بسم اهلل الرحمن الرحيم

لقاء صحفي مع مجلة مدينة الرياض
د .زاىر عبد الرحمن عثمان
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محمد عبده يماني
ــــــــــــــــــــ
ىل تتذكرون أول مرة زرتم فييا الرياض  ،وكيف بدت لكم في ذلك الزمان ؟
كانت أول زيارة لنا لمرياض عندما ذىبنا لمد ارسة أنا وبعض الزمالء  ،ومنيم د .سالم
مميباري  ،والدكتور عبد العزيز ابو زنادة  ،والدكتور أحمد باسيل  ،وكان ذلك في

عام  1377ىـ ونزلنا في منطقة تعرف " بحمة العبيد " وسكنا في بيت متواضع ،

وكنا نذىب من مكان السكن الى الجامعة التي كانت في طريق الممز  ،وىي جامعة

ا لممك سعود بن عبد العزيز  ،ولنا في ذلك الوقت ذكريات عطرة  ،فقد كانت الرياض

مدينة تنمو بسرعة  ،وكانت حركة العمران فييا تسير بصورة متنامية  ،وكان أميز
شوارعيا شارع المطار  ،وشارع الستين  ،وشارع الممز  ،وكان من ابرز شوارع

المحالت التجارية شارع الوزير  ،وىو يحظى بتردد صفوة القوم والموسرين  ،اما
منطقة الثميري فقد كانت لعامة الناس  ،ألن اسعارىا منخفضة  ،وكنا نقضي اوقاتنا

في الجامعة  ،وفي المساء نرتاد بعض المقاىي التي كانت منتشرة ىناك .
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ىل ثمة فرق بينيا وبين مكة المكرمة وجدة في ذلك الوقت ؟
الشك ان لكل مدينة طابعيا  ،وكانت الحياة في مكة تختمف عن الحياة في الرياض
 ،وكذلك األمر بالنسبة لجدة  ،وقد كنا نقضي الدراسة في الرياض  ،ثم نعود الى

مكة في االجازة الصيفية واجازات األعياد  ،وكنا نستخدم طريق البر الذي كنا نعاني

فيو معاناة شديدة  ،ولكنيا كانت متعة بالنسبة لنا كطالب في نفس الوقت .

اذا قدددر لكددم ان تكتبدوا روايددة ةددول مدينددة الريدداض تتندداولون فييددا المت ي درات التددي

شيدتيا باسموب ادبي  ..ما أىم مالمح ىذه الرواية  ،وما الجانب الدذ سدتركزون

فيو ؟

في الحقيقة كنت أتمنى ان تتاح لي الفرصة ألكتب رواية عن تمك الفترة وأركز فييا

عمى جوانب الحياة في الرياض وبساطة الناس وحبيم لمساعدة اآلخرين .كما اصور
جوانب من معاناتنا كطالب في الجامعة خاصة بعد ان توقفت البعثات القادمة من

مصر لألساتذة  ،ولم يعد ىناك من يحضر لمتدريس  ،وقام مجموعة من رجاالت

الدولة في ذلك الوقت بالتدريس في الجامعة  ،وفي كمية االقتصاد واالدارة عمى وجو
الخصوص امثال الشيخ أحمد زكي يماني  ،واالستاذ ىشام ناظر  ،واالستاذ حسن

مشاري  ،واالستاذ عمر فقيو  ،واالستاذ عبد الوىاب عبد الواسع  ،واالستاذ فيصل
الشييل  ،وغيرىم  ،وقد كانت ىذه الفترة فترة عصيبة بالنسبة لطالب الجامعة  ،ثم

كيف فرجيا ا هلل وبدل ذلك الخوف أمنا وتخرجنا وذىبنا لمدراسة في جامعات أوربا

وأمريكا وعدنا لندرس في الجامعة  .وكان لرجل من رجاالت التعميم الكثير من
الفضل وىو الشيخ حسن آل الشيخ رحمو اهلل ومعالي الشيخ ناصر المنقور ،

والدكتور عبد اهلل الوىيبي  ،والدكتور عبد العزيز الخويطر  ،والدكتور رضا عبيد ،
واالستاذ عبد اهلل النعيم  ،ىؤالء لو ربطنا احداث القصة بيم لكانت قصة جميمة

لطالب الجامعة .
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كيددف كانددت الةيدداة الثفافيددة فددي الريدداض اندددما قدددمنا الييددا لاللتةدداق بالجام ددة ،

وكيف كان أثرىا في تشكيمكم األدبي ؟

في الحقيقة ان وجودنا في الجامعة ساىم في ربطنا بالنواحي الثقافية  ،حيث كانت
تجرى مسامرات ادبية داخل الجامعة  ،وكان يساىم فييا صفوة من رجال الفكر والعمم
واألدب  ،وكان االستاذ الكبير مصطفى السقا ىو الذي يشرف عمى النواحي األدبية

 ،كما كانت ىناك بعض الندوات التي كانت تقام في كمية االقتصاد واالدارة وكمية
اآلداب  ،وكانت روافد جميمة لمثقافة يحضرىا الناس من خارج الجامعة  ،والشك ان

ىذه الندوات ساىمت في تشكيل وضعنا الثقافي في تمك الفترة  ،واعطتنا دفعات

ثقافية جيدة .

اذا وازنتم بين ثفافة جيمكم وثفافة االجيال الالةفة والجيل الةدالي بالتةديدد تدرا مدا

أبرز الفوارق ؟

لكل جيل من األجيال موارد لثقافتو  ،والجيل الحالي لو موارد كبيرة برزت ولم تكن

موجودة من قبل مثل ىذه النوادي األدبية العديدة  ،والوفود التي تحضر من خارج
المممكة  ،والندوات التي تقعد في الجنادرية السنوية  ،وبرامج التمفزيون واالذاعة ،

وىذه األمور اخذت بيد الشباب ووسعت من مداركيم الى حد كبير  ،وساىمت في
ايجاد فوارق جمة بين األجيال السابقة  ،ولكن تبقى الحقيقة االساسية وىو انو في

األجيال السابقة رجال استطاعوا ان يبنوا انفسيم ويثقفوىا حتى اصبحوا من األعالم

البارزة الى يومنا ىذا .
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المدينددة وأق ددد بيددا ا لةيدداة فددي أ مدينددة  ..مدداذا تمثددل بالنسددبة ال د الكاتددب ومددا

موق يا في ذاكرتو ؟ .

الشك ان المدينة ىي الوعاء الذي تتشكل فيو الحياة االجتماعية والثقافية والحضارية
بالجممة  ،وقد كانت نشأة مدينة الرياض ىي تمك البوتقة التي ساىمت الى حد كبير

في صناعة ثقافة تمك االجيال  ،وجمعت بين تاريخ ىذه المدينة واحتكاكيا
بالحضارات المختمفة التي وفدت الييا  ،فأمتزجت األصالة مع التغييرات التي طرأت

 ،وىذا ما ساىم في صناعة األجيال الالحقة .

تددوليتم مسددةولية وزارة االاددالم سددنوات طويمددة  ،مددا أول مددا سددتفومون بددو اذا ادددتم

ال ىذا المن ب اليوم ؟

اوال اسأل اهلل ان ال أعود اليو ثانية  ،وان عدنا فانا ظالمون  ،واسأل اهلل ان يثيبني

عمى أي احسان اكون قد احسنتو في ىذا العمل  ،وان يغفر لي الزالت والخطأ ألن

العمل كان عمال حساسا ودقيقا عمى الرغم من محدودية االتصال قبل ثورة

االتصاالت التي جعمت العالم اليوم قرية واحدة  ،واستوجبت منا ان نقفز الى عالم
التقنية وان نواكب ىذا العالم وان نستفيد من التقنية وان نصحح صورة االنسان

المسمم في اذىان األمم الخارجية التي ظممتنا وأخذت بكل أسف صور قاتمة عنا

ألننا قصرنا في ايصال الصورة الكاممة الييم .

ي دور الةديث ان الترويج السدياةي بشدكل مكثدف ىدذه األيدام  ،ب دفتكم االاالميدة
ما الذ ينب ي ف مو لتنافس الرياض غيرىا من المدن في مجال السياةة .

الحقيقة ان الحديث عن السـياحة حـديث جميـل  ،ولكنـا كمجتمـع وكمؤسسـات حكوميـة
ليست لدينا اخالق سياحية  ،فالسائح يجتاج الى ترحيب  ،والى حسن استقبال  ،والـى
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مرونة فـي االجـراءات تتـيح لـو حريـة التحـرك  ،ونحـن احيانـا نعقـد األمـور ونصـعبيا ،
وىذا اليتيح لنا فرصـة المنافسـة  ،وعمينـا ان نعيـد النظـر فـي كـل االجـراءات الروتينيـة
التي تقف كحجر عثرة في وجو السـياحة فـي بالدنـا  ،فـنحن فـي دولـة تحمـي الحـرمين

ال شـ ـريفين  ،وتق ــدم الخ ــدمات لمحج ــاج والمعتمـ ـرين  ،وم ــع األعتـ ـراف بأن ــو يب ــذل جي ــد
حقيقــي فــي تشــجيع العم ـرة والحــج اال اننــي اوصــي بــأن نزيــد فــي التســييالت وارشــاد

الحجاج والمعتمرين واستقباليم بما يثمج صدورىم ويزيد في رغبتيم .

لكم تجربتكم الثرة في مجال ال مل الخير من خالل ترؤسدكم جم يدة اقدرأ الخيريدة .
كيف يمكن ان تسيم الجم يات الخيرية في تةسين وجو الةياة فدي مديندة متراميدة

األطراف كالرياض ؟

الواجب عمـى كـل مسـمم ومسـممة ان يمـد يـده بـالخير لكـل محتـاج  ،والحمـد هلل ان ىـذا

المجتمــع اشــتير بــالتراحم والتعــاون  ،ولقــد اتــاح لــي مجــال العمــل الخيــري ان اشــاىد
الكثير من المؤسسات الخيرية التي تقوم بألوان متعددة في ىذا المجال  ،ولكن الطمب

أكثر بكثير والحاجة اعظم  ،وىناك من يحتـاجون الينـا والـى تعاوننـا حتـى نصـل الـييم

ونعينيم .
تخ

تم فدي الجيولوجيدا  ،ومارسدتم

دنوفا مدن االبدداع األدبدي مداذا ي ديف اىدل

التخ ص الدقيق في ميدان ال موم امثالكم ةين يفتةمون مجال األدب .

شــاء اهلل ان انشــأ نشــأة ادبيــة  ،ودرســت فــي الحــرم المكــي عمــى يــد العممــاء  ،وتعممــت
األدب عمــى يــد أس ــاتذتي فــي م ــدارس الفــالح  ،ولكــن عن ــدما اردت التخصــص اقف ــل

البــاب األدبــي  ،وطمب ـوا منــي أن اذىــب الــى مــدارس أخــرى  ،فكرىــت ذلــك وآلمن ـي ان
اترك مدرستي فصـممت ان احـول التخصـص الـى العمـوم  ،وىكـذا تخرجـت مـن القسـم

العممــي  ،وتسمســمت حيــاتي بعــد ذلــك فــدخمت كميــة العمــوم  ،فكنــت مــن الدفعــة األولــى

التي درست في جامعة الممك سعود في مجال الجيولوجيا  ،ثـم تخصصـت فـي امريكـا
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في مجال الجيولوجيا االقتصادية  ،وقمت بد ارسات عن الثروات المعدنيـة فـي المممكـة
 ،واحس ــب ان ىـ ــذه الحي ــاة العمميـ ــة اض ــافت الشـ ــيء الكثي ــر الـ ــى تش ــكيمي الثقـ ــافي ،
وجــاءت ك ارفــد ميــم مــن الروافــد التــي ســاىمت فــي صــناعة المكــون األدبــي والعممــي

والثقافي بالجممة  ،وأذكر ان من اول الرجال الذين قابمونا في كمية العموم االستاذ عبد

الرحمن عبد الكريم وىو من رجال الثقافة واألدب وكان رافدا مـن الروافـد التـي اسـتفدنا

منيا.

برؤية ال مم واألديب كيف تنظرون ال مستفبل اا متنا الرياض ؟
الرياض اليوم عاصمة ميمة يفد الييا الناس من انحاء العـالم ألغـراض مختمفـة  ،وقـد

توسعت توسعا كبي ار  ،ولكننا بحاجة الى االسـتفادة مـن كـل مـن يفـد الينـا حتـى يتعـرف
عمى معالم ثقافتنا وقيمنا اكثر مما يتعرف عمى مبانينا وشوارعنا ونيضتنا العمرانية .
اشياء وجدتموىا في مدن أخرا وتمنيتم ان تكون في مدينة الرياض ؟
كـل مدينــة مــن مــدن العــالم ليــا خصــائص خاصـة بيــا  ،ولكنــي كنــت اشــاىد فــي كثيــر
مــن مــدن العــالم دور العج ـزة المتطــورة ودور كبــار الســن والتــي يقــوم فــي الخدمــة فييــا
ابنــاء المدينــة ومــنيم طــالب وطالبــات فــي المــدارس الثانويــة والجامعــات  ،كمــا اننــي

الحظــت ان المســاجد فــي بعــض المــدن عــادت الــى أيــام مســجد رســول اهلل صــمى اهلل

عميو وسمم  ،فالمسـجد اليكتفـي بالصـالة فيـو بـل ىـو مدرسـة قـرآن  ،ومركـز اجتمـاعي
وثقافي  ،واالمام عمى صمة بالناس  ،وعمـى اتصـال بالشـباب ومكتبـة المسـجد مصـدر

ميم من مصادر الثقافة في المدينة .

فددي ا ددر الف دداء الم مومدداتي ىددل اسددتط نا ان نرسددم

المدن جزءا منيا في اذىان اآلخرين ؟
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ددورة لةياتنددا التددي تمثددل

بكــل أســف االج ابــة اننــا لــم نــتمكن  ،ولــم نحســن اســتخدام عصــر التقنيــة  ،والقف ـزات
التكنولوجي ــة  ،وانم ــا غمب ــت عمين ــا الضوض ــاء االعالمي ــة والض ــجيج وى ــذا بك ــل أس ــف

حجب الرؤية واضاع عنا الكثير من الفرص .

كممة توجيونيا ال المسؤولين ان تطوير مدينة الرياض ؟
اوال اىنـ ــيء المسـ ــئولين عمـ ــى ماوصـ ــمت اليـ ــو ىـ ــذه المدينـ ــة  ،وبصـ ــورة خاصـ ــة أخـ ــي
صاحب السمو الممكي األمير سممان بن عبد العزيـز الـذي عشـق ىـذه المدينـة ووىبيـا

كل ما يستطيع حتى وصمت الى ماوصمت اليو  ،فيو عاشق لمدينة الرياض  ،ورجل
يحسن التعامل مع الناس  ،ويـؤمن بـالحوار وبـاحترام الـرأي اآلخـر  ،لكنـو يتميـز بحـزم

وعزم  .وتحية ألخي األمير سطام بن عبد العزيز وألسرة أمارة و مدينة الرياض .
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