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 حفـــــل التكريــــم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :افتتح األستاذ حسان كتوعة األمسية بالكلمة التالية
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،              

 .دنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيسي
 .أصحاب السعادة، األخوة احلضور، حميب االثنينية، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ها حنن نلتقي جمدداً يف رحاب اثنينية احلب والوفاء والتكرمي ويف هذه الدار العامرة، لنكرم يف                 
 وشاعراً وأديباً، هو سعادة األستاذ عبد الكرمي بن عبد العزيز بن صاحل             هذه الليلة املباركة رجالً معروفاً    

اجلهيمان فأهالً وسهالً بسعادته وصحبه الكرام، وعلى بركة اهللا نبدأ لقاءنا املبارك بتالوة آي من الذكر                
 ...احلكيم

ذ عبد   أيها السادة إىل حضراتكم نبذة عن السرية الذاتية لسعادة ضيفنا األستا            :عريف احلفل 
  :الكرمي بن عبد العزيز بن صاحل اجلهيمان

  ))السرية الذاتية(( 
 .هـ١٣٣٣ولد يف مدينة شقراء عام  -
درس يف بلدته مث على مشايخ الرياض، مث يف املعهد السعودي مبكة املكرمة، حيث نال شهادته عام                      -

 .هـ١٣٥١
املعارف، كما عمل باالستعالمات    عمل بالقضاء والتدريس وتوىل إدارة التفتيش اإلداري بوزارة            -

 .والنشر، مث يف وزارة املالية، مث تفرغ ألعماله اخلاصة
أخبار "مام، وأصدر من خالهلا، جريدة       بالد"  اخلط للطبع والنشر والترمجة   "توىل إدارة شركة      -

 .كأول جريدة تصدر باملنطقة الشرقية باململكة" الظهران
 ).القصيم(و) اليمامة(شارك يف حترير صحيفيت  -
 ).أشبال العرب للنشر(ميتلك حالياً دار  -
 



 : من أعماله-
 .هـ١٣٧١مقاالت، عام ) آراء فرد من الشعب( -
 .هـ١٣٨١مقاالت، عام ) أين الطريق( -
 .هـ١٣٨١مقاالت، ) دخان وهليب( -
 .هـ١٤٠٠مقاالت، ) دورة مع الشمس( -
 .هـ١٤٠٠مقاالت، ) ذكريات من باريس( -
 .هـ١٤٠٠ مخسة جملدات، عام) ة من قلب جزيرة العربأساطري شعبي( -
 .هـ١٤٠٣ عشرة جملدات، عام) األمثال الشعبية يف قلب جزيرة العرب( -
 .هـ١٤١٨عام ) رسائل هلا تاريخ( -
 .مقاالت) أحاديث وأحداث( -
 .هـ١٤٢٠عام ألف ) مذكرات وذكريات من حيايت( -
، )مكتبة الطفل يف اجلزيرة العربية     ( عنواا    ونشر قصصاً لألطفال يف جمموعتني      فكما ألَّ   -

 .هـ١٣٩٩ا هذه القصص اليت صدرت عام مومن ضمنه) مكتبة أشبال العرب(و
الوصية (،  )الناسك والقطة (،  )ابن امللك وأصحابه  (،  )كسرى ولغة الطري  (،  )البوم والغربان (  -

 ).شجرة الليمون(و) بنت الغول(، )فتقراولد الغين الذي (، )العجيبة
 

مرة أخرى وبامسكم مجيعاً نرحب بسعادة ضيفنا الكرمي فارساً الثنينية هذا األسبوع، وبصحبه              
 .  األفاضل، والكلمة الترحيبية لسعادة الشيخ عبد املقصود خوجه

  ))كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
     بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد     الصاحلات، والصالةُ   هللا الذي بنعمته تتم   على نيب   والسالم 

 .نا وحبيبنا وقدوتنا حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه أمجعنياخلريات، سيِد
األساتذة األفاضل، األخوان األكارم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أرحب بكم أمجل               

بصحبه ترحيب، وبامسكم مجيعاً أرحب بضيفنا الكبري األديب املوسوعي الشيخ عبد الكرمي اجلهيمان، و            
حممد عبد الرزاق القشعمي، وناصر حممد احلميد، وعبد اهللا حممد حسني، الذين              :  األكارم األساتذة 

تكبدوا مشاق السفر من الرياض ليمتعونا ذا اللقاء الذي تطلعنا إليه منذ وقت طويل لتكرمي أستاذنا                 
ربها مباركة إن شاء اهللا وهي      األمسية اليت نعت    اجلليل، ولألسف مل تتهيأ الظروف املناسبة إال يف هذه         

 .م٢٠٠٠م ـ ١٩٩٩املوافق . هـ١٤٢١هـ ١٤٢٠مسك اخلتام ملوسم االثنينية عن العام اهلجري 



 حضاري مطلوب يف حد ذاته، غري أن له مالمح أعمق من ذلك                يف جممله كفعلٍ    التكرمي إنّ
ك جانباً من عطاءاته    بكثري، فعندما نلقي من خالله حزمة ضوء على أعمال احملتفى به نستشف بذل              

       م، ويفتح آفاقاً أوسع حنو             ونبوغه، كما أنه يتيح لنا فرصة حوار بن اء مع رمز من روادنا الذين نعتز
هم الشباب ليتعلموا دروس الكفاح والصرب والعصامية والصمود، يف وجه            املستقبل املشرق، ويشحذ  
 .خمتلف املعوقات والتحديات

بإشراق وعطاء متجدد حنو التسعني من عمره املديد إن شاء اهللا قد            إن ضيفنا الكبري الذي خيطو      
  نشري بىن مع الرعيل األول من رجاالت هذا الوطن أساساً متيناً للعمل الثقايف والفكري، ويكفي أنْ               

سريعاً إىل أولوياته اليت تشهد له بقصب السبق يف عدة ميادين، وكل واحدة منها حكاية جهاد، ومتعة                  
 وقوف ضد تيار معاكس، فأستاذنا الكبري أول من وضع يده على كرت األساطري الشعبية،                حبث، وعناء 

واغترف منه ما يثري حياتنا خبمس جملدات تركت بصمات واضحة يف حياتنا األدبية، وفتحت آفاق                
               خطٍ البحث ملزيد من العطاء، باإلضافة إىل إمكانية إعادة الصياغة والتحوير والتعديل مبا خيدم أي  

 . جديددرامٍي
ا لفتة بارعة من أديب كبري يعلمنا أن املستقبل                   أول من كتب لألطفال من جيل الرواد، إ

ألبنائنا، وأبناؤنا هم أبناء املستقبل، لذا جيب إعدادهم لتحمل العبء، وتسليحهم بالعلم ليكونوا على               
 .مستوى املسؤوليات اليت سوف جتاهم

أخبار (رقية، يف اململكة العربية السعودية وهي جريدة          أول من أصدر جريدة باملنطقة الش      
، وكانت تصدر مرة كل أسبوعني، مث        ١٦/١٢/١٩٥٤هـ، املوافق   ١/٥/١٣٧٤بتاريخ  )  الظهران

مث تعثر صدورها، واستأنفت نشاطها مرة أخرى إىل أن توقفت ائياً بصدور            )  الظهران(حتول امسها إىل    
ـ ١٣٨٣نظام املؤسسات الصحفية عام      م، اجلدير بالذكر والشيء بالشيء يذكر، أن        ١٩٦٤  هـ 

 كان له السبق يف جمال الدعوة إىل تعليم املرأة حيث كتب مدافعاً عن ذلك التوجيه                -رمحه اهللا -والدي  
جيب على فتاتنا أن جتعل نصب عينيها أا        :  "وهو ما كان يكتب بامسه عنه     "  الغربال"قائالً حتت اسم    

همة اجلليلة حتتاج إىل فتيات متعلمات ليتمكن من القيام بإدارة مملكتهن             ، ويف يقيين أن هذه امل      "أم
وا على مبدأ أساسي مقدس، وعلى الشعب واحلكومة التضامن          ، وتربية أبنائهن ليشب   )البيت(الصغرية  

والتكاتف على العناية بالفتيات، إعدادهن إعداداً صاحلاً، وذلك بإنشاء مدارس ابتدائية يكون من ضمن              
، والعناية الصحية، واحلياكة والتربية وغري ذلك مما يساعد فتياتنا على أن              )التدبري املرتيل (جمها  برنا
خيرجلنا أطفاالً مهذبني صحاحاً، كانت تلك املقالة منذ سبعني عاماً بعدها بعشرين عاماً تقريباً نشر                 ن 

االً يدعو إىل تعليم الفتيات،     هـ مق ١٣٧٤اليت أنشأها عام    )  أخبار الظهران (ضيفنا الكبري يف جريدة     
 .فكان بذلك من أوائل الذين طالبوا بتعليم الفتيات تعليماً نظامياً كتعليم البنني



وبالرغم من وجود أساتذة كبار يف ذلك الوقت إال أن التطرق هلذا األمر بقي يف الظل زمناً                   
ض املواطنني يوافقون على    طويالً إىل أن تصدى له ضيفنا الكبري بعد صمت طويل يف وقت مل يكن بع               

 فأثبت بذلك أنه من الرجال ذوي العزم الذين يسبقون عصرهم             !تعليم أبنائهم ناهيك عن البنات    
رمحه -ويستشرفون املستقبل بشفافية نادرة ونظرة ثاقبة، وال أدري إذا كان قد قرأ ما كتبه والدي                  

 .عدم انتشار وسائل التوثيق يف ذلك العهد أم أنه توارد أفكار وإن كنت أميل إىل توارد األفكار ل-اهللا
إا وقفة جريئة تستحق أن نقف أمامها بكثري من التقدير واالحترام، إننا إذا نظرنا إىل عطاء                  
ضيفنا الكبري من كل زاوية من زوايا إبداعاته املتنوعة لوجدنا حافزاً لتكرميه واالحتفاء بأي من ألوان                 

 ق يف سرد تفاصيل حياته وطفولته، فبيننا أساتذة أفاضل يعرفون            ر، وال أريد أن أستغر     عطائه اخلي
أضعاف ما أعرف عن هذه اجلوانب اخلاصة، غري أين ال أملك إال أن أحيي النبوغ املبكر الذي اتصف                   
به ضيفنا الكبري وحتمله مشاق السفر والترحال، يف وقت نعلم متاماً أن جمرد االنتقال كان من جدة إىل                  

مى سفراً، فكيف بطفل جيوب املسافات بني مسقط رأسه مبنطقة الوشم إىل الرياض، مث              مكة املكرمة يس  
مكة املكرمة ليس له من هم غري طلب العلم، ويف أم القرى وجد نفسه قد افترق عن األهل والعشرية،                   
 وحيتاج إىل مؤونة تقيم أوده وتليب حاجته من مسكن ومطعم وملبس، فاجته للعمل باهلجانة وهو صيب مل                
يبلغ سن الشباب الغض، ليعول نفسه ويكرس وقته وجهده ومكسبه الضئيل من أجل حتصيل العلم وال                
شيء سواه، إا ذات الرجولة املبكرة اليت أشرت إليها يف مناسبة تكرمي أستاذنا حممد علي خزندار                  

مراحل العمر، إنه   االثنينية املاضية، طفولة مكثفة متر كلمح البصر، مث رجولة مبكرة تتماهى فيها كل               
جيل العطاء املستجيش ضراوة ومصادمة نشأ كاحلشائش الربية بعيداً عن البيئة االصطناعية الزجاجية،             
فكان لصيقاً باحلياة عركها وعركته غري أنه عرف سالحه الوحيد وهو العلم فاستغله أحسن استغالل                

 .فأفاد أجياالً من أبناء وطنه، واستفاد جمداً بال حدود
لث قرن تقريباً استوعب ضيفنا الكبري املوروث الشعيب من أساطري وقصص وحكايات،             قبل ث 

فنشرها وكأنه يعلم يقيناً أن عمله هذا سيكون عرضة للنقد واختالف اآلراء، وأورد رأياً ال نزال                   
ما فائدة هذه األساطري اليت معظمها من نسج اخليال لتزجية أوقات فراغ             )  والكالم له (نسمعه وهو   

طفال، وأشباه األطفال يف تلك العصور اليت ال جمال مللء الفراغ فيها إال بأمثال هذه اخلزعبالت من                 األ
هذا التساؤل املشروع أجاب عليه ضيفنا الكبري بكثري من الرزانة والصدق           .  األساطري اخلرافية، انتهى  
    ا تتمعا      مكِّوالعفوية، إذ يرى أت املاضية من خالل هذه     ن الدارس االجتماعي من دراسة أحوال ا

هي مشاكل هذه اتمعات؟ وكيف يفكرون؟ وكيف يعاجلون مشاكلهم؟ وما هي                األساطري، ما 
هي األسس اليت تقوم      أحالمهم وأمانيهم يف احلياة؟ وكيف يتعاملون ويتخاصمون ويتصاحلون؟ وما         

وسوعية علمه وإدراكه   عليها عالقات بعضهم ببعض؟ وأسترسل أستاذنا الكبري يف حتليل منطقي يؤكد م           



ألمهية مثل هذه األعمال يف حياة الشعب، إىل أن ختم مقدمته حبياد العامل وأسلوب الواثق من نفسه                   
من شاء أن ميدحها فليمدحها، ومن شاء أن يذمها فليذمها، فإا إن كانت تستحق احلياة فسوف                :  قائالً

ئنات احلية، فسوف متوت، ولن حييها مدح       قدح القادحني، وإذا كانت ليس هلا مقومات الكا         تبقى رغم 
 .املادحني وال ثناء املعجبني

واجلدير بالذكر أن ضيفنا الكبري قد اهتم اهتماماً كبرياً بتوجيه هذا العمل لكل العرب، فأكد من                
خالل أكثر من عبارة، أن هذه األساطري مفهومة لكل الشعوب العربية، وهذه مفخرة ألستاذنا اجلليل                

مل تنداح دائرته من احمللية الضيقة إىل مشولية األسرة العربية من اخلليج إىل احمليط، وإنين على                أن يأيت بع  
يقني بأنه على حق فيما ذهب إليه، فاألرضية املشتركة بني شعوب األمة العربية يف اللغة والدم والعقيدة                 

ع ذلك نرى التشرذم    والثقافة، تكاد تكون وقفاً عليها دون سائر شعوب األرض قاطبة، ولألسف م            
ىل سد تلك الثغرات وفتح كل ما       وواالنقسامات اليت قد تكون مفروضة يف أصلها وفرعها، فمن باب أَ          

ميكن من رفاق احلوار والفكر، وتوسيع مواعني الثقافة بني أبناء الوطن العريب الكبري، لتحقيق حلم                 
 بكثري مما جيمعها، وكم أسعدين ما قرأته        ا أكرب نالوحدة الذي تنعم به الدول األوروبية مع أن يفرق بين         

عن ترمجة عدد من حكايات هذه املوسوعة إىل اللغة الروسية يف إطار أطروحة الدكتوراه اليت تقدم ا                  
وصدرت عن مركز البحوث االستراتيجية والسياسية يف        )  شاه رستم موساروف  (الباحث الروسي   

وما هذا إال دليل قاطع على أن األعمال الكبرية          )  حكايات شعبية عربية  (موسكو، يف كتاب بعنوان     
 .ولدت لتبقى وقد يتجاوز بقاؤها حدود احمللية إىل آفاق العاملية، ألا موروث إنساين يف املقام األول

وال شك أنَّ الطفولة املتوهجة رغم قصرها قد ساعدت ضيفنا الكبري على خلق وشائج قوية مع                
ول أا كانت عامرة بالسعادة واالستواء العاطفي بالنسبة له، ولكنه          تلك الفترة اليت ال نستطيع أن نق      

استخلص أمهيتها القصوى للطفل عموماً، فجاءت جمموعتاه القصصيتان تؤكدان ما ذهب إليه مبكراً،              
ويف وقت مل ينتبه كثري من املثقفني إىل دور القصة يف حياة الطفل وبالتايل يف حياة الشعوب اليت تبين                     

تقبلها على نشأة وتربية األطفال وفق منظور استراتيجي يعرف عناصر احلاضر ومتطلبات             وختطط مس 
املستقبل، وال شك أن التلقائية اليت تناول ا أستاذنا الكبري قضية أدب الطفل، قد منحت عمله البقاء                 

وجه والدميومة رغم تغري الزمان واملكان، ولكن تبقى عبقرية العطاء األساسي مهيمنة على كل أ                 
 .اخلالف، فالباب مفتوح أمام مجيع املبدعني، ووسائل التطوير والترقي، متاحة لكل صاحب عطاء

األمثال العربية يف قلب    (أما العمل املوسوعي اآلخر الذي أمتعنا به ضيفنا الكبري فهو كتابه القيم             
رفان، فقد بىن   الذي صدر يف عشرة أجزاء، وهو جهد يستحق كل الشكر والتقدير والع           )  جزيرة العرب 

جمداً لألمة كلها ألن املثل كما تعلمون هو لسان األمة، يعرب عن ضمريها ويكشف مكنون نفسها،                  
وعصارة جتارا، فهو ذا العمل الكبري قد فتح باباً واسعاً للدراسة والتحقيق والتحليل يف واحد من                 



ية األخرى اليت قد جتد يف أمثالنا       أعظم اإلبداعات الشعبية، باإلضافة إىل التواصل مع الشعوب العرب         
الشعبية موروثاً ميتد عرب احلدود، ويسهم يف ترسيخ وجدان مجيع أبناء هذا الكيان الكبري، وأحسب أن                

للرسالة )  الزنكوغرافية(إيراده للصورة   من أمتع ما قرأت، فهو جبانب       )  رسائل هلا تاريخ  (كتابه القيم   
إىل طبعها بالصف الكمبيوتري      طبوعة على اآللة الكاتبة، عمد     يد كاتبها أو م    خبط  كانت  األصلية سواء 
ق عليها تعليقاً يتسم بالسالسة اليت تقع يف إطار السهل املمتنع، فلم يسهب بإطالة مملة                احلديث، مث علَّ  

أو يقتضب مبا خيل باملعىن، فجاء الكتاب كما أشار أستاذنا اجلليل إىل أنه جزء من تأريخ هذا البلد                    
ما أحرى أساتذتنا األفاضل الذين أسهموا يف قيام هذا الكيان احلبيب، أن حيذوا حذوه                 الكرمي، ف 

وميتعونا مبا توفر لديهم من وسائل تلقي الضوء على جوانب مهمة من تارخينا املعاصر، وقد يستنبط منها                 
شكل الباحث احلاذق الكثري من الدروس واألفكار، ويربط بينها وبني بعض األحداث األخرى مما ي               

 .أرضيةً تارخييةً ال يستهان ا
وأخرياً تكملة لصورة األديب النابغة، أىب ضيفنا الكبري إال أن يسرج ليله بقليل من الشعر فجعل                

يف الوقت  ...  هذا الفن اجلميل يف آخر اهتماماته من الناحية العملية، ألن ديوانه الوحيد ما زال خمطوطاً              
األخرى، ولعله ذا أراد أن يقول لنا إن الشعر ميثل هاجساً داخلياً            الذي نشر قائمةً طويلةً من الكتب       

حيث نالحظ أن كثرياً من الشعراء ينظرون إىل قصائدهم نظراٍت نقدية يعتريها            ...  بني الشاعر ونفسه  
 .الكثري من اهلواجس إىل أن حتني حلظة املخاض والوالدة وحنن يف انتظار ذلك

اء الثر، وهنيئاً لنا علماً بارزاً أثبت أن كل بقعة من هذا الوطن              هنيئاً لضيفنا الكرمي هذا العط    
فتبقى مفخرة على مر    ...  الغايل كفيلة بطرح دورها ملن أراد أن يلتقطها ويشذا ويهذا وجيلوها للعامل           

األجيال، ولعله استطاع بذلك أن جيعل حياته كلها أسطورة تضاف إىل األساطري اليت حفظها من                  
 .االندثار
ر لكم أيها األحبة هذا التواصل اخلري الذي سعدنا به بني اجلوانح مث احتفظنا به توثيقاً                   كشأ

بالكلمة املكتوبة وبالصوت والصورة حيكي لألجيال القادمة قصص رجال محلوا األمانة وأدوها على              
سائلني اهللا   والشكر والعرفان واالمتنان،     ةخري وجه وأكمل عطاء، فال منلك أمامهم إال التحية والتجل         

سبحانه وتعاىل أن جيعل ما قدموا يف ميزان حسنام وجيزيهم عنا وعن أمتهم اجلزاء األوىف، إنه ويل                   
ذلك والقادر عليه وعلى أمل أن نلتقي جمدداً بعد العطلة الصيفية ملواصلة املشوار ألداء شيء من                   

العارف اليت كلما انبثقت    واجب الشكر جتاه من حيملون مشاعل اإلبداع لتجميل حياتنا ببصرية             
 .أضاءت دنيانا بالعلم واألدب والفكر

ويف اخلتام وإىل أن نلتقي مجعكم خبري إن شاء اهللا، أزف لكم سداد جزء من دين علي سبق أن                    
صرحت به بإاء ما تبقى من فعاليات كتب سلسلة االثنينية املتبقية يف سنتنا هذه من أعوامها بعد اجلزء                  



 اهللا باالنتهاء من طبع اجلزء الثالث عشر، قبل ثالث شهور، واليوم حبمده تعاىل مت               نمالثاين عشر، وقد    
االنتهاء من طبع اجلزأين الرابع واخلامس عشر، وبإذن اهللا مع بدء مومسنا القادم سيكون بني أيديكم                 

مانة اجلزأين السادس عشر والسابع عشر، وذا أكون أكملت دينكم يف عنقي، وأبرأت ذميت من أ                
طاملا شعرت بثقلها، على أمل إن شاء اهللا أن نوايل طباعة فعاليات كل سنة بسنتها إن شاء اهللا وأنتم                     

 .خبري
 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

كما أرحب بضيفنا الكرمي سعادة الدكتور سعد عبد العزيز الراشد وكيل وزارة املعارف لآلثار               
هذه األمسية، كما أرحب بسعادة سفرينا األستاذ فؤاد مفيت يف            واملتاحف، الذي أسعدنا بتشريفه      

 .اجلمهورية اللبنانية
 صاحب املعايل الدكتور حممد عبده مياين املفكر اإلسالمي الكبري، نظراً لظروفه             :عريف احلفل 

اخلاصة وعدم استطاعته ايء إىل االثنينية يف يوم تكرمي ضيفنا، سيلقي سعادة الشيخ عبد املقصود                 
 .خوجه كلمته نيابة عن معاليه

 يف احلقيقة بعث أخي الكبري معايل الدكتور حممد عبده مياين برسالة            :الشيخ عبد املقصود خوجه   
         بقَفحواها أنه قد تويف له قريب وقريبة يف مكة استهذا األمر ليكون يف صفوف العزاء، إىل أنه مع كل           اه 

هذا أىب إال أن يذه الكلمة، ألقيها نيابة عنهم ضيفنا الكبري ملا له كر من قدر وحمبة يف نفسه . 
 

 كلمة معايل الدكتور حممد عبده ميا�ي يلقيها ((
  ))�يابة عنه الشيخ عبد املقصود خوجه

بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا رجل من ثرواتنا األدبية والعلمية وهو رمز نعتز به ورائد نقدر له                  
اً منذ بدايته األوىل، وكتب بصورة واعية وعرب بروح صادقة، وال           دوره فقد كان رجالً صاحلاً وصادق     

يعرب بصورة واقعية عن حياة هذه األمة وعن قضايا هذا          )  آراء فرد من الشعب   (شك أنه كان يف كتابه      
، وكأين به ينبه إىل     )أين الطريق (الشعب العريب السعودي األصيل، وقد كنت من الذين اعتزوا بكتابه           

 والشعور بالالهوية وحبث عن املصري، وهو رجل يعترب اليوم مرجعاً يف األمثال الشعبية              فترة من الضياع  
 إىل لغة أجنبية، وكتاباته فيها استشراف        مرِجت)  حكايات شعبية عربية  (يف اجلزيرة العربية، وكتابه      

 معريف، وتوجهات إصالحية، وهو رجل يكتب بلغة راقية وعبارات صادقة، ولقد أسهم يف مسرية                
التنمية األدبية واحلرص على التراث وتنقل من الشعر إىل التأليف إىل أدب األطفال واألساطري، وقد                

 .أثبت أنه رجل موسوعي وعطاءه ال ينضب



إن حياة األستاذ عبد الكرمي اجلهيمان سرية مضيئة يف تارخينا جيب أن نعتز ا، ونعتربها أصالً من                 
 الرجل اإلنسان ونسأل اهللا أن       هلذا  من روافدها، حتية من األعماق     أصول ثقافة هذه األمة، ورافداً حياً     

عتز به، فقد   امينحه الصحة والعافية، وأن ميد يف عمره وجيزيه خرياً على ما قدم هلذا الوطن الذي أحبه و                
عاىن الشيخ عبد الكرمي من بعض مضايقات من أجل كلمة قاهلا هنا، أو رأي أبداه هناك، وكان عزاؤه                  

أنه يقول كلمة حق وأنه يعتز ذا الوطن ويتحمل يف سبيله كل شيء، وقد كرمه والة األمر                   دائماً  
 .وأكرموه بعد أن عرف اجلميع أنه رجل صدق وفكر وأدب، مرحباً به ونسأل اهللا أن جيزيه خري اجلزاء

 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 
 

 كلمة سعادة األستاذ عبد الفتاح أبو مدين، (( 
  ))الكاتب واألديب املعروف، ورئيس النادي األدبي الثقايف جبدة

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا محد الشاكرين، والصالة والسالم على سيد األولني                 
 .واآلخرين، ورمحة اهللا للعاملني سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين وبعد

ختام موسم حافل يف هذه الدار العامرة لنحتفي برمز ذي طموح وإباء ومشم             فإننا نلتقي الليلة يف     
وعزم وحزم، ولن أمضي يف عبارات إنشائية وأنا أشارك يف تكرمي أستاذنا العزيز عبد الكرمي اجلهيمان،                

إنه مناضل  :  غري أين أستطيع أن أوجز وصفه يف ثالث كلمات فقط، أكرب الظن أن فيها غىن فأقول                 
، والذي يأخذ يف حتليل هذا الوصف فإنه سيجد مادة خصيبة يف احلديث عن الرجل                 وصاحب رأي 

 .الذي وصفت بإجياز عن دوره يف احلياة
 

والذي يقرأ كتبه ببصرية، فإنه واجد تلك اخلصال اجلادة وهي عنوان اجلادين ألن أمتنا يف أيامها                
 ودرادا وأيديها، فعاشت أحقاباً ت     اخلالية كانت كذلك، فدانت هلا الدنيا ألا سادت بعزمها وإر           

األرض، ال بعتو وغرور وإفساد فيها، وإمنا حتمل يف ميينها العدل والسماحة والوفاء والنخوة والعزة                 
والصرب على املكاره، واجلود واإليثار خصال اكتسبتها من دينها اخلالص لذلك كانت خري أمة كما                 

 .هي عن املنكر وتؤمن باهللاوصفها الكتاب العزيز، تأمر باملعروف وتن
 

، وحني  )أخبار الظهران (أستاذنا اجلهيمان كانت له صحيفة أصدرها يف املنطقة الشرقية أمساها            
اليت كانت تصدر يف بريدة،     "  القصيم"توقفت وذلك يف عهد ما قبل املؤسسات، أصبح كاتباً يف جريدة            

   وهي )  املعتدل واملائل (الته اجلادة بعنوان     قيام مؤسسات الصحافة، ولن أنسى مقا      يلَإىل أن توقفت قب



دخان "و  "  األمثال واألساطري الشعبية  "موضوعات اجتماعية وسياسية، مث شرع يف تأليف الكتب مثل          
و "  رسائل هلا تاريخ  "و  "  مذكرات وذكريات "و  "  آراء فرد من الشعب   "و  "  على الطريق "و  "  وهلب

ف األستاذ  وألّ"  رسائل أيب سهيل  "يدي كتاباً بعنوان    ف عنه األستاذ ناصر احلم     وألَّ"  على الطريق "
اجلهيمان كتباً لوزارة املعارف وعمل يف احلكومة، وأستاذنا عبد الكرمي جريء شجاع، وكان أباً روحياً               
للشباب يف القصيم وموجهاً هلم، وله توجهات قومية يف مسار اإلصالح فهو زميل للشيخ محد اجلاسر                 

 .يف املعهد العلمي
 

ف لَأْصفات شيخنا العزيز أنه رجل اجتماعي له صداقات وأصدقاء، وليس انطوائياً، وأنه ي            ومن  
ويلَؤ              صفوا بالظاهرة  ف، حيتفي بالصديق وهو ذو وفاء وإيثار، يتميز بالصرب وليس ثرثاراً وليس ممن و

بقي وال  ركان ال ي  الصوتية وإمنا هو قليل الكالم يف غري ما جدوى، يف طبعه اهلدوء فإذا ثار حتول إىل ب                 
يذر، وتتميز كتابات أستاذنا ضيف هذه األمسية بشجاعة الطرح وقوة احلجة ومنطق اإلقناع وجدية               

 البالد يومئذ وقد حتقق منها      ومشروعات تنهض باحلياة يف   األسلوب، وكان يطالب يف كتاباته بأعمال       
ؤى وحس، إنين أعتذر يف تقصريي      بصرية ور   الكثري، وميتاز الشيخ اجلهيمان برؤية مستقبلية ألنه ذو       

عن اإليفاء حبق أستاذنا العزيز يف يوم تكرميه ألين مل أمسع إال يوم أمس يف معرض جدة للكتاب ومل يكن                    
عندي سعة من الوقت ألقول ما ينبغي وفاء حبق وأداء لواجب، وحتقيقاً لرغبة يف نفسي ألن اإليثار                   

 تلك  صأا أمة عزيزة كرمية ذات خصال محيدة، وأخ       مسلك كرمي يف األمة اليت ننتسب إليها، ذلك         
 .اخلصال الوفاء واحلب والشجاعة ومكارم األخالق

 

سنستمع الليلة أطرافاً من حديث الذكريات وهو حديث ماتع، ال سيما بالقياس إىل أصحاب               
ده ما  التجارب الذين عاركوا احلياة وعاركتهم، ومنهم شيخنا ضيف الليلة، لذلك فإننا سنجد عن              

  يستحق أن ينصرمحه -   إليه، وجيدر باإلصغاء بأن الذكريات صدى السنني احلاكي كما قال شوقي            ت
، وحني يتحدث شيخنا اجلهيمان عن ذكرياته فإمنا يقص علينا أطرافاً من حياة ليست باذخة راغدة                -اهللا

ب يإذن فهذه األحاديث جتار   د كما يعلن ذلك الكتاب العزيز،       بوإمنا حياة جادة قاسية، ألن احلياة كَ      
عرب األيام والسنني وخربات وأمناط من عناء، أعتذر مرة أخرى يف تقصريي وأردد جمدداً قول أمري                  

 :الشعراء
ــرجالِ  ــرجال وزن الـ ــيم الـ ويقـ

. 

إمنــا يقــــدر الكــرام كـــريـم   
. 

 ... اهللا وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة 



 كلمة سعادة الدكتور عبد ا مناع األديب والكاتب املعروف، (( 
  ))ورئيس حترير جملة اإلعالم واالتصال

السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته، وأسعد اهللا مساءكم بكل خري، أستاذنا عبد الكرمي                
 د الفكرة وتوثب الروح والتطلع الدائم       مبا عاش من سنني، وشاب مبا هو عليه من اتقا           اجلهيمان شيخ

حنو حياة أفضل وأمجل ألبناء وطنه، إنه من بقية البقية من جيل التنوير ورواده، الذي حفل يف مطالع                   
             ضته الفكرية برجال كثريين من حممد حسن عواد إىل محزة شحاتة ومن الصب    ان واآلشي إىل اجلاسر

 .واجلندول والبواردي والفاليل والتوثيق
كان قلمه على كتفه دائماً، وكان حجم متاعبه داعياً له للكف عن مواصلة سريه ومسريته لكنه                
مل يكن ومل يستسلم ومل يأِو إىل شجرة يستظل ا ويدع عنه أحالمه وآماله، مل يفعل ذلك وظل حيمل                    

ان يرجوه هلذا   تلك األحالم واآلمال سنني طويلة فتعبت األيام ومل يتعب، وليس من شك أن الكثري مما ك               
 آماله مجيعها على سهول أرضنا       واالوطن وأبنائه قد حتقق، لكن رصيد أحالمه مل ينفذ، فلم ترس            

 .أوديتها وحبارها.. وجباهلا
كنت وما أزال دائم الفخر واالفتخار به وبأمثاله من الرواد، إذا كنت يوماً قد نسيت دوره يف                  

 وكما ذكرين بذلك ابنه الروحي الصحفي املخضرم حممد         نشرة الصحافة يف املنطقة الشرقية على يديه،      
الطيار، فقد اعتذرت له يف حينه وأجد نفسي هذه الليلة وأنا أشارك يف الترحيب به والتعبري عن سعاديت                  
احلقيقية بأن يكون ضيفاً لالثنينية هذا املساء، فأنا أعتذر له جمدداً أمامه وأمامكم، فقليلون هم الذين                  

واستماتةً يف سبيل ما آمن به من حق، ولقد كنت يف املاضي أداعب                 جلداً وإمياناً صرباً   مثله يف الوطن  
أساتذتنا الكبار من أمثال الزيدان والضياء واخلري والفقي وغريهم بأن جيلنا وجد نفسه أمام أمساء كبرية                

داً كأننا يف وطن له     بال أعمال كبرية، أما اليوم ومع جتارب السنني فإين أقول وأرجو أال يغضب قويل أح              
 .آباء وليس له أبناء، حيملون وحيلمون مبا محل وحلم به اآلباء

 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا

  ))كلمة سعادة األستاذ عابد خز�دار الكاتب واملفكر املعروف (( 
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، بسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم أعن وساعد، يقول الشاعر
ِدأن جيمــــع العــــاملَ يف واحــــ

. 

ــ  ــى اللَّـ ــيس علـ ــتكْثَِرِهولـ  مبسـ
. 

ويف احلقيقة ال أعرف بيتاً من الشعر ينطبق على إنسان ما كما ينطبق على شيخنا عبد الكرمي                   
به املنتشرون يف اآلفاق والذين توىل الكثري       معلم ومرب قدير، يشهد له بذلك طال      :  اجلهيمان، فهو أوالً  



 واحد من   :منهم مناصب قيادية وريادية، والذين تركوا بصمام على صفحة هذا البلد، مث هو ثانياً               
مؤسسي الصحافة يف هذا البلد، وبالذات يف املنطقة الشرقية والقصيم، وكانت الصحافة أيامها صحافة              

الرأي يف تلك األيام حمسوباً على كاتبه، والويل له إن حاد أمنلة            رأي، أي مل تكن صحافة خرب، وكان        
اب تلك األيام من بعض األذى واملالحقة واملعيشة الضنك،         تعن اخلطوط املرسومة له، وهلذا مل يسلم كُ       

، بل كان يف حسبام يف كل خطوة خيطوا         هومل يكن ذلك بالشيء الذي مل يتوقعوه أو حيسبوا حساب         
طونه، ومع ذلك مضوا يف أداء رسالتهم غري هيابني أو وجلني، متحملني مسؤولية ما                وكل حرف خي  

يكتبونه وحيتسبون ما يلقونه من عنٍت عند الوطن والتاريخ، وال أعتقد أنين حباجة إىل أن أعدد ما القاه                  
ا يف حياته من كبد ومكابدة، وعنٍت ومعاناة، فقد أصبح كل ذلك جزءاً من تاريخ هذ                "  أبو سهيل "

 :من الرجال الذين يصح فيهم قول البحتري من حبر املتقارب" أبا سهيل"وأعين : مث هو ثالثاً. البلد
فمــا أنْ رأيـــنا جلهـــٍم ضـــريبـا 

. 

ــى     عرن ــد ــن قَ م ــرائب ــونا ض بل
. 

ــليبا ــاً صـ ــيكاً ورأيـ ــزماً وشـ عـ
. 

   ــات ــه احلادث ــدت ل ــرُء أب ــو امل ه
. 

ــرج ــاً مـ ــبامساحـ ــاً مهيـ اً وبأسـ
. 

ـــؤدد  ــِي سـ ــنقّل يف خلقــ تـ
. 

ــِر ــتوكالبحـ ــتثيبا إن جئـ ه مسـ
. 

ــارخاً  ف  ــته صـ ــيِف إن جئـ كالسـ
. 

 

الكتاب (ويبقى بعد ذلك اجلهيمان الذي يصح أن يقال عنه أنه ديوان اجلزيرة العربية أي                  
الذي يرجع إليه العرب ملعرفة علومهم، وجتارم، وخربام، وتارخيهم، وحىت ما اكتسبوه من              )  املرجع

ة العربية يف قلب اجلزيرة العربية كانت حىت وقت قريب أمة شفهية، أي              معارف طبيٍة، ذلك أن األم    
ذات ثقافة شفهية فلم تعرف الكتابة والتدوين، وهلذا صبوا معارفهم يف قوالب من الكالم القصري                  

القوالب   من بعده، وهذه    ذاكرته وذاكرة أبنائه  املسجوع الذي يسهل على املرء حفظه واختزانه يف         
أمثاالً مسجوعة تقع موقعاً حسناً من      أو     تستسيغها األذن فتحفظها،   ذات موسيقى   تكون أشعاراً   قد

       ا، ومن هذه األشعار ما ي الذاكرة فتحتفظعربالشعر النبطي، وهي إن تأملتها وأمعنت النظر فيها         ف 
تلخجتارب القوم وحكمتهم وذلك من قبيلص : 

 اـل أهلهـام من فعـأليوادث اـح ... انـت غلطـم الوقـي واليـان زمملُ
أما األمثال فهي كما قلت معارف القوم اليت اكتسبوها على مدى قرون طويلة، وهلذا ميكن أن                 
 :توصف بأا جتارب أمٍة وضمريها احلي، وروحها اخلالق وتراثها الثر، تأمل على سبيل املثال هذا املثل

ان من أمصال ولقاحات ينهض     أال ترى أن كل ما اخترعه اإلنس      "  دوا الشجرة غصن منها   "  - 
 باحلكمة اليت خيتزا هذا املثل؟



فهو يتضمن أيضاً حكمة طبية، وقد يقال أن        "  رمبا صحت األبدان بالعلل   :  "أو تأمل هذا املثل     -
هذا املثل مأخوذ من املتنيب ولكنه مل يعد ملكاً له وحده، إذ أصبح تراثاً ألمٍة بأكملها، فالقلقشندي                   

 العفو عنه وعنهم بالطاعة ما أذاقهم العصيان        ردوجعل ب :  "إذ جاء فيه  )  بح األعشى ص(يقتبسه يف كتابه    
 ". بالعلل األجساممن حرارة الغضب، إذ رمبا صحِت

وهو عجز  "  سائل اهللا ما خييب   :  "مث جند مثالً آخر قد يقال أنه مأخوذ من التراث العريب وهو             -
لبيت عيد بن األبرصب: 

ــ ــائـل اللَّــ ــيوســ به ال خيــ
ــنعوه   . ــناس ميـ ــأل الـ ــن يسـ مـ

. 
 

فقد روى الشيخ املعري أنه لقي عبيد       )  رسالة الغفران (وهلذا البيت قصة طريفة وجدا يف كتاب        
 بك إىل هنا؟    ما الذي أتى  :  بن األبرص يف اجلنة، مع أن عبيد بن األبرص كان من أهل الفترة، فقال له              

بيت واحد نظمته وهو البيت املذكور، وال أريد أن أطيل عليكم وأكتفي بالقول إن اجلهيمان                :  فقال
وهذا اجلهد العظيم بل اخلارق الذي تواله اجلهيمان وأفىن جزءاً            ،ن تراث أمة وحفظه من الضياع     دو 

 طويلة ملا جاءت    قضت يف عملها سنني   كبرياً من عمره عملٌ عظيم لو تولته جلنةٌ من العلماء والباحثني و           
 .مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا

وهلذا ال أبالغ إذا قلت إن الزمان لن جيود مبثل اجلهيمان إال يف الندر، ولقد عاشرت هذا الرجل                  
زمناً كان من أحسن األزمان وإن حسبه البعض من أسوأ األزمان، كان زمناً رغداً عرفت فيه النبل                   

 .يم والسماحة الندية والوفاء املقيم والبحر الزاخر، باختصار عرفت عبد الكرمي اجلهيمانواخللق العظ
 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 كلمة سعادة األستاذ حممد القشعمي مدير الشؤون الثقافية (( 
  ))مبكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض 

 مببادرة املواطن الشيخ عبد     ة اهللا وبركاته، سعدت   بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمح      
املقصود خوجه يف تكرميه لرواد اتمع وتقديره هلم حلفز غريهم للعمل وإعطاء كل ذي حق حقه،                  
وهذه الليلة وأنا أشهد تكرمي هذا الرائد األستاذ اجلهيمان، ضمن هذه السلسلة املتواصلة من الرجال                

 أنفسهم وجمتمعهم، ال يسعين إال أن أشكر الشيخ عبد املقصود خوجه            املخلصني لوطنهم والصادقني مع   
 .ومجيع احلاضرين



، سأتكلم عنه   )أبو سهيل (أيها السادة، األستاذ األديب عبد الكرمي بن عبد العزيز اجلهيمان             
كإنسان، أما عن كتبه فلها آخرون سيتكلمون عنها، عرفته متأخراً إذ مل ميض على معرفيت به معرفة                   

شرة أكثر من عشرين عاماً، وتوثقت عالقيت به منذ بضع سنوات وكلما تقدم بنا العمر ازدادت                  مبا
العالقة وثوقاً وقويت أواصرها رسوخاً، فأيب سهيل بسلوكه النظيف وأخالقه العالية وطباعه احملمودة              

السفر هو  جعلين أحرص على رفقته يف السفر واحلضر، يف مناسبة وغريها، فكان يأنس يب وآنس به، و                
هل عاملته يف   :  الذي يكشف املرء ويظهره على حقيقته، ولذلك يقال إذا أثىن شخص على آخر قيل له              

إنك إذن تثين عليه وأنت ال تعرفه،        :  قيل له .  ال:  قيل له هل رافقته يف سفر؟ فقال       .  جتارة؟ قال ال  
ملكة وخارجها، وألكثر   صحيح أنين مل أعامله ببيع أو شراء ولكين سافرت معه مرات عديدة داخل امل             

من عشر مرات، مل أر أو أملس منه ما يكدر اخلاطر، فهو متسامح مع اجلميع ال يلتفت أو يغضب من                     
١٣٨٠اهلفوات اليت قد حتصل من شخص أو آخر فهو كثرياً ما يلتمس له العذر ويصفح عنه، يف عام                   

ن أي توقيع ويكتب يف الصفحة      هـ كان يكتب يف جريدة القصيم االفتتاحية أو كلمة القصيم خالية م           
موقعاً بامسه الصريح، وكان يعرض كل       )  املعتدل واملائل (األخرية عامودين مشهورين حتت عنوان       

السلبيات السائدة فيعاجلها بأسلوب جيتمع بني النقد الالذع والتهكم والغمز واللمز، يقول بعد ذلك               
وإنين مل أجد ا معتدالً     )  املعتدل واملائل (ك  إنين قرأت كلمت  :  إن امللك سعود استدعاه يوماً وقال له      

 .فكلها مائلة
وقبل حوايل عشر سنوات مسعت أنه خرج من املستشفى العسكري بالرياض بعد أن مكث فيه                
قرابة أربعة أشهر بسبب كسر يف رجله، وأنه طوال هذه املدة مل ينشر عنه أي خرب يف مجيع الصحف                    

، فأحسست بتأنيب الضمري، وتأملت من هذا العقوق ملثل هذا           ه وحمبوه بذلك فيزوروه   ئليعرف أصدقا 
الرجل الذي نعده من الرموز الوطنية، وأوائل من أنار الطريق هلذا اجليل، فسألت عن بيته وزرته مع                  
الزميل ناصر احلميدي الذي يسكن بالقرب منه، وقد رحب الرجل بنا ولكين الحظت أن خفة الظل                 

بو إىل جانب أنه كثرياً ما يتربم من بعض املواقف، وقد حاولت إخراجه من              اليت كان يتحلى ا بدأت خت     
العزلة اليت يعيشها سواء من خالل دعوته لزياريت ومجع ببعض األصدقاء الذين ينظرون إليه بتقدير                 

وآخر مع بعض األصدقاء    كبري، ولكنهم ال يعرفون كيفية الوصول إليه فبدأت أزوره بني وقت              
بشكل ال     يبتسم من أية نكتة أو موقٍف طريف وبداخله الفرح           حسن وأصبح يت  فوجدت أنه بدأ  

يوصف، فشعرت أنه بدأ ينتقل من جو إىل آخر، ويف إحدى الزيارات سألته ملاذا ال تكتب مذكراتك؟                 
 احلواجز واختلق املعاذير، وذكر بعض األشياء الغري منطقية، وبدأت أحضر معي عند               عفتمنع ووض 

بالذات ما يتعلق منها بالسرية الذاتية، واتفقت مع األخ ناصر احلميدي على أن              زياريت بعض الكتب و   
يطلب منه عند زيارته أن يكتب بعض املواقف املهمة يف حياته أو يسجل له وحيدد معه برناجماً حبيث ال                    



يرهقه، فمثالً كل أسبوع يطالبه بعدد من الصفحات أو يسجل معه ملدة ساعة، وبدأ األخ ناصر جيمع                  
، قراءة يف حياته وأدب عبد      )رحلة أيب سهيل  (ما كتب عنه ويستعرض مؤلفاته حيث أصدرها باسم          

الكرمي اجلهيمان، وكانت عملية استدراجه لكتابة مذكراته من خالل أن يكتب ملخصاً يف حدود ثالثني               
صفحة لضمها للكتاب املذكور وعندما صدر كتاب األخ ناصر كانت املذكرات كاملةً على وشك                
االنتهاء، وبعد صدور مذكراته بدا سعيداً وبدأ يفكر يف إعادة طبع كل كتبه األخرى، كما ألف كتاب                 

 ).رسائل هلا تاريخ(
لقد عرفت أستاذنا أبا سهيل بسيطاً غري متكلف ومهتماً باألدب والتراث العريب بشكل كبري،               

زيارة قرب أيب   :  طلبني أوهلما  ورغب أن أحقق له      اوعندما سافرت معه ألول مرة منذ سنوات إىل سوري        
لرهني (أن يسبح يف البحر، وهكذا كان فقد كانت زيارته           :  العالء املعري يف معرة النعمان، واآلخر     

زيارة مؤثرة وقد ناقش أمني املكتبة أو مسؤول املركز الثقايف مبعرة النعمان حيث ضريح                )  احملبسني
   ومكتبته ملاذا ال يا من حيث املقر وتواض     هتم           ع املستوى؟ لوال أمهية وقيمة املكتبة اليت تضم أغلب ما

 عنه وبالذات الدات الضخمة اليت أهداها عميد األدب العريب الدكتور طه حسني عندما كان                بِتكُ
      هيل إال بعد أن ذكر له املشرف على املركز بأن حياة أيب العالء              وزيراً للتربية مبصر، ومل يقتنع أبا س

و ال حيب الرفاهية وعاش يف هذا البيت املتواضع الذي رفض تغريه رغم عرض                كانت متواضعة وه  
 .الكثري منهم عليه األفضل، ومات ودفن هنا وحنن ال منلك إال أن حنترم رغبته

عندما يسأل عن عمره أنه يف أواخر الثمانني،        :  منذ عرفته قبل العقد ونصف العقد وهو يقول        
١٣٣٣بالتسعني رغم أن يف ترمجته الرمسية يذكر أن مولده عام           ومنذ أكثر من مخس سنوات يقول بأنه        

هـ، ويعلل ذلك بأن التوثيق ودقة املعلومات مل تكن موجودة آنذاك، وهلذا فهو أكرب مما هو مسجل يف                  
قبل ثالثة أعوام وكانت لزيارة صديقنا      :  بطاقته الشخصية، سافرت معه إىل جدة مرتني، املرة األوىل         

ار، حيث استمتعنا بضيافته لليلتني مجيلتني على البحر، وزرنا معه والده الشيخ حممد             األستاذ عابد خزند  
شفاه اهللا  -  علي خزندار، حيث الذكريات والتاريخ اجلميل، وكذلك األستاذ عبد العزيز مشري            

 وبعدها خبمسة أشهر مبناسبة عودة الصديق عبد العزيز مشري من أمريكا حيث ذهب للعالج               -وعافاه
 أن نزور أيضاً زميله يف التدريس قبل ستني عاماً، يف            ييه فكرة زيارته هناك، فشرط عل     عرضت عل 

مدرسة حتضري البعثات يف مكة املكرمة الناقد األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار، فوعدته باالستعانة بعابد                 
ألخذ صورة  )  اكامري( يوصف إذ متنيت لو كان معي         ال ملعرفة عنوانه، وكان لقاؤه بزميله القدمي لقاءً      

 مين أثناء زماليت    ردإنين جئت إليك معتذراً عما ب     :  هلما ومها يتعانقان، عندما قال اجلهيمان لعبد اجلبار       
 أجابه  -رمحه اهللا -  لكم قبل ستني عاماً، وشكاييت لك على مدير املدرسة آنذاك األستاذ أمحد العريب             



كتبك هي اليت شفعت لك أو على األصح هي         األستاذ عبد اهللا إنين مساحمك من زمان، وأضاف بأن          
 .اليت اعتذرت عنك

عرفت أبا سهيل يف السفر فهو يتحرك حبذر عندما يكون رفيقه نائماً وعلى العموم فهو ينام يف                  
اليوم حوايل مخس مرات، وبربنامج متقن حافظ عليه بدقة منذ حوايل مثاين سنوات، وبرناجمه اليومي                 

الفجر يصلي مث يشرب كأسني من احلليب مع قليل من املوز، مث يعود للنوم               أثناء السفر طبعاً يقوم يف      
ويصحو بعد ساعتني أو ثالث ليمشي قليالً خارج املرتل، مث يعود ليشرب كأساً من احلليب، ويأكل ما                 
تيسر من الفاكهة، مث يذهب ألقرب بركة سباحة من الساعة العاشرة صباحاً وحىت حوايل الثانية عشرة                

فرح عندما يكون معه أطفال أو من مياثله يف السن، وجتده سريعاً ما حيتك به ويفتح معه احلديث                  وجتده ي 
فيعرف مستواه الثقايف وعندها حيدد نوع الكالم وحيرص على التعرف على اجلميع، ويعطي كل ذي                

لى آخر،  حق حقه، وكل حيادثه على مستواه، فقد جتد يف الس كبار السن وصغاراً فال مييز أحداً ع                 
قبل غروب الشمس بنصف ساعة يأخذ عصاه هذه ال ترافقه إال يف هذا الوقت لينفذ برناجمه املعتاد وهو                  
املشي إذ يسري يف الشوارع احمليطة باحلي ويف حدود ثالثة كيلو مترات، يعود منه بعد الغروب ليشرب                 

لب باملعلوم وينادي هل من     كأساً من احلليب، ويذهب للنوم بعد صالة املغرب، وينهض بعد ساعة يطا           
 مبارز؟ هل من مساجل وهكذا؟

جاء يوم مستبشراً فقال يل إن سائق سيارة فلبيين رآه وهو ميشي كاملعتاد عند الغروب بالرياض                 
نعم، :  تسعني سنة فسأله مرة أخرى وهل كل يوم تطبق هذا الربنامج؟ فقال له            :  فسأل عن عمره فقال   

عشرين سنة قادمة، وطبعاً كان حىت قبل سنتني هو الذي يقود            أبشر سوف تعيش على األقل      :  لافق
سيارته بنفسه ولكنه عاد يف إحدى الليايل من السهر مع أصدقائه وكان هناك كمية من الرمل يف                    
الشارع يف ظل عمارة مل تكتمل وكان يظنها ظل العمارة وهلذا اصطدم ا بقوة وتأثر صدره إذ ارتطم                   

يف املرتل مع الدكتور حيىي الساعايت وأقنعناه بضرورة وجود سائق، خصوصاً           به مقود السيارة، وعدناه     
 .وأن مسبح رعاية الشباب الذي يزاول من خالل برناجمه ظهر كل يوم بعيد عن مرتله، وهلذا اقتنع

كان حيضر النقاش أيام معرض الكتاب يف القاهرة مع بعض األصدقاء فإذا رآه جاداً أو رأى                  
وا عن قلوبكم بعض الشيء، دعوين أقص        ح هكذا تتحمسون وجادون رو    ونكونملاذا ت :  فجوة قال 

كلما نسي  )  سلمك اهللا (ويكرر  )  كان سلمك اهللا  )  (الالزمة(عليكم إحدى القصص، ويبدأ قصته ذه       
جانباً من جوانبها، ويستمر من قصة إىل قصة على منط ما هو موجود يف األساطري الشعبية، أو القصص                  

 ال ختلو من النكتة أو الطرفة أو املثل الضاحك أو احلكمة حىت وهو يف جلسة طعام حيادث                  القصرية اليت 
أنا حويصليت صغرية ال تستوعب إال ما تستوعبه        :  اموعة ويسليهم، وإذا قيل له ملاذا ال تأكل؟ قال        

حلاهلم وإذا عرف   حويصلة العصفور مث إنين نبايت، واجلهيمان يكره املتملقني واملنافقني واملدعني ويرثي             



أن أحدهم يف مكان معني يعتذر عن الذهاب إليه بدعوى أنه مرتبط مبوعد مسبق، إىل جانب حبه                    
للطيبني الصادقني، عندما كان األستاذ عبد العزيز مشري يف املستشفى التخصصي بالرياض قبل ثالثة               

لكرمي اجلهيمان وأن    ا  عبد أمتىن أن أرى األستاذ   :  سنوات ويف إحدى زيارايت له وعند الوداع قال يل         
تلتقط يل معه صورة، وعندما نقلت رغبة املشري أليب سهيل، أبدى ترحيبه الكامل وذهبنا إليه وكانت                

 يلتقط هلما الصور، وكان    االجتماعية واملصور   سعادما ال توصف ومها يناقشان القضايا واملشكالت      
من عضده ويشجع ويشيد بكتاباته ويشكره      يتحاشى أن حيدث املشري عن أمراضه بل يشد           أبو سهيل 

 .على استمراره رغم معاناته
صادف يف معرض الكتاب بالقاهرة قبل سنتني أن التقينا باألستاذ أمحد الفالحي امللحق الثقايف               

هذا تارخينا  (لسلطنة عمان بالقاهرة سابقاً، ورأى أبا سهيل مبعرض الكتاب يتهادى بعكازته عرفته باسم              
 دعوته بعد قفل    ، وعرف نتفاً من مآثره ومؤلفاته وتارخيه الناصع، وسريعاً ما قبلَ           )نيميشي على قدم  

املعرض مساءاً لزيارتنا باملرتل فطلب فسحة من الوقت للذهاب للفندق إلحضار كامريته ألخذ صورة               
مة معه وهكذا أحضر أبو فالح الكامريا وبدأ يلتقط لنا الصديق اآلخر بعض الصور وأبو سهيل باملنا                 

إنه يريد تصويري   :  أال حيسن بك أن تلبس مالبس تليق بك ألخذ الصور؟ فأجاب          :  فقلت له )  البيجامة(
يقول أبو سهيل أنه كان يف إحدى زيارته للمغرب يتمشى يف مدينة سال ااورة              .  وليس تصوير مالبسي  

إىل هنا، وهذه   )  أويثية(فتعجبت كيف وصل ابن     )  مدرسة جرير (للرباط وقد وجد مبىن مكتوب عليه       
القرية تقع جبوار قرية أيب سهيل ضمن قرى بنجد، فقلت له عند تقدمي نسخة من القصائد الشعبية اليت                  
سبق أن ألفها وهي مترمجة إىل اللغة الروسية مؤخراً، وهكذا وصل جار الشاعر جرير إىل أبعد من                   

ة، بل حيب أن يشرب بكأٍس      هو ال حيب أن يشرب املاء أو العصري أو غريه بالكأس القصري            .  املغرب
 أما تعرف قول الشاعر؟: قوليطويلة و

ــمو ال تســقين باألصــغر املتــثلِّ  
. 

ــدماين فباألكــرب اســقىن  فــإن كــنت ن
. 

 

دم بنا  وأخرياً لقد سعدت بصحبة وصداقة وهذا الرجل وأصبحت عالقيت به تتوثق كلما تق              
يف األفراح واألتراح، وهو من أكثر من سافرت معه         ...  العمر، وقد عرفته وخربته يف احلضر ويف السفر       

 به ورفقته، وليس سراً أن أقول أنين قد رافقته يف السفر ألكثر من عشر مرات                 ستمن األصدقاء وأنِ  
 .خالل السنوات اخلمس املاضية

املليئة بالعطاء واملواقف النبيلة والروح اللماحة املرحة،       تلك حملات قصرية من حياة الرائد الكبري        
 .أمد اهللا يف عمره وأبقاه حملبيه

 ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 طبعاً يبقى لدينا ثالثة متحدثني سنشنف أمساعنا إن شاء اهللا، ولكن كما تشاهدون              :عريف احلفل 
 نعطي وقتاً كبرياً لسعادة ضيف االثنينية وأعتقد أنكم مجيعاً          دامهنا فنأمل التكرم باختصار الكلمات حىت     الوقت  
 .  لسماعهمتشوقون

 كلمة سعادة األستاذ عبد الرمحن املعمر (( 
  ))للنشر والتأليف) ثقيف(الكاتب املعروف ومدير دار 

، احلديث عن   األساطني مجع األساطري   من   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، اجلهيمان واحد      
الكرمي وأمثاله من جيل الرواد ليس بالسهل وال اليسري، كما يظن الكثري، فاألستاذ عبد                 عبدالشيخ  

الكرمي ضرب يف كل فٍن بسهم، وهذا يعرب عنه مبصطلح الفنان الشامل، لو ذهبت أكتب وأتناول                  
ح، شخصه وشخصيته وكتبه ومقاالته وأفكاره وطروحاته ملا وسعها القرطاس وال اتسع هلا الوقت املتا              

اليت كان  )  املعتدل واملائل (لكين أحصر احلديث عن دعوته لإلصالح االجتماعي عرب مقاالته يف زاوية             
قبل أكثر من أربعني عاماً، وكيف كان الناس ينتظروا ويقرؤوا            )  القصيم(ينشرها يف صحيفة    

 . ختطئ وقد تصيب تضر وقدويفسروا بإسقاطات قد تسر وقد
حمل )  رأي من الشعب  (ها ما يكتبها املرحوم السيد أمحد عبيد بعنوان         كانت هذه املقاالت ومثل   

الف املتحاورين، فحيا اهللا الشيخ عبد الكرمي        تإعجاب الناس ونقاش االس وجتاذب املتحدثني واخ       
ورحم اهللا السيد أمحد عبيد، وسقى صحافة تلك األيام اليت ال يزال الكثري حين إليها ويتذكر صراحتها                 

لن تدع العرب الشعر حىت تدع اإلبل احلنني، الكلمة موقف والرجل موقف وأديبنا املكرم               وجرأا و 
       ولكن هذا إحساس مين حنوه حتبه وإن مل تتفق معه،           هذه الليلة صاحب مواقف، وإن اختلف معه البعض 

 بعض الناس حتبه وإن مل تتفق معه، بينما هناك أشخاص ال ترتاح هلم وإن وافقوك يف بعض األمور                    
واألفكار والرؤى، ومصدر هذا الشعور أن الشيخ عبد الكرمي يتمتع مبزيد الصدق مع نفسه وعدم                 

 . ملموسة يف بعض من حياول أن خيفيها أو يستتر خلفها-مع األسف- االزدواجية يف شخصه، كما هي
يعجبين يف الشيخ عبد الكرمي الكثري وأعجب باألكثر، وأتعجب من هذا الرجل الذي عاصر                

ان وكان مهه وهاجسه هو اإلصالح االجتماعي والسعي إىل الرقي بالناس إىل األفضل، والنهوض               الزم
يعجبين يف أيب سهيل    .  م حنو األمسى وعدم اخلنوع والقنوع وحين الرؤوس وهز الرقاب برياء كذاب           

ة هذا اإلصرار على إصالح اتمع وتقومي اعوجاج اموع، فكأنه صاحب مشروع حضاري أو رسال              
ال ييأس وال حيبط رغم أن كل ما حوله يدعو إىل اإلحباط والتثبيط واخلنوع والتداعي، ما ألقيت نظرة                  

 :على كتبه إال تذكرت قول الشاعر



ــال   ــني رجـ ــرى وب ــني ق ــتان ب ش
. 

ــرى  ــبين الق ــريه ي ــرجال وغ ــبين ال ي
. 

 

يب الكبري وقصصه ورواياته والكم الكثري من مقاالته قيل عنها وسيقال بني خمتلف             مؤلفات األد 
           ا اهللا الرجل الصادق مع     ومؤتلف، وحمب وساخط وهذه سنة احلياة، وقانون الواقع، وسر اخللود، حي

مي ن الكرميني، حممد القشع   الواضح يف تناوله وطرحه، وحيا اهللا يف هذه املناسبة جهود األخوي          ..  نفسه
               ضا جبانب يذه اإلصدارات ملن مل يعرفها، و وناصر احلميدي، فقد محال عبء التعريفهلم  لُسج 

ويذخر وآخر بشائرهم لنا هو أنه سيصار إىل حتويل بعض مضامني هذه الكتب إىل أعماٍل تلفزيونية،                 
 .دستكون مستقبالً متعةً للمشاهد، وسلوةً للساهر، وعربةً ملن ألقى السمع وهو شهي

 ... والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 كلمة األستاذ �اصر احلميدي، مدير اإلعالم والنشر (( 
  ))يف مجعية الثقافة والفنون بالرياض

 متحدثاً يف   بسم اهللا الرمحن الرحيم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، يسعدين جداً أن أكونَ             
دمت لنا مناذج من رجاالت األدب والفكر يف اململكة، وأسعد          اثنينية الشيخ عبد املقصود خوجه، اليت ق      

أن أكون أحد املتحدثني عن شيخي الفاضل، األستاذ عبد الكرمي اجلهيمان، الذي الزمته فترة من الزمن                
وكان يل شرف إصدار كتاب عن سرية حياته ومسريته وجهوده ورياداته املتعددة، وهذه بعض اجلوانب               

 .الح االجتماعي يف مقاالت عبد الكرمي اجلهيماناليت اخترا من اإلص
أقول إن شيخنا الرائد عبد الكرمي اجلهيمان، رجل صادق النظرة، ثاقب الفكر، يتمتع حبس                

                عنه وإمياناً اشت ِرفَتِهدقيق، وإحساس مبا يقع قبل أن يقع، وما ذلك إال لفراسة عبه، كان شيخنا    ر 
 البصر، يقول ما ترىب عليه جيل اآلباء واألجداد وما        وحيذر أن يعش  طوال حياته ينذر إذا اقترب اخلطر،       

كان يعتقد أنه الصحيح، كان يكتب جبرأة ويتحدث عن ثقة، وينطق برأيه بعد إعمال فكر، إذا نطق                  
برأيه مل تأخذه يف مقالة احلق لومة الئم، وإن حدثك جاءك مبا كنت يف حرية أنت منه ليجلو لك ما حل                     

ق وما لزمك من هم، كانت عيناه تستشرفان آفاقاً بعيدة، وعقله يستنبط أدق               يف صدرك من ضي   
ع اجلراح ليتعرف   قطاألفكار، أمام عينيه تتماوج دائماً مشكالت الوطن واملواطنني فيعمل فيها أستاذنا مِ           

على الداء ويصف الدواء بلهجة األديب وإحساس األريب وحكمة النطاسي الطبيب، هذا هو شيخنا               
والكاتب املصلح، األستاذ عبد الكرمي اجلهيمان، رائد املقاالت اإلصالحية الذي           ..  واملفكر..  األديب

 .عاصر الكلمة الوطنية وال يزال يعطي



اباً برزوا يف هذا اللون، يأيت على       تلقد عرفت املقالة االجتماعية على امتداد الساحة العربية كُ         
نا املعاصرون مشكالت   ابكما عاجل كت  .  طي وأمحد زكي  أمحد أمني والعقاد والزيات واملنفلو    :  رأسهم

الوطن حني نظروا إليها بدقة وعمق، فحددوا األسباب وتعمقوا يف اجلذور واخللفيات ورمسوا سبل                
العالج وأخذوا بيد أبناء جمتمعهم إىل أقوم طرق اإلصالح، ونادوا بإنشاء اجلمعيات ودور العناية للذين               

 -رمحه اهللا -عن جادة الصواب، كان من بني هؤالء حسن آل الشيخ            عثرت م احلظوظ وخرجوا     
وحسن القرشي وعبد العزيز اهلزاعي وزيد بن فياض وعبد الكرمي اجلهيمان وإبراهيم فياليل وحممد                

وكان أبو سهيل أحد    .  سرور الصبان وحممد سعيد عبد املقصود خوجه وحسن الشنقيطي وغريهم كثري          
ر أصحاب اإلسهامات املخلصة يف اإلصالح االجتماعي، لعله يف هذا اجلانب           أولئك النفر األعالم الكبا   

من أهم وأعلى األصوات املبكرة اليت محلت مشاعل النور والضياء، وأسهمت يف التأسيس لثقافة                 
اجتماعية سعودية متوازنة وراقية، كما ارتبط اسم شيخنا بذاكرة األمة مبجموعة من القيم اليت نادى ا                

 .ها بفكر نري وعقل واٍع ونظر ثاقبودعا إلي
لقد عرفنا أبا سهيل مصلحاً اختار طريق الصحافة أو اختارته لينشر على صفحاا ويعلق على                

 اإلسالمي، وخالص حبه للوطن واملواطنني، ومنذ أكثر من نصف قرن من الزمان             هأعمدا عصارة فكر  
أي -  ا إىل أن استوى على قدميه، واستوت      حيث ولد مع والدة الصحافة، ونشأ معها وتدرج يف مملكته         

 كصحافة متميزة يشار إليها بني الصحافة العربية باملصداقية والرتاهة، خالل هذا             -الصحافة السعودية 
ين أذكر منها بعضها على     الزمن خاض شيخنا يف كثري من القضايا وتطرق إىل موضوعات متعددة، لعلَّ           

يرمحه -  بشؤون البادية والقرية، كان ذلك يف عهد امللك سعود        منها دعوته إىل االهتمام     :  سبيل املثال 
 وطالب أبو سهيل بإنشاء وزارة تم بشؤوا وجتعل لإلصالح نصيباً فيه، كما يف مقالة له نشرا                 -اهللا

جريدة القصيم احملتجبة، ودعا إىل إنشاء وزارة تعىن بالشؤون االجتماعية واليت نشرها أيضاً يف القصيم،               
 قيام مجعيات وطنية يف كل منطقة من مناطق اململكة ملساعدة الفالح يف إنتاجها ومساعدته يف                 ودعا إىل 

تصريف غلته بسعر يفيده ويقويه وال يضر باملستهلك، كما دعا إىل االهتمام باألمور الضرورية الثالث               
 ونِشرت مثل هذه    الغذاء والكساء والدواء، وأنه ال بد لكل أمة حية من أن جتعلها نصب عينيها،             :  وهي

املقاالت يف جريدة القصيم أيضاً، كما كتب أبا سهيل مقاالً ضمنه دعوته إىل احملافظة على ثروات البالد                 
واالبتعاد عن التوسع واإلسراف يف الكماليات ألنه ال يوجد ناحية من نواحي اإلسراف إال وجبانبها حق                

الضروريات، ودعا عرب نفس اجلريدة وزير       مضاع، وال تتوسع أمة يف الكماليات إال على حساب           
 .التجارة إىل وضع تعليمات وقوانني حلماية البائع من كساد البضاعة، واملستهلك من استغالل املستغلني

ومن جوانب اإلصالح يف مقاالت شيخنا دعوته الواعية إىل التوسع يف إنشاء مدارس املعلمني                
ء هذا الوطن، وألنه لن خيدم البلد مثل أبنائه، كما دعا           للمراحل الثالث، ليكون معلمو الوطن من أبنا      



، )دخان وهلب (إىل االعتدال يف املهور، وذلك ضمن مقاالت ضمنها يف أول كتاب صدر له وهو                 
باإلضافة إىل أنه كان يوجه نقده للشباب املثقف الذي يرفض الزواج من بيئام حبجة جهل النساء،                  

ه السابق الذكر، ومن آراء أيب سهيل اإلصالحية، نقده اخلـلل يف           كما يتضح ذلك يف مقاالته يف كتاب      
آراء فرد  (بعض الدوائر احلكومية، كوضع الرجل املناسب يف املكان غري املناسب، وقد جاء يف كتابه                

ن مديراً للمستشفى، دعا    عيعدد من األمثلة لكنه يضرب مثاالً على ذلك مبهندس بترول ي          )  من الشعب 
 . إىل االهتمام بأيام الشجرة والنظافة، وأما من املظاهر احلضارية عند األممأبو سهيل أيضاً

وبعد، لقد كانت هذه الفقرات اليت صحبتكم فيها مع أيب سهيل ال متثل إال جوانب موجزة                  
وسريعة، من بعض أهم القضايا اليت برزت على السطح يف مقاالت أبو سهيل اليت جتلت فيها روح                   

والداعية إىل تقومي اتمع وختليصه من علله وأضراره ليسعى به حنو آفاق من التقدم              املصلح والصحفي   
واالزدهار ولعل شهرة قلمه كانت بسبب أنه يأخذ موضوعات مقاالته من معاناة الناس، ومهوم أبناء                

باراء القائم على مصلحة الوطن واملواطن قبل كل اعتالوطن ويطالب باإلصالح ويدعو إىل النقد البن. 
ومل يكن شيخنا يألو جهداً يف خماطبة أويل األمر يدعوهم إىل إصالح اتمع ويوجه أنظارهم حنو                 
ما يؤمله ويؤخره ويعيق تقدمه، وحسبنا أن نذكر أنه وجه عدداً من الرسائل املفتوحة إىل والة األمر                   

ن بيدهم العقد واحلل، وقد     الذين عاصرهم وإىل الوزراء واألمناء الذين يتسنمون أعلى املراتب والذي          
 .هـ١٣٨٠ - ١٣٧٩فيما بني عامي ) اليمامة(نشرها يف جريدة القصيم ويف جملة 

ولقد كان شيخنا يف أسلوب إصالحه االجتماعي هادئاً رصيناً متزناً، ينظر بتأمل ويدفق برفق،               
وصدق النية  ويدرس القضية بعناية ليضع هلا احلل بعيداً عن كل عسر أو تزويق، رائده اإلخالص                 

علمتنا األيام أن   (والوطنية وإخالصه للواجب وهو القائل بكل وضوح يف أكثر من مناسبة أو مقال               
 ).رصيد اإلنسان من اإلخالص والوطنية وعمل اخلري هو الشفيع الوحيد الذي حيفظ للمرء توازنه

علمه وفكره وأن   ويف خامتة املطاف، نسأل اهللا أن ميد بعمر شيخنا أيب سهيل وأن ينفع الناس ب               
يثيبه عنا جزاء ما صنع وضحى خري اجلزاء، إنه مسيع جميب، وشكراً جلمعكم الكرمي، وشكراً                   

 . الستماعكم

 كلمة سعادة األستاذ عبد ا حممد حسني، مدير إدارة النشر (( 
  ))يف مكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض 

اهللا وبركاته، إنه لشرف يل أن أشارك يف         السالم عليكم ورمحة    :  األستاذ عبد اهللا حممد حسني    
حفل تكرمي األستاذ عبد الكرمي من خالل اثنينية سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه اليت سامهت                  



وتساهم يف تسليط الضوء على العديد من رجال الفكر واألدب يف هذا الوطن، سأتناول اجلهيمان                 
بد الكرمي مخسة جملدات من احلكايات إىل املكتبة        قدم األستاذ ع  :  دوره ومنهجه يف مجع املوروث الشعيب     

احمللية والعربية وأخرياً للعاملية من خالل ترمجته للروسية، مخسة جملدات هي بعض بقايا ما أنتجه سكان                 
وسط اجلزيرة، وهذا بالتأكيد ليس كل ما أنتجوه عرب تاريخ طويل، لكن هذا وحده كاٍف للربهنة على                 

 ويدل  عريكغريهم من الشعوب موروثاً شعبياً ال يقل قدراً عن موروثهم الش          أن عرب اجلزيرة امتلكوا     
 .أيضاً على أن شعوبنا متيل بطبعها إىل القص بل مغرمة به كما تقول الدكتورة نبيلة إبراهيم
متيم بن أوس   (هناك اهتمام من العرب واملسلمني األوائل ذا الفن تؤكده قافلة القصاصني أمثال             

ر الناس يوم اجلمعة فكان أول من قص يف          أن يذكِّ  -رضي اهللا عنه  -   أذن له اخلليفة عمر    الذي)  الدارية

وأول من قص يف اإلسالم، عبيد بن شرمي اجلرمهي صاحب أخبار ملوك اليمن                ،مسجد الرسول   
          يف املسجد مستفيداً من القصص يف التذكري         استدعاه معاوية ليقص يف جملسه، إذاً هناك من قص 

 يف جمالس اخللفاء للمتعة واملؤانسة، وقد أشار إىل هذا الشيخ السيوطي يف              ، وهناك من قص   واملوعظة
 ما فيه من قصص القرون السالفة ونقلوا         طائفةٌ حتوتلم:  قائالً"  اإلتقان يف علوم القرآن   "كتاب  

       الشهادات  والقصص، خنتتم هذه    وا ذلك التاريخ  أخبارهم حىت ذكروا بدء الدنيا وأول األشياء، ومس 
أدرك العرب أمهية القصة القصرية والرواية       ):  احلضارة اإلسالمية (مبا قاله آدم متز صاحب كتاب        

الطويلة بعد نزول القرآن واحتوائه على عدد من القصص اليت كان هلا أبلغ األثر يف انتشار الدين                   
إىل أمهية األدب الشعيب    "  عرباحلياة األدبية يف جزيرة ال    "اإلسالمي، وأشار الدكتور طه حسني يف كتابه        

 له قيمته املمتازة من حيث أنه مرآة صاحلة حلياة             قوي وإن فسدت لغته حي   "  :وهذا األدب قائالً  
أما :  "ه مؤكداً قيمة هذا املوروث، قائالً     ى به حيث نو   فمع هذه النظرة تلتقي نظرة أستاذنا احملت      "  منتجيه

تلتقي نظرة األستاذ جهيمان مع ما طرحه       "  التاريخ املكتوب األساطري واألمثال فإا يف نظري أدق من        
ليفي شتراوس الذي يرى أن املوروث هو على األقل حالة تاريخ دون ملفات ووثائق مكتوبة، هذه                  

             األمهية التارخيية وعاها جيداً األستاذ عبد الكرمي فبادر يف مجع موروثنا، وما مجع ودن ليس أساطري، إنه    و
 يقلل من شأنه حكايات خرافية وشعبية حتمل يف طياا بقايا أسطورية وهذا ما يفرضه               بتحديد علمي ال  

انتماء هذا املوروث إىل أزمنة ضعف فيها األثر األسطوري، وااللتباس يف تسمية هذه القصص باألساطري               
 .مل يسلم منه الكثري

وينبغي التسليم بوجود   إننا نعجز أن جند فروقاً دقيقة بينها         :  "يقول الدكتور أمحد كمال زكي    
وقد أكد هذا التالزم من قبل فالدميري بروب الذي يرى أن            "  التالزم بني األسطورة واحلكاية اخلرافية    

األسطورة عندما تفقد قدسيتها تتحول إىل حكاية خرافية، ختللت جمموعة اجلهيمان حكايات خرافية،              



سد أحالم اإلنسان البعيدة بأدواته السحرية،      تدور يف عامل السحر واملبالغات واملثاليات واخلوارق، جت        
بإحدى وثالثني وظيفة، أما    "  بروب"وقواها اخلفية حتقق ايتها السعيدة غالباً عرب عدة وظائف حددها           

احلكاية الشعبية وهي األكثر حظاً يف اموعة فهي تنبت من األحداث اليومية تلد يف عامل احلسيات                  
الكرمي هذه احلكايات بأسلوب يتراوح بني اإلجياز احملكم          وتكسب شكلها البسيط، صاغ عبد       

 .والتفاصيل، والتفاصيل يف احلكاية الشعبية هي الشبكة اليت تصطاد حقائق الواقع
أما احلكاية اليت تفقد كثرياً من تفاصيلها فهذا يكون بفعل عامل النسيان أو حماورة اتفاق احلكاية                

بروب، أما اللغة اليت اعتمدها األستاذ عبد الكرمي فهي لغة فصيحة           مع البيئة املعاصرة كما يقول العامل       
 أوسع قاعدة   ِلبلى لتقدمي مثل هذا املوروث كوا املقروءة من قِ        ثْسهلة بعيدة عن التكلف، هي اللغة املُ      

من الناس، تتخللها تعابري ساخرة، وكمية تضفي خفة ورشاقة على أجواء تلك احلكايات، واستعان               
 عاطفياً، إن الصياغة اجلديدة اليت      ذبة يف احلكايات اليت تتعرض إىل مواقف سوقية أو تصور لقاءً          بلغة مه 

أجنزها األستاذ عبد الكرمي مل تفسد املضمون وال الشكل لذلك املوروث، وهذا احلق الذي منحه عبد                 
الكرمي أعانه يف إثراء    الكرمي لنفسه هو ما يفعله يف الغالب رواة احلكايات، واخليال الذي يتمتع به عبد               

ذلك القصص ويف رسم خرائط العوامل اليت يتحرك فيها شخوصه، ومل خيذله يف إشاعة التشويق يف جمرى                 
األحداث، وهذا أمر على درجة من األمهية يف القصص الشعيب الذي يفترض أن يشد انتباه املتلقي                  

 ).سأضطر لالختصار(
 ما مل حيمل مضموناً أو ال حيقق متعة أو تسلية على            انتقى عبد الكرمي ما ورده من حكايات، ترك       

  حكايات متماثلة يف املضمون واألسلوب أخذ أوفاها وأصلحها سرداً على حد           وإذا وردت إليه  األقل،  
الكرمي كاهل حكاياته بتشابيه وحمسنات، لكن ما أساء إىل هذه احلكايات هو إقحامها               تعبريه، يثقل عبد  

استخدام املتر، املطهرات، الشمع األمحر،     :   ال تتالءم مع روح احلكاية مثالً      ألفاظاً ومصطلحات عصرية  
مثن لعيبة الصرب مئة ومخسني ألف ريال، وكذلك إسقاطات من هذا           :  اخلليج العريب، أو أرقاماً فلكية مثل     

سون ارتفاع املهور وغالء املعيشة، مثل هذه اإلسقاطات مل ينج منها تراث الشعوب، فالدار            :  العصر مثل 
 .مللحمة بين هالل صادفوا تداعي قضايا العصر

ففي الرواية الليبية مثالً تظهر مالمح ااهد عمر املختار وقد استبدل السيف والرمح باملدفع                
والرشاش، هذا يؤكد أن األدب الشعيب حدث مستمر يواكب مسرية البيئة اليت ولدته وعاش يف                  

كهته، ما دام الراوي قد حافظ على فحوى القصة كما           أحضاا، وأن الصياغات اجلديدة ال تفسد ن      
يقول أبو سهيل، ال أحد ينكر حق الرواة، وال أحد من حقه أن يصادر الطاقة اإلبداعية ألجيال الرواة                  
املتعاقبة، وليس باإلمكان منع الزيادة والنقصان اليت يتعرض هلا املوروث أثناء رحلته الطويلة، إذا أردمت               



قاً فإليكم ألف ليلة وليلة اليت عربت حدود الزمان واملكان، حاملة ما أضاف             ق به وموثّ  دليالً حياً موثو  
 .الفرس والعرب وما محلت من مالمح بغداد الرشيد ومصر املماليك

يف خامتة هذه املداخلة املتواضعة أمام ما قدم األستاذ عبد الكرمي هناك سؤال يطرح نفسه بإحلاح،                
مان؟ أو مشروع تتبناه جهة علمية أو هيئة ثقافية          يىل مهة رجل مثل اجله    هل ما زال موروثنا حيتاج إ     

جلمع ما تبقى وهو كثري، وهذا االحتفال اجلليل الذي تكرم به الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه                  
 . هو إسهام رائع لإلجابة على ذلك السؤال ولكم بالغ الشكر والتقدير

 

  ))ن بابصيلكلمة األستاذ حممد سعيد عبد الرمح(( 
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، هذه حتية متواضعة أتقدم ا إىل أستاذنا اجلهيمان

ـ   بيانـي  فـيك  سـاً وطــاب   فْبت ن ِط
. 

يــا كــرمياً يف خلقــِه وذويــــِه 
. 

ــــانِِ  ــلِّ لسـ ــدةَ بكـــ يف جـ
. 

ــننيِ    ــل االث ــدوِم يف حمف ــرحباً بالق م
. 

ــ ــيــع الشــ ــاِنيف داره رفــ
. 

ــا   ــ(إـ ــــوِد) ةُيإثنـينـ املقصـ
. 

ــريـمِ  ــى ك ــليل النه ــيـاِنبس  الب
. 

ــأهـالً     ــر ف ــومك األغــ ــه ي إن
. 

ـــن ــمل يك ــاِن يف ِحس ــن زمـ اِبنا م
. 

 ــب ــحس ــبـتك اللَّ ــاًه غ ــنه زمان  ع
. 

ــاِن شـــعــلةُفللحـــِق  اإليــمـ
. 

ــيئة باحل    ــعلة املض ــل الش ــِقفامح ـ
. 

ال نــرى مــثله حبيــبــاً حــاين   
. 

ــيـاٍن  ــوب رأي عـ ــراك القلــ لتـ
. 

 ــواك ــناه س ــا ابت ــــاِنم ــن إنس  م
. 

  ــت ــت طاول ــزمـاِنأن ــناًء يف ال  ب
. 

 ــيك ــت يف بنـ ــيوحققـ  املعانــ
. 

ــن اخلُ   ــئته م ــا ش ــىذاك م ــِق األمس ل
. 

قــد فــزت بالرضــا واألمانـــي   
. 

ــقِ    ــن اخلالـ ــناًء م ــى ث ــا املرجت أيه
. 

ــان  ع ــن إحس ــرت م ــا ادخ ــى م ل
. 

ــتع حبمــد ربــك واشــكـره     فتم
. 

 واإلميـــاِنلـــِق يف اخلُاًوعظـــيم
. 

ــ  ــرمياًمـ ــاء كـ ــرفناك ذا إبـ ذ عـ
. 

ــاِن ــود اجلُمـ ــنها عقـ ــرمته مـ أبـ
. 

ــك أخالقُــ   ــاق تل ــد ف ــيماه وق  ف
. 

 هنيـــئة وثـــوانِ فاهــنأ حبــياةٍ 
. 

   ــرفناك ــذا ع ــذا، هك ــذا، هك ،هك
. 

خــواِنعــزِة األفــيك الــتفـاين لِ 
. 

 مـــن عـــرفـواومتـــتع حبــــب 
. 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 كلمة سعادة فارس االثنينية (( 
  ))األستاذ الشيخ عبد الكريم بن عبد العزيز بن صاحل اجلهيمان

شكر اهللا قبل كل شيء، أشكره مث       فإنين أ :  السالم عليكم أيها األحباب ورمحة اهللا وبركاته، وبعد       
وأنا أيضاً  )  وامسحوا يل نظري ضعيف   (أشكره على نعمائه وأصلي وأسلم على أشرف رسله وأنبيائه،           

، إذا وضعت القلم يف يدي والورقة أمامي قد آيت بشيء من            )كويتب(لست خطيباً وال حماضراً وإمنا أنا       
هللا مث أشكر هذا الشخص الكرمي الذي أنشأ هذا         األفكار قد تكون صواباً وقد تكون خاطئة، وأشكر ا        

املنتدى ليكون ملتقى لألدباء واملفكرين وتوثيق الروابط بينهم، مث أشكر هؤالء األخوة األعزاء الذين               
حتدثوا عن بعض مؤلفايت، وعين أيضاً ووصفونا بأكثر مما نستحق من الثناء، وال أنسى هؤالء األخوة                 

ين ويسمعوا ما يقال عين وما أقوله، وأنا يف هذه املناسبة أمتىن             وجاءوا لريو  الذين شاركونا يف هذا اللقاء    
   قاً ألشنف أمساعكم بقصيدة عصماء طنانة رنانة يتحدث عنها من حضر إىل من مل               ِلفْأن أكون شاعراً م

ما عاً أصدح بينكم بعبارات ساحرات باهرات لو ترتاحون إىل مساعها لكن            قَصحيضر، أو أكون خطيباً مِ    
كل ما يتمىن املرء يدركه، وال أكتمكم سراً أيها األخوة أنين أتكلم اآلن من هذا املذياع وأنا أخشى أن                   

      علي جرتأو ي علي جوال أدري ما هو األصح وقد تكون كلتا الكلمتني صحيحة، ولو حدث              -يرت 
 شيئاً وهو أنين أكره األضواء      ذلك ملا كنت أول وال آخر من أُرِتج عليه، وال آخر، وال أخفي عليكم              

وأحاول االبتعاد عنها بقدر ما أستطيع إىل ذلك سبيالً، ألن هلا ضريبة قاسية يف نفسي على األقل، أكره                  
أن أُمحلها نفسي فهي تكلفين أن أحترك حبساب وأن أتكلم حبساب وأن أظهر باملظهر الذي يرضي مجيع                 

ها نفسي، وهذا الشخص الكرمي الذي جبانيب وهو األستاذ         األذواق، وهذه كلها قيود ال أريد أن أمحل       
 هذا االحتفال، فشكرته وحاولت أن      يعبد املقصود خوجه اتصل يب من باريس قبل سنوات وعرض عل          

 كرم األستاذ عبد املقصود أىب عليه إال أن يعيد          أجنو، بنفسي من هذه القيود اليت ذكرا آنفاً، إال أنّ         
 وأختم كلميت   وقد دفعين بعض األخوة إىل أن أستجيب، وهكذا كان،          الكرمية    ذه الدعوة  ةَرالكَ

لألستاذ عبد املقصود وللمتكلمني عن مؤلفايت ولإلخوان          هذه بتكرار شكري وتقديري واحترامي     
 .احلاضرين الذين تكلفوا ايء إىل هذا املكان فلهم مجيعاً وافر شكري وتقديري

 . اتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبرك

  ))احلوار مع احملتفى به(( 
 الشيخ عبد الكرمي األسئلة املوجهة حلضرتك، سؤال من املهندس عبد العزيز بن             :عريف احلفل 

 :علي الكريدا رئيس جمموعة األرقم لالستشارات والدراسات العلمية، سؤاله يقول



ن، مل يعد الشعر يف     يؤملنا أن ننتظر الزمن ليبقى الفيصل يف جتديد أفكارنا فهال سبقنا الزم            
يومنا هذا الوسيلة املتعددة األغراض، أمل يئن ألدبائنا االهتمام بالسبل والوسائل العصرية األدبية              
املتجددة لتحقيق الغاية وحنت الصورة املشرقة املتأللئة املتجددة لتراثنا وقيمنا وعاداتنا ومبادئنا             

ل من األدب أن نعيش لألدب أو أن يعيش         اإلسالمية السمحة بدالً من العيش وراء األطالل؟ فه       
 لنا األدب؟ 

 املفروض أن يكون األدب وسيلة للرقي، وسيلة للتهذيب، وسيلة          :الشيخ عبد الكرمي اجلهيمان   
 ما يتمىن املرء يدركه،      ما كلُّ  لفتح األبواب لنحلق بركب احلضارة، ركب األمم اليت تقدمتنا على كلٍ          

رب، ونأمل أن نبلغ ما نصبو إليه من تقدم ورقي يف جمتمعاتنا ويف              وحنن إن شاء اهللا سائرون على الد      
 .صناعاتنا ويف اقتصادنا ويف مجيع أمورنا

 : من ديوان املظامل يقول، هذا سؤال من األخ علي املنقري:عريف احلفل
عاصرمت الصحافة يف ماضيها وحاضرها فهل صحافة األمس أقوى مادة صحفية من صحافة             

 عن التقنية ووسائل االتصال احلديثة وملاذا؟ اليوم، بغض النظر 
 الصحافة يف السابق كانت تدعو إىل الفكر أكثر، وإىل اإلصالح،           :الشيخ عبد الكرمي اجلهيمان   

وإىل التقدم يف املعلومات أكثر، إمنا هذه الصحافة اليوم هي أكثر ترتيباً وأكثر تنظيماً وأكثر أخباراً قد                  
مدسوسة لتغيري بعض املفاهيم، اإلنسان يقرأ صحفنا اآلن حبذر، ويسمع           تكون مبالغاً فيها وقد تكون      

 .األخبار حبذر وجيب أن يستعمل عقله وتفكريه يف ما هو حقيقة وما هو مبالغ فيه
 : األستاذ عبد احلميد الدرهلي يقول:عريف احلفل

عشرين نبهت اليونسكو إىل ضرورة إعادة االعتبار للشعر والشعراء، واعتماد احلادي وال           
يوماً للشعر والشعراء، وبدوري أعترف بأن الشعراء هم ذاكرات الشعوب،           )  آذار(من مارس   

 إذاً ملاذا تغاضى شعراء اململكة العربية        وأحالمها،  الروح متوج بآهاا   ما بقيت    والشعر باقٍ 
اء عر؟ هل ألن الساحة عندما خلت من الشعر       يف يوم الش    السعودية االحتفال بالشعراء والشعر   

كيف نقرأ الشعر وكيف نكتبه وكيف حنترمه؟          النوابغ واملوهوبني وإن وجدوا هل يوجهوننا؟     
 .سيدي احلضارة العربية اعتنت بالكلمة وقامت على أساس أن الشعر ديوان العرب

 لدينا وهللا احلمد شعراء، ولكن مل تتسع وسائل التوزيع إلنتاجهم           :الشيخ عبد الكرمي اجلهيمان   
 ضروري فن من الفنون اجلميلة،      يءوكشف األسرار يف إبداعام وإنتاجام، والشعر ش      والتعريف م   

مث إنه حيكي جتارب، ويصوغ أمثاالً، ويصوغ حكماً فهو باٍق، وهو ديوان العرب وسوف يبقى ما بقي                  
 .الزمان



 : األخ عجالن الشهري يقول:عريف احلفل
ه عنكم اليوم أنكم من أوائل الدعاة       ذكر األستاذ الدكتور عبد اهللا مناع يف سياق حديث         

التنويريني يف جزيرة العرب، السؤال هو ما األفكار التنويرية األساسية اليت دعوم إليها خالل               
تارخيكم الطويل؟ وهل كان هلا ما يقابلها من أفكار ظالمية إن صح التعبري تضادها وتشكل حجر                

 عثرة يف طريقها؟
 التقدم جيب أن يكون من كل        سؤال واسع اال، على كلٍّ      هذا :الشيخ عبد الكرمي اجلهيمان   

فرد، أوالً للعلم، مث الصناعة، مث االقتصاد، مث حاجات ال تقوم إال بالتكاتف والوعي ومعرفة املصلحة                 
والتضحية كذلك، تضحية الوطن، ونظافة ما يكتب الكاتب، أو ينظمه الشاعر، كل هذه عوامل، ومن               

 . أن يتقدم أن يتحلى ا أفراده وجمتمعاته وقادته أيضاًالواجب للشعب الذي يريد
 : األخ غياث عبد الباقي يقول:عريف احلفل

يف الصفحات الثقافية   )  اجلزيرة(هـ، أسعدتنا جريدة    ١٤٢١يف األول من حمرم عام       
بإطاللتكم عرب املقال االفتتاحي حيييكم، هل نأمل استمرار هذه الزاوية لسعادتكم تواصالً منكم             

 ع قرائكم، وهل ستكون تلك املقاالت أدبية أم متنوعة؟م
 سوف أجتهد، ويعين حسب القدرة وحسب نشاطي أن أكتب           :الشيخ عبد الكرمي اجلهيمان   

بعض الكلمات، قد تكون اجتماعية، وقد تكون إصالحية، وقد تكون تلفت النظر إىل بعض اجلوانب                
طريق الرقي الذي فو إليه أو يهفو إليه مجيع          اليت جيب أن نتالفاها لكي نسري يف طريق التقدم، و          

هللا وفدولتنا  .  املفكرين لصاحل بلدنا وصاحل حكومتنا، وإذا قلت والوطن فإنين أعين الدولة والوطن             
 .، وفق اهللا اجلميعاناحلمد من الشعب والشعب من الدولة، فكالمها متعاون

 : األخ عبد ايد الزهراء يقول:عريف احلفل
ر الترمجة اليت مسعناها دراستكم على مشايخ الرياض، فمن كان أبرز هؤالء             جاء يف خمتص  

 وما هو منهج الدراسة السائد؟
 فهو أبو   -يرمحه اهللا -   أبرز العلماء كان الشيخ حممد بن إبراهيم       :الشيخ عبد الكرمي اجلهيمان   

هللا بن محيد وله جهود      عبد ا  ، والشيخ -اهللا يرمحه -  املتعلمني، أجنب طالباً من أشهرهم، الشيخ بن باز       
اب القراءة والكتابة مث جيلس أمام املشايخ يف        توطالب كثريون، وكان املنهج أن اإلنسان يتعلم يف الكُ        

املساجد، املشايخ ختتلف الدروس اليت يلقوا، فمنهم من يلقي دروساً يف النحو، ومنهم من يلقي                  
 .، ومنهم من يلقي دروساً يف العربية، وهكذادروساً يف التوحيد، ومنهم من يلقي دروساً يف احلديث

 : األخ عبد احلميد يقول:عريف احلفل



           ي ووقوفكم يف مكتبة    ذكر أحد األخوة يف كلمته زيارتكم إىل معرة النعمان وزيارة املعر
 وقرب املعري ماذا أثارت هذه الزيارة من شجون لديكم؟

ذا الشاعر الفحل وهذا الفيلسوف وهذا       أثارت أنه مل يعطَ ه     :الشيخ عبد الكرمي اجلهيمان   
مل يعطوه حقه، فقربه يف بيته، وبيته حمدود، يعين ال يتجاوز عشرين متراً يف                )  رهني احملبسني (املتعفف  

عشرين متراً، حىت قلت للمشرف على قربه وعلى بيته قلت إنكم مل تعطوا هذا الشخص حقه من                   
 إنه كان يف حياته متواضعاً وحنن جاريناه على أسلوبه           اإلكرام، ويف هذا املكان املتواضع، فربر ذا       

 .ودفناه يف قربه وتعاملنا معه ذه البساطة اليت تراها
 : األستاذ عبد الرمحن املعمر ناشر جملة عامل الكتب، يقول:عريف احلفل

 ــتحفت ــإذا ال ــارِ  ف ــك ع ــه فإن  ب
. 

 ــوب ــرياِءث ــف ال ــ يش ــته عم ا حت
. 

ذا البيت يف مذكراتك أمل يذكرك هذا بأشخاص كنت تعدهم أشراراً مث اتضح  استشهدت 
لك أم أخيار، وآخرون كنت تظنهم أخياراً مث أثبتت لك التجارب عكس ذلك، فلماذا ال                 

يات كما فعلت   يعرف اإلنسان احلقيقة إال متأخراً؟ مث ال يستطيع أن يصرح ا إال يف كتب الذكر              
 .أنت

 التعامل مع الناس يعين جيب الواحد أن يتعامل معهم بتحفظ،            :الشيخ عبد الكرمي اجلهيمان   
واإلنسان جيب أن يتعامل معهم بأخالق وال يذكرهم بعيوم أو انطباعام، إمنا ميكن أن يذكرهم                  

لى أخطائهم أو على احنرافام     بطريقته يف احلياة، يكون قدوة، أما حماسبة الناس ع        ..  بكلماته..  بسلوكه
ت هذه  هذا من الصعب جداً، وكثري من املثقفني املتعلمني الذين كنا نعلق عليهم آماالً كبرية مث اضمحلّ               

والكثري منهم قد أتيح له جمال ليعمل شيئاً لبلده وملواطنيه ولكنة ال             .  اآلمال ومل جند هلذه اآلمال أثر     
 .يعمل مع األسف الشديد
 : السؤال من الكاتب والصحفي خالد أسعد يقول:عريف احلفل

كيف حنول شباب األمة إىل جيل قارئ؟ وما هي اآللية اليت تؤدي إىل تفعيل أوىل آيات                  
اقرأ؟ كي يكون هناك توازن بني صانع الكالم           الوحي اليت نزلت على رسول اهللا حممد         

 ف، ومتلقيه القارئ؟املؤلِّ
قة أن نأيت للشباب باحلاجة اليت تغريهم بالقراءة والفهم،           الطري :الشيخ عبد الكرمي اجلهيمان   

وهذا يعتمد مع انتشار املدارس يعتمد على املناهج، املناهج املقررة والكتب املقررة واألساتذة الذين                
يتولون إلقاء هذه الدروس، فحقيقة كثرة الدروس ليست هي اليت تبين، ولكن القيمة املتوخاة إلدخاهلا               

اب هي املهمة جداً، هذا حيتاج إىل كثري من اإلخالص وكثري من التجارب والكثري من                يف أفكار الشب  



خرين، واألمم اليت سبقتنا هلم جتارب يف تربية األطفال، فيجب أن نأخذ             االستفادة أيضاً من جتارب اآل    
 شيء  منهم ما يتناسب مع حميطنا وجمتمعنا، وما ال يتناسب ميكن أن نغض الطرف عنه، فهذه حتتاج إىل                 

 .من الوعي، شيء من اإلخالص للوطن ومستقبل الوطن
 : هذا سؤال من األخ أمحد العرفج يقول:عريف احلفل

ب ظريف عبارة عن حماورة بني ذي حلية حملوقة تشكل هذه احملاورة مثاالً على                يتلك كُ 
هذه املساحة  تبت هذه احملاورة قبل ستني سنة، هل حيتمل هذا الوقت مثل            الرأي والرأي اآلخر، كُ   

 بني اللون األبيض واللون األسود؟ مبعىن هل كنا قبل ستني عاماً أوسع أفقاً وأرحب فكراً؟
 ال، لسنا أوسعاً، ولكن هذه الرسالة كتبتها عندما طلعت حلييت            :الشيخ عبد الكرمي اجلهيمان   

جهي وأنظر إىل   وكانت سوداء تشبه جناح الغراب، فكنت معجباً ذه الشعرات السود اليت نبتت يف و             
حت أن إبقاء اللحية     ورج .. هذه الرسالة كلها حماورة بني هذا      فتالناس الذين حيلقون فأنتقدهم، وألَّ    

أسوة بالرسول وأسوة بكثري من العلماء، علماء الدين طبعاً ألنه يف فرق بني علماء الدين والعلماء                  
اء الفالسفة، كنت أهدف هذه طور يف        ألن العلم واسع جداً، العلماء املخترعني والعلم       .  اآلخرين

 يف مصر وأحضرها يل، جتاهلتها فترة       -اهللا يرمحه -  الشباب وعملتها وطبعها أستاذي إبراهيم الشوري     
من الزمن مث يف آخر الوقت أعطاين إياها الدكتور عبد العزيز اخلويطر اهللا يوفقنا وإياه، فأعدت طباعتها                 

شجع وناس يقولون أنت تشجع تربية اللحية، واآلن نراك          ألعيد الذكرى مع أن ناس يقولون أنت ت       
              ا ابيضت فحتحتلقها أو حتلق أكثرها أو ال تبقي منها إال رمزها، فأقول هلم إفتساقطت كالثمرة إذا    ت 

 .استوت سقطت من شجرا، هكذا أحاول أن أقنعهم
 : األستاذ حممد عبد الواحد يقول:عريف احلفل

 .كنت تكتب مقاالتك الصرحية والصادقةكيف كانت متاعبك حينما 
 جرت علي متاعب حىت أنين فقدت رحلة حول العامل على            :الشيخ عبد الكرمي اجلهيمان   

حساب الدولة بسبب مقال كتبته عن وزارة الزراعة، ألن وزارة الزراعة بقيت أول ما أنشئت ال تعمل                 
صرف ميزانيتها لوزارة املواصالت،    اً ت أي شيء، فاقترحت أنه بدل من أن تبقى الوزارة ال تعمل شيئ            

ووزارة املواصالت تربط بني القرية واملدينة، بني الريف واملدن حىت تكون هناك حركة تبادل جتاري                
 أنين لو كنت وزيراً للزراعة وهي       هذا كذلك بكلمة  ونقل احلاجات اليت يف الريف إىل املدن، وأتبعت         

املقالة وهذه الكلمة فقدان رحلة حول        هللا، فكلفتين هذه  ذا الشكل لقدمت استقاليت ورزقي على ا       
أنا أتبع طريقة أن اإلنسان إذا أراد أن يكتب بلغة          .  ..العامل على حساب الدولة، وهناك كذلك كلمات      

إما حارة جداً أو باردة جداً، وإياه والفاتر ألن الفاتر مير وال أحد حيس به، فأنا دائماً أهدف إىل أن                      



ون هلا تأثري نفسي، وقد سببت هذه الكتابات احلارة يل بعض املشاكل وحتملتها بصرب              تكون كلمايت يك  
ولكين كذلك أشكر الدولة على تعاملها ألين مل أعرف مرة من املرات أم تعاملوا معي بقسوة بل كانوا                  

 .يتعاملون معي معاملة شريفة
 : الدكتور عمر حسني عطار يقول:عريف احلفل

  البعثات وعبد اهللا عبد اجلبار وأمحد العريب وغريهم؟ماذا لديكم عن حتضري
 هذا أوالً عبد اهللا عبد اجلبار زميلي وكنت شاباً وتلميذاً لرئيس            :الشيخ عبد الكرمي اجلهيمان   

وكان فيه شيء من التزمت وكنت أرى نفسي أنا املشرف على اجلانب الديين أعتربه خلالً يف الدين                  
 مؤثر، وقد حصل بيين وبني األستاذ عبد اهللا عبد اجلبار شيء من هذا              فأكافئه بشكل عشوائي قد يكون    

ال أبداً املاضي   :  النوع وغاب عين وغبت عنه، مث زرته يف بيته منذ فترة قصرية، واعتذرت إليه، قال               
 -اهللا يرمحه -  انتهى، وأنت تشفع لك مؤلفاتك ومقاالتك األخرية، كذلك أذكر األستاذ عمر توفيق            

ه مناقشات يف الصحف حول موضوع من املواضيع، وجرى شد وجذب مث انتهى على              جرت بيين وبين  
خري، بعدها صار وزيراً للمواصالت وكنت أؤلف بعض الكتب وكانت الوزارات مطلوب منها أن                

   منه نسخة، فذهبت إليه وهو يف الوزارة وأنا كنت أنتظر أن يقابلين مقابلة ليست               ٍفؤلِّتأخذ من كل م 
أن االختالف يف الرأي ال يفسد للود حمبة        :  جل قابلين مقابلة جيدة جداً واعتذر يل وقال       جيدة، لكن الر  

أو كلمة ذا املعىن، وعرضت عليه الكتاب فأمر مجيع الدوائر املربوطة به أن تشتري من هذا الكتاب،                 
 .وهذا موقف يعين فيه شيء من التسامح وفيه شيء من الكرم وال أزال أذكره وأشكره عليه

 : سؤال من الشاعر ياسر فتوى، يقول:ريف احلفلع
ما سبب احنسار الشعر الفصيح يف عصرنا هذا، وهيمنة الشعر النبطي أو الفكر الشعيب               
على الساحة األدبية؟ علماً أننا جنهد دائماً أن ترتفع بلغتنا وشعرنا وأدبنا إىل ما يقارب ذروة                  

 ..البيان وهي لغة القرآن
كان للشعر الشعيب كان    ...   الشعر الشعيب اآلن ليس يف احلقيقة      :يمانالشيخ عبد الكرمي اجله   

ون عن الشعراء األولني، إمنا يف      هو الصحف وهو للدعاية، وكان هناك شعراء فحول بالشعيب ال يقلِّ           
الوقت احلاضر معظم األشعار اليت تنشر يف الصحف ليست على املستوى املطلوب، وال شك أن الشعر                

شعر العريب كذلك الذي ينشر يف هذا الوقت ليس باملستوى املطلوب، قد يكون يف               ويف ال ...  العريب
بعض قصائد من الشعر الشعيب أفضل من الشعر املنظوم هذا، حسب روح الشاعر وحسب متكنه من                 

إمنا العمدة على الشعر العريب، والذين      ...  اللغة وحسب متكنه من البيان، حسب متكنه من صيغة الشعر         
 العامية على العربية هذا ختوف ليس له حمل من اإلعراب، فالدين والعربية حمفوظة بوعد                يتخوفون من 



ستحفظ لنا هذه اللغة ألن القرآن         القرآن، والقران والسنة  ...  اهللا حافظ لنا هذا الكتاب    .  من اهللا 
ية أن تؤثر   والسنة كلها باللغة العربية، فاهللا سبحانه وتعاىل وعد حبفظ هذا القرآن ولن تستطيع العام              

ليسوا يف  )  الفصحى(يعين حىت الذين ينظمون باللغة العربية        ...  أن تسيطر عليه، كل واحد    ...  عليه
املستوى، وليس كل ما ينظمونه يكون معجباً قلت لكم إين أمتىن أنظم قصيدة عصماء أشنف أمساعكم                 

ون الشيء الذي هم    ا، ولكن ال أستطيع، وكثري من الشعراء قد يقولون ويعطون الناس ما ميلك              
 .ميلكون ويقدرون عليه
 احلقيقة ختاماً ال يسعنا إال أن نتقدم بالشكر والتقدير وبامسكم، إىل سعادة الشيخ              :عريف احلفل 

عبد الكرمي بن عبد العزيز بن صاحل اجلهيمان وصحبه األفاضل، على جتشمهم وعنائهم وتعبهم                  
 .للوصول إىل هنا، ويف هذه االثنينية

 . أوجه جزيل الشكر لصاحب الفضل:الكرمي اجلهيمانالشيخ عبد 
 .عفواً سيدي: الشيخ عبد املقصود

 هذا الذي جبانيب، هو له الفضل األكرب، وله الشكر األجزل، وله            :الشيخ عبد الكرمي اجلهيمان   
قفني، لو  احملبة والتقدير، وأكثر اهللا من أمثاله، الذين يفتحون مثل هذا املنتدى اجليد، الذي جيمع بني املث               

أردت أن أزور كل واحد من هؤالء األحبة لكلفين ذلك جمهوداً كبرياً وأياماً طويلة، مجعهم جزاه اهللا                  
خرياً يف ليلة واحدة، التقيت م ومسعت منهم ومسعوا مين وهذه اللقاءات ال شك أا مثمرة، فجزاه                  

 .اهللا خرياً
من مرة، وال أزال أردد الفضل        السيد الفاضل أنا رددت يف أكثر         :الشيخ عبد املقصود  

ألمثالكم الذين جتشموا عناء تشريفنا وإمساعنا ما لديكم من فضل، وما حنن مجيعاً إال أسباب، وأنا ال                  
 من سبقوكم بإعطائنا هذه الفرص، ملا       كم وأفضالُ أملك أكثر من مقعدي الذي أقتعده، ولوال أفضالُ        

ضل الذي أسبغتموه علينا، فالشكر دائماً لكم، وأما حنن         كانت لنا هذه االثنينيات وملا كان لنا هذا الف        
فعبارة عن أدوات حنب أن نكون جبواركم، فهذه من حقوقكم أفضلتم وأكرمتم وأنعمتم وجاهدمت فما                
أنتم فيه هو حق من حقوقكم، وما حنن إال موصلون لكلمة شكر لكم عن لسان رجال األدب                     

. يصاهلا إليكم بالطريقة املثلى، وليس لنا أكثر من ذلك         والكلمة، نرجو أن نكون من القادرين على إ        
       م شاهد عصر، وما رأيناه منذ زمن طويل هو الشيخ إبراهيم           لَوقبل أن خنتتم هذه األمسية، معنا رجل ع

              عقد له  احلسون، هذا الرجل لديه الشيء الكثري من الذكريات، ونرجو أن نفتتح املوسم القادم بأمسية ت
، يكون ها هو املتحدث على أحداث كثرية عايشها وعاصرها وشاهدها وكان              يتفضل ويشرفنا ا  

 .شاهد عصر، أحييه وأرحب به بامسكم، ولنا موعد إن شاء اهللا معه يف املستقبل القريب العاجل
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))اخلتام(( 
ينية بتكرمي سعادة ضيفه     واآلن يقوم الشيخ عبد املقصود خوجه، صاحب االثن         :عريف احلفل 

 .فارس االثنينية الشيخ عبد الكرمي اجلهيمان بإهدائه لوحة االثنينية
كما يقدم سعادته لوحة الفنان خالد خضر ذكرى ذه املناسبة، شكراً لكم الشيخ عبد الكرمي،                

قب اإلجازة  شكراً لصحبكم الكرام، وشكراً لكم أنتم أيها األخوة احلضور، إىل أن نلتقي مبشيئة اهللا ع              
 .الصيفية، نستودعكم اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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