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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية افتتح
 . وعلى آله وأصحابه أمجعني..  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد-
كل عام وأنتم خبري، وباسم     السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، و     :   حضرات السادة احلضور   -

 ولعل  -يسعدنا أن نرحب بكم حيث نستأنف هذه الندوة هلذا املوسم يف هذا العام              ..  صاحب االثنينية 
 أن نستأنفها بضيف كبري وعزيز على قلوبنا مجيعاً، هو األستاذ عبد اهللا عبد              -من املبهج واملسعد أيضاً     

 :   املقصود خوجه صاحب االثنينية كلمة تقدير وترحيب ويف البداية يلقي األستاذ عبد-الرمحن اجلفري 
 

  ))كلمة احملتفي سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 : مث ألقى املستضيف كلمة ترحيبية بضيفه، قال فيها

اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك،           ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم     -
 :  وبعدوالصالة والسالم على أشرف خلقك،

 :  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-اإلخوان األعزاء :  األساتذة الكرام-
اليت تتجدد بعد رمضان املبارك، واليت      ..   يسعدين أن أرحب بكم مجيعاً يف مستهل لقاءاتنا         -

مما ..  صتزدهي باالحتفال بأستاذ كبري، وعلَم بارز يف دنيا الصحافة؛ متيز بكتاباته الرقيقة، وأسلوبه اخلا             
صبحت الصحافة جمموعة   أليعترب كسباً للصحافة؛ ولوال السيد اجلفري وقلة متيزوا باألصول التقليدية،           

من التقارير اجلافة؛ وقد أحسن صنعاً حبفظ هذا اخلط املتميز يف كتاباته، اعتداداً بالرعيل األول من                  
 . الصحافيني الَّذين رسخوا هذا الفن الرائع

لريسم ا لوحات   ..  جلفري أناقة مترفة يف الكلمة، حيث ينتقيها بتأن كبري          للسيد عبد اهللا ا    -
كأا أشخاص تتحرك على الورق، أو      ..  مفعمة باحلب وحبب الناس والطبيعة، وجيعلها نابضة باحلياة        

يسترسل ا يف الوصف ال يكبح مجاح مكنونات نفسه، وال حياول تكبيلها يف حلظة االنطالق، حىت                  
 .مكورة على ما بدأت بأسلوب سهل ممتنع.. اء نفسهاترسو من تلق



كصاحب عطاء كبري وحب أكرب؛ نبض دائماً حبب         ..   فقد كتب الكثري وكتب عنه الكثري       -
يف زمن العقم واجلحود؛ ولقد عرف بأسلوبه اجليد         ..  الناس واحلياة، ليستحق أن نبادله حباً حبب       

مع كل عناق للورق،    ..  عات احلب اليت يسطرها يراعه    حىت لو مل يوقع بامسه؛ فهو ميتاز جبر       ..  املبتكر
فتأيت مجيلة القوام والتقاطيع؛ ولعل أبلغ تعبري عن انتشار السيد           ..  لتضيء كلماته بصدق اإلحساس   

 . على امتداد حرف الضاد.. اجلفري، هو احلب املتجذر يف نفسه، ونفس قرائه الكثريين
له، تقاطرت الرسائل وتوالت األسئلة من كل        وعندما توعك قلبه من كثرة احلب الَّذي مح         -

 أخرى بوجهه الَّذي    حدب وصوب، تسأل عن صحته وتطمئن عليه، ومل ينقطع سيلها حىت طالعنا مرةً             
 اليت منحتها جلنة جوائز مصطفى وعلي أمني         -ال ينطفئ؛ وقد توجت جائزة أفضل عمود صحفي          

جلهد الكبري وشاعريته الرقيقة، ومعاجلته لكثري من        اجلهد املقدر الَّذي يبذله، مؤكدة ا      -للسيد اجلفري   
 .القضايا األدبية، جبرأة وثبات نادرين

 وأحب أن أنوه يف ختام هذه الكلمة، إىل أن األخ الزميل جهاد اخلازن أىب إالَّ أن يشارك                    -
زميل  عنه؛ كما هاتفين األخ ال     بكلمة أرسلها بالفاكس، وسيقرؤها األخ األستاذ عدنان صعيدي نيابةً         

معرباً عن غبطته ذا التكرمي، مبدياً أسفه عن عدم التمكن من املشاركة حضوراً              ..  عرفان نظام الدين  
 . لظرف خاص، متمنياً لكم وللمحتفى به أمجل اللحظات وأبركها؛ والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

  ))�بذة من السرية الذاتية للمحتفى به (( 
قاء كلمته، تال األستاذ عدنان صعيدي نبذة من السرية الذاتية           بعد انتهاء احملتفي من إل    

 : للمحتفى به، فقال
 وهي كثرية يف هذه الليلة، نظراً ملكانة ضيفنا         - قبل أن نسعد باالستماع إىل كلمات االحتفاء         -

 :  يسرين أن أقدم ترمجة لألستاذ عبد اهللا عبد الرمحن اجلفري-الكبري 
وخاض غمار احلياة مبكراً؛    ..  م؛ أمت دراسته الثانوية مبكة املكرمة     ١٩٣٩ ولد مبكة املكرمة عام      -

مدير ..  وعمل يف الصحف السعودية اليومية سكرترياً، مث مديراً للتحرير؛ أشرف على صحيفة عكاظ             
حترير مسؤوالً لفترة قصرية؛ عمل نائباً للناشرين يف الشركة السعودية لألحباث والتسويق؛ وعمل يف               

م السعودية؛ وعمل نائباً لرئيس حترير صحيفة الشرق األوسط للشؤون الثقافية؛ شارك يف             وزارة اإلعال 
 . مهرجانات وندوات ثقافية عديدة

يف تونس عام   )  أليسكو( حصل على جائزة اإلبداع العريب من منظمة الثقافة والتربية والعلوم            -
، اليت أسسها الشهيد يوسف      م؛ كما حصل على شهادة تقديرية من مجعية الثقافية العربية           ١٩٨٤

السباعي بالقاهرة؛ حصل على عضوية شرف وشهادة تقديرية من رابطة األدب احلديث بالقاهرة؛ يعمل              



الدولية اليومية الصادرة من لندن، وذلك يف اململكة العربية          )  احلياة(حالياً كاتباً متفرغاً يف صحيفة       
دة؛ حصل على جائزة مجعية مصطفى وعلي        جب)  عكاظ(السعودية، وكاتباً لعمود يومي يف صحيفة        

 . م١٩٩٢كأفضل كاتب عمود صحفي يومي عام .. أمني
حياة جائعة، اجلدار اآلخر، الظمأ، جمموعات قصصية قصرية، جزء من           :   من أعماله األدبية   -

رواية قصرية، فقط قراءة نفسية يف أعماق امرأة متميزة، حلظات           ..  حلم، رواية قصرية، زمن يليق بنا     
 نال عليه جائزة اإلبداع العريب من       -ميلودراما حوارية   ..  اطر تأملية فلسفية، حوار يف احلزن الدافئ      خو

رؤية إنسانية عرب   ..   أنفاس على جدار القلب    -منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة العربية        
داع، أبواب للريح والشمس،    رؤية إنسانية عرب احلوار، نقد مضمون إنساين، إب       ..  احلوار، حوار وصدى  

شرائح ..  مضمون إنساين، إبداع، رسائل حب عربية     ..  نافذة على رحيق الثقافة، برق جلنون املهرة       
 .  فتح لواقع الثقافة العربية املعاصر-إنسانية وجدانيات، عصر الكلمة العار 

األستاذ ..  لليلةوباسم صاحب االثنينية، نرحب تكراراً ومراراً بضيف هذه ا         ..   بامسكم مجيعاً  -
 :  عبد اهللا اجلفري، ونستهل كلمات الترحيب بكلمة لألستاذ عزيز ضياء

 

  ))كلمة األستاذ عزيز ضياء(( 
 : بدأ األستاذ عزيز كلمات الثناء على احملتفى به بالكلمة التالية، فقال

 ابين بالنسبة    ال أستطيع أن أزعم أن األستاذ عبد اهللا اجلفري زميلي، وال أستطيع أن أزعم أنه               -
للسن، ألنه أكرب من ابين على أية حال؛ ولكين أستطيع أن أقول إنه الشخصية اليت استطاعت أن                    

فإن ذلك ما ينبغي أن يؤخذ على مثلي؛ أنا أدرج إىل           ..  تغريين كثرياً بأن أسابقه، وعندما أقول أسابقه      
 الَّذي أغراين   ،ن تاريخ ميالده  وإن كنت مسعت اآل   ..  الثمانني من العمر، وال أدري إىل أي سن يدرج        

بأن أسابقه هو أسلوبه العجيب، وليس اليوم هذا الَّذي ذكره من قدمه، وإمنا منذ أكثر من ثالثني عاماً،                  
 . أو كالماً يف الصحف اليت تنشر له.. عندما بدأ يكتب عموداً

وإمنا حيتذون  ..  نه عبد اهللا اجلفري يتميز بأسلوب، أمتىن لو أن كثريين ال يقلدونه أو يسابقو              -
حذوه، ويعرفون كيف يستطيع هذا الشاب أو هذا االبن، أو هذا الزميل أن يعرب عن نفسه، ليس فقط                  
جمرد التعبري، وإمنا برشاقة عجيبة حقاً هي اليت أغرتين بأن أسابقه يف يوم ما، ولست أدري اليوم هل                    

ى ذلك هذه اموعة الضخمة من       استطعت أن أسبقه؟ ولكين متأكد أنه سبقين كثرياً والدليل عل           
 . األعمال اليت ذكرها من قدمه لنا

 متاماً عن كثري من اإلطراء واملديح، والكالم          األستاذ عبد اهللا عبد الرمحن اجلفري مستغنٍ        -
الكثري الَّذي يقال عن األدباء، ألنه أكثر من ذلك وأكرب، ألنه كتلة عجيبة من الثقافة والفكر                    



لَّذي يستطيع به أن يعرب عما يف نفسه أو عما اختزنه من هذه الثقافة عرب سنني، ال                 واألسلوب الرائع، ا  
أدري كيف اتسع له الوقت الستيعاا؟ إين أقرأ يف كثري مما يكتب أمساء أدباء غربيني، ويدهشين أحياناً                 

.. بينيوأتساءل كيف استطاع هذا الكاتب أن يلم وأن يستوعب ما قاله فالن وفالن من الكتاب الغر                
 وليعذرين، كنت أمه فيما بيين وبني نفسي بأنه يأخذ مما           - بعض األحيان    -من اإلجنليز أو الفرنسيني     

ويعطينا فكرة أنه قرأ الكاتب ودرسه      ..  يترجم ما دام ال يعرف لغة أجنبية، فإذاً هو يأخذ مما يترجم            
 . واستوعبه
 احلقيقة أنه   -ن قلت إين حاولت مسابقته       وقد سبق أ   - لكن احلقيقة اليت ينبغي أن تقال اليوم         -

 والقراءة هي األهم يف تاريخ الكتابة واألدب، ويف تاريخ أولئك الَّذين يتطلعون إىل أن يكونوا                 -يقرأ  
القراءة أوالً واالستيعاب، ولعله مما يؤسف له اليوم أين أجد الكثريين يكتبون ولكنهم ال                 ..  أدباء

 . يقرؤون
 األستاذ عبد املقصود، أن أتاح لنا االجتماع باألستاذ اجلفري بعد             أختم كلميت هذه بشكر    -

ال ..  واليت شغلتنا عليه وقتاً طويالً؛ وعندما أقول شغلتنا       ..  شفائه واحلمد هللا من الوعكة اليت أملت به       
أعين أا شغلتين أو أنتم، وإمنا شغلت البيوت واألخوات والبنات والزوجات كلهن، يسألن كيف حال               

 .  ي ومىت يعود؛ والسالم عليكماجلفر
 

  ))كلمة األستاذ الشاعر حييى توفيق (( 
 : وكانت كلمة ممزوجة بالشعر، فقال. مث أعطيت الكلمة للشاعر األستاذ حيىي توفيق

ماذا نقول له يف يوم تكرميه؟      ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أبو وجدي هذا األلق املتجدد         
 : نقول

ــا ــك م ــاً بنفس ــيهارفق ــيت يكف  عان
. 

ــيها؟    ــجاناً وختفـ ــل أشـ إالم حتمـ
. 

 

سأقول لك ما قلته قبل عشر سنوات يف حفل كهذا، وقد تعرض لك بعض                :   أيها الغايل  -
 : احلاقدين املثبطني جمة ظاملة، استهدفت شخصك ال عطاءك؛ أقول لك

ــر  ــى األرواح كالعط ــوح عل ــر يف فك
. 

 إين أراك إذا جـــف العطـــاء شـــذى
. 

ر؟ـوة النه ـاً ق ـري يوم ـف ال ـهل يضع 
                                            .                 

ــق جلــب   ــر داف ــوب كنه ــروي القل ي
. 

ــبدر  ــة ال ــبدو روع ــو، وت ــد جتل ال ب
. 

ــارية   ــته س ــق إن أخف ــبدر يف األف وال
. 

ــرب  ــن ت ــبه م ــال حتس ــراب ف ــن الت م
. 

ــه    ــان معدن ــناس فاإلنس ــأمن ال ال ت
. 

وداري مهـــك بالكـــتمان والصـــرب
. 

واســتر جــراحك عمــن لــيس يــرمحها 
. 



 مــع الشــرتناســوا الفضــل وانســاقوا
                                                            . 

ــدر    ــيا إذا ق ــين الدن ــت ب اوإين رأي
. 

 

أقالمهم، فإين   ويف نظرة يا أبا وجدي، إذا كان معظم الكتاب واألدباء، إذا كانوا يكتبون ب               -
أعتقد أن أبا وجدي إمنا يسود الصفحات مبداد قلبه وشظايا روحه، ولذلك فهو يصل إىل قلوبنا بال                   

وهو يقف شاخماً كالنسر، صامداً كالطود، ومهامجوه يتساقطون        -مشقة؛ ولعلي أقول له ما قلته باألمس        
 :  أقول له-حوله كالذباب

واـد سفل ـو وق ـن يعل ـفالناس حساد م  
. 

ــوا   ــن جهل ــبأ مب ــراعك ال تع ــرد ي ج
. 

واحلاقــدين علــى مــن ســاد إذ فشــلوا
                                                            . 

ــل يف    ــواء اجله ــاملني ل ــلفاحل  ص
. 

ــوا  ــام خبل ــى أوط ــذل عل ــان ب أو ك
. 

 بـؤس علـى أوطـام نكصوا       إن حـلَّ   
. 

ــوا  ــوا خذل ــراب إذا مل خيدع ــم الس ه
. 

ــ  ــراعك ال تأبــ ج ــ هرد ي ــوامل ا فعل
. 

ــتكل  ــو وي ــن يله ــر م ويســعف الده
. 

لـى بال كل  ـن يسع ـر م ـقد خيذل الده   
. 

كالشـهب يف اللـيل ال ختـبو هلـا شعل          
                                                            . 

ــوهلم درراً   ــر ح ــراعك وانش ــرد ي ج
. 

لـا رج ـا أوتيت ي  ـاك م ـد ويهن ـواسع
. 

ــدنا    ــن يهده ــروفك يف ف ــم ح وارس
. 

 

 :  أيها الغايل-
 مهما حاول الفاشلون، واملتأكسدون الَّذين يقفون يف الظالم، أن خيمدوا شعلة احلماس املتقدة              -

 اإلبداع الناجح والعطاء الصادق يبقى شاهداً هلم، وخملداً         يف قلوب املبدعني، الناجحني، املكافحني، فإنَّ     
 . رق أولئك املبدعني، الَّذين أخلصوا ملبادئهم وقلمهم ودينهم ووطنهملعبقرية وجهد وع

ــيها   ــم ف ــوا روحه ــن أذاب ــات ف آي
                                                            . 

ــدهم   ــيا وختل ــنو الدن ــوت ب ــد مي وق
. 

 

 شكراً للمحتفي هذا الرجل النبيل الكرمي، وشكر للمحتفى به الشمعة اليت حتترق لتنري                 -
 . لآلخرين، وشكراً للحضور على اهتمامهم باحلضور

 .   والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))كلمة الدكتور هاشم عبده هاشم(( 
 :ير صحيفة عكاظ، فقالمث حتدث بعد ذلك الدكتور هاشم عبده هاشم رئيس حتر

مل يترك يل أستاذنا الكبري األستاذ عزيز ضياء جماالً للحديث عن            ..   بسم اهللا الرمحن الرحيم    -
ولكنين أريد أن أحتدث عن عبد اهللا اجلفري،        ..  احملتفى به، فقد قال كل شيء، كان ميكن أن أعرب عنه          



 يف وقت مبكر يف صحيفة البالد، بالتحديد        وأقصد باملثل ذلك الكاتب الكبري الَّذي كنت أقرؤه       ..  املثل
 .وإن كان قد غاب عنا.. يف صفحة الطالب اليت كان حيررها ويشرف عليها األستاذ عبد الرزاق بليلة

 لقد كنت أقرأ هذا الكاتب األنيق، وأقرأ إىل جانبه          - وكم أمتىن أن نكرم هذا الرجل أيضاً         -
أو تزيد؛ ومن أمثال هؤالء معايل       ..   ثالثني عاماً  زمالء حرف ورواداً يف ذلك الوقت، منذ حوايل        

الَّذي كان حيتل جزءاً من صفحة الطالب يف البالد، واألستاذ الشاعر حممد            ..  الدكتور حممد عبده مياين   
صاحل باخطمة، واألستاذ السفري عبد اللطيف امليمين؛ لقد كنت أجد يف هؤالء الرواد منوذجاً للكتابة                

 .يهم بدخول مستقبل احلرف..  كل قارئ صغرياليت يتطلع إىل متثلها
 وكان بيين وبني اجلفري بعد كبري، وأظنه حوايل العشرين عاماً يف ذلك الوقت، مضت                  -

السنون عجلى وأنا أتابع هذا الكاتب األنيق، حىت قرأته يف صحيفة عكاظ بعد رحلة طويلة من املتابعة،                 
كل ذي اهتمام بالكلمة اللماحة األنيقة، من خالل        ووجدت فيه منطاً جديداً لعمل صحفي يتحرك يشد         

الصفحة السابعة يف عكاظ؛ وكانت لوناً جديداً، ومدرسة خمتلفة عن كل ما كان مألوفاً من طرح                   
األنيق فكراً واألنيق عبارة، واألنيق إنسانية: ملَصحفي يف ذلك الوقت وكان وراء هذا الع. 

األوىل عندما يأتيين مقاله    :   ثالث مرات كل يوم     وتتابع االتصال حىت أصبحت أقرأ اجلفري      -
األنيق فكراً وعبارة وطباعة، وما أكثر ما نشكو حنن العاملني يف الصحف من ندرة هذه األناقة يف كل                   

الَّذي يتعامل مع الصحيفة بأناقة، كما يتعامل مع اآلخرين         ..  ما يكتب، باستثناء هذا األديب اإلنسان     
 .بأدب وذوب وإنسانية كبرية

 وبعد ما كنت أقرأ بداياته وأتعلم من خالهلا، أصبحت أقرأ ذلك الكاتب الَّذي كنت أمتثله                 -
وأعيش معه زمناً طويالً، وأحس بإحساسه عن كثب، كيف يعيش هذه الفكرة وكيف يتفاعل معها                 

ل وكيف متكن من التعبري عن مكنونه ووصل إىل ما يريد عرب أسلوبه املميز؟ مث أقرؤه ثانية من خال                   
ردود الفعل اليت أتلقاها يف كل صباح، من خالل من يقرؤون الزميل األستاذ األديب عبد اهللا جفري                  
كاتباً يومياً يف عكاظ، فكثري من القضايا واملوضوعات، وحىت املشاعر واألحاسيس اليت يطرحها تثري               

ي مع أيب وجدي كثرياً؛     لدى قراءا ودراستها الكثري من التساؤالت والتعليقات، وهي يف جمملها تلتق          
وختتلف معه يف تفاصيل طفيفة، وعندما ال أجد اجلواب على حتسس مشاعر هذا الكاتب األنيق كنت                 
دائماً أرزؤه بأسوأ االتصاالت وأحيلها إليه، وكان يواجه الكثري من العناء أو اللذة من قارئ معجب أو                 

 ..قارئة متجاوبة، أو زميل يعيش اللحظة واملوقف نفسه
 ثالثة، عندما ألتقي عتبه يف اليوم الثاين، لكثرة ما يصيب            مث أقرأ هذا الكاتب العمالق مرةً       -

نفس األناقة، وبنفس   ومقاله من أخطاء، فهو ليس حساساً يف عبارته فقط وإمنا هو بنفس الدرجة،                
ملصححني حيرص أن تكون عباراته بنفس النظافة واألناقة؛ ولكن مشكلته هذه ال حل هلا مع ا              ..  احلرص



وكثري من املعاناة تتحول إىل عتاب      ..  ولذلك فأبو وجدي يعاين كثرياً من الصحف      ..  يف مجيع الصحف  
 .إنساين، رغم ما نسببه له من حرج كبري

 هذه القراءات الثالث جتسد أمامنا تفاعالً يومياً لقلم إنسان متفاعل، يعطينا الكثري وينتظر منا               -
الَّذي أتاح  ..   من كل هذا؛ شكراً لكم وشكراً لصاحب هذه الدعوة         الكثري، ولكن أبا وجدي يظل أكرب     

 . وشكراً.. يل احلديث يف هذه املناسبة

  ))كلمة األستاذ هشام حافظ(( 
 - أحد ناشري الشركة السعودية لألحباث والتسويق         -مث حتدث األستاذ هشام حافظ      

 :مسامهة يف هذا االحتفاء، فقال
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، ونصلي ونسلم على سيد الكون           .. بسم اهللا الرمحن الرحيم    -

 .رمحة اهللا للعاملني، حممد رسول اهللا .. وعلى سيد البشر
م بالتحديد، عندما   ١٩٦٠ األخ عبد اهللا جفري، أو باألصح السيد عبد اهللا جفري عرفته عام              -

ية؛ كنت وقتها أعمل بالسفارة يف       اشتركت أنا وأخي حممد يف إصدار جريدة املدينة املنورة اليوم           
واشنطن، واستقلت منها ألحضر إىل اململكة يف إصدار اجلريدة يومياً، وقد أصدرها على كل حال يومياً                

 .وعلى رأسهم األخ عبد اهللا جفري.. من جدة، وكان هو احملترف الوحيد مع بقية اهلواة
 وجدت األخ عبد اهللا جفري       عندما دخلت مكاتب اجلريدة بطريق مكة مبطابع الشربتلي،         -

 أنيقاً وسيماً ذا ابتسامة ساحرة، أمامه ورقة حبجم اجلريدة يرسم عليها الصفحة اليت هو               - أيضاً   -شاباً  
والسيد عبد اهللا جفري فنان مبعىن الكلمة،       ..  مسؤول عنها، وكانت صفحة األدب والثقافة والفن، إخل       

 كما يقول املثل عندنا يف املدينة ويف احلجاز، وحنن نشترك           والفنان دائماً إنسان غريب األطوار، والسادة     
 وإننا من الفنانني    مع السيد عبد اهللا جفري يف هاتني احلالتني ألننا سادة من آل بيت رسول اهللا                  

 .فكنا نتصادم بال قرون طبعاً) سيد بال جنون، تيس بال قرون: (ودائماً يقال عن السيد
واإلنسان الفنان غري عادي،    ..  فهو فنان :   الكلمة، وكما قلت    فالسيد عبد اهللا إنسان مبعىن     -

وحىت كارهون،  ..  واإلنسان غري العادي هو اإلنسان الَّذي تتضارب حوله اآلراء؛ له حمبون وناقدون            
وال خيتلفون عليه،   ..  وهي مسة اإلنسان البارز الناجح؛ فاإلنسان الَّذي ال يتكلم عنه الناس وال ينتقدونه            

 .فالناجح إذاً هو اإلنسان الَّذي ختتلف حوله اآلراء.. عروف وال يسأل عنهيكون غري م
ختتلف حوله اآلراء، وهو رجل متميز يف كل شيء، يف أسلوبه           ..   وعبد اهللا عبد الرمحن اجلفري     -

وطريقة حياته وتعامله مع الناس؛ وهذا التميز هو السبب الَّذي من أجله ما نراه مما يعانيه السيد عبد                   
، فهو يطلب من الناس أن يكونوا مثله، لذلك هو يف صراع مع نفسه ومع الناس، وهذا ما يسبب له                    اهللا



كثرياً من املتاعب الصحية والنفسية، لكنه إنسان نظيف القلب كالثلج والربق، ال حيمل ألحد كرهاً أو                
ألنه ..  نسى اإلساءة ضغينة أو حقداً؛ وإنين أعرف كثرياً ممن تعاملوا معه وأساءوا إليه، ولكنه كان ي               

 .نظيف القلب والعقل
بأنه إنسان بكل معىن الكلمة، وبسبب متيزه هذا يكون من           :   وليس عندي أكثر من القول     -

م، أي ما يقارب من اثنتني      ١٩٩٢م، وحنن اآلن يف     ١٩٦٠الصعب التعامل معه؛ لقد تعاملنا معه منذ        
بيننا واحلمد هللا ال ينقطع؛ إنين أحب السيد        ولكن حبل الود    ..  وثالثني سنة، مرت بينه وبيننا أحوال     
إنين أحب السيد عبد اهللا اجلفري؛ وشكراً لكم ولصاحب           :  عبد اهللا عبد الرمحن، وأقول أمامكم      

 . الدعوة

  ))كلمة األستاذ محد عبد ا القاضي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ محد عبد اهللا القاضي رئيس حترير الة العربية، فقال

واحلمد هللا الَّذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، وأصلي            ..  م اهللا الرمحن الرحيم    بس -
 :وأسلم على رسوله النيب األعلى، الَّذي جاء ناشراً للمحبة وللحق وللخري؛ وبعد

 فأشكر أوالً احملتفي األستاذ الكرمي األديب عبد املقصود خوجه، أشكره على أن مجعنا هذا                 -
 عندما علمت بتكرمي األستاذ األديب الكبري       -مجع احملبة والكلمة اخلرية، مث أقول لكم        ..  اجلمع املبارك 

 قررت أن أحضر ألساهم يف تكرمي هذا الرجل، الَّذي تعلمنا على يديه كثرياً، علمنا               -عبد اهللا اجلفري    
 .احملبة قبل أن نتعلم الكلمة أو احلرف

 قلت يف نفسي عندما يسافر      - مناسبة احملبة    -ناسبة   كنت يف الطائرة وأنا قادم حلضور هذه امل        -
أو امرأة يتزوجها،   ..  اإلنسان ال بد أن يكون له هدف يف أي رحلة يقوم ا، قد يسافر لتجارة يريدها                

وكل إنسان حسب رحلته اليت يقصدها؛ ولكن لعل اجلميل أن يرحل اإلنسان أو أن يسافر من أجل                  
 . لقد عشت هذا اهلاجس وأنا بني السماء واألرضحمبة يقدرها، من أجل إنسان حيبه؛

 األستاذ عبد اهللا اجلفري، كلنا حيس أن هذا الرجل مل يسهم فقط يف التعريف بأدبنا وكلمتنا                  -
 أن حيافظ على    - بصرب وجلد عجيبني جداً      -وحرفنا، بل إنه استطاع على مدى السنوات املاضية          

حسست أن كثرياً منكم قد يكون ضائق الصدر يف يوم          عطائه وعلى فكره، وعلى تلك الكلمات اليت أ       
من األيام، فعندما يقرأ هلذا الكاتب يشعر بارتياح؛ حتس أنه حيمل أعباء كثرية، خيفف عنك، ميسح                  

حتس أن يف هذا الوجود أناساً ال يعيشون من أجل املادة، بل يعيشون للكلمة              ..  حزنك؛ وأنت تقرأ له   
ون اخلري واحملبة؛ األستاذ عبد اهللا جفري كلما قرأت له متثلت قول            وللحرف الصادق، ينشر  ..  اجلميلة



أتصوره واألستاذ اجلفري يعيش خملصاً للكلمة، وأنه خياطبنا بقول         )  رمحه اهللا (شاعرنا ضياء الدين رجب     
 ):رمحه اهللا(ضياء الدين رجب 

ــا  ــر ال أواريه ــامة فج ــيب ايتس )١(حس
                                                            . 

أعطيــتها القلــب ال أبغــي لـــه بــدالً 
. 

 

 فاألستاذ اجلفري فعالً أعطى الكلمة قلبه، مل يعطها خياالً أو كالماً منمقاً، بل أعطاها قلبه                  -
 ويعلم اهللا أنكم مثلي قد أحسستم ذا األمل الكبري، عندما أصيب قلب               الَّذي أتعبه حىت شفاه اهللا؛    

األستاذ عبد اهللا عبد الرمحن اجلفري، ولعل اجلميل جداً أن األستاذ عبد اهللا له من احملبني ما ال يعد وال                    
، كانوا يسألون عنه دائماً؛ إنه أب وصديق      ..  حيصى يف الرياض، ورمبا بعض القراء يعرفون عالقيت به        

ومجيل أن توجد هذه العاطفة، وليست بسبب قرابة أو هدف مادي، ولكن أن توجد صلة               ..  وإنه االبن 
            لألستاذ اجلفري  الكلمة؛ وهذا التواصل بينه وبني قرائه أحسب أن ذلك مكسب كبري   ..مكسب 

 يظلون يف   لكنهم..  ، قد يتعبون وقد يرهقون    اًللكلمة الصادقة، والَّذين مينحون احملبة ال يسخرون أبد       
 . القلوب أبداً

 

 أسهم يف نشر الكلمة السعودية      - كما أشرت سابقاً     - األستاذ عبد اهللا عبد الرمحن اجلفري        -
 -يسعد كثرياً عندما يقول أقرأ لألستاذ عبد اهللا جفري أقرأ لفالن            ..  يف اخلارج، وعندما يسافر أحدنا    

اه، وهذا شيء يسرنا كثرياً، وسعدنا أن        السعودي، وجتدهم قد قرؤوا بعض كتبه بعض زواي         -مثالً  
 .ويف نشر العطاء األديب السعودي.. يسهم كاتب مثل اجلفري يف نشر الكلمة السعودية

 

 وأختم كلميت هذه ألقول إننا سعداء جداً يف هذا احلفل املتميز، ألنه حفل تكرمي لرجل ينشر                 -
ا اللقاء اجلميل، وأرجو دائماً أن نلتقي       احملبة؛ وشكراً للمحتفي األستاذ عبد املقصود خوجه على هذ         

 . لقاءات اخلري واحملبة يف هذا الوطن الغايل
 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-

 

  ))كلمة الدكتور عبد ا مناع(( 
 الَّذي أمسع وأمتع وأجاد وأبدع وحتدث        -مث أعطيت الكلمة للدكتور عبد اهللا مناع         

 :  فقال-فأطرب 
 . كم ورمحة اهللا وبركاته السالم علي-

                                           
 :١٩٢صحة هذا البيت كما ورد يف ديوان ضياء الدين رجب رمحه اهللا صفحة  )١(

حســــيب ابتســــامة فجــــر ال تــــواريها
. 

ــناً  ــه مثـ ــي لــ ــب ال  أبغـ ــتها القلـ ملكـ
. 

 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد عليه أفضل                -
 : الصلوات وأمت التسليم؛ أما بعد

..  فيسعدين حقاً أن أشارك يف االحتفاء بعودة الصديق العزيز واألديب األستاذ عبد اهللا جفري              -
 الوعكة اليت أملت به وأقلقتنا عليه كثرياً، وأرقنا كثرياً؛ وعندما طلب مين             إىل احلياة األدبية جمدداً، بعد    

 لكنت أنا الَّذي    - وحىت لو مل يطلب مين املسامهة         -األستاذ عبد املقصود أن أساهم يف هذه الليلة          
 طلبت منه ذلك 

ورمبا ..  مبار..   فالَّذي جيمعين بعبد اهللا اجلفري كبري وطويل وكثري، رمبا ربع قرن من الزمن               -
 عبد اهللا جفري أحد شباب      -هـ  ١٣٨٠رمبا بدأت العالقة من     ..  أما نصف قرن فال   ..  رمبا..  أكثر

يف أسلوا  ..  مدرسة بذاا )  البالد(جبدة، وألن   )  الرائد(مبكة املكرمة وكنت وقتها أحد شباب       )  البالد(
انتقل إىل جدة مع انتقال البالد،      كانت أيضاً الرائد بأسلوب ومنط آخر؛ كان مبكة مث          ..  ومنط صحافتها 

فيما أذكر أو أظن؛ وانتقاله جلدة مل يقرب بيننا يف احلقيقة، ألننا مل نكن على مقربة من بعضنا يف تلك                     
األيام، كأننا كنا نبين حاضرنا، أو إننا كنا نبين تارخينا األديب، لكننا دخلنا يف مرحلة أخرى بصدور                   

عد أن كانت تصدر يف املدينة املنورة أسبوعية، برئاسة حترير الصديق            ب..  جريدة املدينة، يف جدة يومية    
 . العزيز والصحفي الكبري حممد علي حافظ

 اجتمعنا يف جريدة املدينة كاتبني نكتب هلا معاً، لكن ذلك مل يقربنا كما جيب أن يكون، كان                   -
لمي إىل مؤسسة وصحيفة    كل منا يتجه إىل قارئه؛ وعندما أصبحت عضواً مبؤسسة البالد، انتقلت بق            

كان صارم الرقابة، وكان قليالً ما متر من حتت يديه          )  يرمحه اهللا (البالد، لكن األستاذ عبد ايد شبكشي       
كلمة أو كلمتني أو ثالث كلمات، ورمبا أغلب الصحفيني املوجودين اآلن يعرفون من هو األستاذ عبد                

إنه ال يقرأ بعض املقاالت، فضالً عن أن        :   قيل عنه  ايد شبكشي، ويعرفون صرامته إىل حد أنه قال أو        
يرمحه (ينشرها لكتاب يكتبون لديه؛ فأمضيت سنوات أكتب يف البالد، وأعاين مع األستاذ عبد ايد                

 . إىل أن توقفت عن الكتابة بسبب تلك املعاناة.. كثرياً) اهللا
 

حىت ..  قدم يف العديد من وظائفها     كان األستاذ عبد اهللا اجلفري آنذاك قد انتقل إىل عكاظ، وت           -
أصبح مديراً للتحرير؛ مث كان أن كتب إيل رئيس التحرير آنذاك يطلب مين أن أكتب يف عكاظ،                    

لكن عندما ويل األمر أخي وصديقي األستاذ عبد اهللا اجلفري، وطلب مين أن               ..  ولكنين مل أستجب  
ة من التقارب بيين وبني عبد اهللا       أكتب فيها لبيت على الفور، منذ تلك اللحظة بدأت صفحة جديد           

اجلفري، كانت متضي رمبا دقائق طويلة يف مكاملات تليفونية، نتذاكر فيها نصاً أو نقول شيئاً، وكانت                 
 . هذه املناقشات اهلاتفية تنعكس على صفحته السابعة املشهورة جبريدة عكاظ يف تلك األيام



ري، كان الفضل يف ذلك أيضاً لصديق ترك         والَّذي مجعين منذ تلك اللحظات بعبد اهللا اجلف         -
وكان من قبل سكرترياً لتحرير     ..  الصحافة؛ وهو األستاذ عبد العزيز فرشوطي؛ فقد عمل يف عكاظ          

الرائد، ومن خالل املوقعني كان قد تعرف يب؛ وتعرف بعبد اهللا اجلفري وكأنه ملس شيئاً أو كثرياً من                   
 . التجانس، فحاول أن يقرب بيننا وجنح

.. قد نسيت أن أقول إن األستاذ عبد اهللا جفري أيضاً كان زيدانياً وأنين كنت عوادياً                  و -
واألستاذ زيدان صاحب العبارة الفخمة اجلميلة، لكن له أسلوب وفكر خمتلف عن أسلوب العواد؛                

اذ كما إن األست  ..  فالعواد صاحب رأي حاد شعراً ونثراً، وكما قلت إن البالد والرائد كانتا خمتلفتني             
زيدان والعواد كانا خمتلفني، لكن هذا االختالف بينهما مل ينعكس علينا بشكل حاد، كأن النسيج                 

واحلقيقة أن احلياة املشتركة    .  املشترك الَّذي مجعه مع عبد اهللا جفري كان أقوى من تلك االختالفات            
 . معه كانت طويلة، وهي تشكل ألبوم احلقيقة

كانت هناك قواسم مشتركة كبرية     ..  لنا تواصالً وثيقاً   عندما بدأت أكتب يف عكاظ وتواص      -
إال أنه كان   ..  بيين وبني األستاذ عبد اهللا جفري، لعل أوهلا أو أقرا أنه رغم كونه فريوزي اهلوى                

كلثومي النغم، وكنا نتذاكر كثرياً النصوص الغنائية اليت كانت تغنيها أم كلثوم بانتظام، وقد كانت                 
كانت شيئاً خياطب الفكر    ..   ومل تكن نصوص أغان كاليت نسمعها هذه األيام         نصوصاً شعرية متفوقة،  

والعقل والوجدان، وكنا نتذاكر تلك النصوص، ونعلق على اجليد منها، وعلى نقاط ضعفها، وهذا ما                
 هو حبنا املشترك للشاعرة فدوى طوقان وللشاعر كامل          - أيضاً   -جيمعنا فنياً؛ والَّذي جيمعنا أديباً      

ورمبا كانت معظم الكتب اليت يف مكتبيت عن فدوى هي يف مكتبة األستاذ عبد اهللا جفري،                ..  يالشناو
 . ورمبا كانت معظم الكتب اليت عن كامل الشناوي عند األستاذ عبد اهللا جفري هي يف مكتبيت

 األديب عبد اهللا جفري، أديب منذ البداية حيمل قلم أديب، ونسيج أديب، وفكر أديب؛ وقد                -
الصحفي يف عبد اهللا جفري ثانياً، ولكن ال يسبق األديب؛ وعبد اهللا جفري كأنه مهجري يف أدبه،                 يأيت  

 رغم حتفظي على هذا      -كأنه مصري يف هواه؛ ورغم إعجابه باألديب الصحفي أنيس منصور              
طقات  إال أنه مل يتأثر به، وتلك حممدة لألديب عبد اهللا جفري، أنه مل يتأثر ومل يتلوث ر                 -اب  ـاإلعج

 . وتسايل أنيس منصور
وجتاربه هي جتارب شاعر، أكثر منها جتارب       ..   األستاذ اجلفري كان ميكن أن يكون شاعراً        -

أديب، ولعل الكثريين يالحظون أن كتابات األستاذ اجلفري هي وسط بني الشعر والنثر، ولو أنه كان                 
أنت :  (ديوانه املعروف عن هذا احلب    كالشاعر الفرنسي أظنه أراجون، الَّذي كان مغرماً بليزا، وكتب          

 .ومل يضع حرف الواو حىت ال يفرق بينهما) أنا



وأعمق وأمجل؛  )  أنت أنا :  ( لو أن األستاذ اجلفري قال الشعر لرمبا أعطانا شيئاً أفضل من             -
فتجارب األستاذ اجلفري العاطفية والوجدانية كبرية وكثرية، وكان ميكن أن تشكل خمزوناً عظيماً               

 أديب حذر وكاتب حذر، فكأن حذره مل ينجه ومل يسعفه            - أيضاً   -متميز؛ األستاذ اجلفري    لشاعر  
وكان يبعث مبقاالته أسبوعياً، كنت ال أجد يف ما يبعثه          ..  وقت الشدة؛ وأعتقد أنه عندما كتب يف اقرأ       

ستاذ األستاذ اجلفري كلمة تستوجب احلذر، كان منضبطاً أشد االنضباط، بل أين أعتقد أن مرض األ               
عبد اهللا اجلفري إمنا هو نتيجة طول االنضباط، ثالثني عاماً من االنضباط أدت إىل معاناة يف القلب                   

اليت كانت بسبب تلك    ..  كبرية، ولو أنه ترك نفسه على سجيتها لرمبا أراح قلبه من تلك املعاناة              
 . االنضباطية الشديدة

لت حملها سنوات التقارب، ومضى      بعد أن انتهت تلك السنوات األوىل من التباعد، وح           -
أصبحت أشعر بأين ال أسري وحيداً، وأن هناك يف املقابل أديب متميز هو عبد اهللا جفري، بل                  ..  الزمن

األستاذ الزيدان صاحب   ..   من أولئك احملبني ألستاذنا الزيدان شفاه اهللا وعافاه         - أيضاً   -وأصبحت  
 نقطة التقاء أخرى مع عبد اهللا جفري، وعندما اشتد          -   أيضاً -العبارة اجلميلة والفخمة وانحة، كان      

به املرض األخري فاحتته أيضاً على اهلاتف، وكنت قد علمت أنه رفض استقبال رجلني صديقني من أعز                 
ال يصح لك أن ترفض     :  يا أستاذنا :   فقلت له  - السيد ياسني طه، عبد اهللا جفري         -:  أصدقائه، مها 

إال أنين رمبا أكون    ..  د آتى أنا بعدمها، ولكنين لست الثالث أو الرابع        استقبال أحد هذين الصديقني، ق    
السادس أو السابع، فإذا صح لك أن تعتذر عن استقبال أي من الناس، لكن ال يصح لك االعتذار عن                   

ومها رفيقا درب طويل    ..  استقبال األستاذ ياسني طه، واألستاذ عبد اهللا اجلفري، فهما صديقان محيمان          
نسأل اهللا أن خيرج منها بسالم، وأن تنطوي هذه اللحظات           ..  تاذ زيدان كان مير مبرحلة    لك؛ األس 

 .القاسية من حياته، وأن يعود جمدداً إىل احلياة األدبية من جديد
سواء عندما تبدأ   ..   جيب أن يكون التكرمي لألديب وهو يف قمة عطائه، ألن التكرمي بعد ذلك             -

ولكنه ال  ..  فهو تكرمي ال أمهية له؛ قد يكون تربيراً       ..  نقضي هذه احلياة  احلياة مراحل الشفق، أو عندما ت     
ينعكس على األديب ذاته، األديب ال يبحث عن مال أو حياة، ولكنه يبحث عن كلمة تقدير، عن                   
كلمة اعتراف به ومبكانته؛ وأعتقد أن هذا االحتفال حيمل هذا املعىن بكل تأكيد، ومجيل أن يتم؛                   

عد أن عاد بقلب سليم، وكل الَّذين أجروا هذه العملية يعودون إىل احلياة بأفضل مما                وصديقنا العزيز ب  
 : أدبية وغري أدبية؛ فالتكرمي إذاً حدث بعد ذلك يشبه قول الشاعر.. كانوا عليه، من كل النواحي

)١(وجادت بوصل حـني ال ينفـع الوصـل     
. 

ت بينـــناأتـــتين وحـــياض املـــو 
. 

                                           
 : الشطر األول من هذا البيت غري مستقيم وزناً ورمبا كان لفظه)١(

ـــل   ــنفـع الوص ـــني ال ي ــل ح ــادت بوص وج
. 

ــتين و  ــوأتــ ــيةاض املأحــ ــنانــ  بينــ
. 

 



إين لسعيد ذه الفرصة، وسعيد بأن حنتفي بأديبنا العزيز الصديق احلميم عبد اهللا جفري، وأشكر               
 .   إذا كنت أطلت- أيضاً -األستاذ عبد املقصود، وشكراً لك، وآسف 

 

  ))كلمة األستاذ علي الرابغي(( 
 : الصحفي األستاذ علي الرابغي، فقالمث أعطيت الكلمة للكاتب 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد                 -
 : سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم؛ وبعد.. املرسلني
األستاذ عبد اهللا عبد    ..   فلست أدري ماذا أضيف على كل الَّذي قيل عن أستاذنا وأديبنا             -
بأن أمر على فترة    ..  ن اجلفري؛ ولكين من أجل أال أكون مكروراً، أود أن أسبق كل أولئك              الرمح

 . تارخيية التقيت فيها والزميل عبد اهللا عبد الرمحن جفري
هـ يف مدينة الطائف، يوم كانت الطائف ملتقى لألحبة،           ١٣٧٣ كان ذلك صيف عام       -

       م؛ التقيت به عندما احتضنين وأسريت مرتله        واإلبداع، وملتقى ملن يرعون اجلمال بأعينهم وقلو
بالطائف، وفوجئت عندما التقيت به ذات صباح وبني يديه كراس مدرسي، تبادر إىل ذهين أن األستاذ                

وشككت يف أن األستاذ اجلفري من الَّذين       )  يف التأين السالمة  :  (اجلفري من أولئك الَّذين يفضلون مبدأ     
، وهالين املوقف عندما رأيت الكراس، وهو عبارة عن جملة خمطوطة            يعانون مبدأ الدور الثاين الدراسي    

 .أنيقة يف اإلخراج واخلط، وحىت يف استخدام اللون
تلك الة اليت   )  مهبط الوحي ( كان األستاذ عبد اهللا عبد الرمحن اجلفري، هو سكرتري حترير؛            -

عن مكنوناا، فلم جتد بداً من أن تلجأ        هو والنخبة من زمالئه، وأا تود التعبري        ..  قدرت موقفهم مجيعاً  
هلذه الة كأسلوب تعرب فيه عن ذاا وعن طموحاا؛ ولقد تلقفين األستاذ اجلفري، وكنت ال أقول                 

 فقد كنت ممن ميارسون لعبة الكرة، فنقلين األستاذ         - ولكين أتيت جدة وكانت ميزيت قدمي        -مهمالً  
 الكلمة، وال أستطيع إال أن أمتثل ذلك القول واملثل اللبناين            اجلفري من الكرة إىل دنيا احلرف ودنيا      

فقد استقبلين األستاذ عبد اهللا     )  البحر الواسع ال يضريه أن يستقبل الروافد الصغرية        :  (الَّذي يقول 
 واختار موضوعاً،   - كما يقال اآلن     - كراس اإلنشاء أو التعبري       اجلفري، وفوجئت بأن طلب إىلَّ    

لقادم من هذه الة بأن امسي قد نزل على مقال ألول مرة باسم علي حممد الرابغي،                وفوجئت يف العدد ا   
 . هذه النقطة أود أن أركز عليها، ألن هذا ديدن األستاذ اجلفري ومبدؤه

ومل يكن ممن   .  مل يكن أنانياً  ..   فقد تعاون مع كل من يعرف وكل من توسم أن لديه موهبة             -
 أو املوهبة، أو من يؤثرون االستئثار باملكانة املرموقة؛ فقد كان من              ميارسون الغرية يف جمال اإلبداع    

جتربيت معه يف هذا اال يف البالد، يف عكاظ، يف املدينة، يف ملحق األربعاء، يف الشرق األوسط، كان                   



عبد اهللا اجلفري يطلب من كل زميل مهما صغرت موهبته أن يتعاون معه، ويأخذ بيده إىل األمان؛ ذلك                  
 أسلوب األستاذ، ومن هنا فرض أستاذيته علي وعلى كثري من أمثايل، رغم أين وإياه ال خنتلف يف                   كان

 . أعمارنا، ولكنه أكرب مين تفوقاً وقدراً
منطلقاً حنو األهداف البعيدة السامية، كما نشكره       ..   أمحد اهللا على شفائه وعودته من جديد       -

نشر له يف  ..  زوا فوق احلدود واألزمان، وأصبح كاتباً مرموقاً      ألنه كان من الكتاب السعوديني، الَّذين قف      
الشرق األوسط، يف احلياة، واألهرام، ويف صحف الكويت؛ كل ذلك وال شك يدعو للفخر واإلكبار                
واإلعزاز؛ كما أشكر األستاذ عبد املقصود خوجه أن أتاح لنا هذه األمسية الكرمية، وقد كنت قد                  

خوة قد ضيعوا علينا هذه الفرصة مبا أوتوا من حسن التعبري والقدرة             أعددت كلمة طويلة، ولكن األ    
على إيفاء الزميل اجلفري حقه؛ وأشكر الَّذين عربوا عن مشاعرهم، والَّذين رصدوا احلقيقة من حياة                

 .  األستاذ عبد اهللا جفري؛ وأشكركم مجيعاً، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  )) الواحدكلمة األستاذ حممد عبد(( 
 : مث أعطيت الكلمة لألستاذ الكاتب الصحفي حممد عبد الواحد، فقال

إن الوضع غري عادل أن آيت بعد أستاذي الكبري الدكتور عبد اهللا مناع وعلي                :   يف احلقيقة  -
أو ما بينهما، فالدكتور عبد اهللا مناع ذو فضل كبري ال أنساه، فهو أول من علمين الصحافة؛                 ..  الرابغي

علي الرابغي، فهو عدو لدود يل وينشد ذييب، رجل سيئ ال يقبل احللول الوسط، وهلذا ال يقبل                  أما  
أي هفوة مين؛ على أية حال األستاذ عبد اهللا جفري زميل قدمي، وهنا قصاصة كتبتها لعلها ال ترضي                   

 بعض اإلخوة،   فال بد من تكرمي   ..  إذا حتدثنا عن عبد اهللا جفري     .  وهذا يكفي ..  البعض، ولكنها ترضيين  
 . هشام علي حافظ: األستاذ الكبري.. وبينهم هذا اجلالس جبواري

 

 ويعلم اهللا أين كنت من أشد املعجبني به وباألستاذ حممد علي حافظ عندما عاد من مصر؛                   -
وهو كاتب  ..  وكان من حسن حظي أن ألتصق باملبدعني منذ البدء، فمن أساتذيت الدكتور عبد اهللا مناع              

وهو من املبدعني أيضاً؛ واألستاذ عبد اهللا       )  يرمحه اهللا (ة املدينة؛ واألستاذ عبد اهللا اجلابري       عريق جبريد 
جفري؛ كان يل الشرف أن أحتك ؤالء؛ وبعدهم تعرفت بأستاذي الكبري عزيز ضياء، واألستاذ حممد               

 هشام  حسني زيدان، واألستاذ حممد حسن عواد؛ لكن الفضل األول ما كان يكتبه هذان الرجالن               
حافظ وعبد اهللا اجلفري، كان هشام ميثل اجلرأة احلادة، واجلفري كان كاتباً ساخراً ومجيالً يف عباراته؛                
إالَّ أن حادثة حصلت يل يف الرياض، غريت فكري جذرياً جتاه األستاذ هشام حافظ، عندما قرأت أنه                  

 . ء ال مانع من قراءافصل عبد اهللا اجلفري؛ نشرت يل كلمة عن األستاذ اجلفري يف األربعا



األستاذ عبد اهللا اجلفري مل يشب، ومل يهرم، ومل يستكن ومل يضعف قط، إن النهاية                ":   قلت -
لديه هي البداية دائماً، نقطة انطالق أخرى لعوامل وعواصف وأهوال ال دأ أبداً، إنه كالبحر يتطاول                 

اعاته، ويباغتك بوهجه وبناره اليت     يصحبك من حيث ال تدري إىل كل غموضه وأسراره وإبد         ..  ويدنو
 .ال تنطفئ
 وبكل محيا األمل وبكل مشوخ احلزن العظيم، ينتصب فجأة كاملارد من بني كل الركام، أتعبه                 -

وأتعبت قلبه األيام، ومن بني الدموع واألحالم العظيمة شاهدته يأيت كالطوفان يسكب كل               ..  قلبه
عظيمة اليت اكتظت يف صدره، عاشق اإلبداع هذا يرجتف          معاناته، كل عذاباته، وكل زحام األماين ال      

كعصفور أمام لوحة، عبارة، قصيدة، عني امرأة، وال يشفى حىت يتحد، ويتجذر، وينصهر، وهو يف                 
 . صخبه وجنونه أول احملترقني وآخر الفرحني

ن اجلن   وللجفري أيامه اخلاصة به اليت ميلؤها ومتلؤه، وله قمره وليله وهواجسه، وله طائفة م               -
حتتله من قمة رأسه إىل أمخص القدم، ورغم ذلك فهو اهلادئ، املتزن، الصاعد أبداً على كل احملن، وهو                  
النشوان احلامل الَّذي يطربه أحلى الكالم، وهو العازف الوحيد الَّذي يسترجع كل ملحناته بوله ال                 

غة حبيسة عاجزة قاصرة، إنه     حدود له، وحبسه الفين يدرك أبعاداً وحدوداً أخرى ال تقف عندها الل            
 . يتخطى كل قوالب وقواعد النحويني، إنه واسع طليق مل يقف خلف اخلليل بن أمحد، وإمنا وقف أمامه

 خلمسني عاماً مضت عاشر صاحبنا األحياء واألموات من اإلنس واجلن، عشق والدة، ومي،               -
 الرضي، والفرزدق، وجريراً؛    وابن زيدون، والكميت، واملتنيب وأبا نواس، وديك اجلن، والشريف         

وتوهج نوراً يف بالط املأمون، واستراح ذات ليلة على فراش هارون الرشيد، وبصق يف وجه                    
 - والتتار هم أعداء النجاح      - يف عيون كل التتار      جنكيزخان، وعانق صالخ الدين، وزرع قلمه نصالً      

 ووقف  - أعاد نفسه يف يوم من األيام         ومل أر أن اجلفري    -الَّذين هامجوه باستمرار، وأنه يعيد نفسه       
 .بكل كربيائه هامشياً كبرياً يف أعظم احملن

 له من مسات آل البيت ما جيعله يتخطى عوامل العجز والقهر، فنراه متساحماً حمباً لكل الناس،                 -
اده مل يكره اجلفري أحداً ومل يكرهه أحد، ولكنه حمسود بصفة املؤمن فيه، وبكربيائه اليت تذكرك بأجد                

 .فحفظوا له مكانه.. يأسره اجلميل، ويغضبه اجلحود، حفظ ملن حوله مكام
 كما  -د يدري   ـ الكتابة لديه نوع من العبادة، نوع من الطواف والوله والعشق، ال أح              -
 حجم الدموع اليت يسكبها اجلفري كفنان، مع كل مقال أكثر وأكرب ما سكبه من كلمات                -ه  ـأعرف

 أين كنت أراه تنسكب دموعه وهي تتساقط عندما يكتب على الورق               على الورق؛ ويشهد اهللا   
ويف نفس الوقت يبكي ملا كنت أستغرب ما هي احلكاية، لقد            )  والشيشه يف فمه، والسماعة يف أذنه     (



 أن حجم الدموع    - كما أعرف    -كنت أطالع فيما يكتب وأتأثر مبا يكتب، وأتعجب ملا ال أحد يدري             
 .ان مع كل مقال أكثر وأكرب من حجم كل مساكبه من كلمات على الورقاليت يسكبها اجلفري كفن

 يقول البعض إين كتبت هذه الكلمات ألنه كتب عين، فأقول ال يهمين ماكتبه عين بقدر ما                  -
 من املشردين الَّذين    - أيضاً   -يهمين ما أكتبه عنه؛ إن إنصايف للجفري هو إنصاف لنفسي، ألين أنا              

 يعلم اهللا مل    - عرب ثالثني عاماً مضت      -رة؛ إن صداقيت مع األستاذ اجلفري        فصلوا أكثر من مائة م    
تصب بالوهن، وإين أعترف هنا بأين كنت آخر املواسني له عندما أتعبه قلبه، وكنت أشفق عندما أرى                  

 قلباً كبرياً امتأل حبب الناس ميرض؛ لقد تغذت شرايني هذا القلب بعوامل جد كثرية، فكيف ميرض؟
اش اجلفري أمد اهللا يف عمره سيداً وعاشقاً ومبدعاً، لقد كانت له أخالق السادة ومسو                لقد ع  -

واسألوا هشام حافظ؛ وما يزال قد جيوع قد يشقى         ..  املبدعني، وجنون العشاق؛ وكان صعب التنازالت     
 .قد يتأمل، ولكنه مل ينخ كربياءه أبداً

 لبثت كل الغربان أن اوت حتت       على رأسه نشوان، وما   ..   لقد وقف أكثر من غراب بائس      -
قدميه؛ كان له جناحا صقر، وعفة شاهني، أصيل وشريف مل ينهش يف جثة ميتة على اإلطالق؛                    

بيت أشقاه وأتعبه   :  طريقه على األرض  ..  أحدمها على األرض، واآلخر يف السماء     :  وللجفري طريقان 
اجلحود، ومضى بكل إصرار ال     وشقه بأظافره، وأدمت قدميه األشواك والصخور، ومزلقات املكر و         

حىت ..  مه اخلسارة أو الكسب، يف سباق الزيف باألحياء املتكالبني املتناحرين على دنيا بائسة وزائلة              
إمرباطورية الشرق األوسط؛ ويف غالب األحيان كان للجفري مكانه يف زحام األحياء، وإن مل يكن                 

 .مكانه احلقيقي
 

د اختارته روحه الصافية احمللقة الطاهرة احملبة، املشعة، املتوثبة؛         فق:   أما طريقه اآلخر يف السماء     -
فكان هلا مكاا بني النجوم اليت يصعب مناهلا أو الصعود إليها، مل يكن أكرب النجوم ومل يكن أصغرها،                   
ولكن شعاعه املتميز كان ينري مسالك ودروباً حالكة السواد، وكان يف حربه مع الظالم واجلهل بارع                 

يز فألف العديد من الكتب، وانتزع شرائح أثرية من داخل صدورنا، وصاغها حكايات محيمة                التم
عشناها ونعيشها؛ بامسنا حنن وبأحالمنا وبكل طموحاتنا يف العديد من مقاالته، وشق على اآلخرين                

 قلبه  تواصله املستمر فاموه مبا ليس فيه، ومشى غري عابئ بكل حاسديه يصوغ إبداعاته، وعندما تعطل              
ترك شرياناً سليماً منه مل يتعطل على الورق، مل خيتلف اجلفري فترة عالجه، لقد كان قلبه برغم كل                    

 ..املرض يكتب
 

 إن لدي الكثري مما ميكن قوله عن أخي ورفيق دريب عبد اهللا جفري، ولكين أكتفي ذا؛                    -
 . وشكراً



  ))كلمة األستاذ جهاد اخلازن(( 
واليت بعث    -عيدي كلمة األستاذ جهاد اخلازن رئيس حترير احلياة         مث قرأ األستاذ عدنان ص    

 : فقال-ا من لندن لتقرأ نيابة عنه يف ليلة تكرمي السيد عبد اهللا جفري 
 طلب مين الصديق الشيخ عبد املقصود خوجه كلمة يف مناسبة حفل تكرمي سيدنا عبد اهللا                  -

ين أعرف، فقد بدأت وعبد اهللا اجلفري زميلني، مث          غري أن  ؟اجلفري، ويقضي التقليد أن أقول كيف أبدأ      
أصبحنا صديقني، وتتعزز الزمالة والصداقة كل يوم؛ عبد اهللا جاري أو أنا جاره، منذ عملت يف                   

وقبل ذلك كنا معاً يف     ..  الصحافة العربية، فهو إىل ميني الصفحة األخرية يف احلياة، وأنا إىل يسارها            
ر الصفحة األخرية وأنا إىل ميينها، ولكن عقد اإلجيار انتهى هناك،            الشرق األوسط، وكان هو إىل يسا     

حيث بدأت يف بريوت وحيث يكمل هو،       )  احلياة(ورفضنا أن نسكن شققاً مفروشة؛ مث بلغ بنا املطاف          
 وال أدري هل مثة مغزى منذ تنقلنا مييناً ويساراً؟

ر الوسط، ويف السياسة رجعي،     وبالتايل إىل يسا  ..   فأنا يف وسط عمري، وهو يف األدب تقدمي        -
وبالتايل إىل ميينه؛ غري أننا نعلم أن هذا التصنيف خاطئ فال اليسار تقدمي وال اليمني رجعي، وإمنا هي                   

اليت تتخبط فيها األمة كلها؛ وهو معي إىل        ..  تسميات فرضها الفكر املؤمم، وهبطت بنا إىل الدركات       
 املقدمة حبسه الوطين قبل أدبه الراقي، وبأخالقه قبل الوطنية           اليمني يوماً وإىل اليسار يوماً، ودائماً يف      

 .واألدب
 فإنه يسعدين أن    - مع بعض االنقطاع     - وإن سعدت جبرية سيدنا أربعة عشرة عاماً حىت اآلن           -

أجاوره أربعة عشر عاماً أخرى، أو أربعني، وأدعو له دائماً بالصحة واهلناء؛ كما أشكر الشيخ عبد                  
أن أتاح يل فرصة التعبري عن شعوري حنو سيدنا، ويف النهاية فالشيخ عبد املقصود                املقصود خوجه   

إعالمي قبلنا مجيعاً، وأسرع موضحاً حىت ال تكون دعوته يل هذه األوىل واألخرية، إنه شيخ شباب                  
 . يتقدمنا فضالً ال سنوات عمر

  ))كلمة األستاذ فهد العريفي(( 
 - الكلمة اليت بعث ا األستاذ فهد العريفي          -   أيضاً -وقرأ األستاذ عدنان صعيدي     

 : واليت جاء فيها-مشاركة منه يف االحتفاء بالسيد عبد اهللا جفري 
 : صديقي الرقيق الصلب عبد اهللا اجلفري، أيها اإلخوة الكرام، أحييكم أصدق حتية؛ وبعد-
-  فقد خ ي األستاذ عبد اهللا    ي الشيخ عبد املقصود خوجه يطلب مين املشاركة يف تكرمي أخ           ِنص

اجلفري، الَّذي قرر الشيخ تكرميه كما هي عادته احلبيبة يف تكرمي الناجحني من رجالنا، من قدم لوطنه                  



ويف جماالت أخرى؛ وألن األخ اجلفري من أعز          ..  وأمته خدمات جليلة يف جمال األدب والثقافة       
رف بسجاياه الطيبة، وأخالقه    أصدقائي فقد خصين بطلب التحدث عنه كما جرت العادة، حديث العا          

بل تزيد قليالً أو    ..  احلميدة، وإعطاء نبذة قصرية عن أحواله املوفقة يف خدمة بالده طوال ثالثني عاماً             
كل الناس؛ وقد   ..  كثرياً، والزيادة نتناساها إكراماً للصديق الَّذي ما زال قلبه أخضر يف حب الناس             

 .ذه الكلمات املتواضعة يف حفل تكرمي الرجل الصديقاعتذرت لظروف العمل، ورأيت أن تنوب عين ه
هـ، كنت وقتها أحضر إىل جدة       ١٣٨٣ عرفت الصديق أبا وجدي معرفة طيبة سنة           -

لإلشراف على جملة الوزارة الشهرية، اليت كنت أعمل مديراً للعالقات العامة ا؛ وكان هو يشرف                 
رة اإلعالم حينذاك، وكنا نلتقي يف مطابع        على النشرة الثقافية األسبوعية اليت كانت تصدرها وزا        

األصفهاين، وكان أديباً المعاً من صغره، وكان يشار إليه ببنان التقدير، وكنت أحد أبناء جند املعجبني                 
وحراء، ..  والرائد..  واألضواء..  بصفوة من الكتاب واألدباء احلجازيني، الَّذين كانوا يكتبون يف البالد         

يتعاملون مع احلرف من أجل احلصول على غنم أو يف سبيل دفع غرم، وكان                أولئك الَّذين ال     خاصةً
 ..منهم الصديق اجلفري

 برغم رقته   -هـ، يف رحلة خارج البالد، فكان األستاذ عبد اهللا          ١٣٨٤ مجعتنا الظروف عام     -
أنه فلم أمسع   ..   من أكثر الزمالء صرباً واحتماالً ملصاعب الرحلة وقسوا        -وشعوره وحساسية نفسه    

يتذمر من طول الطريق وصعوبة السفر، بل كان دائماً يبتسم وينصح باالبتسام فهو السبيل الناجح؛                
وكان الكتاب رفيقه وصديقه طوال الرحلة، ومن يكن الكتاب صديقه تكثر خربته ودرايته، وتزدهر               

ونفس واحد؟  يا سبحان اهللا كيف جتتمع الثقافة والصالبة يف شخص واحد           :  ثقافته؛ كنت أقول لنفسي   
 ..كيف جيتمع الضدان؟ كيف جتتمع الصالبة والثقافة؟ فتذكرت املاس املمتاز

 فحقيقة، األستاذ عبد اهللا من هذه العمالت النادرة، فهو كاملاس يف صالبته، وهو كاملاس يف                 -
 كتاباته   مييل يف  - قبل أن تصاب أوتار قلبه احلبيبة وشرايينه الغالية           -شفافيته؛ كان األستاذ عبد اهللا      

وأحاديثه األدبية والثقافية والصحافية بأعوام قليلة إىل الرومانسية احملببة إىل النفوس، والتحليق مع               
اخليال، ويبعد غالباً عن األرضية اليت نقف عليها؛ لكنه بعد إصالح األوتار والشرايني وتسليكها                 

اش، الَّذي كان يتعامل معه يف بداياته يف        تسليكاً جيداً، أخذ يتدفق حديثه حبرارة حنو الواقع العريب املع         
 . يف األشهر األخريةالثمانينات والتسعينات اهلجرية، وما قبلها خاصةً

 ومن مميزات الصديق عبد اهللا اجلفري، عشقه العميق لوحدة األمة العربية، الَّذي وضع النواة                -
اعتزاز، فعندما رقد يف املستشفى     األوىل للوحدة العربية؛ ولألخ عبد اهللا يف نفوس املواطنني حمبة و            

العسكري بالرياض تقاطر الناس عليه من كل مكان يسألون ويطمئنون ويتضرعون بالدعاء، بأن يهبه               
 .اهللا الصحة والعمر املديد؛ وهذه لعمري هي أصدق أنواع احلب والتقدير



طويل ومتشعب،  ال أود أن أطيل عليكم، والصديق عبد اهللا اجلفري احلديث عنه            :   أيها السادة  -
ال حتتاج إىل تنقية؛ فرجل     ..  لكن هذا الطول وهذا التشعب يفضي دائماً إىل زهور وحدائق ومياه عذبة           

مثل اجلفري ال تكفي سطور قليلة للحديث عنه، بل حيتاج إىل كتاب، بل إىل كتب لتفيه حقه يف                     
 .  باخلري الدائم، واحلياة السعيدةالتقدير؛ فأرجو املعذرة عن التقصري، مع الدعاء له ولكم ولوطننا الغايل

 

  ))قصيدة الشاعر مصطفى زقزوق(( 
من النثر وإلقاء كلمات الترحيب إىل الشعر، حيث يشارك الشاعر األستاذ مصطفى               

 :زقزوق بالقصيدة التالية، قال قبل إلقائها
 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
حساسها يف وضوح البيان، وقد يكون من       صدق النفس يضاعف إ   :   أهلي وأصدقائي الكرام   -
 ما ليس يف طاقة كلماته أن تعطيه حق العزيز عليها، خصوصاً يف مثل                - وإن كان شعراً     -الكالم  

مناسبة تكرمي الشهم الكرمي األستاذ عبد املقصود خوجه ألخي وصديقي األديب املبدع، األستاذ عبد               
واحلمد هللا؛ وحديث الشعر لألصدقاء له معىن املسرة        ..  جيةاهللا اجلفري، بعد عودته ساملاً من رحلته العال       

والعرفان ألهل الفضل بفضلهم، ومعذرة عن تقصري غري متعمد يف البوح عن عواطفنا، اليت متثل بالنسبة                
وتنتهي فيه؛ وشكراً للرجل الشهم الكرمي األستاذ عبد         ..  لنا مجيعاً العمر كله وإنسانيتنا اليت تبدأ به        

، بإتاحة هذه الفرصة يل، أللتقي ذه الصفوة الكرمية من األحباب على السماح واحلب              املقصود خوجه 
 :يف سخاء عظيم، فأقول

ــوب  ــم للقلـ ــب بلسـ ــا احلـ إمنـ
. 

هــتف الشــعر يف نــداء طــروب    
. 

وابـــتهايل عـــند املقـــام املهـــيب
                                                            . 

ــيوين   ــماء عـ ــافرت يب إىل السـ سـ
. 

مســـتغيثاً بـــرمحة املســـتجيب  
. 

ــوى   ــوع وجنـ ــأل اهللا يف خضـ أسـ
. 

ــيب    ــبالء العص ــوف وال ــن اخل وم
. 

ــقام ألـــيم  أن يعافـــيك مـــن سـ
. 

كـــيف واجهـــتها بصـــرب لبـــيب
. 

أنــت تــدري عــن حــرييت واضــطرايب 
. 

ــيب  ــيم الوج ــن جح ــوقد م ــم ال دائ
                                                            . 

وشــجوين قــد عذبــتين وصــميت    
. 

ــرهيب   ــكون ال ــن الس ــزين م أو ح
. 

فكـــأين مســـتغرق يف شـــتاتٍ   
. 

ــحوب    ــض الش ــناء بع ــا يف ع وأن
. 

مـــر عـــام كأنـــه ألـــف عـــام 
. 

أفـــال حنـــن عرضـــة للكـــروب
. 

إمنـــا اللطـــف واملقاديـــر جتـــري 
. 

وعليـــنا التســـليم باملكـــتوب  
                                                            . 

يفعـــل اهللا مـــا يشـــاء ويقضـــي 
. 



ــيب   ــالج الطب ــن ع ــثال م ــني تن ح
. 

ــدائد أدىن  ــة اهللا يف الشـــ رمحـــ
. 

وامتـــناين يضـــيء بالتـــرحيب  
. 

ــروري    ــل س ــيك ك ــديقي إل ــا ص ي
. 

ــيب   ــرداء القشـ ــرأيناك يف الـ فـ
. 

بعـــد أن عـــدت ســـاملاً ومعـــاىف 
. 

ــبوب    ــوقها املش ــذىل لش ــي ج وه
                                         .                    

فــتأمل كــيف الضــمائر نشــوى    
. 

ــبوب  ــوفاء للمحـ ــض الـ ذاك بعـ
. 

ــر   ــل ثغـ ــى كـ ــاماتنا علـ وابتسـ
. 

ــب   ــب األريـ ــرات لألديـ واملسـ
. 

ــدو     ــك تش ــنفس يف لقائ ــرحة ال ف
. 

ــرحيب   ــان ال ــفو يف املك ــع الص جيم
. 

ــي   ــنهل سندســ ــئاً مبــ فهنيــ
. 

ـ  م والــردى واخلطــوب ومــن اهلَـ
                                                            . 

ــر      ــل ش ــن ك ــه م ــاك اإلل ووق
. 

 .   والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
 

  ))قصيدة الشاعر أمحد سامل باعطب(( 
 : قصيدة شعرية مشاركة منه ذه املناسبة، فقالمث ألقى الشاعر األستاذ أمحد سامل باعطب

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني؛ أما                -
 .بعد فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 هذه قصيدة أعددا تلبية لدعوة من الرجل الفاضل، الَّذي دعاين إىل أن أشارك يف تكرمي هذا                 -
  األديب املبدع، مسفيه  وحنن أحوج ما نكون يف هذا العصر إىل احلب، يف عصر قلَّ           )  يف ليلة احلب  :  (هايت 

 .هذا احلب حىت بني أفراد األسرة الواحدة
 ســجاليت مــن العمــري ســودحمــوِت

. 

ِردـَ الق ةُـذي روع ـ، ه ِتـ أقبل نـمن أي  
. 

ربيـن خ ـ ع ي حنايا الكونِ  ـأن تبحثي ف  
                                                            . 

يـ مبتدئ قتذ فار ـ م  أحسب تـا كن ـم 
. 

ــي انتظــريوحــركت شــجين ال  ترحل
. 

ــةً  ــا رمح ــتي ــنا أيقظ ــرى طفولت  ذك
. 

ــنه وذري    ــا تبغي ــب م ــيلِة احل يف ل
. 

ــ  ــذا عرس ــديك فه نا وخــذيمــدي ي
. 

ربـ والك ِنـ الوه ه صروف ـ علي ارتـج
. 

ــرِت  ــريين إذا أبصـ ــال تنكـ رماًين هـ
. 

ــيةٌ ــري بق ــرنا احلج ــا عص ــن بقاي  م
                                             .                

ال تنكــريين فمــا زالــت علــى شــفيت 
. 

ــ ــنولَ ــريةَ م تك ــبلةً عص ــ اُأل ق رطُ
. 

 ــت ــا كان ــتغفر اهللا م ــمأس ــالف ف  س
. 

ــذةَ ــبوِحول ــغر  ال ــاألحالم يف الص  ب
. 

تنا حتكـــي بـــراَءلكـــنها لـــوحةٌ 
. 

 والبصر ِعـم الس فـ ضع ِبـ الشي ضريبةُ
. 

 ــريين إذا زار ــال تنك ــدي الون ى جس
. 



ــاظِ   ــةٌ األلف ــب رائع ــورللح  والص
                                                            . 

ــةٌ    ــيك ملحم ــي عين ــريين فف ال تنك
. 

ــم ــيافض ــن أط ــر م ــخ الطه رييا ِس
. 

أنـــا وأنـــِت كتبـــناها سواســـيةً 
. 

ــرقت ــررفأش ــن يف الغ ــدراً للحس  مص
. 

   هاوأنــت زوقـــت باإلهلــام فتنـــت
. 

ــبعثُ ــنوروت ــر  ال ــاٍت إىل القم  طاق
. 

اًـن ألالئها قبس  ـس م ـى الشم ـتهدي إل  
. 

ــر ــبق للحــب يف األعمــاق مــن أث مل ي
                                                            . 

ــذين   ــال الَّ ــد يف دمهــمق تفشــى احلق
. 

ــوق ــفِةوف ــر  أرص ــان والبط  اإلدم
. 

ــبوتنا    ــاِت ص ــناه يف حان ــاألمس بع ب
. 

درـداع مقت ـى اإلب ـ عل وٍتـغوا لص صأ
. 

ياليــتهم قــبل أن يعــروا عالنــية    
. 

رـن مض ـي م ـن قلب هذا الفىت املك    ـم
. 

ــأ  ــكباً ص ــراقاً ومنس ــب رق غوا إىل احل
. 

و واحلضر دـي الب ـن اهلوى والنوى ف   ـع
                                                            . 

ــب   ــغوا إىل قل ــبد اهللا(أص ــئهم) ع ينب
. 

ه يف احلــل والســفرـــ لاًذابــت وفــاء
. 

ى هلــا طــرباًنــلقلــوب الــيت غعــن ا 
. 

ــوص يف لُ ــهر تغ ــزان والس ــج األح ج
. 

ــوي   ــإتط ــافاِت اهلَ ــيه مس ــاًلَى وول ه
. 

مــن حــدة الشــوِق كاهلــاالت للقمــر
. 

ــ  ــباً ع ــدونَقَبمواك ــباً غ ــ لت ح هـ
. 

ــحر    ــام يف الس ــة األنس ــيقة رق رق
                                                            . 

ديــه بســمتها بالصــدق ناديــةً    
. 

حـىت امتطـى يف هـواها صـهوة اخلطر         
. 

ــوجد أحــرفه  ــى ال مل تنســه حــني أدم
. 

ــاتِ  وزان ــىن اآلي ــا بس ــوره  والس
. 

ـ    ــرم الـ ــنة ك ــا ج ــربترمحني ها ت
. 

ـ  ــواقها ِلشـ ــأش ــرذَا رحياِن ك العط
. 

تســعى إلــيك النهــى عطشــى معــربدة 
. 

جتـــرعوا محـــأ املســـتنقع القـــذر
                                                            . 

ــرم    ــفو مش ــاعوا ص ــذين أض إن الَّ
. 

ــاب ــذر وخ ــنابه احل ــاء ال ــيها ذك  ف
. 

ــالكها أو  ــل س ــحارى ض ــوا يف ص دجل
. 

ــع البشــر ــن أدم ــت م ســطروها روي
. 

ــحفاً    ــتأجروا ص ــباً، واس ــوا كت تأبط
. 

 الظفـــرفأغلقـــت دوـــا بـــوابةُ
. 

ــا   ــتل رونقُه ــا، واع  ــياُء ــيض احل غ
. 

رـن عم ـر وع ـن أيب بك  ـإرث اهلدى ع  
                                                            . 

ــت    ــيت محل ــم ال ــم الش ــة القم يارب
. 

ــريح و  ــوادي ال ــنا ع ــذود ع ــرت املط
. 

 ـــباحلـــب تعتـــنق األيـــامنا طاعت
. 

ــر  ــاألجنم الزه ــنا ك ــيوناً ل ــت ع كان
. 

ــب   ــوكب جل ــى يف م ــرقنا الدج وإن ف
. 

ــروي ــ ا ظمــأ األمســاع يف الســمرت
. 

ــرةً    ــان ثرث ــا ك ــرفنا م ــب يف ع احل
. 

ــر   ــل مؤمت ــذباً يف ك ــا ك  ــدو نش
                                                           .  

واحلــب لــيس دعايــاٍت مــزيفة    
. 

وتنــبت الشــهب جتلــو أوجــه العصــر
. 

ــمو مشائلُــ     ــا تس  ــيا ــب دن اناحل
. 

ــر  ــوايف الصــقر مل يط ــزعت خ ــإن ن ف
. 

ــكناً   ــى س ــن رام العل ــوايف مل ــو اخل ه
. 

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))مقطوعة شعرية لألستاذ حممد سعيد بابصيل(( 
 مسامهاً ا يف االحتفاء     -مث ألقى الشاعر األستاذ حممد سعيد بابصيل مقطوعة شعرية           

 : فقال-عبد اهللا اجلفري بالسيد 
 :هذه حتية فقرية إىل أخ غين مبآثره وآثاره:  السالم عليكم-

ــحابا   ــري الص ــبـاً يغ ــاً ثاق ورأيـ
. 

ــدي(  ــا وج ــتاباً ) أب ــنا ك ــلمت ل س
. 

وآثــرت الكــرامـة أن حتــــاىب  
                                                            . 

ــباً   ــال حـ ــحب باآلمـ ــوت الص بل
. 

إىل العلــيـاء تطلــبهـا غالبــــا  
. 

ـــاب    ــي انتس ــيايل فـ ــيت الل وأفن
. 

ــا  ــا عجابــ ــبت هلـ ــاالت عج مق
. 

ــوالت  ــد ت علــى وجــه الصــحـافة ق
. 

ــابــا  ــب انتس ــنـان تنتس ــد الف ي
. 

ــاء   ــتـك إىل مســ ــد رافق ــي ق أخ
. 

ودم ألخـــيك شـــوقـاً واقتـــرابـاً
                                                            . 

ــاين    ــلم لألم ــرف، واس ــش للح فع
. 

 

 كلمة احملتفى به(( 
  )) األديب املبدع عبد ا عبد الرمحن اجلفري

 :  مث أعطيت الكلمة لألديب املبدع األستاذ عبد الرمحن اجلفري، فقال-
 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..  بسم اهللا الرمحن الرحيم-
ة، إننا جنتمع يف مناسبة احلب أو احملب      :   إخواين أعضاء منتدى احلب، كما قال أخي محد القاضي         -

فإن أخي وصديقي األستاذ عبد املقصود خوجه يصنع احملبة دائماً، بل هو يبتكر مناسبات هلا، حىت                  
خراً، قبل أن يتخذ شكل     آيعمق وشائجها يف قلوبنا؛ إن منتداه يشكل يف عطائه مكاسب احلب أوالً و             

 .النادي األديب أو امللتقى األديب
يتناسى البعض اآلخر، لكن عبد املقصود خوجه       وقد  ..   فالنادي األديب قد يصطفي بعض الناس      -

وهذه ميزته؛ وأخي عبد املقصود يتفضل علي       ..  يف منتداه جيعل احلب وحده هو الَّذي يصطفي الناس        
فهذا احلفل هو احلفل الثاين     ..  ر بالفضل كِّذَدائماً يف كل مناسبة وبغري مناسبة، ولكين أود هنا أن أُ           

بل حيتفي ذا   ..  خوجه، هذا الرجل يؤكد أنه ال يضيق بنجاح اآلخرين        لتكرميي يف منتدى عبد املقصود      
 إىل تربة متنح    - اليت تكاد جتف     -النجاح، وهذه أوىل صفات الوشائج اليت تعمق احلب، وحتيل تربتنا           

فما أصعب علينا اليوم أن نزرع الشجرة مث نرويها،          ..  والزرع حب، أو احلب زرع    ..  الزرع دائماً 
 .ذا العصر أصبحت صعبةمهمة احلب يف ه



 فإذا كنت أريد أن أشكر صديقي وأخي األستاذ عبد املقصود خوجه، فإين متأكد أن عبارات                -
.. الشكر والتقدير، واالمتنان ال تقف أمام خفقة قلب واحدة، وال شك أنه استدعى خفقات قليب كثرياً               

حبه لبلده من خالل تكرمي من      مثلما استدعى دموعي الشاكرة والفرحة حببه للناس؛ بل هو يعرب عن             
جيمع الناس، أو من يرى بعض الناس أم يستحقون التكرمي، وهذا وفاء مجيل ينبغي أن نؤكد عليه يف                   

 .كل مناسبة، ويف كل حمفل، ويف كلمة نكتبها
 لعلي يف هذه الليلة اجلميلة أفتقد حبزن شديد أستاذي ومعلمي حممد حسني زيدان، وهو                  -

وإن حتملت العطش، ودعاؤنا إىل اهللا أن يشفيه؛ كما أفتقد            ..   دائماً خنلة تعطي   الرجل الَّذي جنده  
أبا الشيماء، ولكن رحلته مع العلم تشفع له؛ أما أستاذي الكبري           ..  صديقي، بل أخي ورفيق مشواري    

حبكم رمبا أستغين عن اإلطراء واملديح حقاً، ولكين أحتاج كثرياً ودائماً إىل            ..  عزيز ضياء، جيعلين أقول   
وأحسبكم ال حترموين هذا احلب، ولكنكم تزيدونين حباً ووفاء؛ األستاذ عزيز من رموزنا                ..  مجيعاً

الكبار، ورائد من روادنا الَّذين نلتف حوهلم ونتعلم منهم؛ ونعتب عليه اختفاءه ووقوفه عن الكتابة،                
لشاعر الكبري حممد سعيد    فكأنه امتنع عن تعليمنا؛ وامسحوا يل أن أقول يف البداية باسم أستاذنا ا               

وهذا الرجل تاريخ كبري، وال أستطيع أن أتوسع        ..  بابصيل، فوجئت بعودته، وفوجئت به يقول قصيدة      
 .لتهنأ فإن غرسكم ال بد أن يثمر: هنا، ولكين أود أن أقول له

 أحسب أن احلفل قد طال عليكم، وال أريد أن أجشمكم الوقت األطول، لكين أود أن                   -
من منطلق احلب أيضاً، فال أريد أن أقص عليكم حكاية رحلة كاتب، وال مشواره األديب،               أحتدث إليكم   

حىت ممن ال يعرفهم، ولكين مررت      ..  وال معاناته، وال فرحه الطفويل، يف بعض حلظات الوفاء من الناس          
ن ذه التجربة اليت رغم ما كان فيها من أمل جسماين، فقد أحسست منها بسعادة عظيمة وفرح بدو                  

 .حدود
 حقاً ال مقابل للفرح، ال مقابل للوفاء، ال مقابل للحب، فكيف أجازي كل هؤالء الناس،                  -

 حيب هلم عظيم وكبري، ولكين اكتشفت أنه حب أضأل من حبهم؛ من هذا املنرب               ؟وكيف أقابلهم حببهم  
حساس، والعمر  وأنا صادق يف هذا اإل    ..  لقد منحتموين عمراً جديداً   :  وأقول ألهل بلدي  ..  أقول لبلدي 

 .اجلديد هو مشاعركم والتفافكم حويل
 أريد أن أتوقف قليالً عند بعض الكلمات املشكورة، اليت تفضل ا علي أساتذيت وإخواين                 -

لقد مات التيس   :  سعدت واهللا حبضورك؛ وأقول له    :  وزمالئي، األستاذ الكبري هشام حافظ، أقول له      
 مع رعشة أو رهصة احلب؛ املهم أن الَّذي مما يبقى بيننا ال             وبقيت القرون، أي مخد اجلنون وبقي العقل      

بد أن يكون هو احلب، وال بد أن أمحد لألخوين هشام وحممد علي حافظ أما قدماين كاتباً سعودياً من                   
 .وهذا الفضل أدين به هلما.. خالل مطبوعاما، ألكون كاتباً عربياً معروفاً يف أوساط القراء العرب



لقاضي، فهو أخي وقد مجعتنا أيام عفوية، لكنها كانت تشكل ذكريات هي من               أخي محد ا   -
وجدت ..  مث من معاناة الرجال؛ وهناك يف الرياض محد القاضي وفهد العريفي، وغريمها           ..  فرحة الشباب 

 .لديهم مواقف الرجال
 

ط بينها الفكر؛    الدكتور مناع أعادنا بذكرياته إىل شبابنا، وزهوة رابطة الصداقة األمثن اليت رب            -
إن النسيج املشترك األقوى، يتمثل يف صدق احلوار الَّذي كان بيننا فكراً، وألين ال أستطيع أن                :  أقول له 

أصم أذين عن صوت فريوز، فإين ال أستطيع أن أصم أذين وعقلي عن عبارة يكتبها عبد اهللا مناع، وأنا                   
 .صادق يف ذلك

 

وليست ااراة لك   ..  أجاريك شعراً وال حىت نثراً     أخي حيىي توفيق، واهللا ال أستطيع أن          -
 .بالكلمات أو اإلبداع، ولكين أقصد جماراتك يف مشاعرك الصادقة، وهذه جتازيك عليها األيام

 

نتذكر شقاوة صبيان هذا الزمان، فنحمد احلمد هللا        ..   أخي علي الرابغي، رفيق مشوار العمر      -
 - أو القراءة    -كتسبنا من وشائج الكتابة اليت مجعت بيننا        أن تقدمت شقاوتنا عن هذا الزمان، لكننا ا       

 وما زلت يف كثري مما      -رؤية ملعىن الصداقة، رؤية ملعىن التمسك بالصديق، وهذا ما كنت أدعو إليه              
 إال أن جيلنا هو اجليل الَّذي صمد أمام كل املاديات، ليحافظ على روابطه يف الصداقة،                  -كتب  أ

 ..ل ويفإننا جي: وأقول بكل فخر
 

كأنك كتبت  :   حممد عبد الواحد، لقد أوىف يف مقاله املكتوب يف األربعاء، وقلت له يومها               -
 إال بعد موت األديب، لكن حممد       - غالباً   -رثائي، فمثل عبارات احلب هذه ال تقال يف عاملنا العريب           

 بلهجتنا،  ولكن..  عبد الواحد قد مزج ذلك بصدق مشاعره، بإعجابه، بأسلوب حممود السعدين            
 .ولذلك فنحن نتقبله ونسعد به

 

قصيدتك أعتربها رباعية يف ديوان شعر عن عبد        ..   صديقي مصطفى زقزوق الَّذي بيننا كبري      -
 .فالشكر ال يقال يف مواقف احلب.. اهللا اجلفري؛ ال أستطيع أن أقول لك شكراً

 

قد أسعدوين كثرياً،   ..  ديث عين  كل األساتذة والزمالء واإلخوان الَّذين تفضلوا هذه الليلة باحل         -
 .وقد منحوين قدرة جديدة على االحتراق من جديد يف عامل احلرف والكلمة

 

 أصدق وال أمجل من قصيدة الشاعر الكبري        - كما أكتب دائماً     - وال أجد يف آخر الكالم       -
 . أمحد سامل باعطب، لكن آخر كالمي لكم أنين أحبكم وأحبكم، وال أستطيع غري ذلك

 ..كراًوش -



وقبل أن خيتتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية، طلب السيد عبد اهللا جفري أن يوجه                
 :كلمة إىل الدكتور السيد هاشم عبده هاشم، فقال

وحبيب لك  ..   هذه كلمة أوجهها إىل أخي وزميلي الدكتور هاشم عبده هاشم، واهللا ليس نسيانا             -
أسرة يف بيت واحد، وحىت     )  أنت وأنا (ه األمسية، ألننا    ليس نسياناً، لكين أردت أن أعانقك يف اية هذ        

 وقد الحظ بعض اإلخوة أنين مل أعلق على كلمة          -أثبت ما أرادت أن تثبته عين السنون، لكين اآلن          
 هو رئيس حترير    - كرئيس حترير    -إن هاشم عبده هاشم     :   أود أن أقول   -أخي الدكتور هاشم    

ن الكتاب املتعاونني معه مجيعهم معاملة معينة، وحيتمل مين          لكنه حيتمل م   - ال أمدحه    -حضاري جداً   
أنا وحدي معاملة خاصة، واحتماله هذا يعين أن بعض املواقف اليت حتدث قد ال حيتملها، لكن هاشم                  

الصحفي يل جتربة طويلة يف     )  الفرن( أنين يف هذا     - أيضاً   -يقدر معانايت مع احلرف ومع الكتابة، ويقدر        
ألن ..  خراج، ويف التصحيح؛ فعندما ينسى الَّذي جيمع احلرف نقطة، قد أثور عند ذلك            اإلعداد ويف اإل  

النقطة عندي متثل تعبرياً خاصاً، فعالمة االستفهام متثل معىن، عالمة التعجب كذلك؛ ويكون دور أخي               
 -  إما أن يقول يل سكرتريه إنه غري موجود       :  هاشم أنه ميتص كل غضيب يف حلظتها بواحدة من اثنتني         

وهو يعرف أين ثائر وال يريد أن يتكلم معي؛ وإما أنه يدخل بالكالم معي يف               ..   أو عنده اجتماع   -مثالً  
 .موضوع آخر بعيد، وهو يعرف أنه مبجرد يقول كلمتني فسأهدأ حاالً

 لكن هذه املعاناة اليت تكاد تكون يومية، ألن املصححني دائماً عنده يثريون الكتاب، فهذا ما                 -
 !!امل بيين وبينه يكاد يكون طبيعياً؛ هو يتوقع أن أكلمه تليفونياً، وأنا أتوقع عدم إجابته علي               جعل التع 

ومل يفكر هو أن يتخلص مين، لذلك رمبا أردت         )  عكاظ(وحنن نتزامل منذ فترة طويلة مل أفكر أن أترك          
 . !وشكراً.. أن أوجه حتية خاصة ألخي الدكتور هاشم عبده هاشم

 

  ))يةختام األمس(( 
 :مث اختتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

متطلعني ..   كنا نرغب أن يتحدث إلينا ضيفنا الليلة كثرياً، لكن حىت ال نرهقه، نكتفي مبا قال               -
 من خالل ما يكتب؛ وإىل أمسية أخرى كما يقول صاحب             - إن شاء اهللا     -إىل حبه وإىل عطائه     
 .قصود خوجهاالثنينية األستاذ عبد امل

 هو الدكتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن، أستاذ التاريخ           - إن شاء اهللا     - الضيف القادم    -
 .باملعهد العايل باملدينة املنورة، وخبري املخطوطات اإلسالمية

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



اللوحة التذكارية هلذه   األستاذ عبد املقصود خوجه     :   وبعد كلمة اخلتام، قدم صاحب االثنينية      -
 -ة ذه املناسبة    ـم رضوي لوح  ـاملناسبة، إىل األستاذ عبد اهللا جفري؛ كما قدم الدكتور عبد احللي           

وشارك األستاذ خالد خضر بتقدمي لوحة فنية للضيف        )  الصيادون:  ( لألستاذ اجلفري، امسها   -اً  ـأيض
 . يف األسبوع القادم- إن شاء اهللا -اللقاء الكبري مث انصرف احلضور بعد تناول طعام العشاء على أمل 
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