بواردي".
فيم ��ا قال الدكت ��ور عبدالرحم ��ن ال�شبيل ��ي ب� ��أن الأديب �سعد
الب ��واردي وطني من�صف ال ي�صبر على الخط�أ ،وقد ت�أثر كثير ًا
من العالمة حمد الجا�سر ب�سبب العالقة التي كانت تجمعهم،
وحاف ��ظ على نهج ��ه ومجل�سه وتعل ��م منه ،و�س ��ار التلميذ على
خط ��ى �شيخ ��ه الجا�سر فنهج نهجه ،وحاف ��ظ على طريقته في
مو�ضح ��ا �أن البواردي م ��ن �أوائل من حم ��ل نبرا�س
الت�ألي ��ف،
ً
ال�صحافة في البالد وبالذات المنطقة ال�شرقية.
و�أ�ش ��اد الأ�ستاذ حم ��د القا�ضي بالقائمي ��ن على المهرجان
الوطني الـذي لم يعد يهتم بالتراثية فقط بل يكرم ال�شخ�صيات
الثقافي ��ة كن ��وع من التقدير لتعلم الأجي ��ال القادمة ما قدمته
هذه القامات الوطنية ودورها في النه�ضة الثقافية.
كم ��ا ا�ستعر�ض الأ�ستاذ محمد الق�شعمي بداياته ال�صحفية
وال�صعوبات الت ��ي واجهها عند �إ�صداره لمجلة الإ�شعاع فنجده
يفتت ��ح العدد الخام�س ع�شر من "�أخبار الظهران" ال�صادر في 15
من المحرم 1375هـ بعنوان "الإ�شعاع الأول" ،وكان قد �صدر العدد
الأول من �صحيفة "الإ�شعاع" ل�صاحبها الأ�ستاذ �سعد البواردي في
مطلع هذا العام ف ��ي المنطقة ال�شرقية ،وقبل هذا التاريخ بثمانية
�أ�شهر �ص ��در العدد الأول من جريدة “�أخب ��ار الظهران” التي هي
�أول جري ��دة �صدرت في هذه المنطقة ،وم ��ا بين هذين التاريخين

ف َّك ��ر بع� ��ض ال�شب ��اب المثقفي ��ن ف ��ي ه ��ذه المنطق ��ة ف ��ي �إ�صدار
جرائ ��د �أ�سبوعية ومج�ل�ات �شهرية تعال ��ج �أدواء مجتمعنا ,وتن�شر
عل ��ى �صفحاتها نت ��اج �أدبائنا ,وتكون �أداة فعالة ف ��ي ن�شر المعرفة
المعوج على ق ��در الم�ستطاع وبح�سب
والتوجي ��ه ال�صحي ��ح وتقويم
ّ
الإمكانات.
وق ��د اف َتتح العدد الأول من "الإ�شعاع" بعن ��وان "هذا الإ�شعاع"
تن�س يا �صديق ��ي الق ��ارئ �أنَّ الم�شعل الذي
واختتم ��ه بقولـ ��ه« :وال َ
�سنحمله من �أجلك � ٌ
أبي�ض كالأمل الذي نعي�ش به ,والم�شعل يحوجه
الوقود الذي ي�ستم ُّد منه قواه ,والوقود الذي ننتظره منك� :صراحةٌ
ف ��ي التعبير ,ونزاه ٌة ف ��ي النقد ,واالتج ��ا ُه معنا �إل ��ى ركب الحياة
المندف ��ع القوي لكي ن�سير� .سدَّد اهلل الخط ��ى ،وجزى الم�س�ؤولين
خي ًرا� -س.ب».
ولكون �شقراء م�سقط ر�أ�سه ,فلع ِّلي �أ�شير �إلى �شي ٍء من �أخبارها
التي وردت في بع�ض �أعداد “الإ�شعاع” قبل خم�سين عا ًما.
و�أ�شارت الأ�ستاذة �سارة الر�شيدان في مداخلة لها ب�أن البواردي
البواردي �شاع ٌر يحمل ق�ضية و�شكرته لما جاد بعطائه الأدبي.
و�أو�ضح ال�شاعر عبداهلل زيد ب�أن البواردي م�صدر فخر للوطن
جدا �أن يو�ضع الو�سام على �صدره في حياته تقدي ًرا له.
وجميل ٍ
وفي الخت ��ام �ألقى المحتفى به الأ�ستاذ �سعد البواري كلم ًة ع ّبر
فيها عن امتنانه و�شكره للجميع.
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عاشق الوطن األديب سعد البواردي
مستح ّق من المهرجان الوطني للتراث والثقافة
وتكريم
ُ
ِ

أ .حمد القاضي

هن ��اك رواد من �أبناء ه ��ذا الوطن حفروا
ال�صخ ��ر ,وكاب ��دوا المعاناة لخدم ��ة وطنهم
عل ��ى الم�ستويات كاف ��ة ,التنموي ��ة وال�صحية
والثقافية واالقت�صادية.
وف ��ي الميدان الثقافي برزت �أ�سماء كبيرة
المنجز الأدبي وال�شع ��ري وال�صحفي
بل ��ورت َ
للإن�س ��ان ال�سع ��ودي ,ومنه ��م من انتق ��ل �إلى
رحمه اهلل تعالى كال�شيخ حمد الجا�سر ,وابن
خمي� ��س ,والجهيمان ,و�أحم ��د ال�سباعي ,و�آل
حاف ��ظ ,ومحمد فقي ,وعبدالرحمن العب ِّيد..
وغيرهم كثير.
▪️▪️▪
وق ��د ُو ِّف ��ق المهرج ��ان الوطن ��ي للت ��راث
والثقاف ��ة باختي ��ار �شخ�صية ثقافي ��ة متميزة
و�أح ��د ه�ؤالء الرم ��وز وال ��رواد ,لتكريمه هذا
الع ��ام وتقدي ��ر ن�ضال ��ه الثقافي ف ��ي بدايات
االنطالق ��ة الثقافي ��ة لدين ��ا� ,أال وه ��و الأديب
ال�شاع ��ر �سع ��د الب ��واردي ,ال ��ذي ُي َع� � ُّد �أح ��د
الأ�سم ��اء الت ��ي خدمت ال�صحاف ��ة في بالدنا
أ�سي�س ��ا وعم�ل� ًا ,و�أ�سهم ��ت ف ��ي العط ��اء
ت� ً
ال�شعري ,فقد كان من الأوائل الذين �أ�صدروا
دواوين �شعري ��ة حظيت بعناية النقاد ومتابعة
الأدب ��اء داخل بالدنا وخارجها ,وا�ستمر قلمه
ي�سه ��م في خدمة الوطن عب ��ر الر�أي والفكرة
والم�شارك ��ة في النق ��د المو�ضوعي الذي ين ِّبه
�إلى الخط�أ وي�سدِّ د م�سيرة التنمية.
ح�سا
�إن ل ��دى �شاعرنا الأ�ستاذ الب ��واردي ًّ
وطن ًّي ��ا غام ًرا من ��ذ بواكير عطائ ��ه ال�شعري,
و�س�أخت ��م مقالتي عن ��ه بهذه الق�صي ��دة التي
تفي� ��ض ح ًّب ��ا لوطن ��ه من ��ذ بداي ��ة تعامله مع
الكلم ��ة ,لق ��د َنظ َمها من ��ذ ع�ش ��رات ال�سنين
وتحدَّث فيها ب�إبدا ٍع عن ع�شقه لوطنه وفدائه
له وهيامه به ��ذه ال�صح ��راء وعرائ�سها .وقد

وجه الق�صي ��دة لأول رائدة ف�ضاء دارت حول
َّ
وج�سد فيها م ��ا �سترى
الأر� ��ض “فلنتين ��ا”َّ ,
في بالده المملكة العربي ��ة ال�سعودية :مدنها
وقراها و�صحاريها وم�ساجدها.
▪️▪️▪
تلك بالدي يا فلنتينا*
فلنتينا
يا زهرة الفولغا
يا بعثة الأر�ض �إلى الف�ضاء..
و�أنت تع ُبرين الكون
في مركبة الهواء..
عيناك �شي ًئا..
هل �أب�صرتْ
ِ
ا�سمه "ال�صحراء"..
رمل �أحمر
كثبان ٍ
يدْعونه "الدهناء"..
نخل..
غابات ٍ
ا�سمها "القطيف" و"الأح�ساء"..
وبلد ًة ناع�س َة الجفنين..
ا�سمها "�شقراء"..
وبئ َر ماء..
�آبا َر ماء..
عمقها �شي ٌء بعيد..
دون ماء..
▪️▪️▪
عيناك يا فلنتينا
هل �أب�صرتْ
ِ
و�أنت تع ُبرين الكون
في مركبة الف�ضاء..
م�ساجدًا ي�ؤ ُّمها العباد..
عاج َلها الح�صاد..
مزارعً ا َ
مراب ًعا تزهو بها البالد..
م�صان ًعا ُتقام كالعماد..
هياك ًال..
تحكي لنا تاريخ عاد
عيناك يا فلنتينا
هل �أب�صرت ِ
و� ِأنت تع ُبرين الكون
في مركبة الف�ضاء..
َ
نفط تنفث اللهيب
حقول ٍ

تذيبـه..
لينتهي لهيبـُه �إلى ذهب
مبان رحبة..
�إلى ٍ
ال تقبل ال َّن َ�صب
كروم..
�إلى ٍ
مط ُر الظم�آنَ بالعنب
ُت ِ
�إلى ذهب
▪️▪️▪
عيناك يا فلنتينا
هل �أب�صرتْ
ِ
و�أنت تع ُبرين الكون
في مركبة الف�ضاء
�أ�ضوا َء مكة ..والمدينة
وحمائم الحرم الأمينة
َ
والناقلين الما َء فوق ظهورهم
بخطى متينة
ً
والدرب ممت ٌّد ل َن ْج ٍد
اله ًثا عبر الدفينة
عبر الرمال الحمر
م�ض�ض �أمينة
ت�ستوحي على ٍ
▪️▪️▪
عيناك يا فلنتينا
هل �أب�صرتْ
ِ
و�أنت تع ُبرين الكون
في مركبة الف�ضاء..
عت �إلى روابينا
ه َّال تط َّل ِ
ال�س ْمر
�إلى الجباه ُّ
في �صحارينا
�إلى رواد البيت
في وادينا
�إلى �صروح المجد تدعونا
�إلى الخطى لها تنادينا
فتدنينا؟
تلك بالدي يا فلنتينا !!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال�شاعر والأديب الكبير �سعد البواردي.

جائزة الوطن
تن َّقل ف�ؤا ُد الأديب الكبير
�سع ��د ب ��ن عبدالرحم ��ن
�ود ثمانية
الب ��واردي في عق � ٍ
بي ��ن �شق ��راء والطائ ��ف
والخب ��ر والريا� ��ض وبيروت
والقاه ��رة ,ف�أ�صب ��ح �أدب ��ه
مزيج ��ا روح ًّي ��ا
و�إنتاج ��ه
ً
وعاطف ًّيا و�إبداع ًّيا م�ستله ًما
م ��ن ه ��ذه البيئ ��ات ,ف ��كان
ن�سيج ��ا وح ��ده ف ��ي الإث ��راء
ً
أ.د .عبداللطيف احلميد
المعرف ��ي لوطن ��ه ومجتمع ��ه
ومحيط ��ه العرب ��ي ,م ��ن خالل
المقال ��ة ,والدرا�س ��ة النقدية ,والرح�ل�ات ,والأمث ��ال ,وال�شعر الف�صيح
وال�شعب ��ي ,والخواطر .وامتاز نتاجه بالجر�أة وال�صراحة والثقة بالنف�س
وبال�شع ��ور الإن�ساني النبيل بنكهته ال�شقراوي ��ة .وهو يخاطبك في �سياق

منا�صا من االقتناع بما
حديث ��ه بعبارته ال�شهيرة (يا عزيزي) ف�ل�ا تجد ً
يقول.
نبرا�سا يقي�س ب ��ه ال�سلوك
وق ��د جعل �سعد الب ��واردي م ��ن ال�ضمي ��ر ً
الإن�سان ��ي والمجتمعي ,فال�ضمير المرتاح ال�س ��وي الخالي من الآثام هو
المحدد الإيجابي في الم�شاعر الإن�سانية.
والب ��واردي ب�إنتاجه المعرفي والأخالقي المم َّي ��ز جائز ٌة للوطن عبر
حياته المديدة ,والوطن من جانبه يبادله الجائزة عبر اختياره �شخ�صي َة
العام في �أب ��رز محفل ثقافي وطني وعربي في الجنادرية لعام 1435هـ,
برعاي ��ة كريمة من لدن خ ��ادم الحرمين ال�شريفي ��ن الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز �أ َّيده اهلل.
نح ��ن والوطن فخورون بك يا �أ�ستاذ الأجي ��ال ورائد الكلمة الجميلة,
ودم ��تَ �إ�شعاعً ا عل ��ى م ِّر الع�صور� .أم َّد اهلل في عم ��رك ومتَّعك بال�صحة
والعافية والإيمان.

بواردي الحرف
ّ

قب ��ل �أ�سابي ��ع،
وف ��ي لق ��اء مجل�س
�أمن ��اء م�ؤ�س�س ��ة
حم ��د الجا�س ��ر
الخيري ��ة بالأمي ��ر
�سلم ��ان –حفظ ��ه
اهلل -بو�صف ��ه
رئي�س ��ا فخر ًّي ��ا
ً
ل ��ه ،كان �سم� � ُّوه يداعبه
د .عبدالرحمن الشبيلي
بقول ��ه :بواردي ب�ل�ا بندق!
(فالبواردي في العرف االجتماعي وال�شعبي هو حامل البندقية).
�سالحا �أم�ضى من البنادق ،و�أبلغ
والواقع �أنَّ لدى �سعد البواردي ً
م ��ن الب ��ارود ،وهو �س�ل�اح الكلمة ،الذي م ��ا َّ
انفك يرفع ��ه منذ �ستة
�سالحا ال تنق�صه
عق ��ود مجاهدًا به ،في وج ��ه كل خلل اجتماع ��يً ،
ال�صراح ��ة ،وال ي�صد�أ مع الوقت ،وال يتال�شى مع العاطفة ،وال ته ُّزه
�أعا�صير الإحباط.
م ��ن �سوء حظ كاتب هذه ال�سطور �أنه زامل ��ه في العمل التعليمي
والثقافي لكنه لم ينفتح على �أعماق فكره ودواخل �شخ�صيته �إال بعد
�أن تالقيا على �أديم مجل�س حمد الجا�سر بندواته ومنا�سباته ،وكانا
�أقرب ما يكونان �صفا ًء وحميمي ًة عندما ت�ض ُّمهما مراكب الرحالت،
�صاف ،ومجا َل�س ٍة تفيد
رائق ٍ
مزاج ٍ
فهنا يتج َّلى �أب ��و عبدالرحمن في ٍ
أديب يجيد ال�صمت والإن�ص ��ات ،ال يبتذل الطرفة ،وال
الـ ُمراف ��ق ،ل ٍ
يه ��ذي بما ال يع ��رف ،وال يع ِّلق لمج� � َّرد التعلي ��ق ،وال ينتقد من �أجل
االنتقاد ،و�إذا تحدَّث فعبارت ��ه منتقا ٌة موزونة ،وهو وطن ٌّي من�صف،
ط ِّي ��ب ال�سري ��رة ،ال ي�صب ��ر على الخط� ��أ والخطل ،ويط ��رب لجمال
الطبيع ��ة وح�س ��ن التنظيم ،وينعك� ��س مذاقه عل ��ى هندامه وكالمه
وطعامه.
ت�أ َّث ��ر -بق�ص � ٍ�د �أو من دون ��ه -بالع َّالم ��ة حمد الجا�س ��ر ،فم�شى
و�آخ ��رون غيره -م ��ن �أمثال الأدي ��ب عمران محم ��د العمران -على
َ
وحافظ على نهج ��ه ومدر�سته ومجل�سه في وفا ٍء ال ُيبارى،
خطوات ��ه،
وتع َّل ��م منه معايير ال�صراحة ور�سالة ال�صحاف ��ة وم�س�ؤولية الكلمة،
وق ��د كان ��ا ُول ��دا ف ��ي بيئ� � ٍة متقارب ��ة الظ ��روف الحياتية ف ��ي �إقليم
الو�ش ��م ،وفي فمهما ملعقتان من ع�صي ��ر الحنظل ،و�إنْ كان الأخير
(الب ��واردي) عل ��ى ح � ٍ�ال ن�سبي ٍة من ال ُي�س ��ر ،فلقد كان وال ��ده �أمي ًرا
ل�شق ��راء قب ��ل والدته بثالثة عق ��ود ,ثم توفي و�سع ٌد لـ ��م يكن قد بلغ
الثالث ��ة ع�شرة بع� �دُ ،وكان والده �شاع ًرا نبط ًّي ��ا ا�ش ُتهرت له ق�صيد ٌة
قالها في حرب �شقراء مع ابن ر�شيد:
		
المباني تهاوي كل من جاها
ما يفك المباني كود اهاليها
ديرة �صار داها اليوم برداها		
ما ت�صح البالد وعيبها فيها
كان ماتفزع الي�سرى ليمناها		
اعرف �إن ما وطا هذيك واطيها
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األستاذ سعد البواردي  /األديب الرمز
الأ�ست ��اذ الأدي ��ب مجل� � ِة «المعرف ��ة» الف�صلي� � ِة التابع ِة لل ��وزارة ،كما عم َل مدي� � ًرا لإدارة
المجل�س الأعلى
نف�سها ،ثم تولى �سكرتاري َة
�سع ُد البواردي واح ٌد
العالقات العام ِة بال ��وزارة ِ
ِ
ِ
َ
للعلوم والفنون والآداب بالوزارة.
م ��ن رم ��وز الأدب للتعليم ،و�سكرتارية
ِ
المجل�س الأعلى ِ
ملح ًقا ثقاف ًّيا
والثقافة في المملكة وقد عمل الأ�ستا ُذ �سع ٌد بعد ذلك في وزارة التعليم العالي َ
العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،لل�ش�ؤون الإعالمية في ك ٍّل من بيروتَ والقاهرة.
ت َر َّب ��ت عل ��ى �أدب ��ه
َّ
المحط ِات
ول ��و كان المج ��ال ي�سم ��ح بالإطال ��ة لوقفتُ عن ��د بع� ِ��ض
�أجيا ٌل م ��ن ال�شعراء المهم� � ِة ف ��ي حي ��اة �أديبنا الكبي ��ر ،ولتحدث ��تُ بالتف�صيل ع ��ن �أعماله
والمجالت التي كت ��ب فيها ،و�إن لم
الجرائد
والأدب ��اء ومح ِّب ��ي ال�شعري ��ة والنثرية ،وع ��ن
ِ
ِ
أبريل فالأ�ست ��اذ
الثقاف ��ة،
المخ�ص�ص الآن فلع َّل ذلك يكون في منا�سب ٍة �أخرى.
2013م ي�سمح الح ِّيز
َّ
جمادى اآلخرة 1434هـ -
ٌ
ز
متمي
ر
�
�
ع
�شا
د
�
�سع�
ٌ
ٌ
م ��ن � ِأول ما قر�أ ُته للأ�ستاذ �سعد ف ��ي الأدب الحديث ديوا ُنه «�أغني ُة
ع ��رف النا� � ُ�س م
قلب بع�ض المقاطع منه ،وقد ردَّدتُ
الوطنني��� َة�ه الع ��ودة» ,وال �أزال �أحفظ عن ظهر ٍ
ق�صائ� �دَه
ن�صو�ص
�سنوات بع� �َ�ض ما �أحفظه من
�سعد من ُذ
أ�ستاذ ٍ
ٍ
على م�سام� � ِع ال ِ
ِ
�ن
�
ع
�دث
�
ح
الت ��ي تت
بب في ذلك
ال�س َ
�دم ر�ضا ُه ع َّما �سمعه ،ولعل َّ
فل�سطي ��ن والجزائ ��ر ه ��ذا الديوان ف�أعلن عن ع � ِ
يع ��ود �إلى �أنَّ حفظي لم يكن �سلي ًما ،فقد �أكونُ قدَّمتُ و� َّأخرتُ ف�أف�سدتُ
وغيرهم ��ا م ��ن الأقطار
ِ
�كالم �أو �أف�س ��دتُ المعنى� ،أو ربم ��ا �أكونُ قد �أ�ضف ��تُ �شي ًئا من
بع�ضها َن ْظ � َ�م ال � ِ
أ.د .حممد الهدلق
ُ
يزال
وال
نا�ضلت
التي
عندي كما يفعل ُ
بع�ض الروا ِة �أحيا ًنا عندما تخونهم ذاكراتهم.
ينا�ضل من �أجل الحرية .وهو
� ُأول م ��ا ر�أيتُ ال َ
أ�ستاذ �سع ��د البواردي كان في حدود العام � 1373أو
وكاتب �سير ٍة ذاتية،كما �أنه � ً
� ً
أي�ضا
وكاتب مقال ٍةُ ،
كاتب اجتماعيُ ،
أي�ضا ٌ
كاتب ق�ص� � ٍة ق�صيرة .ولعل الق�ص َة الق�صير َة هي التي قادته في مطلع 1474هـ ،وكنتُ وقتها في مدر�سة �شقراء االبتدائية ،وكان �سع ٌد قد �أتى
ُ
حياته �إلى �ساح ��ة الأدب؛ فقد ذكر الأ�ستاذ �سع ٌد �أنه عندما كان ياف ًعا �إل ��ى �شقراء زائ� � ًرا (فيما �أقدِّ ر) ،وكنتُ �أراه يم� � ُّر �أحيا ًنا من �أمام باب
�أعلن ��ت �صحيفة «البالد ال�سعودية» في �أوائ ��ل ال�ستينيات الهجرية من المدر�س ��ة متجهًا �إلى خ ��ارج المدينة للتر ُّي ِ�ض فيما يب ��دو ،وكان َ�س ْم ُته
يقترب منه
طالب المدر�سة ُ
الق ��رن الما�ضي عن م�سابق ٍة للق�ص ِة الق�صيرة ،وعلى ِالرغم من �صغر يوح ��ي بالوقا ِر والهيب ِة ،فما كان �أح� � ٌد من ِ
ُ
بع�ض �أ�ساتذتنا.
ِ �أو
يتحدث معه ،ولع َّله كان في ذلك الوقت في ِ�سنِّ ِ
�س ِّن ��ه ومحدودي ِة ثقافته ف ��ي ذلك الوقت ،فقد دخ ��ل الم�سابق َة بق�ص ٍة
نتاجه الأدبي:
�صفحات ث�ل�اث ،وكان عنوانُ الق�ص� � ِة «على قارعة
ال يتج ��اوز طو ُله ��ا
ٍ
الطري ��ق» ,وقد فاز بالجائ ��زة الثالث ِة لهذه الم�سابق ��ة ,وال �شك في �أنَّ
�أ�ص ��در �سع� � ُد البواردي اثني ع�ش ��ر ديوا ًنا �شعر ًّي ��ا ،و�أكثر من ت�سعة
تحول في حياته الأدبية.
هذا الفو َز كان نقط َة ٍ
ق�ص�ص ق�صيرة .ولدى �سع ٌد م�ؤ َّلفات كثيرة
فات نثري ��ة ،ومجموع َة
م�ؤ َّل ٍ
ٍ
كريم تنتظ ��ر الن�شر ،من بينها :ثالث ��ة ع�شر ديوان �شع ��ر ،وثمانية وع�شرون
ُو ِل ��د �سع ُد الب ��واردي في مدينة �شق ��راء عام 1348ه� �ـ ٍ
لوالد ٍ
عدد من المجموعات الق�ص�صية.
التحق �سع ٌد بالمدر�س ��ة االبتدائية في م�ؤ َّل ًفا نثر ًّيا� ،إ�ضاف ًة �إلى ٍ
تو َّل ��ى �إمارة هذه المدين ��ة .وقد َ
�شقراء وح�صل منها على ال�شهادة االبتدائية ،لكن هذه ال�شهادة لي�ست
�أ -دواوينه ال�شعرية:
ك�شهادا ِتن ��ا االبتدائي� � ِة المعا�صرة ،كان ��ت ال ُتد َرك في تل ��ك الأيام �إال
من بين دواوينه ال�شعرية المن�شورة:
والتعب ور�شح الجبين .وقد التح ��ق بعد ذلك بدار التوحيد في
بالج ��دِّ
ِ
ِ
�-1أغني ��ة العودة -2ذ َّرات في الأفق  -3لقطات مل َّونة � -4صفارة
الطائف ،وبعدم ��ا نجح في ال�سنة الثانية المتو�سط ��ة عاد �إلى �شقراء.
ال�صغر م�س�ؤولي ُة الإنذار
وقد تق َّلبت به ظروف الحياة بعد ذلك ،فواجه ْت ُه من ُذ
ِ
القي ��ام ب�ش� �� ِؤون �أ�سرت ��ه بعد �أن ُتوف � َ�ي وال� �دُه ,ومن �أجل الوف ��اء بهذه
� -5أغني ��ات لبالدي  -6رباعياتي  -7ق�صائد تتوك�أ على عكاز -8
الم�س�ؤولية ُ
يمار�س �أنواعً ا متعدد ًة من المهن ،فمن �أبياتٌ وبيات
ا�ضط َّر �سع ٌد �إلى �أن َ
موظف في �أحد مكاتب
بائع بطيخ� ،إلى عامل ٍ
ميزان في الأح�ساء� ،إلى ٍ
 -9تجربتي مع ال�شعر ال�شعبي (ديوان �شعر �شعبي).
�صاحب امتيا ٍز لمجل� � ِة «الإ�شعا ِع»
أعمال ف ��ي ال ُـخ َبر ،ثم �إل ��ى
ِ
�ال ال ِ
رج � ِ
والمو�ضوعات التي طرقها �سع ٌد في دواوينه مختلفة ولكن يت�صدَّرها
ومح ِّر ٍر لمعظم موادِّها خالل فترة �صدورها في عا َمي 1375و1376هـ،
موظف في وزار ِة الهم الوطني واالجتماعي.
ث ��م �إلى بائ ِع قط ِع غيا ٍر
لل�سيارات في الدمام ،ثم �إلى ٍ
ِ
َ
المع ��ارف .و�أثناء عمل ��ه في وزارة المعارف عم� �ل م�شر ًفا على �إ�صدا ِر
ونثره ،وهو يمتاز
�إنَّ �سع� �دًا قام ٌة �سامق ٌة في �أدبنا ال�سعودي �شع � ِ�ره ِ
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بالقدر ِة على اقتنا�ص الفكر ِة الطائرة ،والكلم ِة المع ِّبر ِة ،وال غراب َة في
هذا ف�سع ٌد بُوارديٌّ ابن ُبواردي.
و�س � َأول امر�أ ٍة �إلى
�شواه ِد هذا
ومن ِ
االقتنا�ص �أنه عندما �أر�سل ال ُّر ُ
ِ
نظم
الف�ضا ِء منذ ما يزيد على �أربعين عا ًما وهي «فاالنتينا تيري�شكوفا» َ
يخاط ُب فيها «فاالنتينا» وي�س�أ ُلها
�سع ٌد ق�صيد ًة تنطق ب�صدق االنتم ��اء ِ
ع َّم ��ا �إذا كان ��ت قد ر�أتْ من ذلك ال ُب ِعد ال�شاه � ِ�ق بال َدهُ .وقد القت هذه
الق�صيدة ا�ستح�سانَ كثيرين ،و�ألهبتْ � َّ
أكف المغارب ِة بالت�صفيق عندما
�ش ��دا بها الأدي � ُ�ب ال�شاع ُر محم ��د العلي في الم�س ��رح الملكي بمراك�ش
�ضم ��ن الأ�سب ��وع الثقافي ال�سعودي بالمغرب ع ��ام 1396هـ ,يقول �سع ٌد
في هذه الق�صيدة:
فلنتينا ..يازهر َة الفولغا
أر�ض �إلى الف�ضاء
يا بعث َة ال ِ
و� ِأنت تع ُبرين الكونَ
في مركب ِة الهواء
عيناك �شي ًئا
هل �أب�صرتْ
ِ
ا�سمه (ال�صحراء)
رمل �أحم َر يدعونه (الدهناء)
كثبانَ ٍ
نخل
ِ
غابات ٍ
ُ
(القطيف) و(الأح�ساء)
ا�سمها
الجفنين
وبلد ًة ناع�س ًة
ِ
ا�سمها (�شقراء)؟
تلك بالدي يا فلنتينا
ب -نتاجه النثري:
من نتاجه النثري المن�شور:
 -1ر�سائل �إلى ن ��ازك -2كلمات للحياة -3حروف تبحث عن هوية
�-4أفكار م�ضغوطة  -5ا�ستراحة داخل �صومعة الفكر (�صدر منه حتى
الآن � 5أج ��زاء ح�سب علمي) َ -6م َث ��ل �شعبي في ق�صة � -7إطاللة على
العالم -8مجموعة ق�ص�ص ق�صيرة.
تكريمه في الجنادرية :29
لق ��د ُو ِّفق القائمون على الجنادرية ف ��ي اختيار الأ�ستاذ �سعد ليكون
ال�شخ�صي ��ة المك َّرم ��ة ه ��ذا الع ��ام (1435ه� �ـ) م ��ع الأدي ��ب عبد اهلل
ال�شباط ،فهني ًئا لهما بهذا التكريم الذي ي�ستح َّقانه عن جدارة.
م َّتع ��ك اهلل بال�صح ��ة والعافية ي ��ا �أبا عبد الرحم ��ن ،و�أ�سب َغ عليك
ِن َع َم ُه الظاهرة والباطنة.

مقتطفات من ال�سرية الذاتية للأديب �سعد البواردي

اال�سم� :سعد بن عبدالرحمن بن محمد البواردي
من مواليد عام 1348هـ بمدينة �شقراء.
�شغل الوظائف التالية في وزارة المعارف بداية من عام 1378هـ وفق الت�سل�سل:
•�سكرتير التعليم الثاني ثم م�ساعد �إدارة البعثات وبعدها �شغل �أربع م�س�ؤوليات هي:
•�إدارة العالقات العامة.
•�إدارة مجلة المعرفة.
•�سكرتارية المجل�س الأعلى للتعليم.
•�سكرتارية المجل�س الأعلى للعلوم والفنون والآداب برئا�سة المغفور له الملك فهد.
•انتق ��ل �إلى بي ��روت كملحق تعليم ��ي لل�ش� ��ؤون الإعالمي ��ة ،و�شغل نف� ��س الوظيفة في
القاهرة حتى تقاعده منذ �أربع وع�شرين عا ًما.
•�أ�صدر مجلة الإ�شعاع ال�شهرية بمدينة الخبر عام 1375هـ حتى نهاية عام 1376هـ.
•�صدر له اثنى ع�شر ديوان �شعر .وت�سعة م�ؤلفات نثرية ،وكت ّيب ق�صة ق�صيرة.
مجموعة العناوين التي لم ت�صدر بعد ..هي على النحو الآتي:
•ثمانية وع�شرون م�ؤلف ًا نثر ًيا.
•ثالثة ع�شر ديوان �شعر.
•ثمانية م�ؤلفات ق�ص�صية.

من �إ�صدارته:
•ق�صائد تتوك�أ على عكاز (�شعر)
•ق�صائد تخاطب الإن�سان (�شعر)
•�صفارة الإنذار (�شعر)
•�أغنيات لبالدي (�شعر)
•رباعياتي (�شعر)
•�إبحار ،وال بحر (�شعر)
•ذرات في الأفق (�شعر)
•لقطات ملونة (�شعر)
•�أغنية العودة (�شعر)
•حلم طفولي (�شعر)
•�أبيات  ..وبيات (�شعر)
•تجربتي مع ال�شعر ال�شعبي (�شعر)
•حتى ال تفقد الذاكرة (نثر)
•ر�سائل �إلى نازك (نثر)
•فل�سفة المجانين (نثر)

•�أجرا�س المجتمع (نثر)
•ولل�سالم كالم (نثر)
•حروف تبحث عن هوية (نثر)
•ثرثر ال�صباح (نثر)
•ا�ستراحة داخل �صومعة الفكر (� 5أجزاء)
•مجموعة مجلة «اال�شعاع»
•كلمات للحياة (نثر)
•�أفكار م�ضغوطة (نثر).
•�إطاللة حول العالم (نثر)
•�شبح من فل�سطين (ق�صة)
•مثل �شعبي في ق�صة (ق�صة)

العدد اخلام�س ع�رش
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سعد البواردي صحف ًيا..
ال �ش ��ك ف ��ي �أنَّ
تن ُّق�ل�ات الأ�ستاذ �سعد
الب ��واردي ف ��ي �صغ ��ره
بي ��ن بلدت ��ه �شق ��راء
وعني ��زة والطائ ��ف
للدرا�س ��ة قد �أ َّثرت فيه
باحتكاك ��ه مع من لديه
اهتم ��ام وتطلُّ ��ع �إل ��ى
الم�ستقب ��ل الأف�ض ��ل,
أ .حممد القشعمي
وتحدي� �دًا �أ�سات ��ذة وطلب ��ة
مدر�س ��ة دار التوحي ��د
بالطائ ��ف وزياراتهم لمك ��ة المكرمة وج ��دةِّ ،
واطالعهم على
ال�صحاف ��ة المبكرة التي كانت ت�صدر وقتها كجريد َتي «البالد
ال�سعودي ��ة» و»المدين ��ة» ومجل َتي «المنهل» و»الح ��ج» وغيرهما
مم ��ا ي�ص ��ل من الخ ��ارج ،وق ��د طبعت ف ��ي ذهن ��ه �أهمية مثل
ه ��ذه الو�سائل الإعالمية ف ��ي فتر ٍة بد�أت فيه ��ا البالد مرحلة
نه�ض ��ة جدي ��دة ومحاولة ج ��ادَّة لمح ��و �آثار الح ��رب العالمية
الثاني ��ة ،وكانت فترة درا�سته ف ��ي دار التوحيد بين عا َمي -66
1368هـ ه ��ي الفترة التي ا�ستعرت فيه ��ا المعارك بين العرب
وال�صهاين ��ة ف ��ي فل�سطين ,وفترة تمل ُمل بع� ��ض الدول العربية
الم�ستع َم ��رة مطا ِلب� � ًة باال�ستق�ل�ال� ،إ�ضاف ًة ِلـم ��ا يتركه بع�ض
الحجاج والمعتمرين م ��ن � ٍأثر في نفو�س من يلتقيهم من �أبناء
المملك ��ة؛ ما خلق لدى الطالب �سع ��د البواردي وبع�ض زمالئه
�شي ًئا من الحما�س والتم ��رد �أحيا ًنا بد ًءا من ا�ستنكار المجازر
ال�صهيوني ��ة في فل�سطين �إلى الإ�ضراب ع ��ن الدرا�سة في دار
التوحيد ب�سبب �سوء التغذية.
في هذه الأثن ��اء توفي والده ال�شاعر عبدالرحمن البواردي
�أمي ��ر �شقراءُ ,
فا�ضط� � َّر �إلى ترك الدرا�سة والع ��ودة �إلى بلدته
الت ��ي قال عنها في ق�صيدته لرائدة الف�ضاء الأولى في التاريخ
فالنتينا ت�شيركوفا الرو�سية:
فلنتينا
يا زهرة الفولغا
يا بعثة الأر�ض �إلى الف�ضاء..
و�أنت تع ُبرين الكون
في مركبة الهواء..
عيناك �شي ًئا..
هل �أب�صرتْ
ِ
ا�سمه «ال�صحراء»..
رمل �أحمر
كثبان ٍ
يدْعونه «الدهناء»..
نخل..
غابات ٍ
ا�سمها «القطيف» و»الأح�ساء»..
وبلد ًة ناع�س َة الجفنين..
ا�سمها «�شقراء»..
 .........تلك بالدي يا فلنتينا
ح ��اول �أن يعتم ��د عل ��ى نف�س ��ه ف ��ي البي ��ع وال�ش ��راء ,ولكن
المجتم ��ع بتقاليده ال يرحم ,فقد �شاه ��ده �أحدهم وهو يجل�س
�إلى جوار كمية م ��ن الفاكهة المحلية (البطيخ) ف�س�أله :لماذا
�أنت هنا؟ فر َّد علي ��ه :لأبيعها! فقال زاج ًرا :قم قامت ع�صبك

وتثنت ركبك ..ولد الأمير يبيع بطيخ؟! ..ال ّ
تف�شلنا� ..إن �شفتك
مرة ثانية فيها ويلك.
بح � َ�ث عن عم � ٍ�ل يقتات من ��ه فلم يجد؛ م ��ا ا�ضطره
لل�سف ��ر �إل ��ى الأح�س ��اء للعم ��ل ف ��ي عم ��ل متوا�ضع ه ��و م�أمور
ميزان �أع�ل�اف الما�شية وبع� ��ض المواد الغذائي ��ة (القفان),
ول ��م ي�ستمر طوي ًال .فقادته قدماه �إل ��ى ال ُـخ َبر حيث عمل لدى
الوجي ��ه عبدالرحمن الق�صيب ��ي ,ثم بائ ًع ��ا لأدوات ال�سيارات
ل ��دى عبداللطي ��ف العي�س ��ى ،وهن ��اك ب ��د�أت مدارك ��ه تتف َّتح،
ولقاءات ��ه ببع� ��ض ال�شب ��اب المثق ��ف تدفع ��ه �إل ��ى مزي � ٍ�د من
الق ��راءة ِّ
واالطالع ومتابعة ما ي�صدر من مطبوعات في الدول
المج ��اورة ومرا�سل ��ة بع�ضها ،وكذل ��ك وجود �شرك ��ة «�أرامكو»
وتج ُّمع ��ات العمال و�صدور ن�ش ��رات تعليمي ��ة توجيهية تو ِّزعها
ال�شرك ��ة عل ��ى عمالها ،وبداي ��ات معرفة المنطق ��ة بالمطابع،
وفي هذا الوقت �ص ��درت مجلة «اليمامة» لل�شيخ حمد الجا�سر
م ��ن القاهرة ,فبد�أ يرا�سلها بما يجود ب ��ه من �أفكا ٍر وخواطر،
وبعد �سن ٍة نج� � ُد جريدة «�أخبار الظه ��ران» ت�صدر من الدمام
عام 1374هـ1954/م وير�أ�س تحري َرها ابن بلدته عبدالكريم
الجهيم ��ان ,يتبعها بعد �أ�شه ٍُر �ص ��دو ُر جريدة «الفجر الجديد»
فنجده يكتب ويتابع ،و�سري ًعا ما تو َّقفت «الفجر الجديد».
ق ��ال الدكتور عبدالعزيز ب ��ن �سلمة في «اليمام ��ة وك َّتابها»
وهو يتحدث عن �أ�سرة تحري ��ر �صحيفة «اليمامة» الأولى -72
1382هـ ..« :يبدو �أنه كان لمثقفين �آخرين �إ�سهامات مهمة في
فترات مختلفة من حي ��اة ال�صحيفة ،ومن بين ه�ؤالء الكاتبان
�سعد الب ��واردي وعبدالكري ��م الجهيمان ،كما ي ��دل على ذلك
ع ��دد المقاالت التي �أ�سهما بها ,» ..وذكر في الهام�ش �أن �سعد
البواردي قد �ضرب رق ًما قيا�س ًّيا في عدد المقاالت والق�صائد
المن�ش ��ورة لكات ��ب واحد ف ��ي ال�صحيفة� ،إذ جاء ف ��ي المرتبة
المخ�ص�ص
الأولى بواق ��ع  211مقا ًال وق�صيدة ،وف ��ي الجدول
َّ
لع ��دد المق ��االت والق�صائ ��د والق�ص�ص لكل كات ��ب جاء �سعد
الب ��واردي ف ��ي المقدمة ,متقد ًم ��ا حتى على رئي� ��س تحريرها
ال�شيخ حمد الجا�سر.
فال ��ذي نحتفي به وهو الأ�ستاذ �سع ��د البواردي كان
له مكانة مرموقة في جريدة «اليمامة» ،وم�شاركاته الم�ستمرة
لم تقت�صر على ن�شر المقاالت والق�صائد والق�ص�ص فقط ,بل
نج ��ده يكتب � ً
أي�ضا بع�ض افتتاحيات الجريدة ,ففي العدد 113
نجده يكتب تحت عنوان« :حقوق الإن�سان كما عرفها اال�ستعمار
ف ��ي الجزائر» ،ويكتب في العدد الذي يليه بعنوانُ « :مهدى �إلى
ي ��وم الجزائر! ..بطل من الجزائر» ,وف ��ي العدد  178بعنوان:
«كلم ��ة اليمام ��ة :اقت�صادنا ف ��ي مه � ِّ�ب الريح» وو َّقع ��ه با�سمه
الم�ستعار «�أبو نازك» ينتقد في ��ه م�شروعات �إنتاج المرطبات،
وذكر م ��ن بينها بيب�س ��ي كوال وكوكاك ��وال و�سينالك ��و وليمانكو
وق ��ازوزة �سف ��ن �أب وبوب ��ل �أب ,وق ��ال �إن تل ��ك الم�شروع ��ات
ت�ستنزف �أموال البالد وال تخدم الو�ضع االقت�صادي فيه .وفي
الع ��دد  193بتاري ��خ 1379/4/23هـ المواف ��ق 1959/9/25م
يفتتح العدد بمو�ضوع «�إيمان بالمبد�أ نحو تعليم البنات» وذلك
لقرب افتتاح مدار�س للبنات ب�شكل ر�سمي بالمملكة.
ويقول ابن �سلمه �إن البواردي قد انتظم كات ًبا في «اليمامة»
ابتدا ًء من العدد  32في  19رم�ضان 1375هـ الموافق � 29أبريل
1956م بمقال ��ة «فرن�س ��ا ود�ستورها في الحي ��اة» ,وكان قبلها
ين�ش ��ر في «اليمام ��ة» في ر�سائل الق ��راء ،وا�ستمر حت ��ى �أن�ش�أ
حم ��د الجا�سر م�ؤ�س�س ��ة اليمامة ال�صحفي ��ة ف�أ�صبح البواردي
نائ ًبا لرئي�س تحرير �صحيف ��ة «اليمامة» ويتولى الإ�شراف على
تحريرها في فترة �سفر الجا�سر خارج المملكة.

ونج� � ُد الدكت ��ور عب ��داهلل الحي ��دري يترجم للب ��واردي في
«قامو� ��س الأدب العرب ��ي الحدي ��ث» قائ�ل ً�ا�« :إنه م ��ع مزاولته
للعم ��ل وا�ص َل تعليم ��ه الذاتي بالقراءة ِّ
واالط�ل�اع» .وعن مجلة
«الإ�شع ��اع» قال �إنها «كانت ُتعن ��ى عناية خا�صة بالأدب العربي
�شع ًرا ونث ًرا وبالمو�ضوعات االجتماعية والقومية ..وبعد تو ُّقفها
ا�ستم� � َّر عط ��ا�ؤه ال�صحفي في معظم ال�صح ��ف ال�سعودية وقد
كت ��ب زوايا ُعرفت با�سمه منها :م ��ن النافذة ،الباب المفتوح,
م ��ع النا�س ،ال�سالم عليكم� ،أف ��كار م�ضغوطة ،ا�ستراحة داخل
�صومع ��ة الفكر» .وق ��ال�« :إن الب ��واردي يميل ف ��ي مقاالته �إلى
اللفظ القريب من ال�شاعرية م ��ع �سهول ٍة في الأ�سلوب وم�سح ٍة
من ال�سخرية».
و�إل ��ى جانب كتاباته نجده �أح ��د �أع�ضاء �أ�سرة تحرير مجلة
«المعرف ��ة» الت ��ي �أ�صدرته ��ا وزارة المعارف بي ��ن عا َمي -79
1381ه� �ـ ،كما عم َل في المكت ��ب التعليمي ال�سعودي في بيروت
و�أ�صدر منه مجلة «علمية» في مطلع عام 1967م.
وم ��ن كتاباته الأدبية ن�ست�شهد بما كتبه في �صحيفة «حراء»
ع ��ام 1377هـ ح ��ول ال�شعر المنث ��ور ,فقد طرح ��ت ال�صحيفة
مو�ض ��وع «�أدبنا ف ��ي معت ��رك الآراء» بد ًءا من الع ��دد  50ليوم
ال�سب ��ت  25ربي ��ع الأول 1377ه� �ـ المواف ��ق � 19أكتوبر 1957م
�شارك فيه عد ٌد من الأدباء والنقاد ,نذكر منهم :محمد �سعيد
العام ��ودي ،وعبدالكري ��م الجهيم ��ان ،وعبداهلل ب ��ن خمي�س،
ومحم ��د ال�سليمان ال�شب ��ل ،والأمير عب ��داهلل الفي�صل ،و�سعد
الب ��واردي الذي ق ��ال ر�أيه في ال�شعر المنث ��ور« :ر�أيي في ذلك
ه ��و ر�أيي ف ��ي المقالة �سواء ب�س ��واء ،وقارن ُت ��ه بالمقالة لأني ال
�أعتب ��ر (ال�شعر المنثور) �شع ًرا ،فال�شع ��ر ال يكون �إال م�شعو ًرا،
مرادفات ال
القامو�س العربي �أن ي�ص ��ف بال�شعر
وم ��ا ا�ست�ساغ
ٍ
ُ
ت�ض ُّمها قافية وال وزن� ،إال �أن ��ه تحت ت�أثير المدر�سة الإبداعية
الحديثة التي غزت عا َلمنا ال�شرقي �أخذ المترجمون العرب في
ترجمة الق�صائد الغربية وطرحها �أمام �أنظار القراء كق�صائد
ل�شع ��راء الغرب ،ووجد كثي ٌر من هواة ه ��ذا النوع مجا ًال �سه ًال
هي ًنا للتعبي ��ر وللت�صوير ،وعلى العم ��وم فال�شعر المنثور -كما
ُي�س َّم ��ى� -إن هو �إال تقلي ��د جديد في عال ��م الأ�ساليب والتعبير
فق ��ط� ،إذ ال يجوز لنا �أن نق ��ول �إنه مذهب من مذاهب ال�شعر،
�إال �أنه في الوقت نف�سه �ش ��ي ٌء له معنويته ومق ِّوماته بمقدار ما
يحوي ��ه من قوة و�إ�شراق وخدم ��ة لق�ضايا النف�س� ،أما ر�أيي فيه
فيتوقف على ما يحويه من �إجادة وخ�صب ك�ش�أن غيره في �أدب
المقالة �أو الق�صة �أو ال�شعر».
منتجا
و�أ�ستاذنا البواردي �-أطال اهلل عمره -اليزال ً
ومتوق ��د الذهن ,فه ��و يكتب �أ�سبوع ًّي ��ا في «المجل ��ة الثقافية»
تح ��ت عن ��وان« :ا�ستراح ��ة داخ ��ل �صومع ��ة الفك ��ر» ,و�شهر ًّيا
ف ��ي «المجلة العربي ��ة» تحت عنوان« :ما ق� � َّل ّ
ودل» ,وفي مجلة
«الحر� ��س الوطني» تحت عنوان�« :أفكار م�ضغوطة» ..وغيرها,
وله �إ�سهامات ثقافية �أخرى داخل المملكة وخارجها.
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م ��ع �إطاللة عام 1375هـ �أ�صدر الأ�ست ��اذ �سعد بن عبد الرحمن البواردي ،من الخبر ،مجلة (الإ�شعاع) التي عدت �أول مجلة �أدبية اجتماعية،
حي ��ث كانت ت�ص ��در �شهريا ،وقد �شهدت �إقبال لفيف من الأدباء الذين �أثروا �صفحات هذه المجل ��ة من المنطقة ال�شرقية ،وغيرها من المناطق
الأخ ��رى� ،إال �أن (الإ�شع ��اع) حظي ��ت بريادة �أدبية ف ��ي المنطقة ال�شرقية ب�صفة خا�ص ��ة ،فقد ا�ستطاعت المجلة في دورته ��ا ال�شهرية �أن تحظى
بح�ض ��ور �أدبي وثقافي� ،إل ��ى جانب ما ا�ستطاعت �أن تلبيه من اهتمامات القراء من جانب ،وتتابعه من ق�ضايا اجتماعية محليا وعربيا من جانب
�آخ ��ر ،مم ��ا جعل المجلة حافلة بالإبداع الأدبي والط ��رح الثقافي ،الذي تجلى فيما كتبه الأدباء ،و�أ�سهموا به م ��ن ثقافة وفكر ون�صو�ص �إبداعية،
�شعرية و�سردية� ،إلى جانب ما ت�ضمنته �أعداد المجلة من فنون �صحفية كانت تزخر بعطاء الكلمة ،وفاعلية الأدب ،وحيوية الأديب في وقت تندر
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م
في ��ه ال�صحاف ��ة ،وت�شح فيه المناب ��ر الثقافية� ..إال �أن هذا الح�ضور الأدب ��ي والثقافي الذي �سجلته (الإ�شعاع) في المنطق ��ة ال�شرقية� ،إلى جانب
(�أخب ��ار الظه ��ران) و(قافلة الزيت) �أو �شقيقاتها في الحجاز كما نج ��ده في (�صوت الحجاز) التي جاءت امتدادا ل (بريد الحجاز) �أو �صحيفة
(الق�صي) ال�صادرة بالق�صي ،ومجلة (المنهل) وغيرها من �صحافة الأفراد ما كان ليتم لها ح�ضور لوال ذلك المناخ الثقافي ،والبناء الح�ضاري
ال ��ذي �أر�س ��ى دعائمه ،الم�ؤ�س�س له ��ذا الكيان الملك عبدالعزي ��ز -رحمه اهلل -فلقد �أخذت الحرك ��ة الثقافية تت�سارع في نموه ��ا� ،ضمن م�سيرة
ح�ضارية �شاملة� ،أخذت بواكير تزداد ظهورا وازدهارا في ظل االهتمام بالحركة التعليمية كمنطلق �أ�سا�س لبناء الإن�سان ال�سعودي.
مجلة الإ�شعاع التي جمعت جميع �أعدادها في �إ�صدار واحد من القطع الكبير ،عن دار المفردات ،جاءت بمثابة ال�شاهد الأدبي ،لفترة زمنية
ربم ��ا ل ��م تتجاوز العامين -امتدت م ��ن 1955م وحتى 1957م� -إال �أنها ا�ستطاعت �أن تدون للقارئ اليوم ال�ش ��يء الكثير ،الذي يطلعه على ما هو
ابع ��د م ��ن العامين بكثير ،عندما يعود في عام 1431ه ليت�صفح �أعداد هذه المجلة ،ويقر�أ في فنونها ال�صحفية الأدب والفكر والثقافة ،لي�ستظهر
من خالل �أعداد المجلة �صورة حية من �صور تطور الحركة الثقافية في بالدنا.
�إن المت�صف ��ح للمجل ��ة الب ��د و�أن يظهر له ما كان ��ت تمثله من �إ�سهام ور�صد لواقع الحي ��اة الأدبية والثقافي واالجتماعية ف ��ي بالدنا �إبان فترة
�صدوره ��ا� ،إل ��ى جانب ما تج�سده المجلة من نموذج يعك� ��س ما قدمه الأدباء خالل مرحلة �صحافة الأفراد في المملك ��ة� ،إ�ضافة �إلى ما �أ�سهم به
كت ��اب ه ��ذه المجلة و�شقيقاتها في الظهران ومكة المكرمة وجدة والق�ص ��ي والمدينة المنورة مما قدمه ر�ؤ�ساء وهيئة التحرير ،بم�ساهمة �شعراء
وقا�صين وكتاب ،ر�صدوا بالق�صة والق�صيدة والمقالة والر�أي.

حروف تبحث عن هوية
ٌ
مقاالت مخت�صرة تتناول عددًا من المو�ضوعات ,وبلغ عددها
ه ��ذا الكت ��اب هو �أحد الكتب التي �ض َّمت �آرا ًء و�أفكا ًرا للأديب �سعد الب ��واردي على �شكل
ٍ
في الكتاب  299مقالة.
يقدر �أح ٌد على �إثبات هويت ��ه دون �أن ير�سم له ًّ
خطا يك�شف عن م�ساره وي�شير
وق� �دَّم الم�ؤل ��ف لكتابه
بكلمات قال فيه ��ا« :دون هوية يكون ال�ضياع ..لن ِ
ٍ
�إليه..
أح�ضان تحنو عليه ,وتعلن عن �شرعية ميالده ,حتى الحروف ..وهي �صدى ِلـما يعتمل في النف�س الباطنة� ..إنها �أحيا ًنا
�إنه االنتماء ..و�إنه االرتماء في � ٍ
بدوره ��ا تبح ��ث عن هوية ,وعن مطية تحملها من عالم المجهول �إلى عالم المعقول الممكن تعريف ��ه ..ولهذا تراكمت هذه الحروف بهدوئها و�صخبها..
ب�صوابها وخطئها ..بحلوها وم ِّرها .تبحث عن هوية ت ِل ُج بها �أبواب الت�شخي�ص بح ًَثا عن ال�سالمة الممكنة ..والتعريف الممكن ..ولكي ال تفقد ذاكرتها».
الت له في ق�ضايا
ي�سي ��ر الكت ��اب عل ��ى نهج ٍ
عدد من كتب الم�ؤلف مثل «�أف ��كار م�ضغوطة» ,و»كلمات للحياة» من حيث كون هذه الكتب تحت ��وي على ت�أ ُّم ٍ
متع ��ددة ,ذاتي ��ة وجدانية واجتماعية و�سيا�سية وفي ال�ش�ؤون العامة ,يودعها خواطره وقناعاته وع�صارة تجاربه والنتائج التي و�صل �إليها بعد طويل نظر,
وقد َّ
�ساخر �أحيا ًنا.
تغ�شت ب� ٍ
أدبي ُعرف به الم�ؤلف ,وت�أتي في َل ٍ
بو�س جا ٍّد �أو ٍ
أ�سلوب � ٍّ
وقد �صدر هذا الكتاب عن نادي المنطقة ال�شرقية الأدبي بالدمام في عام 1419هـ1998/م (وهو الإ�صدار ال�سابع والع�شرين للنادي) ,وجاء في 312
�صفحة من القطع المتو�سط.

أفكار مضغوطة

كتاب ي�ضم  134مقالة ,بحيث تتناول المقالة الواحدة �أكثر من مو�ضوع� ,إما على �شكل
عنوان هذا الكتاب للأديب �سعد البواردي ين ُّم عن فحواه ,فهو ٌ
تحليل و�إي�ض ��اح و�إقناع ,وتعددت المو�ضوعات بين ذاتية ومو�ضوعية واجتماعية وت�أملية و�سيا�سية ,يقدِّ م فيها الم�ؤلف ر�ؤيته حول
�ول مخت�صر ,و�إما مع ٍ
ق� ٍ
أ�سلوب ج َّذ ٍاب يتنا�سب مع التكثيف والإيجاز الذي
ٍ
كبير من الق�ضايا؛ ما يحفز القارئ على �إعمال الفكر في �ش�ؤون الحياة المختلفة .وجاء الطرح ب� ٍ
عدد ٍ
رامه الم�ؤلف.
أف�سر الماء بالماء� ..إنها مج َّرد �أفكار م�ضغوطة وكف ��ى! ما �أتمناه �أن تكون مريحة ومربحة» .و�أ�شار الم�ؤلف �إلى �أن
وق� �دَّم الم�ؤ ِّل ��ف للكتاب بقوله« :لن � ِّ
«جميع هذه المواد من�شورة في مجلة «الحر�س الوطني»ُ ,طبعت كما هي في حينها دون تبديل وال تعديل في مجرى �أحداثها ,ونهاياتها ,وما طر�أ عليها من
بكلمات للنا�شر على الغالف الخلفي يقول فيها�«« :أفكار م�ضغوطة»
تغيرات ,باعتبارها ت�سا�ؤالت مطروحة تجا َو َزها و�أجاب عليها الزمن» .واخ ُتتم الكتاب
ٍ
مق ��االت فكري ��ة تعالج ق�ضايا الإن�س ��ان والأوطان .اتخذ الكاتب الأدب ركا ًبا �إل ��ى ق َّرائه ,وتجارب الأمم �إ�ضاء ًة لطرحه ,وراع ��ى ال�ضغوط المهيمنة على
الإن�س ��ان فاعتم ��د الإيجاز والتكثي ��ف ,محتر ًما بذلك ذائقة القارئ ووقته .في هذا الكتاب فك ٌر و�أدب ومعرف ��ة وت�أريخ وتجارب من حياة الأممُ ,تغ ِني عن
كثير من الم�صادر المت َرفة بالذاتية والأدلجة الحادة».
ٍ
�صدر هذا الكتاب عن دار المفردات للن�شر والتوزيع بالريا�ض عام 1433هـ2012/م ,ويت�ألف من � 343صفحة من القطع المتو�سط.

العدد اخلام�س ع�رش
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كتاب« :كلمات للحياة»
�اب ي�ض ُّم خال�صة تجارب وقناعات على �شكل وم�ضات ،جمع فيه ��ا الأديب �سعد البواردي تلك الت�أمالت التي جاد بها يراعه في زاويته الم�شهورة
ه ��و كت � ٌ
في "المجلة العربية" والتي حمل الكتاب عنوانها نف�سه ,وقد جمع فيها بين الفكر والمنطق والفل�سفة والحكمة.
عدد من الق�ضايا والمو�ضوعات ،والمقاالت متعددة
يحوي الكتاب  139مقالة يعر�ض الأديب �سعد البواردي �أفكاره وخواطره و�آراءه ووجهات نظره حول ٍ
وجدان مت� ِّأم ��ل و�إح�سا�س رهيف ،وحي ًنا ت�أتي مو�ضوعية تن ُّم عن ر�ؤي ��ة فاح�صة ِلـما يجري في �ساحات
الأغرا� ��ض ،فه ��ي حي ًن ��ا ذاتية خاطرية يع ِّبر فيها عن
ٍ
الحي ��اة ،وحي ًن ��ا اجتماعية تطرح الم�شكل ��ة وتحلل �أبعادها ,وحي ًنا �سيا�سية �صريح ��ة توحي ب�أحا�سي�س وطنية مخل�صة وم�شاعر عربي ��ة متدفقة ,وحي ًنا ت�أتي
مقاالته ت�أ ُّملية يتحدث فيها عن الكون والنف�س والحياة وعظمة الخالق �سبحانه وتعالى.
وه ��ذه الأن ��واع المتباينة تنتظم بترتيب وتن�سيق تلمح فيه المو�ضوعي ��ة والت�أملية والخاطرية وال�سيا�سية ،وهذا المزج ُيب ِعد ال�س�أم والملل عن القارئ ،فهو
و�سط ب�ستان ومتن َّزه يزدان بكل ما يدخل المتعة والأن�س في نف�س رائيه والمت� ِّأمل في مباهجه.
وق ��د ُو�ضع ��ت �إل ��ى جانب العنوان المقولة« :ال نماء دون م ��اء ..ال حياة دون كلمات» ,وجاء في ا�ستهاللة الكتاب كلم ��ات موجزة تقول« :الكلمات للحياة ال
يف�سر الماء بالماء!! �س�أدعها وحدها تقدِّ م نف�سها دون ُّ
تدخل .ما يمكن �إ�ضافته هو �أن هذه الكلمات بالكامل
تحتمل مقدِّ مات .الذين يقدِّ مون لكلماتهم كمن ِّ
ن�شرته ��ا «المجل ��ة العربية» التي ت�صدر بمدينة الريا� ��ض» .ومن مفاتيح الكتاب المهمة الداعية �إلى قراءة الكتاب وتذ ُّوق م ��ا بين �إهابيه كلماتٌ للنا�شر جاء
أ�سلوب �ساحر يعتمد المبا�شرة عندما تكون المبا�شرة مطلب ًا ،والرمزية وال�سخرية عندما تهيمن الأدبية
فيه ��ا الآتي« :كت � ٌ
�اب جا ٌّد يزاوج بين الفكر والأدب ب� ٍ
على قلم الكاتب ..كلماتٌ تتردد �أ�صدا�ؤها بين �أ�سماع الق َّراء ِلـما فيها من متعة وتجدُّد وغذاء فكري وعلمي ي�ستجيب للذائقة الواعية ،ويل ِّبي تطلعات القراء
رائد م ��ن رواد الأدب ال�سعودي بل والعربيُ ,عرف ب�إبداعاته ال�شعرية والق�ص�صية
كاتب ٍ
عل ��ى مختل ��ف �أذواقهم ُّ
وتوجهاتهم« .كلمات للحياة» تع ِّبر عن ح�س ٍ
كتاب لكل الفئات يهدف �إلى �إ�شاعة الوعي وتنمية المعرفة».
والنقدية واالجتماعية التي تعالج ق�ضايا الإن�سان والمجتمع والوطنٌ .
�صدر الكتاب عن دار المفردات للن�شر والتوزيع بالريا�ض عام 1432هـ2011/م ,وهو يقع في � 331صفحة من القطع المتو�سط.

إطاللة حول العالم
يق� �دّم الكت ��اب مجموعة من التجارب والم�شاهدات الت ��ي قام بها الم�ؤلف لعدد كبير من المدن والمواقع ف ��ي مختلف بالد العالم على فترات
و�سجل انطباعاته و�آراءه ومواقفه.
متباعدةّ ،
وبق ��در م ��ا يتم ّيز الكتاب بالأ�صالة في الطرح ،بقدر ما يك�شف عن قدر كبير من البراعة ف ��ي الت�صوير والدقة في ال�سرد والعر�ض .و ُيع ّد هذا
الكت ��اب م�ص ��د ًرا يك�ش ��ف عن ر�ؤية للعالم تنطل ��ق من زاوية ذات ُبعد ثقاف ��ي وح�ضاري �ش ّكلت بدوره ��ا الر�ؤية المنفتحة عل ��ى العالم بح�ضاراته
وثقافات ��ه و�إرث ��ه الإن�ساني التي يقدّمها هذا الكت ��اب بلقطات خاطفة لعالم كبير ي�ضج بالحركة والحياة ،فيه ما يبهرك وفيه ما ينهرك كما ي�شير
الم�ؤل ��ف �إل ��ى �أنك ت�ستطيع �أن تب�صر نف�سك من خالل منظار الآخرين ومن خالل مر�آتهم وحده ��ا ت�ستطيع �أن تميز و�سامتك �أو قبحك و�شبابك
متفح�صا م�شخ�ص ًا
�أو تجعدات ��ك� ،سالمت ��ك �أو ت�شوهاتك ،ولكي تعرف �أي موق ��ع �أنت و�أي واقع �أنت يجب �أن ت�شد الرحال لتعبر �إل ��ى عالم الغير
ً
مقارن� � ًا بي ��ن �أر�ضية ع�شت عليها وانطلقت منها �إلى �أر�ضية ثانية ذات �سم ��ات مختلفة وحياة مختلفة � ً
أي�ضا تتج�سد هذه الر�ؤية في تلك الرحالت
الق�صيرة المتتالية حول العالم عا ًما بعد عام ناقلة م�شاهد خاطفة و�سريعة كق�صر �أيامها� ،إنها انطباعات �سائح ا�ستقى م�صادره من الم�شاهدة.

كتاب« :داخل صومعة الفكر»
راق ،عمل في ��ه �صاحبه علر نقد
ه ��ذا الكت ��اب لم�ؤلفه ال�شاعر والمفكر الكبي ��ر الأ�ستاذ �سعد البواردي وه ��و كتاب نقدي و�أدبي ٍ
دواوين �شعرية ل�شعراء �سعوديين من الرواد كطاهر مخ�شري وح�سين �سرحان وغيدهم ودواوين ل�شعراء جدد � ً
أي�ضا ،وال�شاعر في
نقدةه �صاحب لغة �أدبية راقية ربما تتفوق على ال�شعر المنقود ،لغة تن�ساب في �سال�سة وتناغم �أدبي جميل يحرك م�شاعر القارئ
ويدخل ��ه داخ ��ل الن�ص ويتفاعل معه ،فال ي�شع ��ر �إال وقد �أنهى ذلك الكتاب دون �أن ي�شعر �إال وقد �أنه ��ى ذلك الكتاب دون �أن ي�شعر،
ف ��ي ه ��ذا النقد تبرز الذائقة الفنية لل�شاعر �سعد البواردي وتطل حكمة ناطقة بما يحمله ذلك المفكر الكبير من تجارب وخبرات
�صقلته ��ا �سن ��وات عمره ،ويبرز فكره معلنا عن �أ�ستاذيته وريادته ،فهو بحق رائ ��د و�أديب ومفكر و�شاعر كبير يندر �أن يجود الزمان
بمثله.
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لقاءات المقهى الثقافي
تاريخ الصوفية في المشرق والمغرب العربي
ناي ��ف العربي ��ة للعل ��وم الأمني ��ة � -أ�ست ��اذ التاري ��خ
الإ�سالم ��ي  ..والأ�ستاذ الدكت ��ور عبدالعزيز الهالبي
 ..في جل�سة مفتوحة عن تاريخ ال�صوفية في المغرب
العربي ،الذي تحدث عنه الأ�ستاذ الدكتور عزالدين
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل 2013م
مو�سى ،م�شي� � ًرا فيه �إلى العوام ��ل التي �ساعدت على
انت�شارها في المغرب ،والم�شرق العربي الذي تحدث
عنه الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز الهالبي  ..ثم تبادل
الح�ض ��ور الحديث عن ال�صوفية في مختلف الأقطار
كي ��ف ن�ش� ��أت وتط ��ورت ،وكي ��ف ت�ضاءل ��ت ف ��ي الفترة
افتت ��ح المقهى جل�ساته الثقافي ��ة بمحا�ضرة قدمها البروف�سور
عزالدي ��ن مو�س ��ى  -عميد كلي ��ة العلوم اال�ستراتيجي ��ة في جامعة الأخيرة مع المد ال�سني ..
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دروس في اللغة
العربية

درو�سا مجانية
يقدم مركز حمد الجا�سر الثقافي ً
في النح ��و في المقهى الثقافي اعتبا ًرا من يوم الأحد
1435 /4/ 2ه� �ـ وي�ستفيد من الدرو� ��س المجموعات
التالية:
 الخريج ��ون م ��ن ق�س ��م اللغ ��ة العربي ��ة والعلومال�شرعية.
طالب الجامعات. طالب المرحلة الثانوية.للتوا�صل� )0503429765( :أ .عبدالمنعم نا�صر

األستاذ الشهيل يتحدث عن حياة الفيلسوف ابن عربي وطريقته
ق� �دّم �سع ��ادة الأ�ست ��اذ عب ��داهلل ال�شهيل ً
عر�ض ��ا موج ًزا
ع ��ن الفيل�س ��وف “ابن عرب ��ي :حيات ��ه وطريقته” ف ��ي لقاء
مفت ��وح �ضمن برنامج المقه ��ى الثقافي التاب ��ع لمركز حمد
الجا�سر الثقافي و�س ��ط ح�ضور من الأدباء والمثقفين م�ساء
الثالث ��اء  16مح ��رم 1435هـ المواف ��ق  19نوفمبر 2013م.
وب ��د�أ بتقدي ��م نب ��ذة موجزة ع ��ن �سيرته الذاتي ��ة فهو محي
الدي ��ن محمد بن علي بن محمد ابن عربي الحاتمي الطائي
الأندل�سي� ،أحد �أ�شهر المت�صوفين الذي لقبه �أتباعه وغيرهم
م ��ن ال�صوفية “بال�شيخ الأكبر” ،بينم ��ا لقبه بع�ض مناوئيه
“بال�شيخ الأكفر” ُولد في “مر�سية” في الأندل�س في �شهر
رم�ض ��ان عام  558ه� �ـ الموافق 1164م ،وتوف ��ي في دم�شق عام
638ه� �ـ الموافق 1240م .ودُفن في �سفح جب ��ل قا�سيون .و�أ�شار
�إلى �أن ابن عربي ُولد من �أب مار�سي و �أم �أمازيغية و يعرف عند
ال�صوفي ��ة بال�شيخ الأكبر ،واحد من كبار المت�صوفة والفال�سفة
مو�ضحا �أنّ �أباه “علي بن محمد من
الم�سلمين على مر الع�صور.
ً
�أئم ��ة الفقه والحديث ،ومن �أعالم الزه ��د والتقوى والت�صوف،
وكان جدّه �أحد ق�ضاة الأندل�س وعلمائها ،فن�ش�أ ن�ش�أ ًة تقي ًة ورع ًة
نقي� � ًة ،وهكذا درج ف ��ي جو عامر بن ��ور التقوى ،في ��ه �سباق حر
م�ش ��رق نحو ال�شرفات العليا للإيمان ،وانتقل والده �إلى �إ�شبيلية

وكان حاكمه ��ا �آن ��ذاك ال�سلطان محمد بن �سع ��د ،وهي عا�صمة
م ��ن عوا�صم الح�ضارة والعلم في الأندل�س .وما كاد ل�سانه يبين
حت ��ى دفع به وال ��ده �إلى �أبي بكر بن خلف عمي ��د الفقهاء ،فقر�أ
عليه الق ��ر�آن الكريم بال�سبع فما �أتم العا�شرة من عمره �إال وقد
�أ�صبح مبرز ًا ف ��ي القراءات ملهما في المعان ��ي والإ�شارات .ثم
�أ�سلم ��ه وال ��ده �إل ��ى طائفة من رج ��ال الحديث والفق ��ه وا�ستقر
�أخي� � ًرا في دم�شق ط ��وال حياته وكان واحدًا م ��ن �أعالمها حتى
مو�ضح ��ا �أن ا�ستع ��داده الفط ��ري ون�ش�أته
وفات ��ه ع ��ام 1240م،
ً
الروحية في ه ��ذه البيئة واختالفه �إلى تل ��ك المدر�سة الرمزية
كل ذل ��ك قد ت�ضافر على �إبراز ه ��ذه الناحية الروحية عنده في

�س ��ن مبكرة فل ��م يكد يخت ��م الحلقة الثاني ��ة من عمره
حت ��ى كان ق ��د انغم�س في �أن ��وار الك�ش ��ف والإلهام ولم
ي�شارف الع�شرين حتى �أعل ��ن �أنه بد�أ ي�سير في الطريق
الروحان ��ي ،وبد�أ ّ
يطلع عل ��ى �أ�سرار الحي ��اة ال�صوفية،
و�أنّ ع ��ددًا م ��ن الخفايا الكونية قد تك�شف ��ت �أمامه و�أن
حياته �سل�سلة م ��ن البحث المتوا�صل عما يحقق الكمال
لتلك اال�ستعدادات الفطرية ،ولم يزل عاكفا حتى ظفر
ب�أكب ��ر ق ��در ممكن م ��ن الأ�س ��رار .و�أكثر م ��ن ذلك �أنه
حي ��ن كان ال ي ��زال في قرطبة قد تك�ش ��ف له من �أقطاب
الع�ص ��ور البائ ��دة م ��ن حكم ��اء فار� ��س والإغري ��ق كفيثاغورث
و�أفالط ��ون وهذا هو �سبب �شغفه باالطالع على جميع الدرجات
التن�سكي ��ة في كل الأدي ��ان والمذاهب عن طري ��ق �أرواح رجالها
الحقيقيين بهيئة مبا�ش ��رة ،وكان ابن عربي �صاحب الفتوحات
المكي ��ة الذي تتبع �أقواله عل ��ى طول الكتاب وفي جميع اجزائه.
وق ��د اختت ��م المحا�ض ��ر بنبذة موج ��زة عن طريق ��ة ابن عربي
ال�صوفي ��ة في مدار� ��س التزكية والتربي ��ة المتفرعة من بع�ضها
ً
م�ستعر�ضا بع�ض ق�صائده
والمرتبطة بوا�سطة ال�سند المت�صل،
الروحانية التي يج�سد فيها فكرة الت�ضاد في ال�صفات.

المعمرين بين سلطة الرواية وغياب اإلثبات
أخبار
ّ
التراج ��م ،وال تمتلك دلي ًال عقل ًيا �أو نقل ًيا مقن ًعا و�أغلبها
ا�ستهج ��ن الأ�ستاذ فائز الحربي -الباحث والمتخ�ص�ص
م�ستوح ��اة من ال�شع ��ر ،وعدّها م ��ن �أحادي ��ث ال�س َمر.
ف ��ي التاري ��خ والأن�ساب -ظاه ��رة مبالغ ��ات الم�سنين الذين
ث ��م عزا وجود تل ��ك المبالغات وتغلغله ��ا في مجتمعاتنا
ال يتو ّرع ��ون ع ��ن الزع ��م ب� ��أنَّ �أعماره ��م ت�ص ��ل �إل ��ى مئ ��ة
المعا�ص ��رة �إل ��ى عدّة �أم ��ور ،م ��ن �أهمها ارتف ��اع ن�سبة
وثماني ��ن عا ًم ��ا ،ف ��ي حي ��ن �أن ��ه ل ��م يتج ��اوز �أحد ال� �ـ 120
الأمي ��ة بي ��ن �أف ��راد المجتم ��ع ،وانخفا� ��ض م�ست ��وى
عا ًم ��ا ف ��ي ال ��دول المتقدمة خ�ل�ال الألف ��ي �سن ��ة الأخيرة،
الت�أهي ��ل المهني والعلمي للعاملين ف ��ي و�سائل الإعالم
رغ ��م تفوقه ��م علينا ف ��ي متو�سط الأعم ��ار المتوقع ��ة ،جاء
عل ��ى مختل ��ف �أنواعه ��ا ،وع ��دم حر� ��ص ال�صحفيي ��ن
ذل ��ك ف ��ي محا�ض ��رة �ألقاه ��ا ف ��ي المقه ��ى الثقاف ��ي التابع
عل ��ى تدقي ��ق المعلومات ،والع ��زوف عن الق ��راءة لدى
لمركز حم ��د الجا�سر ،م�س ��اء الثالثاء � 21صف ��ر 1435هـ.
ال�شع ��وب العربي ��ة واعتمادها على الأخب ��ار المتداولة،
و�أ�شار المحا�ض ��ر �إلى �أن المعلومات الواردة في الم�صنفات
و�ضع ��ف ال ��دور الأكاديم ��ي والر�سمي المتعل ��ق بحماية
التاريخي ��ة القديم ��ة ع ��ن �أخب ��ار المعمري ��ن ف ��ي الجاهلية
والإ�س�ل�ام لي�س ��ت �إال رواي ��ات و�أخب ��ار غير محقق ��ة ،ولي�س تحدي ��د تواري ��خ المولد والوف ��اة ب�شكل دقيق؛ و�أنه ��ا في الغالب
الحقيق ��ة ومحارب ��ة الخراف ��ة ،و�ضع ��ف الثقاف ��ة العام ��ة،
الطع ��ن في ع ��دم دقته ��ا طع ًنا في �أمان ��ة العلم ��اء المذكورين ،تق ��وم على الحد� ��س والتخمين ونق ��ل رواي ��ات الإخباريين دون والمي ��ل �إل ��ى ا�ستم ��اع الق�ص� ��ص والأ�شع ��ار وم ��ا تت�ضمن ��ه من
لك ��ن ال�ضع ��ف يدخلها من وجوه متعددة ،لع ��ل من �أهمها :عدم توثي ��ق �أو تدقي ��ق ولي�س ��ت مح ��ل اتفاق بي ��ن ال ��رواة و�أ�صحاب مبالغ ��ات و�أ�ساطي ��ر ،بد ًال من الق ��راءات التاريخي ��ة والعلمية.
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السعوديون في مجمع الخالدين بالقاهرة

بقلم الدكتور :محمد بن عبدالرحمن الرب ِّيع
ع�ضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة

 - 4الأ�ست ��اذ :محم ��د ب ��ن عم ��ر ب ��ن عقي ��ل (�أب ��و
عبدالرحمن بن عقيل).
-2-

كان عالم ��ة الجزي ��رة العربية ال�شيخ حم ��د الجا�سر –
رحم ��ه اهلل – �أول عال ��م �سع ��ودي ين�ض ��م �إل ��ى مجمع اللغة
العربي ��ة بالقاهرة ع�ضو ًا عام ًال ع ��ام (1378هـ1959 /م)
وق ��د ق ��دم للمجمع بحوث� � ًا ودرا�س ��ات متنوع ��ة و�شارك في
مناق�ش ��ات المجم ��ع ومداوالت ��ه ون�شرت له مجل ��ة المجمع
الكثير من البحوث والدرا�سات(.)1
وبعد �أن �أ�صبح الجا�سر ع�ضو ًا في المجمع �سعى �إلى �ضم
عدد من ال�سعوديين �إلى ع�ضوية المجمع �أع�ضاء مرا�سلين،
وبنا ًء على تر�شيحه انتخبت المجموعة الأولى من الأع�ضاء
المرا�سلين عام (1396هـ1976 /م) ،وهم:
 - 1ال�شي ��خ :عبداهلل بن محمد بن خمي� ��س( )2رحمه
اهلل.

وف ��ي مقابلة مع الفريق يحي ��ى المعلمي – رحمه اهلل –
�أو�ض ��ح كيف ُاختير ع�ضو ًا في المجمع فقال� :إنه بعد �أن زار
المجم ��ع �أه ��دى مجموعة م ��ن م�ؤلفاته ل ��ه دار حديث بينه
وبين الأمي ��ن العام للمجمع – �آن ��ذاك – الأ�ستاذ �إبراهيم
الترزي – رحم ��ه اهلل – ومجموعة م ��ن المجمعيين و�آن�س
منهم رغبة في ان�ضمامه للمجل�س ،ثم حدث �أ�ستاذه عالمة
الجزيرة ال�شي ��خ حمد الجا�سر بذلك يق ��ول المعلمي :كتب
الجا�س ��ر ر�سالتي ��ن �إل ��ى رئي�س المجم ��ع و�إل ��ى �أمينه العام
ير�شحن ��ي للع�ضوي ��ة وق ��د عر�ض ذل ��ك على المجم ��ع ف�أيد
تر�شيحي عدد من الأع�ضاء وفزت بالع�ضوية(.)5
وف ��ي ع ��ام (1423ه� �ـ2003 /م) ان�ض ��م �إل ��ى المجمع
الدكت ��ور :عو�ض بن حمد الق ��وزي ،رحمه اهلل ،ثم الدكتور:
عبدالعزيز بن عثمان التويجري.

 - 2الأ�ستاذ :عبدالعزي ��ز بن �أحمد الرفاعي()3رحمه
اهلل.

وف ��ي العام الما�ضي ان�ضم الدكت ��ور :عبداهلل بن �صالح
العثيمين ع�ضو ًا مرا�س ًال بالمجمع.

 - 3الأ�ستاذ ال�شاعر :ح�سن بن عبداهلل القر�شي ،رحمه
اهلل.

وف ��ي هذا الع ��ام (1435ه� �ـ) انتخب الدكت ��ور :عبداهلل
العثيمي ��ن ،ع�ض ��و ًا عام�ل ً�ا ،كما انتخ ��ب الدكت ��ور :عائ�ض
ال ��ردّادي ،ع�ضو ًا مرا�س�ل ً�ا ،وبذلك يك ��ون كل من الدكتور:
ال�ضبي ��ب والدكت ��ور :العثيمي ��ن ع�ضوين عاملي ��ن ،ومحمد
الرب ّيع ،و�أبو عبدالرحمن بن عقيل ،وعبدالعزيز التويجري،
وعائ�ض الردادي �أع�ضاء مرا�سلين.

وفي خط ��وة الحق ��ة ع ��ام (1417ه� �ـ1997 /م) �ضمت
مجموعة �أخرى وهم:
 - 1الفريق :يحيى بن عب ��داهلل المعلمي( ،)4رحمه
اهلل.
 - 2الدكتور� :أحمد بن محمد ال�ضبيب.
 - 3الدكتور :محمد بن عبدالرحمن الرب ِّيع.

ه�ؤالء الأع�ضاء العاملون والمرا�سلون يح�ضرون الم�ؤتمر
العام للمجمع الذي يعقد كل عام لمدة �أ�سبوعين وي�شاركون
ببحوثهم ومناق�شاتهم بهمة ون�شاط ،ويثبتون للجميع �أن في

المملك ��ة العربية ال�سعودية علم ��اء وباحثين مخل�صين للغة
العربي ��ة لغة الق ��ر�آن الكري ��م والحديث ال�شري ��ف والتراث
الخالد.
-3وفي كل دورة نواجه ب�س�ؤال من المحبين �أين مجمع اللغة
العربي ��ة ال�سع ��ودي ؟! لم ��اذا ت�أخر �صدور نظام ��ه؟ �ألي�ست
ال�سعودي ��ة وه ��ي موط ��ن الع ��رب الأول �أحق ب�أن يك ��ون لها
مجم ��ع لغوي ؟! فنحجج بجواب خجول قريب ًا جد ًا �سي�صدر
نظام المجمع لقد و�ض ��ع نظامه في مجل�س ال�شورى و ُروجع
في هيئة الخب ��راء بمجل�س الوزراء و�إن ��ا و�إياكم لمنتظرون
وع�سى �أن يكون ذلك قريب ًا.
ف ��ي الخت ��ام �أوج ��ه التهنئة لأ�ستاذن ��ا الجلي ��ل الدكتور:
عب ��داهلل العثيمي ��ن عل ��ى التحاق ��ه برك ��ب الخالدي ��ن كما
يح ��ب من�سوب ��و المجم ��ع �أن يطلق على الأع�ض ��اء و�أن يكون
ف ��ي م�شاركته خدمة للغ ��ة العربية من رج ��ل ع�شق العربية
وناف ��ح عنها �شعر ًا ونثر ًا فكتب المقاالت الكثيرة في الدفاع
عنها وا�ستنها�ض همم �أبنائه ��ا للمحافظة عليها واالعتزاز
به ��ا و�أبدع الق�صائ ��د الجميلة ف ��ي ع�شق العربي ��ة والتغني
بعبقريته ��ا وروائع الإبداع والجمال ف ��ي �ألفاظها وتراكيبها
ف�أه�ل ً�ا و�سه�ل ً�ا بك ي ��ا عالمنا الجلي ��ل ويا �شاعرن ��ا الكبير
ف ��ي محفل م ��ن محاف ��ل العلم م ��ع زمالئ ��ك و�إخوانك من
ال�سعوديي ��ن؛ ولعلنا – نحن ال�سعوديي ��ن – مجتمعون نقوم
ول ��و ب�شيء م ��ن الدور ال ��ذي كان يقوم به عالم ��ة الجزيرة
ال�شي ��خ حم ��د الجا�س ��ر ف ��ي المجمع ال ��ذي ب ��كاه الأع�ضاء
وافتقدوا تعليقات ��ه وت�صويباته لأعمال المجمع وبخا�صة ما
يتعلق بالجزيرة العربية تاريخ ًا وجغرافية و�آثار ًا ورجا ًال.
و ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
		

الهوام�ش
(� )1سبق �أن �ألقيت محا�ضرة في خمي�سية الجا�سر بعنوان :الجهود العلمية لل�شيخ حمد الجا�سر في مجمع اللغة العربية بالقاهرة بتاريخ 1425/8/22هـ ون�شرت المحا�ضرة في كتابي «من ح�صاد المنتديات».
( )2انظر كتابي :عبداهلل بن خمي�س في مجمع الخالدين ،مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز1434 ،هـ.
( )3انظر محا�ضرة لي بعنوان :الرفاعي في مجمع الخالدين �ألقيت في ندوة الوفاء بالريا�ض في 1426/11/21هـ.

(� )4شاركت ببحث عن الفريق المعلمي �أديب ًا ولغوي ًا في ندوة تكريمه في المهرجان الوطني الخام�س ع�شر للتراث والثقافة عام 1420هـ ون�شر البحث في كتابي «من ثمرات المنابر».
( )5انظر :مجلة الأدب الإ�سالمي ،العدد الثاني ع�شر� ،ص .14 :
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أخبار الرواد
رواد مركز حمد الجاسر في رحلة علمية إلى جورجيا
نظ ًرا �إلى �أهمية الرحالت العلمية
ف ��ي ا�ستك�ش ��اف الأمكن ��ة والمواقع
والآث ��ار ف ��ي مناط ��ق مختلف ��ة م ��ن
1434هـ  -أبريل 2013م
جمادى
اآلخرةوالجزيرة
ال�سعودية
المملكة العربية
اهتم المركز
العربي ��ة والعالم؛ فقد َّ
بتنظيم بع�ض الرح�ل�ات العلميـــــــة
واال�ستك�شــــافي ��ة لمن�سوبيه؛ بهدف
التع� � ُّرف �إل ��ى المعال ��م التاريخي ��ة
وال�شواه ��د الح�ضاري ��ة الت ��ي تزخر
به ��ا المنطق ��ة ,وتخ�صي ��ب �آف ��اق
المعرف ��ة والت�أ ُّمل والبح ��ث ,و�إقامة
محا�ض ��رات ون ��دوات يلقيه ��ا
الم�شاركون ف ��ي الرحلة في الأمكنة
التي يزورونها.
و�ضم ��ن برنامج الرحالت اال�ستك�شافية فقد زار هذا الع ��ام جورجيا عد ٌد من رواد المركز من المواقع الأثرية والتاريخية وبع�ض المكتبات ال�شهيرة.
وه ��م :معال ��ي الدكت ��ور �أحمد ال�ضبي ��ب ،و�سع ��ادة الأ�ستاذ �سعد الب ��واردي ،و�سع ��ادة الدكتور
ويخط ��ط المرك ��ز لتنظيم رحالت علمي ��ة �أخرى في الفت ��رة القادمة به ��دف التعرف على
عبدالعزي ��ز المانع ،و�سع ��ادة الدكتور عبدالعزي ��ز الهالبي ،و�سعادة الدكت ��ور محمد الهدلق ،المعالم التاريخية وال�شواهد الح�ضارية التي تزخر بها المنطقة في الداخل والخارج.
و�سع ��ادة الدكتور عبدالرحم ��ن ال�شبيلي ،و�سعادة الأ�ستاذ معن الجا�س ��ر .وقد زار الوفد عددًا
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�ش ��ارك الأ�ستاذ عب ��داهلل الحقي ��ل بالملتقى التاريخي ال ��ذي نظمته دارة
المل ��ك عبدالعزيز م ��ع جمعي ��ة التاريخ والآثار ب ��دول مجل�س التع ��اون لدول
الخليج العربي ��ة بمنا�سبة اختيار المدينة المنورة عا�صمة الثقافة الإ�سالمية
للعام 1434هـ 2013م.
وكان ��ت الندوة العلمية بعنوان (�آثار المدين ��ة المنورة وح�ضارتها وتراثها
عب ��ر الع�صور) وقد عقدت عدة جل�سات علمية ع ��ن المدينة المنورة جبالها
وحدوده ��ا وحرمها وقرى المدينة ومنابره ��ا والمدينة في كتابات الم�ؤرخين
الم�سلمين والحياة االقت�صادية واالجتماعية في المدينة المنورة.

�ش ��ارك ك ٌل م ��ن الدكت ��ور عبدالعزي ��ز المان ��ع والدكتور
محم ��د الهدلق في ندوة علمية ف ��ي المدينة المنورة في 18
من كانون الثاني (يناير) 2014م

الرحلة إلى مدائن صالح
ف ��ي ي ��وم الخمي� ��س
 18مح ��رم 1435ه� �ـ ق ��ام
الأ�ستاذ عب ��داهلل الحقيل
والدكت ��ور عائ�ض الردادي
ع�ض ��و مجل� ��س �أمن ��اء
م�ؤ�س�س ��ة حمد الجا�سر مع
مجموع ��ة م ��ن الم�ؤرخين
بزيارة �إلى العال والمواقع
ال�سياحي ��ة ومدائن �صالح
والقلعة الإ�سالمية ومتحف
طري ��ق الح ��اج ال�شام ��ي
وغي ��ر ذل ��ك م ��ن المواقع
الأثرية والآثار التاريخية.

ف ��از �أ.د .يو�س ��ف
ف�ض ��ل ح�س ��ن �شي ��خ
المولفين ال�سودانيين
بجائ ��زة الع ��ز ب ��ن
عبدال�س�ل�ام للثقاف ��ة
العربي ��ة الأفريقي ��ة
ف ��ي ال�س ��ودان الت ��ي
يقدمه ��ا المرك ��ز �سنو ًيا ،وذلك تقدي ًرا لجه ��وده في خدمة
التاري ��خ ال�سوداني تحقي ًقا وكتاب ��ة في �إطار التاريخ العربي
اال�سالمي والتاريخ الأفريقي.
جدير بالذكر ف�إن رئي�س هذا المركز الدكتور عزالدين
مو�سى ع�ضو مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر الخيرية.
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لألديب الكبير سعد البواردي نشاط ثقافي متنوع
للأدي ��ب الكبي ��ر
�سع ��د البواردي ن�شاط
ثقاف ��ي متن ��وع ,فه ��و
�صحف ��ي ،وكات ��ب
مقال ��ة ،و�شاع ��ر،
وقا� ��ص ،ول ��ه تجرب ��ة
�صحفي ��ة ثر َّي ��ة ف ��ي
مجل ��ة «المعرفة» ،ثم
ف ��ي مجل ��ة «الإ�شعاع»
الت ��ي �أ�صدرها �شهري ًا
في ال ُـخ َبر ف ��ي المنطقة
ال�شرقي ��ة م ��ن المملك ��ة عام
 1375ه� �ـ1956 /م ،وكان ��ت ُتعنى عناية خا�صة ب ��الأدب وال�شعر
والمو�ضوع ��ات االجتماعي ��ة والقومي ��ة ،غي ��ر �أنه ��ا ل ��م ت�ستم ��ر
فتوقف ��ت بعد �أن �صدر منها ثالثة وع�شرون عدد ًا .وقد قامت دار
المفردات للن�شر والتوزيع بالريا�ض ب�إ�صدار كامل �أعداد المجلة
عام 1431هـ2010/م.
لك ��ن تو ُّقف مجل ��ة «الإ�شع ��اع» لم يث � ِ�ن البواردي ع ��ن العطاء
ال�صحف ��ي ،ف�أ�سه ��م بالكتاب ��ة ف ��ي معظ ��م ال�صح ��ف ال�سعودية

والعربية ،وله مجموعة من الزوايا ال�صحفية ،منها :من النافذة،
والباب المفتوح ،ومع النا�س ،وال�سالم عليكم ،و�أفكار م�ضغوطة،
وا�ستراحة داخل �صومعة الفكر.
و�أم ��ا ف ��ي ال�شعر فقد كان ل ��ه ح�ضوره الوا�ض ��ح ،وله عد ٌد من
الدواوي ��ن ،وهي� :أغني ��ة العودة (1381ه� �ـ1962/م) ،ذ َّرات في
الأفق (1382ه� �ـ1962/م) ،لقطات مل َّونة (1383هـ1963/م)،
�صف ��ارة الإن ��ذار (1387ه� �ـ1967/م) ،رباعيات ��ي
(1391ه� �ـ1971/م)� ،أغني ��ات لب�ل�ادي (1401ه� �ـ1981/م)،
�إبح ��ار وال بح ��ر (1404ه� �ـ1984/م) ،ق�صائ ��د تت ��وك�أ عل ��ى
ع ��كاز (1408ه� �ـ1988/م) ،ق�صائ ��د تخاط ��ب الإن�س ��ان
(1409هـ1989/م) ،حلم طفولي (1421هـ2000/م).
وف ��ي النث ��ر �أ�ص ��در �ست ��ة كت ��ب ف ��ي ف ��ن المقال ��ة ،منه ��ا:
ثرث ��رة ال�صب ��اح (1393ه� �ـ1973/م) ،وح ��روف تبح ��ث ع ��ن
هُ وي ��ة (1419ه� �ـ1998/م) ،وا�ستراح ��ة ف ��ي �صومع ��ة الفك ��ر
(1431ه� �ـ2010/م) . ...ول ��ه مجموع ��ة ق�ص�صي ��ة واحدة هي:
«�شب ��ح من فل�سطين» �صدرت في القاهرة (د .ت) .ومن م�ؤ َّلفاته:
تجربتي مع ال�شعر ال�شعبي (1431هـ2010/م) ،و�أبيات ..وبيات
(1431هـ2010/م) ،و َم َثل �شعبي في ق�صة (1433هـ2012/م).
والب ��واردي �شاعر واقعي ,حتى �إنَّ �أحد النقاد ي�صفه ب�أنه ك َّون

مدر�س ��ة جديدة م�ستقلة في ال�شعر ال�سع ��ودي هي مدر�سة ال�شعر
الواقعي؛ لأنه �أكثر ال�شعراء الت�صاق ًا بها ،ودعو ًة �إليها ،و�أو�سعهم
ثقافة ،و�أكثرهم تنوع ًا وا�ستكما ًال لأفكارها.
ومع تجدي ��ده في الم�ضامين ،ف�إنه ح ��اول �أن ي�ستثمر مو�سيقا
التفعيل ��ة �إيقاع� � ًا �صاخب� � ًا ف ��ي ق�صائده الأول ��ى ،لك ��ن الواقع �أنَّ
التجديد ل ��دى البواردي يكاد يقت�صر عل ��ى الموقف والم�ضمون،
ولي� ��س على جمالي ��ات الت�شكيل؛ ل ��ذا نجد بع�ض النق ��اد ي�ؤ ِّكدون
م�س�ألة الت�صنيف الواقعي ل�شعره.
وق ��د �أنج ��ز عبدالعزي ��ز بن حم ��ود البل ��وي في جامع ��ة م�ؤتة
بالأردن ر�سال ��ة ماج�ستير عنه عام 1428ه� �ـ2007/م ،وعنوانها
«�سعد البواردي �شاعر ًا» ،و ُنوق�ش ��ت عام 1433هـ2012/م ر�سالة
ماج�ستي ��ر في جامع ��ة الق�صيم ع ��ن �شعره عنوانه ��ا «�شعر �سعد
البواردي :درا�سة فنية» من �إعداد عبداهلل بن علي الفهيدي.
وفي المقالة يميل البواردي �إلى اللفظ القريب من ال�شاعرية،
مع �سهول ٍة في الأ�سلوب ،وم�سح ٍة من ال�سخرية.
وبعد ،ف�أبارك للأديب �سعد البواردي تكري َمه الم�س َت َح ّق
في المهرج ��ان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) لهذا العام
1435هـ ،و�أ�س�أل اهلل له ال�صحة والعافية.

من إصدارات الرواد
ف ��ي ه ��ذا الكت ��اب
يتح ��دث م�ؤلف ��ه عبداهلل
ب ��ن حم ��د الحقي ��ل ع ��ن
التربي ��ة والتعلي ��م كم ��ا
يت�ضح من عنوان ��ه ،بد�أه
بمقدم ��ة عر� ��ض فيه ��ا
�أهداف التعليم و�سيا�سته
ف ��ي المملك ��ة العربي ��ة
ال�سعودية ،ثم بد�أ الكتاب
بالحدي ��ث ع ��ن التربي ��ة
لأهميته ��ا ،بي ��ن �أن التربية
�أمان ��ة في �أعن ��اق المربيي ��ن ،و�أن الواجب عليه ��م ت�أ�صيل القيم
التربوي ��ة في نفو�س النا�شئة وذل ��ك لعظيم دورها في بناء الفرد
وتنمية �شخ�صيته ،ودورها المهم كذلك في تنمية �أنماط ال�سلوك

الإن�ساني ،ودورها في تن�شئة الأجيال وتطلعاتها الم�ستقبليه.
ث ��م تحدث عن �أهمي ��ة المدر�س ��ة و�أنها مركز �إ�شع ��اع وتنوير
للمجتمع ،وتحدث عن الكتاب المدر�سي و�أنه و�سيلة للتربية و�أداة
للتعلي ��م وبين �أن المناهج المدر�سية ه ��ي �أهم عنا�صر منظومة
التعلي ��م وتحدث ع ��ن �أ�ساليب التربية في تنمي ��ة قدرات التفكير
ل ��دى الطالب ،وعن �ضرورة مجاراة التعلي ��م للتقدم ال�سريع في
التقنية.
تحدث كذل ��ك عن مناه ��ج التربية الإ�سالمي ��ة وخ�صائ�صها
ودوره ��ا في بن ��اء الأجيال ومناه ��ج اللغة العربي ��ة وغد�س القيم
والهوي ��ة والوعي م ��ن من خاللها ،و�أكد عل ��ى �أهمية العالقة بين
المدر�سة والمنزل والمجتم ��ع ،وتحدث عن دور الأ�سرة والمنزل
والمجتم ��ع والمدر�س ��ة والإدارات التبربوي ��ة ومراك ��ز م�ص ��ادر
التعليم والإعالم في ن�شر التربية والوعي وتنمية الإبداع والتفكير
لدى النا�شئة.

التق ��ى الأ�ستاذ حمد القا�ضي ع�ض ��و مجل�س ال�شورى ال�سابق،
�أمي ��ن عام مجل�س �أمن ��اء م�ؤ�س�سة ال�شيخ حم ��د الجا�سر بالطلبة
المبتعثين ف ��ي بريطانيا في ثالث محا�ض ��رات وحوارات ثقافية
واجتماعي ��ة ت ��م فيها تناول ر�سالته ��م نحو وطنهو وه ��م �سفرا�ؤه
بالخ ��ارج وما يتطلع �إليه منهم عندما يعودون للإ�سهام في نمائه
وتوظيف ما تح�صلوا عليه من علم وتجربة في خدمته.
التق ��ى الأ�ستاذ حمد القا�ضي ع�ض ��و مجل�س ال�شورى ال�سابق،
�أمي ��ن عام مجل�س �أمن ��اء م�ؤ�س�سة ال�شيخ حم ��د الجا�سر بالطلبة
المبتعثين ف ��ي بريطانيا في ثالث محا�ض ��رات وحوارات ثقافية
واجتماعي ��ة ت ��م فيها تناول ر�سالته ��م نحو وطنهو وه ��م �سفرا�ؤه
بالخ ��ارج وما يتطلع �إليه منهم عندما يعودون للإ�سهام في نمائه
وتوظيف ما تح�صلوا عليه من علم وتجربة في خدمته.

و ّث ��ق الأ�ست ��اذ محم ��د
الق�شعم ��ي البداي ��ات
الكتابي ��ة والن�شري ��ة
لأكث ��ر م ��ن مائ ��ة م ��ن
الك َّت ��اب والمثقفي ��ن
معظمه ��م �سعودي ��ون
وفيه ��م ع ��رب وعالمي ��ون
ف ��ي كتاب ��ه ال�ص ��ادر عن
دار المف ��ردات ،وق ��دم
ل ��ه الدكت ��ور معج ��ب
الزهران ��ي ،وجاء ف ��ي �أكثر
من � 500صفحة .وا�ست�صدر من �أولئك الرواد �شهادات �شخ�صية
ح ��ول والدة تجربته ��م الكتابية ،كما ذكر عدد ًا منه ��م بما ُن�سوه،
ون�سخ و�صور حت ��ى توافرت مادة
�ات و� ٍ
حي ��ث نب�ش ف ��ي ملف � ٍ
أوراق ٍ
ت�صل ��ح �أن تكون مرجع ًا للباحثين الذين ي ��ودون قراءة �شيء عن
�سير الرواد وخفايا م�سيرتهم.

وب َّي ��ن الق�شعم ��ي �أنه �أتيحت ل ��ه فر�صة االط�ل�اع على �صحف
المملك ��ة في فترة مبكرة (�صحاف ��ة الأفراد الممتدة بين -1343
1383ه� �ـ1963-1924 /م) ،و�أن ��ه تابع بدايات كتاب ��ات الرواد.
وقال :حاول ��ت قدر الم�ستطاع ا�ستن�س ��اخ (ت�صوير) ما �أجده في
طريقي من مقاالت �أو ق�صائد لهم ،وكثر ما جمعته ،لكنه ان�شغل
عنه ��ا ب�أم ��ور بحثية �أخ ��رى ،حتى ج ��اء الوقت لن�شره ��ا ،م�شير ًا
�إل ��ى �أن الذي دفع ��ه للكتابة في هذا الأمر ،هو م ��ا اطلع عليه في
جريدة (الب�ل�اد) قبل  66عام ًا ،وبالتحدي ��د في عددها ()790
ال�ص ��ادر بتاري ��خ 1368 /4 /1ه� �ـ ،المواف ��ق 1949 /1 /30م،
عندم ��ا خ�ص�صت �صفحتين من هذا الع ��دد لمو�ضوع (بداياتهم
مع الكتابة) ،الذي ا�شترك في ��ه �أربعة فر�سان من عمالقة الأدب
العرب ��ي ف ��ي المملكة – وقته ��ا – وهم :ها�شم يو�س ��ف الزواوي،
�أحم ��د عبدالغفور عطار ،محمد عمر ع ��رب ،وطاهر زمخ�شري.
وقال :كان كل واحد منهم ي�صف م�شاعره وما و�صلت �إليه فرحته
وغبطت ��ه عندما �شاهد لأول مرة ا�سمه ين�شر في ال�صحيفة تحت
مق ��ال �أو ق�صيدة ،بعد ذلك حر�ص ��ت على تتبع بدايات ما ين�شره

الرواد في ال�صحف القديمة المحتجبة.
ولف ��ت الق�شعمي في حديثه� ،إلى �أن الك َّتاب ال�سعوديين الرواد
ب ��د�أوا بمق ��االت ب�سيطة ،ب ��ل ربما تكون هزيلة ،ج ��ل همها تعداد
محا�سن ومزايا بلدته� ،أو نظمه لق�صيدة �سجعية عندما يذكرها
�صاحبها ،وبعد حين يخجل �أن تن�سب �إليه ،مثل ما كان لدى عميد
الأدب العربي طه ح�سي ��ن� ،أو لدى عالمة الجزيرة العربية حمد
الجا�س ��ر ،م�ست�شه ��د ًا بما قااله ع ��ن بدايتهما بال�شع ��ر� ،إذ يقول
الدكتور طه ح�سين« :وقد جاوز الفتى من ال�شباب والكهولة ،و�أخذ
في ذكر ال�صبا و�أيام الطلب و�أن�سي ال�شيخ �شبابه و�صباه و�شغل عن
حياته الما�ضية ،و�أعر�ض عن ال�شعر كل الإعرا�ض بعد �أن ا�ستبان
ل ��ه �أنه لم يقل ال�شعر قط ،و�إنما ق ��ال �سخف ًا كثير ًا ،»..فيما يقول
الجا�س ��ر «عندما بد�أت (�صوت الحج ��از) تن�شر له نظم ًا �ساقط ًا
مم ��ا كان ينبغي عدم �إبرازه ل�ضعفه و�سخفه ،ومنه هذيان بعنوان
(هناك مرام النف�س من كل مطلب)» ،م�شير ًا �إلى �أن الإن�سان �أي ًا
كان ال بد �أن يفرح وي�ستب�شر ويزهو بين معارفه و�أقرانه عندما يرى
ا�سم ��ه لأول مرة ين�شر �س ��واء في �صحيفة �أو في محفل �أو منتدى.

