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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 :افتتح األستاذ حسان كتوعه األمسية بالكلمة التالية
 احلمد هللا محد الشاكرين والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني           بسم اهللا الرمحن الرحيم،   

 .سيد البشر أمجعني حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا حممد وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين
أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة، حميب االثنينية، األخوة احلضور، السالم عليكم ورمحة اهللا             

 .وبركاته
اً بكم جمدداً يف مساٍء ندٍي يج، جيمع هذه النخبة الطيبة من رجال العلم والفكر                أهالً ومرحب 

واألدب والشعر يف هذه الدار العامرة لنكرم سوياً يف اثنينية الوفاء واحلب شاعراً وأديباً كبرياً هو                   
به الكرام  سعادة األستاذ عبد الرمحن بن عبد اهللا العبد الكرمي، فبامسكم مجيعاً نرحب بسعادته وصح               

 . وعلى بركة اهللا نبدأ لقائنا هذا بتالوة آيات من الذكر احلكيم

  ))السرية الذاتية(( 
 وزارة الداخلية لعام ألف وثالمثائة وثالث ومخسني        ِلبكان تاريخ ميالده قد حتدد اجتهاداً من قِ       

 عبد الكرمي تثبت أن     للهجرة، غري أنه عثر على كتابٍة يف حائط بيت أخيه من أمه حممد بن إبراهيم بن                
 .زال حياً والدته يف عام ألٍف وثالمثائٍة وثالث وأربعني للهجرة وتأيد ذلك مبعاصٍر ما

التحق بكتاب عبد العزيز بن حنطي وهو يف السابعة من عمره ويف حوايل العاشرة أمت قراءة                  
هوف جبال الوشم يذاب    وكتابة القرآن الكرمي على لوح خشٍب مربع يطلى مبادٍة جريية صلدة من ك             

سطحها باملاء فيمر على اللوح ليكسوه طبقة ناصعة البياض، مث التحق بكّتاب محد بن عباس حلفظ                  
القرآن، بعدها التحق حبلقات املشايخ حممد بن عثمان الشاوي، وعبد الرمحن بن عودان ومحد                  

 .الدوسري، لتعلم الفقه والتوحيد وعلم الفرائض
 هـ، ويف غرة شهر     ٢٠/٢/١٣٦٠دائية فور افتتاحها صباح يوم السبت       التحق باملدرسة االبت  

صفر، ألف وثالمثائة وأربع وستني للهجرة عني معلماً يف نفس املدرسة خبمسني رياالً يف الشهر مث التحق                 
 .بدار التوحيد بالطائف عاد بعدها إىل وظيفة التدريس فمساعداً فمديراً



 .ربعة وستني وثالمثائة وألف للهجرةحصل على الشهادة االبتدائية عام أ
 .يف عام أربعٍة وسبعني وثالمثائة وألف للهجرة عين مشرفاً على التعليم مبنطقة حائل

يف اخلامس عشر من الشهر اخلامس لعام ألٍف وثالمثائة وسبعة وسبعني للهجرة نقلت خدماته إىل               
 . جامعة امللك سعود مسؤوالً عن كافة األعمال اإلدارية

 ".نظام منازل" عام ألف وثالمثائة ومثانني للهجرة حصل على شهادة املعهد العلمي السعودي يف
يف احلادي عشر من الشهر احلادي عشر لعام ألف وثالمثائة وستٍة ومثانني للهجرة نقلت خدماته                

 .إىل ديوان رئاسة جملس الوزراء مث إىل الديوان امللكي، مع ترقيته إىل املرتبة اخلامسة عشرة
هـ، أحيل على التقاعد ومت التعاقد معه على نفس املرتبة وال يزال حىت اآلن               ١/٧/١٤١٨يف  

 .متشرفاً بانتمائه إىل الديوان امللكي
صدر للشاعر األستاذ عبد الرمحن العبد الكرمي أربعة دواوين كلها خبط يد، ثالثة بالشعر                 

 :الفصيح، وهي
فصيح يف ملتقى أا الثقايف عام ألف وأربعمائة وستةَ         وقد حاز جائزة للشعر ال    ):  عرب السنني )  (١(

بالشعر الشعيب مع   )  صبا جند (، والرابع   )خلجات قلب )  (٣(و)  رياض الوشم )  (٢(عشر للهجرة، و  
 .إضمامٍة خلاله عبد اهللا الصيب رمحه اهللا وهو بصدد كتابة وإصدار الديوان اخلامس بالشعر الفصيح

جرة أقام وزمالؤه املدرسون ما أمسوه نادياً أدبياً يف فناء املدرسة           يف عام ألف وثالمثائة وسبعني لله     
عصر كل يوم مجعة حيضره قلة من األهايل والطالب وتلْقى فيه القصائد واملقاالت اليت يذكر منها مقاالً                 

ار كما افتتحوا مدرسة ليلية لتعليم الكب     )  األم مدرسة واملدرسة أم   (له عن الدعوة لتعليم البنات عنوانه       
القراءة والكتابة جماناً، كان يتوىل تدريس طالب الفصل السادس اإلبتدائي عصر كل يوم من منتصف                

 . العام الدراسي إىل آخره
 .شارك ويشارك يف كثري من الندوات واملالحق األدبية
 . مرة أخرى أهالً وسهالً بفارس اثنينية هذا األسبوع

 كلمة صاحب االثنينية (( 
  ))د حممد سعيد خوجهالشيخ عبد املقصو

بسم اهللا الرمحن الرحيم، أمحدك اللهم كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم              
 .على خري خلقك وحبيبك وصفيك سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



األساتذة األكارم، اإلخوة األفاضل، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، يطيب يل أن أرحب               
عاً بضيفنا الكبري الشاعر املبدع عبد الرمحن العبد الكرمي، وصحبه األفاضل األساتذة عبد              بامسكم مجي 

الرمحن بن حممد السدحان، وعبد اهللا بن عبد الرمحن العبد الكرمي، وعبد العزيز بن عمر العبد الكرمي،                  
.  العبد الكرمي  وعبد اهللا بن سليمان بن غنيم، وعبد الرمحن بن عبد العزيز السويلم، وعمر العبد اهللا                

شاكرين هلم جتشمهم مشاق السفر واحلضور من الرياض خصيصاً ليمتعونا مبؤانستهم وتواصلهم الذي             
 .نعتز به كثرياً

لقد عن يل عمل إحصائية بسيطة ملن سعدت اثنينيتكم وهي ختطر يف عامها الثامن عشر بتكرميهم                
 مخسة وعشرين يف املائة من أمسيات        من الشعراء، فوجدت أن معشر الشعراء قد استحوذوا على         

التكرمي، وليس لنا إال أن حنيي من هذه املنصة كل الشعراء الذي دأبوا على إسعاد اآلخرين بالكلمة،                  
وباملشاعر اليت اشتقوا صفتهم منها، فهنيئاً لنا ذه الكوكبة من األساتذة األفاضل الذين جعلوا من                 

ذات وبذل الغايل والنفيس من أجل التواصل مع املتلقي،           الكلمة رسالة، والرسالة تعين نكران ال      
واملسامهة يف ترقية الوجدان وحتريك حبرية النفس من الركود الذي قد ينتاا بني حني وآخر، وقد                  
ضمت قائمة الشعراء الذين عطَّروا أمسيات االثنينية كبار الذين أجادوا هذا الفن النبيل ومنهم على                

حممد مهدي اجلواهري، وعبد اهللا باخلري وحسني عرب، وعمر أبو           :  لقابسبيل املثال مع حفظ األ    
ريشة، وعبد الوهاب البيايت، وطاهر زخمشري، وأمحد الشامي، وحممود عارف، وزكي قنصل، وأمحد              
سامل باعطب، وحس القرشي، وحسني توفيق، وزاهد زهدي، رحم اهللا األموات، وأمد يف عمر األحياء               

ية، وأيضاً سعدنا بشبل من قبيلة الشعراء كان طالباً يف مدارس دار الفكر آنذاك              ومتعهم بالصحة والعاف  
هو عصام مرزا، وهذا يدل على أن االثنينية ما برحت بكل فخر ساحة تفاعل مع الصفوة من محلة                    

 .األقالم
غىن ضيفنا الكرمي أيها األحبة عصامي حىت النخاع، من أولئك األفذاذ الذين يذكرونا مباٍض غىن ب              

ا ومثلها وقيمها وعاداا ولغتها     هنفوس رجاله، عاش شظف العيش وبساطة البادية وتشرب تقاليد         
القوية، فانعكس كل ذلك على عطائه فيما بعد، تراكيب غاية يف الدقة واجلمال، وصوراً زاهية،                  

 الكبري جبمال اخلط،    وحنجرة قوية ميزت شاعرنا عن بقية الراكضني يف دنيا احلرف األنيق، وميتاز ضيفنا            
تلك امليزة اليت أغفلها كثريون بعد أن تركنا األمر للكمبيوتر، واعتزازاً خبطه الذي كان يسميه أساتذتنا                
األجالء، السالسل الذهبية، كتب مجيع دواوينه خبط يده، مث دفع ا للمطبعة للتصوير فقط، معلناً عن                 

 اقتحمت خصوصياته، ومنها اخلط الذي أصبح مع         رفضه جلزئية من معطيات العصر اليت اعتقد أا        
 .الوقت سالسل تكبل أنامل أبنائنا ففقدنا مجال اخلط مع ما ضاع من عبق املاضي



ضيفنا الكرمي أيها األحبة يأسرك برحابة صدره وكرمي أخالقه وتواضعه اجلم الذي زاده رفعة بني               
 قلبه فأصبح يتحدث على سجيته من منطلق        حمبيه وعاريف فضله، فقد أخذ نقاء وصفاء البادية وسكبه يف         

احلب الرحب الذي يسع اجلميع، وعندما تعتمل جتربة معينة يف نفسه يعاجلها شعراً بكلماته القوية وال                 
يودعها األدراج كما يفعل كثري من الشعراء، بل يتجه فوراً إىل جهاز الفاكس ويتركها تتماوج مع                  

شاعر واخلواطر بكل الصراحة والوضوح الذي مييز رجالً استطاعت          األثري إىل حمبيه الكثر، يبادهلم امل     
املدينة ترويضه رغم السنوات الطويلة اليت قضاها يف أرفع درجات السلم الوظيفي يف الدولة، الشعر                

اس واملشاعر اليت يعرب ا عما جيول خباطره،         ـماً متكامالً من اإلحس   لدى ضيفنا الكرمي يعين عالَ     
املناسبات، غري أن الغزل يشكل حضوراً مميزاً، ولغة سهلة، وتصويراً بارعاً ينهض             ويسجله يف خمتلف    

باملتلقي ملستوى احلدث الذي يهز أعطاف شاعرنا املبدع، لقد استطاع ضيفنا الكبري أن يقبض على                 
أصالة الكلمة من روح الصحراء، وتشبعت نفسه بنقاء هوائها ووضوح الرؤية اليت تكتنف كل تفاصيل               

اة يف البادية لذلك جند شعره صرحياً ومباشراً خيلو من التكلف واملواراة والغوث بني السطور، يعطي                احلي
الكلمات والتعابري معانيها احملدودة ولكن خبفة تستقطب شفافية الروح ومسو الوجدان، تلك البيئة               

 يقفان يف صف    أحسبها تشجع اإلنسان الذي لديه ميول فطرية لينبغ يف عامل الشعر، فهذان طفالن              
 هـ يشكالن ثنائياً أصبح معروفاً لدى زمالئهم الطالب، حىت          ١٣٦٠األناشيد يف مدرسة شقراء عام      

إذا غاب أحدمها أو تأخر قليالً ظل مكانه حمفوظ تلقائياً، تالقت روحهما رغم حداثة سنهما على جناح                 
 بدبيبه يسري يف أوصاهلما إنه الشعر       شيٍء مبهٍم مل يكونا يعرفانه متاماً يف ذلك الوقت، ولكنهما حيسون          

هو الشاعر الكبري     حماسن الصدف أن زميله   أما الطفالن فهما ضيفنا املاثل أمامكم ومن        .  وال شيء غريه  
م، ١٩/١٢/١٩٩٤املوافق  .  هـ١٧/٧/١٤١٥ سعد البواردي الذي شرفنا بتكرميه بتاريخ         األستاذ

، ومعه أيضاً بعد تلك السنني على منصة التكرمي يف          فكأما على موعد مع الشعر يف املدرسة االبتدائية       
االثنينية، أما شاعرنا الكبري األستاذ حسن بن عبد اهللا القرشي الذي نبعث له حتياتنا على جناح األثري                  
فله أيضاً ذكريات أثرية يف نفس ضيفنا الكرمي، وهكذا حال املتعاملني مع الكلمة املتحابني يف رحاا،                 

ا، جتمعهم املودة، وإن اختلفوا على منهج أو رأٍي معني يبقى اختالفهم يف مستوى               السائرين يف ركا  
 .الرفعة اليت ال تفسد للود قضية

أمتىن لكم أمسية ماتعة بصحبة ضيفنا الكبري وعلى أمل أن نلتقي األسبوع القادم لتكرمي فضيلة                
ف باملدينة املنورة وأستاذ األدب     الدكتور عبد الباسط بدر مدير البحوث والدراسات يف وزارة األوقا          

 .والنقد يف اجلامعة اإلسالمية
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 كلمة معايل الشيخ حممد عبده ميا�ي (( 
  ))الكاتب واملفكر اإلسالمي املعروف

ى بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم وأصلي وأسلم عل                
م اهللا عز وجللَسيدنا حممد خري من تعلَّم وأصدق من أع. 

وإنه ليسعدنا الليلة يف االثنينية يف هذه الليلة الطيبة املباركة ويف أول هذا الشهر احملرم رجب                  
 ويقول هذا يوم ولدت فيه،      شهر مضر ويف هذا اليوم املبارك يوم االثنني الذي كان حيبه رسول اهللا              

 يبشرنا بأن    الصفوة من األخوة الكرام الذين جيمعنا معهم احلب يف اهللا، والرسول             وأن نلتقي ذه  
 .املتحابني يف اهللا على منابٍر من نور إن شاء اهللا يوم القيامة، مرحباًُ م

يف احلقيقة حنن يف االثنينية تعودنا أن نكرم الشاعر لشعره وإنتاجه الشعري، أو األديب ألدبه، أو                
، أو املريب ملا قدمه يف جمال التربية والتعليم، أو املبدع يف اال الذي أبدع فيه لكننا يف هذه                   العامل لعلمه 

الليلة ال نكرم أستاذنا وأخانا الكبري األستاذ عبد الرمحن بن عبد اهللا الكرمي ألي من هذه فقط، بل ألنه                   
 أمثالنا من اجليولوجيني    جيمع كل هذه القيم مع بعضها فهو مرٍب وشاعر وأديب وأستاذ، حىت أن              

يتهيبون احلديث واالرجتال يف حضور أصحاب اللغة هؤالء ألننا إذا كان عبد امللك يقول شيبين صعود                
 :املنابر وانتظار اللحن بعد اللحن، ولسنا بنحويني كما يقول رجل يعاتب نفسه

 ــرب ــول فأع ــليقي أق ــين س ولك
. 

ــاناً   ــوك لس ــنحوي أل ــت ب ولس
. 

 

 فمعذرة ألستاذنا الكرمي، لكن ما أحب أن أحتدث به الليلة عن هذا              فأخطئُ  أقولُ وأنا جيولوجي ،
الرجل أن لنا معه ذكريات عطرة، مث استمرت هذه الذكريات ألنه رجل وفاء ورجل إنسان وساهم يف                 

 الكرمي عندما قدمنا    بناء صرح تعليمي يف هذه البالد هو جامعة امللك سعود، األستاذ عبد الرمحن العبد             
إىل جامعة الرياض كطالب وكنا يف ذلك الوقت أربعة، أنا والدكتور سامل مليباري، والدكتور أمحد                 
باسهل، والدكتور عبد العزيز أبو زنادة، وكانت لدينا مشكلة أننا حرمنا من البعثات رغم أننا كنا على                 

التعليم خطاباً بأن لنا أولوية القبول يف جامعة        درجات عالية فعتبنا على وزارة التعليم، فمنحتنا إدارة          
امللك سعود وهذا خيفف عما أصابنا من حرمان البعثة، فأخذنا اخلطاب وذهبنا إىل جامعة امللك سعود                 
ونزلنا يف ِحلة العبيد يف فندق بسيط صغري من اللِبن، مث توجهنا يف الصباح الباكر والرياض كانت وما                  

متدادها، وجامعة امللك سعود كانت مدرسة من املدارس لعلَّها بداية ضتها            تزال يف بداية ضتها وا    
               وامتدادها، وجامعة امللك سعود كانت مدرسة من املدرس لعلَّها كانت مدرسة ابتدائية أو ثانوية أُِخذَت
وأقيم فيها أول مبىن جلامعة امللك سعود فدخلنا واألستاذ عبد الرمحن عبد الكرمي وهو املسؤول                  



ألساسي يف اجلامعة، مل يكن يف ذلك الوقت غري مدير اجلامعة عبد الرمحن العبد الكرمي فقصدنا الرجل                 ا
املسؤول وسلّمنا عليه فاستقبلنا بترحاب وقلنا له يا أستاذ عبد الرمحن هذا خطاب أولوية القبول لنا يف                 

:  حيييكم ما هنا غريكم قلنا     اهللا:  اجلامعة، فكنا نتوقع من الرجل أن يتجاوب وإذ بالرجل يبتسم ويقول          
واهللا ما جاءنا   :  ما جاءنا أحد، قلنا حنن أربعة أنفار نفتح قسم اجليولوجيا، قال           :  كيف يا أستاذ؟ قال   

 لكل منا   ماحلقيقة كدنا نرتبك ونعود ولكنه أدخل يده يف الدرج وأخرج ظرفاً مليئاً باخلريات وقد             .  أحد
وصلت املقيربة املهم نبدأ من اجلامعة، وبدأنا يف مراحل اجلامعة          حىت لو   :  كاستعداد فقال الدكتور سامل   

األوىل أمثال األستاذ عبد الرمحن صربوا على تلك املرحلة وحرصوا على أن تسري اجلامعة على الرغم                 
من أن هناك معارضة شديدة إلنشاء جامعة، ألن الناس كانت حتب للطالب أن خيرجوا للخارج، لكننا                

هذا الرجل ومن حوله من اإلخوان يف رعايتنا وكنا نستمتع بدراسات عجيبة أن بعض              استمرينا واستمر   
طالبنا يف كلية اآلداب كانوا يدرسون يف غرفة وينامون يف غرفة وحيضرون يف الصباح بيجامام                  

يا :  وفوطهم، واألستاذ السقى يدرسهم ويف أثناء احملاضرة يرفع األستاذ عبد الرمحن حجاز يده ويقول              
اذ مصطفى ما أفطرنا فيقول له طيب روحوا أفطروا وتعالوا فيخرجون للفطور مث يعودون، مصطفى               أست

رة يدرس  ـالسقا كان يدرس طالباً واحداً ختصص يف النحو أال وهو الشريف حممد الترب وهو يف القاه                
ول العربية  ما يزيد عن ألف طالب، بدايات كفاح، رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، وقدمت إلينا الد               

جمموعة من األساتذة مث صدمت اجلامعة بوفاة الدكتور عبد الوهاب عزام رمحة اهللا عليه، وكانت هذه                 
فرصة لالنقضاض على اجلامعة وإغالقها، ألن الذين كانوا يعارضون يرون أا انتهت، ووقف رجل من               

، وثبت وحرص على أن تستمر      رجال التعليم هو معايل الشيخ ناصر املنقور الذي مل يعطي حقه يف رأيي            
املسرية، واألستاذ عبد الرمحن بن عبد الكرمي من حوله يقف، حىت أن بعض املاصات الناقصة ليس لدينا                 
ماصات فيذهب يف وزارة املعارف وحيضر لنا املاصات، بدأنا يف كلية العلوم وبدأت أول جتارب وليس                

اعر الذي كان عميداً للكلية احلربية يف طريق        لدينا ميكروسكوب فاتصل الشيخ ناصر بالفريق علي الش       
املطار وقال له نريد ميكروسكوب واحد للجامعة فأعطونا له، ولكن يأيت امليكروسكوب حبراسة                

هكذا كانت البدايات، وكيف كان أمثال هذا الرجل يقفون حىت يف            .  ليعودوا به بعد أن ننتهي منه     
 غري مسؤول، األخ عبد الرمحن يرافقنا يف الرحالت         الرحالت عندما خنرج للرحالت خيشون علينا وهو      

 .ا منا أثناء مسريتناهوحىت أنه يذكرنا الليلة ببعض الكلمات اجليولوجية اليت تعلم
جامعة امللك سعود ال شك إذا نظرنا إىل بدايتها حنس مبعىن الصمود ومعىن الرجال الذين صدقوا                

 اجلامعة صبغة دولية وعربية     كسب حرص على أن ي    ووقفوا، واحلقيقة أن معايل الشيخ ناصر املنقور       
فعقد أول جملس ومؤمتر ملدراء اجلامعات يف الدول العربية، وا اكتسبت جامعة امللك سعود خالل                 
أسبوع صفتها، واعترف بشهاداا وكانت من احلركات الذكية اليت قام ا معايل الشيخ ناصر املنقور،               



رمني الشريفني امللك فهد يوم كان وزيراً للمعارف بأنه ما أن تعني حىت             مث أن البداية كانت مع خادم احل      
شعر بأمهية أن يصدر قراراً بأن ينشأ جامعة، وكان هو أول وزير للمعارف مث حرص على إصدار قرار                   

 هـ وصدر قرار لس الوزراء بإنشاء جامعة امللك سعود واستمر امللك            ١٣٧٧جملس الوزراء يف عام     
يراً للمعارف حيرص وهو يف الوزارة يأيت إىل اجلامعة وكنا نستقبله واألستاذ عبد الرمحن               فهد وهو وز  

يتذكر أنه كان يأيت إىل اجلامعة ويتجول معنا ويبقى معنا ويقول نرجو أن نصنع منكم رجال املستقبل،                  
نصرف منها   رياًآل، وكانت تعادل راتب موظف كبري ف       ٣٦٠وطبعاً وحىت من كان متردداً كان يناولونه        

والباقي نضعه يف اجليب على اعتبار أننا نفكر بعد ذلك نبسط يف املقيربة أو يف أي مكان باعتبار أن ال                     
أحد يعرف ماذا سيحدث وإذ بنا نتخرج من جامعة امللك سعود وحنضر للماجستري والدكتوراه ونعود               

بصدق وعزمية وإميان أمثال هذا     ونسري مسرية هذه اجلامعة اليت كانت يف األساس بداياا بسيط ولكن            
الرجل والرجال الذين كانوا معه، وفق اهللا هذه اجلامعة ألن تقود مسرية التعليم بصورة جادة، ولقد                 

 طالب أتذكر   ٤٨٠٠٠ طالب أو    ٤٥٠٠٠حتقق ما ترونه اليوم وعندما أرى االزدحام وأرى أا تضم           
 ما هنا غريكم، اهللا حيييك يا أستاذ عبد الرمحن           كالم عبد الرمحن العبد الكرمي وهو يقول اهللا حيييكم،        

ومرحباً بك ومرحباً باألساتذة األفاضل وبصورة خاصة أستاذنا الذي سعدنا بتشريفه األستاذ عبد               
الرمحن السدحان واألستاذ عبد العزيز العبد الكرمي واملهندس ابن عمر العبد الكرمي، واملهندس عبد اهللا               

 واألستاذ عبد الرمحن السويلم، مرحباً بكم مجيعاً        ،العبد الكرمي ن عبد الرمحن    الغنيم وعلي بن عبد اهللا ب     
ه وتعاىل أن يتم هذا التواصل وأن تكونوا دائماً بيننا          ـوحنن يف غاية الفرح بلقائكم ونسأل اهللا سبحان       

سأل اهللا أن   وأن يوفقنا اهللا لرعاية هذه املسرية اليت هي مسؤولة اجلميع وأكرر ترحيبنا وتقديرنا بكم ون              
 .جيمعنا على خري والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أيها السادة الكلمة اآلن لسعادة األستاذ املريب عبد الرمحن بن حممد السدحاين من             :  عريف احلفل 
 . رجال التعليم السابقني

 كلمة سعادة املربي األستاذ (( 
  ))عبد الرمحن بن حممد السدحان

، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني            بسم اهللا الرمحن الرحيم   
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد أيها األخوة واألبناء أقدم لكم يف هذه األمسية املباركة                  

، أقدم لكم سعادة األستاذ عبد الرمحن بن عبد اهللا آل عبد              "شقراء"أستاذي وصديقي وابن بلديت     
ه وإمنا هي حتية    فَ أن أقدمه أو أعر    نمع أنه معروف ومشهور عند األدباء واملفكرين، إنه أكرب مِ         الكرمي،  



ود أحيي ا هذا األديب الكبري والشاعر الفحل الذي نظم وينظم الشعر العريب املقفى، كما ينظم                  
نشر لنا عطر   الشعر العامي النجدي اجلزل، إنه شاعر حيلق يف شرفات العال، ويغوص يف األعماق لي               

 ملء  - حفظه اهللا    -قصائده الرائعة، عرفته مسح النفس صادق الوطنية خملصاً يف الصداقة لقد كان              
السمع والبصر، كما أن قصائده ومساجالته اهلادفة تستقطب إعجاب من قرأها أو مسعها يف كل مكان                

             لد شاعرنا يف مدينة شقراء     ال أقول هذا الكالم من فراغ وإمنا عن قرب ومعرفة وصداقة منذ الصغر، و
 هـ، التحق بالكتاب وعمره جياوز السبع قليالً ويف حوايل          ١٣٥٠قصبة إقليم الوشم بنجد، قرابة سنة       

العاشرة أمت قراءة وكتابة القرآن الكرمي على لوح من خشب يطلى مبادة حتضر من اجلبال وتسمى                  
املدرسة االبتدائية يف شقراء يوم السبت      جتعل اللوح اخلشيب ناصع البياض، عندما افتتحت        "  الصالوخ"

العشرين من صفر عام ستني وثالمثائة وألف انضم إىل أعلى صف فيها وهو الثالث، ويف احلادي                   
         والعشرين من مجادى األول عام أربعة وستني وثالمثائة وألف عيمعلماً فيها مبرتب قدره مخسون ريال       ن 

 التحق  ،ة وستني وثالمثائة وألف حصل على الشهادة االبتدائية       يف الشهر، ويف اية العام الدراسي أربع      
بدار التوحيد فور افتتاحها عام أربعة وستني وثالمثائة وألف، وبقي فيها بضعة شهور وكان راغباً                  

ه لوالدته اليت أصرت على عودته جعله يقطع الدراسة بعد أن صدر األمر             رمواصلة الدراسة ا إال أن بِ     
 : بعد عودته إىل شقراء يتحسر على تلك األيام اليت قضاها بدار التوحيد قصيدةً مطلعهابإعفائه، وقال

ــتطالبِ  ــزهو ب ــدرِس م ــعى إىل ال أس
. 

يـن طالب ـت صبياً بي  ـِس كن ـباألم 
. 

ــي ــيب خل ــدو وقل ــريأع ــرتاِب غ  م
. 

ت منطلقاً ـاب البي ـادر ب ـما أن أغ   
. 

ــريح ســرباً بــني أســراِبتســا بق ال
. 

ــرزةٍ   ــدور مف ــني ال ــل ب ــىت أقاب ح
. 

 :إىل أن قال  
تــزهو بـــتٍني ورمــاٍن وعـــناب  

. 

ــدائقها   ــنا إىل داٍر حــ مث ارحتلــ
. 

 .وهي طويلة أكتفي منها ذه األبيات
 فمساعداً فمديراً ويف عام مخسة وسبعني       عاد شاعرنا من دار التوحيد إىل مدرسة شقراء معلماً         

وثالمثائة وألف عني مشرفاً على التعليم يف منطقة حائل مث أسندت له كافة األعمال اإلدارية جبامعة                  
سندت له إدارة شؤون املوظفني، ويف عام ألف وثالمثائة ومثانني حصل على الشهادة              امللك سعود، مث أُ   

 نظام منازل، ويف عام ستة ومثانني وثالمثائة وألف انتقل إىل ديوان             الثانوية من املعهد العلمي السعودي    
 .رئاسة جملس الوزراء وال يزال حىت اآلن متشرفاً باالنتماء إىل الديوان امللكي

امسحوا يل أيها السادة أن أعود بالذاكرة إىل الوراء قليالً فلعلي بعوديت أكشف جوانب من حياة                
فاضل فلقد عشت وأستاذي يف بلدة واحدة يف حارتني متقاربتني وتربينا يف            هذا األديب الكبري واملريب ال    

بيئة واحدة أيام الصبا الباكر مع فارق بسيط يف الزمن بيين وبينه، عرفته أيامها معلماً وكنت يومها                   



صبياً صغرياً يف الصف األول االبتدائي وذلك عام أربع وستني وثالمثائة وألف كان رعاه اهللا يدرسنا                  
، حادثةٌ ال أزال أذكرها حىت اآلن ذلك أنين خلقت أشوالً           )اخلط(مها القرآن الكرمي، ومادة الكتابة      يو

يعين أعسر أعتمد يف حركايت على اليد اليسرى والرجل اليسرى، كنت أكتب باليد اليسرى فحاول                
يط قوي مل   خر حماوالته أن ربط أصابع اليد الشمال خب        آتعويدي على الكتابة باليد اليمىن، وكانت        

أستطع معه الكتابة فأمسك بيدي اليمىن والقلم بني أصابعها وصار حيركها بالكتابة وبعد عشرة أيام                 
تقريباً أصبحت أكتب باليمني أفضل من الشمال وكان حفظه اهللا ومتعه بالصحة والعافية وطول العمر                

 وحنن نلعب فإذا رأيناه تسمرنا يف       معلماً له هيبة واحترام وتقدير يف نفوس طالبه فكان مير بنا أحياناً            
أماكننا ال خوفاً وإمنا احتراماً وإجالالً حىت أنه إذا دخل املسجد بعدنا قمنا له احتراماً إىل أن نصحنا                    

وقال يا أوالدي جيب أن يكون العمل واالجتاه يف املسجد هللا وحده هذا مع أنه مل يقس                   :  بترك ذلك 
ا الكالم للحقيقة، وأقوله صادقاً وسوف أسأل عن كل حرف نطق به            علينا قط ويعلم اهللا أنين أقول هذ      

لساين أو كتبته يدي أمام اهللا، فمن أول أيام دراسيت ومعرفيت ذا الشخص مل أعلم أنه فرق بني أبيض                    
حاىب قريباً أو جفا بعيداً، حينما وصلنا الصف السادس االبتدائي يف مدرسة شقراء االبتدائية                أو.  وأسود

اعرنا مديراً للمدرسة ويدرسنا ماديت التعبري والنحو، باإلضافة إىل مادة اخلط، وقبل االختبار              وكان ش 
النهائي حبوايل مخسة أشهر أو ستة يفرغ نفسه ثالثة أياٍم يف األسبوع ليدرسنا بعد العصر جماناً، وبقية                  

ىل املدرسة مع أساتذتنا    األسبوع لزمالئنا يف الصفوف األخرى، ما ألذ تذكر تلك األيام، كنا نذهب إ             
من طريق واحد على أقدامنا وننصرف معاً مع نفس الطريق، إنين واهللا أشتاق لتلك األيام، ولذلك                  

 :الطريق الذي اندثر، وأشتاق ملدرسة الطني اليت كانت تضمنا وجتمعنا وأردد قول الشاعر
ــدري  ــوقاً إىل ص ــنها ش ــاد أحض أك

. 

ة به أيـن الطـريق الـذي حـىت احلصا         
. 

مـن طيـنها عـن خطانـا أطيب العطر         
. 

ــرت  ــيت نث ــة الطــني ال ــن مدرس وأي
. 

آٍه أحقــاً أمــا أبقــت ســوى الذكــر
. 

عمـر مـن احلـب تلـك الساح تذكره      
. 

عبد اهللا  الذي يهمين أن أقوله أنين عرفت هذا األديب الشاعر، واملريب الفاضل عبد الرمحن بن                
آل عبد الكرمي معرفة الصديق اللصيق، الذي رمبا عرف ِمن أخيه ما مل يعرفه األخ الشقيق، عرفته                    
غاضباً وعرفته راضياً، عرفته مسروراً ومغموماً، كما عرفته شاعراً وراوياً، عرفته حمدثاً لبقاً ال يملُّ                 

ياً بأخالق املسلم احلق، صادقاً مع نفسه ومع        جملسه وعرفته متصالً بربه حمافظاً على شعائر دينه، متحل        
اآلخرين، يطلق الكلمة الطيبة، والنصيحة اللبقة من قلٍب مؤمٍن خملص حمب لتصل إىل أعماق القلوب                
                   نلذا جنح يف كل األعمال اليت أسندت إليه، ويف كل املناصب اليت شغلها، وكان جناحه جناحاً لكل م

 تعلَّم منه، ومع هذه الفضائل حباه اهللا العلم والثقافة والدين             عرفه وأحبه، ولكل من عمل معه أو       
  نعليه بوضوح يف الرؤية تعرف من خالهلا على موقعه، ومن هنا كان احترامي                واخللق احلسن وم 



واحترام اآلخرين له عظيماً واعتزازي به كبرياً، فهنيئاً له بروحه الطيبة وأفكاره النرية ومساره القومي                
 به رضاء ربه وخدمة وطنه وأمته، وستبقي له أثراً ذا هالة وضاءة مع ما يدخر له من األجر                   الذي يبتغي 

واملثوبة، لقد اقترن اسم هذا الشاعر واملريب الفاضل يف ذهين مع امسني لشخصني هلما يف قليب ونفسي                  
فاضل الشيخ اجلليل   ويف قلوب ونفس أهلي من سكان شقراء كل حب وتقدير واحترام، أوهلما املريب ال             

؛ كان رمحه اهللا أول مدير ملدرسة       – رمحه اهللا وغفر له      -عبد ايد حسن اجلربيت من املدينة املنورة         
شقراء وهو أول رجل افتتحها وعمل بإخالص، وخترج على يديه شباب مثقف خدم بلده ودينه وأمته،                

فهو طبيب سعودي امسه سلطان زمزمي      ومنهم هذا الشاعر الكبري واألديب الفاضل، أما الرجل الثاين          
من مكة أو من جدة غفر اهللا له إن كان ميتاً، ومتعه بالصحة والعافية إن كان حياً، عمل يف مستوصف                    
شقراء عام أربعة وسبعني وثالمثائة وألف، كان بعلمه وفطنته، وحلو معشره وحسن معاملته وأسلوبه يف               

 . كان بذلك خري طبيب عرفه أهل شقراء قدمياً وحديثاًالفحص والتشخيص والعالج بعد توفيق اهللا له
إن الرجال أيها األخوة واألبناء يعرفون ويسمون بأعماهلم النافعة اليت يريدون ا وجه اهللا مث                 
خدمة دينهم وأمتهم وأوطام، من هنا جيب أن يعمل كل منا يف موقعه بأمانة وإخالص وأن يتمسك                  

نظم املرعية وأحب أن أنوه إىل أن الشاعر هذا قد أثرى الساحة الشعرية              اجلميع بالتعاليم الشرعية وال   
الذي فاز جبائزة   )  عرب السنني (بكثري من قصائده املتميزة، علماً أنه قد صدر له أربعة دواوين، األول              

هـ، حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمري خالد        ١٤١٦ي عام   ـالشعر الفصيح يف ملتقى أا الثقاف     
وقد تغىن فيه عن مسقط رأسه مدينة       )  رياض الوشم (أمري منطقة عسري، أما الديوان الثاين فهو        الفيصل  

 .وكل هذه الدواوين األربعة مطبوعة خبط يده) صبا جند(والرابع ) خلجات قلب(شقراء، أما الثالث 
ديب الكبري  يطيب يل أيها األخوة واألبناء يف هذه األمسية املباركة أن أجزي وافر الشكر هلذا األ              

األستاذ عبد املقصود خوجه على هذا الكرم وعلى هذه األرحيية، لقد تفضلت وجعلت بيتك نادياً                 
، ولقد تفضلت وزدت كرماً على كرمك، وأكرمت األدباء فحياك اهللا وأكثر من أمثالك، إن                 أدبياً

 بالصحة  أفعالك وأعمالك لتدل داللة واضحة على أصالتك وطيب معدنك وشهامتك، متعك اهللا             
ا بلقائكم أيها اإلخوة وخاصة معايل الدكتور حممد عبده          ـوالعافية والسعادة وطول العمر، وهنيئاً لن     

مياين، سرنا ذلك، حفظ اهللا علينا أمنناَ وإمياننا وسدد اهللا خطى اجلميع، وصلى اهللا وسلم على نبينا                   
 .وسيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني

اإلخوان الكرام، يف احلقيقة ليس يل إال أن         :  أستاذي السدحان :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
اللهم اجعلين يف أعني الناس كبرياً ويف عني نفسي         (أدعو على ما أعتقد دعاء الصديق رضي اهللا عنه           

 يعود إىل   يا إخوان أحتدث إليكم حديث صدق فأقول ليس يل يف هذه االثنينية أي فضل فالفضل              )  صغرياً
كل منكم، وليس يل أكثر من مقعدي الذي أقتعده، فلوال تفضلكم باحلضور ولوال تفضل األساتذة                 



الكرام الذين أسعدونا بإعطائنا هذه الفُرص للتشرف بتكرميهم، لَما كانت االثنينية وملا كان هذا                 
كلمام، مبداخالم،  العطاء، فالشكر األساسي يوجه لألساتذة الذين شاركوا يف هذه املناسبات ب            

حبوارام، الشكر يف احلقيقة هلم فما أنا إال سبب، وليس يل من فضل، فالفضل بعد اهللا سبحانه وتعاىل                   
واآلن أقدم إليكم الشاعر الكبري األستاذ حيىي توفيق حسن         .  يعود إليهم وإليكم، جزاكم اهللا خرياً مجيعاً      

ق وقلت له وعدة مرات املساحات اشتغلت واشتغلت        وأحب أن أعتذر إليه وعذري قد سبقين ألنين سب        
جداً، فلذلك أصبحت حىت أحيانا أنسى امسي، فعندما أوردت أمساء األساتذة الشعراء الكبار أوردت               
اسم، االسم األخري وضعته يف األول، وهكذا كالعادة الرجل قبل الرأس عندي والرأس قبل الرجل                 

 . ام فليتفضلفعذري إليه وله مين كل التقدير واالحتر

  ))كلمة األستاذ حييى توفيق حسن(( 
شكراً لكم يا سيدي، بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا               

 .، صالة قائمة دائمة إىل يوم القيامةوحبيبنا حممد 
ة احلقيقة لقد حرمتين الظروف لسنوات وأنا آسف أن أقول لسنوات، من حضور هذه الندو               

اجلميلة الرائعة ومقابلة هذه الوجوه اجلميلة الرائعة، واالستماع إىل كل هؤالء األعالم الذين حيضرون               
يف هذه األمسيات، هذه الليلة بيننا حبيب عزيز هو عبد الرمحن ويل معه قصص مجيلة، يوم االثنني من                   

 الصباح وقبل الظهر أجد جتاوب      كل أسبوع يف جريدة املدينة الغراء يل رباعية متواضعة، يوم الثالثاء يف           
الصديق العزيز الشيخ عبد الرمحن عندما تكون رباعييت ساخنة، أجد جتاوبه يف اليوم الثاين قبل الظهر،                 
أجد يف الفاكس بعض األحيان قصيدة ويف بعض األحيان رباعية يعارض ا رباعييت، وأذكر أن كثرياً                 

املرة عندما رددت عليه بستة أبيات وتصورت أن         من املرات أعجبتين، ولكين أذكر بالذات تلك         
املوضوع قد انتهى يعين، وإذا يب أفاجأ يف اليوم التايل مباشرة بقصيدة أخرى، والرجل ما شاء اهللا تبارك                  
اهللا عليه ال جيارى، لقد قلت قبل ذلك يف عدة مناسبات الشعر ليس حروفاً وال عروضاً وال موسيقى                   

رة، طبع، وشيخنا شاعر مطبوع، وفرق كبري بني الشاعر املطبوع            فقط، الشعر حس، انفعال، فط     
والشاعر الناظم، كثري من الذين درسوا العروض ودرسوا اللغة العربية ولديهم حصيلة كبرية من                 

 صفحات وصفحات، من اجلرائد واالت السارية، ولكن هل هذا هو            ميلئوااملفردات استطاعوا أن    
شعر حسن وعاطفة وروح قبل كل شيء، وقد كنت أعددت بعض هذه            الشعر؟ ليس هذا هو الشعر، ال     

           أن أستمع إليه وهو يلقي      املعارضات اليت كانت بيين وبني صديقي وحبييب شيخنا عبد الرمحن، مث آثرت 
لنا بعضاً من شعره اجلميل، فأعتذر إليه ألنين لن ألقي شيئاً ال من معارضايت وال من معارضاته، وأترك له                   

 .ر ما يريد وأن يسمعنا ما حيب وأمتىن له ولكم أمسية بديعة إن شاء اهللاهو أن خيتا



 . والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

  ))كلمة الشاعر الكبري املعروف األستاذ أمحد سامل باعطب(( 
. بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد               

 . ا املسلم إخوته املسلمني حتية اإلسالم فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهفإن خري حتية حييي
جئت مدعواً ألشارككم االحتفاء بضيف هذه األمسية األستاذ الشاعر الفحل عبد الرمحن بن              
عبد اهللا آل عبد الكرمي، معذرة، لقد وصفت الضيف بالفحل، ولكن سيغضب الشعراء إذا مل أصفهم                 

م فحول وليس الشاعر وضيفنا فحالً فقط، ولست من الذين يؤيدون أبا النجم عندما               بالفحول، فكلَّه 
 :يقولون

ــر    ــيطاين ذك ــى وش ــيطانه أنث ش
. 

 مــن البشــرِ إين وكــل شــاعرٍ  
. 

رـــوم اللــيل عــاين القمـــِفعــل جن
. 

   ــتتر ــاعر إال اسـ ــا رآين شـ فمـ
. 

فوس طرباً وتشرق به القلوب عجباً ومل يكن يدرك أنين أصبحت ممن أجدبت              مما تفيض به الن   
 :حقوله فهجرا سنابلها وغادرت حبوره آللئها ومل يبقى له إال أن يردد قول املتنيب

ــال ــعد احل ــنطق إن مل تس ــعد ال فليس
. 

ــالُ    ــديها وال م  ــندك ــيلَ ع ال خ
. 

 

 أرباب اجلاه ولست من أصحاب األموال، وأصبحت خلي           وأنا أعرف إمكانايت فلست من     
الوفاض حىت من رجاالت األقوال، فقد متردت حسان القوايف علي لشيخوخيت وأعلنت العصيان                
وعِشقَت املعاين دروب اهلجران، ومل أجد مفراً إال أن أهرب من واقعي املر إىل روضة غنية مبا لذّ وطاب                   

ا كل ما ضمتين ظالهلا الوارفة ما يطفئ عطشي ويطمئن قليب، ومتنحين            من فنون العلم واألدب أجد فيه     
من فيضها ال غيضها ما يساعدين على جرب كسري وشرح صدري، تلك هي الذكريات ذي األدب                 

  أقوهلا فخراً واعتزازاً    - شيخي   اجلم، واملكارم الغر-       إىل   عبد العزيز الرفاعي رمحه اهللا، فطاملا رجعت 
مد ما أذلل به ما يعترضين من مواقف حرجة فلقد ترك يل ذخرية كبرية تعينين بل                 ذكرياته معي فأست  

تزودين عند الرجوع إليها مبا يضيء طريقي، ويرشدين إىل سبيل السالم، وباألمس طُلب مين أن أعد                 
كلمة احتفاء بالضيف العزيز، فأسرعت إىل ذكريات عبد العزيز معي، ولن أقول أنين نفضت عنها غبار                

 تراكم عليها، ولن أقول إنين أيقظتها من سباا ألا ما زالت مضيئة تنبض باحليوية تضوع حباً ووفاًء                  ما
ن ـوإخالصاً، وال أكذبكم إذا قلت لكم إنين أسعد بتلك الذكريات وينشرح صدري أو حيمل اهلم ع               

ة، وأترك دمعي   قليب أمتعته ويرحل، مرت أمامي تلك الذكريات يف موكب مهيب أبتسم ملا أراه تار              
: يغادر عيوين خمتاراً وأنا أتابع تلك الذكريات كأا شريط سينمائي ولقد صدق شوقي إذ قال                  



وما هي إال ثواٍن متر حىت يطل حفل التكرمي الذي أقامه النادي             )  والذكريات صدى السنني احلاكي   (
 ذلك احلفل ضيف هذه األمسية       وكان ثاين املتحدثني يف    - رمحه اهللا    -األديب جبدة لعبد العزيز الرفاعي      

األستاذ عبد الرمحن العبد الكرمي، وكان ذلك احلفل هو أول مناسبة رأيته فيها، ومل أجتمع به يف ذلك                   
احلفل ألنه غادر احملل بعد إلقاء قصيدته العينية مباشرة، نعم لقد رأيته يسرع اخلطى من كرسيه إىل                   

 - أطال اهللا عمره ومنحه الصحة والعافية        -شباب  منصة اخلطابة يف خطوات تشبه خطوات عنفوان ال       
استمعت إليه وهو يلقي شعره الرصني األصيل، واحلضور إليه منصتون ال تسمع هلم مهساً، كأن على                 
رؤوسهم الطري، وال ميزق صمتهم إال تلك املُلَح الطريفة والطرائف املتعة يضفي ا شيئاً من الراحة                  

ه املشاهد كلها وهي متر أمام خيايل ألقتنع بقدريت على كتابة حتية ترحيٍب             النفسية عليهم، مل تكْفين هذ    
تليق بضيف هذه األمسية، فرجعت إىل شريط الذكريات مسرعاً واستعدت ذكريات اليوم الثاين للحفل              
فوجدتين أجلس أمام أستاذي وهو جييب على سؤال وجهته إليه عن الشاعر عبد الرمحن العبد الكرمي،                 

لي، وحتدث عنه حديث اخلبري بأهله فقال وأطال اهللا عمره فقال أطال عن عصاميته من حيث                فروى غلي 
 على حتقيق أحالمه وعن أخالقه النبيلة ومعاملته لرؤسائه وزمالئه ومرؤسيه، مث            همواصلة تعليمه وإصرار  

      احلاضرون،  اد اخلميسية كثرياً من شعره القوي الذي أُعجب به        سألته عن شعره فأجابين لقد أمسع رو 
 أوقفت شريط الذكريات وأفقت     ولطاملا شنف أمساعنا بقصائد رائعة وطنية أو غزلية أو وجدانية، عندئذٍ          

من خيايل وسلَلْت قلمي من غطائه وجردته على الورق وصرعت به هذه الكلمات اليت ال تسمن وال                  
العزيز الرفاعي فأحبه هو له     تغين من جوع، ولكنها تنبض باحلب هلذا الشاعر الكبري الذي أحبه عبد              

فأحببتهما معاً، لقد نسيت أن أذكر يف بداية حديثي أن راعي احلفل واحملتفى به وصحبه واحلضور مجيعاً                 
ذو قلم سيال جييد نظم العقود اللؤلؤية، يصوغ كلماته اليت يفتتح ا األمسيات من قاموس عصري                  

من نور ال تدعو ملن يأيت بعده أن يقول شيئاً           بعيد عن التنطع واحلشو وكلماته على السطور جوار          
وأعتذر لكم مجيعاً إذا مل أقم بواجيب كما ينبغي، وعتيب على الشعر الذي خدعين وخانين ومترد علي. 

يف اخلتام أحيي احملتفى به وصحبه الكرام واحلضور مجيعاً وأشكر احملتِفي على ما يقدمه من                  
 .الثقافة وتكرمي أرباامكرمات عظيمة يف خدمة العلم واألدب و
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 قبل أن تعطى الكلمة لفارس اثنينية هذا األسبوع كما جرت العادة نستقبل               :عريف احلفل 
بيل ختام هذه   األسئلة واالستفسارات املوجهة لضيفنا الكرمي حىت نعطي الفرصة للحوار مع سعادته قُ            

 . ؤاالً واحداً حىت نعطي الفرصة ألكرب عدد من حضراتكمونتمىن أن يكون س. االثنينية



 كلمة فارس االثنينية سعادة األستاذ الشاعر (( 
  ))عبد الرمحن بن عبد ا العبد الكريم

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد               
ي اجلزيل ال يفي راعي هذه االثنينية حقه، وال يفي هذا احلشد الكبري             شكر.  وعلى آله وأصحابه أمجعني   

وهؤالء األدباء قدرهم، وأشكر كثرياً هذا اإلطراء الذي ال أستحق كثرياً منه ولكن املودة تبدي دائماً                 
 من الضمري ما يملِّح القول، وشكراً للجميع وأبدأ بأبيايت املتواضعة اليت أرجو أن يكون هلا القبول                 

 :الطيف الزائر: لديكم أقول
ــع ــرويها  ـ ــزن م ــع املُ ــيايف بدم رب الف

. 

ياحـــادي العـــيس مـــزهواً بنجعـــتها 
. 

كـــام مـــزديهاوبالســـرى خلَـــلَ اآل
. 

إىل مــىت أنــت بالتــرحال ذو شــغفٍ    
. 

ــىت تلــ  ــا أعــ ـح ــيهاـىت أمـني هل ان
. 

ــك ال   ــال نفس ــا ب ــ م ــو إىل دعف ٍةـ
. 

آقــيهاـو مـــكطالــب الــثأر ال تغف 
. 

ةًـداء مــرقل ـد البــي ـجــوابةً كــب   
. 

اف تــناديهاـــب بإحلـو املغــيـــحن
. 

ــرفةٌ   ــوزا مهـ ــري واجلـ ــدأة الطـ يف هـ
. 

ــا ــاء ناديهـ ــِك يف بطحـ ورحـــبت بـ
. 

ــويل   ــا  ق  ــزِت ــت ج ــريت إن أن هلاج
. 

ـ  ـ ه آهـني جنبــي ـبـ ات يقاســيها ــ
. 

    ــن ــؤمله م ــالً ي ــي وص ــه ال تقطع بالِّل
. 

ادلــِك الدنـــيا ومــــا فـــيها ـوال تع
. 

فنفســـك بـــك دون الـــناس عالقـــةٌ 
. 

ــيها ــرها يف الـــنفس يغلـ ومـــن تذكُّـ
. 

    ــود ــيفِك زورات جي ــن لط ــا م ــي اـ
. 

هنـــيهةً فليـــزدها مـــا يهنـــيها   
. 

ــا ج   ــيفك إم ــويل لط ــق ــرنـ اـاد زائ
. 

ــيها  ــيـا وحبـ ــتع الدنـ ــتلةً ِمـ مسـ
. 

يب قلب حبته   ـب قل ـن قل ـِت م ـسكن 
. 

ــي ــفـف ــباـه الص ــيهاـنا ول اٍت نقض
. 

ــن    ــان جيمع ــىن ك ــرِت مغ ــالَّ تذك اـه
. 

فيــنا وال هــاجس يف الــنفس يغــويها   
. 

     ــع ــوى ولَ ــغاراً ال اهل ــنا ص ــام ك أي
. 

  ــر ــى ثَ ــوق الرض ــذىل وم ــاج  اديه
. 

ناوم العيد رقصت   ـم أنس ي   ـس ل ـا أن ـم 
. 

فـــواحِه الســـاح نشـــراً يف مغانـــيها
. 

  ــن ــبق ِمـ ــانٌ تعـ ــيلٌ ورحيـ روح علـ
. 

 ،"يقصر عن هذه الساحة ومن فيها"
ــيها  ــيا مببقــ ــك بالدنــ وال التمســ

. 

فـــال لـــيايل الصـــبا يـــوماً بعائـــدٍة 
. 

ــيها  ــيا تناغــ ــه يف ذرا العلــ آمالــ
. 

ــدٍ   ــِذي خلـ ــوٍد لـ ــتمين مبحمـ وال الـ
. 



تـــزيد يف الـــنفس تقـــواها وتغلـــيها
. 

ال أبتغـــي مـــنك إال الطهـــر تكْـــرمةً 
. 

ــِديها    ــنحاِك عه ــن م ــبع م ــةُ الط وعف
. 

ــتةٌ     ــاد ناب ــتِد األجم ــن مح ــِت م إذا أن
. 

نفســـاً وال عاضـــين عـــنها تناســـيها
. 

ويل بــنجواِك ســلوى ال أطــيب ــا    
. 

ــيها  ــباباٍت يعانـ ــن صـ ــتعطفاً مـ مسـ
. 

ورمبــــا أنّ مأســــور آلســــره   
. 

ــرابيها  ــت مـ ــيهانٍة تاهـ ــب شـ كقلـ
. 

    لُهجــر ــنه ِم ــي م ــب يغل ــال والقل وق
. 

ــيها  ــي خوافـ ــوادمها حتمـ ــت قـ رفَّـ
. 

ــفةٍ     ــوم عاص ــاٍة ي ــب قط ــق قل أو خف
. 

أو أِمجلـــي القـــول تلمـــيحاً وتـــنويها
. 

ــية   نــا م ــري آ ي ــي غ ــنفس بوح ــال ٍةـ
. 

ــيها    ــدر خنف ــا الص ــوعٍة يف زواي ــن ل م
. 

هــــا حنـــس بــــعمــا تكنيـــنه مم  
. 

ــيها  ــِوي مراسـ ــيارها تلـ ــج تـ يف لُـ
. 

ــده   ــفٍني أنـــت قائـ ــنا يف سـ اـفكلـ
. 

ــيه   ــن أعال ــتالٌء م ــتحال اج ــىت اس اح
. 

ــيةً    ــريح عات ــوادي ال ــيها غ ــرت عل ص
. 

اق املــوج يعلــيها ـدوامــه واصــطف 
. 

مســتعرب الَــيم حنــو القــاع جيــذا     
. 

ــض إام ــوع ـــ ــيهاـه م ــان حيم ن ك
. 

ــِئماً    ــان ملت ــا ك ــزمها م ــن ع ــثل م فان
. 

ــرب   ــاه ق ــنرب ـــل ــيهاـا أرض اً ندان
. 

اـوقـــال ربانهـــا واملـــوج يرِقصـــه 
. 

ــيها  ــراها أَوالـ ــواطن أُخـ ــبِدي بـ تـ
. 

ــ  ــيج ــم للحـلُّ املفاه ــذَّاق ماثلـ ةٌـ
. 

ــيها  ــاٍن كَبانــ ــوض أركــ وال مقــ
. 

ضــلى يفــوز ــامــا كــلُّ مــن يعــرف الفُ 
. 

باب تــد ــا أُوِص ــم ــيهاـ ــن دوِن آت ه ِم
. 

ــتهالً      ــل مب ــرٍمي ظ ــدى لك ــي ِف نفس
. 

ــائله  ــأن س ــا املعـك ــيهاـ روف معط
. 

دىــــِه نـخملـــوقةٌ كفـــه للقاصـــدي 
. 

 

 ).حلم(وهذه حلم، وهي 
األوِلحلظـــات أُنـــٍس يف الـــزمان   

. 

ــرق    ــنما ب ــيم حي ــال املت ــت لـق هـ
. 

ــرب  ــرى وأط ــب ـذك ــداح البل ِلـه ص
. 

   ــباب أع ــن الش ــتعاد م ــني اس ــح زهـ
. 

   ــبحِلـعجــزاَء ضــامرِة احلشــا مل ت
. 

ـ   ون طــريٍةـــِة اجلفـيــا رب ناعسـ
. 

ومةً ملـــاَّ ِتلـــن لألســـفلِ  مـــزم
. 

اـأحفـــت مالبســـها مثـــار نهـــوِده 
. 

ــيه  ــوق ردف ــن ف ــدلِ ـم ــأن مل تس ا ك
. 

ــياا   ــرياح ثــ ــناوحت الــ وإذا تــ
. 

ــلِ  ــنعمةً وذات األيطُــ ــو مــ تلهــ
. 

ــٍة رمي ا  ــا يف روضــ ــبا أُالَّفُهــ لظــ
. 

ــتدللِ   ــاِتها بــ ــتال يف عرصــ ختــ
. 

اـا يف عــنفوان شــبا ـيــا حســنه  
. 

ــلِ  ــبه يف حمفـ ــول حبيـ ــق اخلجـ رمـ
. 

ٍةـٍين صــبـــا بعـنظــرت لعاشــقه  
. 



ــتفات مــ  ــان ال ــيـح ــبِلـن رق ٍب مق
. 

زاً كلمـــاــــظَ رمـيتـــناوباِن اللحـــ 
. 

لــــوة وجتمــــحـــاال تـــرقب جف
. 

ــا  ــر    م ــقني وق ــد العاش عــني ب مـب
. 

وِن العــذَِّلـاذرة العــيـــالً حمـلــي
. 

ــباءها     ــي ِخ ــرق النج ــد ط ــت وق قال
. 

ــراته ا ــوِلنظـ ــرمِق األحـ ــرى كـ حلـ
. 

ــن أود لقائ  ــا مـ ــيـ ــوطــ ينـه وحتـ
. 

ــدخلِ  ــٍز ذي مــ ــزين ملغمــ متحفّــ
. 

حـــذر الوشـــاة الشـــاهرين رمـــاحهم 
. 

متــــرقبني ملغــــنم مســــتعجلِ  
. 

ــتدن  ــبطــ ــاً للـ ــباههمو نفاقـ اح جـ
. 

ــلِ    ــتهاء املأمـ ــور انـ ــاءٍة فـ ودنـ
. 

م بـــوقاحٍةـويصـــعرون خـــدوده  
. 

ــي؟  ــالك جيتلـ ــني املسـ ــياً بـ أو ماشـ
. 

ــاً     ــرية واقف ــن العش ــت م ــا رأي م أو
. 

ــي  ــنا أو تنجلــ ــبوها فواتــ وتعقَّــ
. 

ــا  ــ ي ــو أ ــنا ل ــم ظِفـوحي ــنـ اـروا ب
. 

ــندلِ    ــم اجل ــوق ص ــيداً ف ــى وئ ومش
. 

ــته   ــأزال وحش ــا وحـف ــثامـ هـلَّ ل
. 

أن أســـعدي باالبتســـام وعجلـــي   
. 

ــودع  ــت ـ ــد اس ــا وق  ــوىثا ارمها اهل
. 

ــذبلِ   ــا مل تــ ــٍة أزهارهــ يف واحــ
. 

ـ ا كــأس الغ ـفــتجاذب   رام صــبابةً ــ
. 

ا أن ينجلـــيـا مل يـــرغبــــجبـــالِء م
. 

ــئ    ــباح وفوجـ ــىت إذا الح الصـ اـحـ
. 

ــلَّ يف حو ــانس ــذر القطـ ا بــتمهِلـ
. 

ــا     ــى احلش ــا أخف ــوعها مب ــت دم أفض
. 

ــل   ــا مل تكمـ ــدٍة أحالمهـ ــن رقْـ مـ
. 

مـــا راعـــه إال انتـــباه عـــيونه    
. 

ماحلصـــــــوانـــتابه ز ـــولـعِري املع
. 

ــد متلَّك    ــول وق ــدا يق ــفغ ــىـ ه األس
. 

مســـتكمالً أمـــل الشـــفوق املـــرقِل
. 

ــا  ــب  ي ــتين مل أنت ـــلي ــومـه م يتـن ن
. 

ــو  ــلت ولـ ــا حصـ ــِلوكأـ  مل حتصـ
. 

أوهكــذا األحــالم تطــرق يف الكــرى    
. 

ت بقـــرنفِلـى عـــبقّــــريـــا اخلُزام
. 

ــا  ــا مح ي ــاِح إين كلم ــص ــبـ اـل الص
. 

اِك األعــزلـرِة والســمـــبــني ا
. 

ــهِ    ــاً يف أفقـ ــيال حملِّقـ ــح اخلـ طفـ
. 

ــلِ   ــتداه األمجـ ــريِة منـ ــوى جبـ نشـ
. 

ــِه  تـــتجاذب األفـــالك صـــرح مقامـ
. 

ــلِ  ــن عـ ــيها مـ ــرنو إلـ ــٍر يـ ملثابـ
. 

وإذا الــنجوم الزهــر ِصــرن وســائالً    
. 

ــلِ     ــِل يف أفض ــن أفض ــه ِم ــي ب تفض
. 

ــرةٍ أدىن  ــوق جمـ ــراه فـ ــي سـ  القصـ
. 

ــل   ــارئ متفضـ ــن بـ ــوبةً ِمـ موهـ
. 

ــجيةً   ــرمات سـ ــداه املكـ ــازت يـ حـ
. 

ــثِل ــبكه باألمــ ــداً يف ســ مسترشــ
. 

ــعرهِ   ــعورِه يف شـ ــري شـ ــى أمـ يطغـ
. 

تهــــد بــــه شــــعاف األجــــبِل
. 

ــزماً     ــه ع ــن رمحات ــيه م ــفى اهللا عل أض
. 



ــي    ــنا أو تبتل ــن اخل ــباد م ــي الع حتم
. 

ــرفٍ    ــن متصـ ــم مـ ــبحانك اللَّـ سـ
. 

ــلِ    ــزي ذاك احملف ــن ِخ ــا م ــوم اللق ي
. 

ــنا    ــاحلاِت وجنـ ــنا بالصـ ــتم لـ اخـ
. 

 

 " شجا قمرية:"وهذه قصيدة بعنوان
ــريدها  ــرجحن جـ ــالٍت مـ ــى خنـ علـ

. 

ــناحةً   ــِت مـ ــوادي أقمـ ــريةَ الـ أقمـ
. 

ــيدها ــة غــ ــن دور احمللــ وأزرم مــ
. 

ــدوةٍ    ــدِو يف رأِد غـ ــجيتين بالشـ فأشـ
. 

ــِق اخلـــ  ــبق أفـ ــيدهايطِّـ افقْني نشـ
. 

كــأن الــربا ملــا صــدحِت بعــربةٍ     
. 

حنيـــباً وال يســـطاع عـــداً حصـــيدها
. 

ــن بســاحها      ــرٍب اليــين م ــآمتُ ح م
. 

ــديدها  ــرمي شـ ــزٍن ال يـ ــرقِة حـ وحـ
. 

ــأوهٍ   ــن ت ــى م ــا حبجــالِت اِلحم ــى م كف
.  

ــال  ــلع ــي بادكـالتناس ــيـ دهاـاِر يف
. 

ــهِ     ــزين خبفض ــِن احل ــن اللح ــي م أقّل
. 

ــيدها  ــين قصـ ــرب الواديـ ــارع عـ تقَـ
. 

ــجيةً   ــكو شـ ــوف أشـ ــإين سـ وإال فـ
. 

ــيدها  ــتغاها عم ــا مب ــاٍن كفاه ــرزٍة حص ب
. 

ــنقاءَ   ــدلّ عــ ــا رب ذات الــ ويــ
. 

ــيدها    ــر ج ــوغد املقت ــن ال ــد ع وص
. 

ــراً     ــرمي ختي ــال الك ــذي امل ــدت ِل تص
. 

ــريدها     ــن ي ــوعة م ــي ل ــلَّ يقاس وظ
. 

ــريده     ــن ت ــى م ــداوي بالرقَ ــت ت فظل
. 

ــدها    ــى جدي ــيس يبل ــوماً ل ــي جن يناج
. 

 وكـــلُّ مهـــه يف مـــراده  فـــباتا 
. 

ــتقيدها  ــٍة يســ ــر يف رحيانــ يفكــ
. 

إذا مــا جتــاىف متعــباً عــن وســِده     
. 

ــتعيدها  ــه يســ ــوم يف آمالــ وحــ
. 

ت بــه الــْألواُء مــن كــل جانــٍبـــأحاط 
. 

ــباىل يـــ   ــيِه الَحـ ــي ليالـ زيدهاجتنـ
. 

ــيكاب  ــوى ـ ــن اجل ــاه م ــاراً يف حش ده ن
. 

ــيدها    ــنها وح ــيد ع ــى ق ــور ثَكل تض
. 

ـ    ـويـنف   ـ  ـث بـيني احل رةًـني زف ـني واحل
. 

وتاهــــت أمانــــيِه وأودى عتــــيدها
. 

ـ يقـول وقـد تاق      ـ  ـ هن الـوجِد نفس   ـت م
. 

ــريدها  ــالمى ح ى الســرد ــرى م ــريب الك ح
. 

لــيت ِشــعري هــل أبــيت علــى الطــوىأال  
. 

مــىت قــربتين حــوله هــلَّ عــيدها    
. 

ــيلةٌ     ــي وس ــواه نفس  ــن ــند م ويل ع
. 

ــيدها    ــجايا مح ــيمونُ الس ــربِع م ويف ال
. 

ت علــى الــنقب مقلــيتكــأين وقــد أشــفَ 
. 

ــريدها   ــقور ف ــالةَ الص ــاج ِمق ــا ه كم
. 

ــه    ــِد أهل ــن فق ــناه م ــت عي مه ــيد وح
. 

ــيدها   ــطٍري يصـ ــناٍص شـ ــةَ قـ خمافـ
. 

ــدها  ــدو جه ــع ال ــيها م ــرف جناح ت
. 

ــريدها    ــيلٌ ش ــوٍم قل ــى ق ــت عل أطلَّ
. 

ــناءت عــ   ــا ت ــىت م ــهـم ــياٍل اب ن خ
. 

ــبع ــنازعه طـ ــيدهايـ ــخاِء ولـ  السـ
. 

نفٍقوقالــــت ويف أعماِقهــــا ود مــــ 
. 



فســـياِن عـــندي وعـــدها ووعـــيدها
. 

ــ  ــه   دع ــز ب ــاِل إن مل أف ــن اآلم وين م
. 

 ــن ــراِق ي ــن األع ــواًء م هاشــديد دى ص
. 

ـ كـأن علـى ن      ـ  ـ ـ ا ظ ـاِر الغض لَّ قلبها ـ
. 

ــزيدها   ــيما ي ــناس ف ــاك ال ــى ام وأحل
. 

ــى     ــتدرع بالتق ــى ال ــا أحل ــيك م حنان
. 

ــزيدها     ــس ي ــواه نف  ــا ــلُّ م وال كُ
. 

ــي    ــويل مج ــن ي ــل م ــا ك ــدهـوم عالً ي
. 

 

 "عيون النرجس"هذه قصيدة بعنوان و
ــسِ   ــيٍق أملـ ــيٍق يف رقـ ــن رحـ عـ

. 

ــرجس    ــيون النـ ــا عـ ــيين يـ حدثـ
. 

ــندسِ   ــاب الســ ــف احلجــ خلــ
. 

ــالً     ــي خج ــيوٍن خيتف ــريق يف ع ــن ب ع
. 

ــي    ــاين تكتسـ ــنه املغـ ــره مـ نشـ
. 

ــو  ــن زهـ ــواكِهعـ ــورد يف أشـ ر الـ
. 

ــمسِ  ــباِح املشــ ــتالىل يف الصــ تــ
. 

عــن خــزاما ســاقها قطــر الــندى     
. 

ــسِ    ــوِم األنفـ ــو مهـ ــه جيلـ نفحـ
. 

ــفا   ــويعات الصـ ــاٍء يف سـ ــن لقـ عـ
. 

بــــني آراِم الظــــباِء الكُــــنسِ  
. 

ــاً     ــبايا رتعـ ــناغاٍت الصـ ــن مـ عـ
. 

ــسِ   ــاٍل حِمــ ــاٍت يف جمــ عاديــ
. 

ــارى شـــزباً     ــن جمـــاراة املهـ عـ
. 

ــسِ   ــادٍع أو مفلـ ــداين خـ ــن تـ عـ
. 

ــذري   ــي واحـ ــِن تغنـ ــادةَ احلُسـ غـ
. 

ــي أو ــنكوره يف حمبســ ــرى مــ  يــ
. 

ــرعوي    ــٍر ال يـ ــايف ماكـ ــن تصـ عـ
. 

ــنورسِ   ــيور الـ ــنه طـ ــردت مـ غـ
. 

ــذي   ــي بالــ ــري ال تبوحــ وأســ
. 

ــنسِ    ــداِة احلُـ ــج اهلُـ ــى ـ بالتقـ
. 

ــي   ــيف أقتفـ ــي حصـ ــي أنـ واعلمـ
. 

ــنِدس  ــالم اِلحـ ــرب الظـ ــرى عـ بالسـ
. 

ــى     ــوا العل ــيِد اُألىل نال ــين الص ــا ب ي
. 

ــتلسِ  ــدى خمـ ــق لـ ــه حـ ــن لـ مـ
. 

أمـــيت مـــا نـــام ذو ثـــأٍر وال    
. 

ــِس ــزاع األنفــ ــتطالت بانتــ واســ
. 

ــا   ــت دورنـ ــهيون جاسـ ــنوةً صـ عـ
. 

فـافْـــــتات بـــــوعٍد أقعـــــِس
. 

ــر   ــال وبالعهـ ــور باملـ ــاألت بلفـ مـ
. 

مـــثل ذئـــٍب خاتـــل مفتـــرسِ   
. 

واســتباحت كــلَّ مــا حلَّــت بــه     
. 

ِسبـــئنلـــق مـــنها غـــري وعـــٍد م
. 

ناصــــرم أمــــم الكفــــِر ومل   
. 

مـــن فعـــال غـــري كـــتم الـــنفَس
. 

ــنا     ــرب ل ــرق وال الغ ــدى الش ــا ل م
. 

واجهـــــونا بقـــــراٍر شـــــرِس
. 

حـــني طالبـــنا حبـــٍق واضـــحٍ    
. 

ــي  ــز القصـ ــر بالعـ ــبني الدهـ يف جـ
. 

أمــــيت مــــا أنــــِت إال غــــرةٌ 
. 

ــي   ــاٍء فالبسـ ــوى وقـ ــوا أقـ لبسـ
. 

ــ  ــنعي أمضــ ــالٍح وإذاىإصــ  ســ
. 



كبلــــيهم بقــــيوٍد وافرســــي  
. 

ــي  ــدين دكِّـ ــوى والـ ــهمبالِقـ  جيشـ
. 

ــدسِ   ــيت املقـ ــد بـ ــتعيدي جمـ تسـ
. 

فاجئــــيهم بســــالٍح قاصــــمٍ   
. 

ــي  ــاص اهلجرسـ ــثل اقتصـ ــتةً مـ بغـ
. 

ــوحه    ــنايا ســ ــديهم يف ثــ أرصــ
. 

ــؤسِ  ــام باألفــ ــخي هامــ وأفضــ
. 

ــي  ــوىخاتلــ ــزوايا والكُــ هم يف الــ
. 

ــسِ   ــوِق أو يف الـ ــدى يف السـ واِملـ
. 

ــى    ــرحاً باحلصــ ــيع وجــ باملقالــ
. 

ــرمي املغــــرسِ   ــبايا يف كــ الصــ
. 

واقذفــــيهم بســــهاٍم ِثقَّفــــتها   
. 

 ــاٍب م ــف بـ ــرةً أو خلـ ــرجهـ ِستـ
. 

ــاهقٍ     ــناء شـ ــل بـ ــن ذُرى كـ مـ
. 

ــؤس  ــام باألكــ ــرعنا صــ واجتــ
. 

كـــم تقلبـــنا علـــى مجـــر الغضـــا 
. 

بـــني وعـــٍد ووعـــيٍد مـــرمسِ   
. 

ــىن    ــتاهات املــ ــنا يف مــ وعكفــ
. 

 ــن ــرٍب الـ ــالنَ حـ ــرروا إعـ كِسقـ
. 

ــتمعوا    ــا اجـ ــرب ملـ ــاء العـ زعمـ
. 

ســـاِعدوا يف الســـر جـــيش احلـــرِس
. 

لـــو أطاعـــوا قـــولَ قـــرٍم ناصـــٍح 
. 

 

حلرب أتتكم  ال تعلنوا احلرب على اليهود، إذا أعلنتم ا        :  ذاك امللك عبد العزيز رمحه اهللا قال      (
) دولٌ أكرب منكم، ساعدوا الفلسطينني باملال والسالح واملؤن وهم أدرى ببالدهم ويكفونكم اليهود             

 .فلم يطيعوه، والشكوى هللا، أمر مقضي
ســـاعدوا يف الســـر جـــيِش احلـــرِس

. 

لـــو أطاعـــوا قـــوِل قـــرٍم ناصـــح 
. 

ــيسِ   ــي الكِّــ ــتنريين برأيــ مســ
. 

ــدٍ     ــبل غـ ــم قـ ــتبانوا رأيهـ السـ
. 

 

ن أحسن ما يؤتاه الرجل األبيات من       إن مِ :  يقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه      :  إخويت األكارم 
الشعر يقدمها بني يدي حاجته، يستعطف ا الكرمي، احتجنا لسجاد اإلنسان ملا يطلب الشيء للصاحل                

 مرفوع الرأس ويكون جريئاً يف طلبه ال يستحي فهو يقدم مطمئناً فاحتجنا إىل سجاد ملسجد                العام يكون 
 حفظه  -جامع جماور لبييت فوجهت لوزير الشؤون اإلسالمية الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ                

  وأبشركم أنه عامل جليل مطلع حضرت له أمسية لدى الشيخ عثمان الصاحل فأعجبت به               -اهللا ووفقه   
 : قلت-أميا إعجاب كما أعجب به اآلخرون، متعه اهللا بالعافية وزاده توفيقاً 

 فَدفَــِدمــن بعــِد غُــربتها بســاحٍ   
. 

ــي   ــذي أح ــن ال ــا اب ــٍدـي ــعريةَ أمح ا ش
. 

فتمايــــزت بتقهقــــٍر وتــــبلُّدِ  
. 

ــا      ــريِة أهِله ــلُ ج ــيها جه ــىن عل أخ
. 

ــدِ   ــاِل األمحـ ــاِء الفعـ ــدعاِة إذكـ بـ
. 

ــناحها  ــه جــ ــىت إذا راش اإللــ حــ
. 

ــدِ  ــالِم األربـ ــب الظـ ــتازةً حجـ جمـ
. 

اـذو مــدارهـــوزاء حـــصــعدت إىل اجل 
. 



ــِد ــِد مرشــ ــيٍص للمحامــ ألٍخ قنــ
. 

ك يــا ابــن الشــهم مــوقفاً   عهــدي 
.  

ــدِ    ــهٍم أجمـ ــؤملها لشـ ــبدي مـ تـ
. 

ضــت بــه تلقـــاء بابــك عـــزمةٌ    
. 

ــجدِ  ــر املسـ ــعى ِلعمـ ــيمونةً تسـ مـ
. 

ــةً   ــِل حنلـ ــتعاونَ والتواصـ ــتخذَ الـ نـ
. 

ــ ــرون مـ ــودِديذكـ ــل تـ نهجها بكـ
. 

ــجيةٌ   ــرام سـ ــِل الكـ ــونُ يف خنَُـ والعـ
. 

 

 : هـ مث أعطانا عشرين سجادة، فأضفت إليها٢٠/٥/١٤٢٠هذه األبيات يف 
ــا حتمــال     ــرِء مهم ــدر امل ــة ص رحاب

. 

ــوفاق وأفضــل   ــى ال ــا أحل ــبل م أخــا الن
. 

 الظهـــرية جحفـــالبشـــائره تكســـو
. 

  ــدت ــد ب ــرور وق ــاهدت الس ــتك ش ولي
. 

ــال   ــيمِن حمف ــنم ال ــا اب ــديهم ي ــأن ل ك
. 

ــرفةٍ     ــجِد ط ــباد مس ــى ع ــداة انتش غ
. 

ــيعال    ــة ح ــؤول اإلقام ــال مس ــد ق وق
. 

ــيوم   ــلى عـ ــاء املصـ ــولُ بأرجـ جتـ
. 

ــمال    ــارش س ــت مف ــنما غط ــا حي 
. 

أحاطـــوا بســـجاِد الصـــالِة تـــبجحاً 
. 

ــتكفال   ــها مـ ــعى نقلـ ــدين مبسـ جتـ
. 

فــإن زدــا تســعاً ففــيها كفايــةٌ     
. 

وذو الفضـــل يعِطـــي بامســـاً مـــتهلال
. 

ــربٍ وال ك  ــوِد عن ــن ع ــيب م ــاق الط انتش
. 

 

 :فسافر إىل مكة دون أن أدري، فمضى يومان ومل يأتين جواب فكتبت) ١٨/٦(وهذه يف 
ــز   ــاً مميـ ــندي مقامـ ــم عـ األن لكـ

. 

ــرا  ــا فذكـ ختـــريت أســـباب الرضـ
. 

ــأرِب خــ  ــزا ـمل ــيس معج ــه ل ري دركُ
. 

ــ  ــي  وأب ــياً جواحن ــمت خف ــا ض ديت م
. 

ــززا   ــرام معـ ــراج الكـ ــنم أبـ تسـ
. 

 ــه ــنفع نفسـ إذا املـــرء مل ختـــتص بالـ
. 

ــزا   ــرفد منج ــل ال ــثاري واجع ــين ع أقل
. 

ــنج  ــا ال ــرجـأب ــٍدـل ال خــاب ال ا مبحم
. 

ــزا   ــد غ ــيل ق ــك الل ــدٍجل يف حال وال م
. 

ــةً    ــروم نقيصـ ــأَّاٍل يـ ــت بسـ فلسـ
. 

ي علــى الــرحِل مغــرزاـــوأت أقدامـفــب
. 

ــدريت   ــارم قـ ــيق املكـ ــبت لتحقـ وهـ
. 

ــرزا  ــارِم أن أح ــِد األك ــن رف ــا رام ِم وم
. 

ــه نــ   ــن دأب ــه يوم ــز ب ــار يفُ لُ الفخ
. 

 

 ).٢٠/٦(يها، فكتبت األبيات التالية يف فأعطان
ــورها  ــدتين أمـ ــاراٍت حـ ــالل زيـ خـ

. 

ــكر ع   ــدي الش ــنوت ُألب ــع ــتهم ا لقي
. 

ــرورها   ــس س ــجو نف ــالّ ش ــت فح جتلَّ
. 

ــنايةٌ    ــنكم عـ ــن ومـ ــايل ال أعـ ومـ
. 

ــورها   ــع نـ ــناٍء يشعِشـ ــنارةُ ميـ مـ
. 

ــا     ــمو كأ ــر تس ــادي الغ ــت اوي رأي
. 

ــبورها  ــداها حـ ــي جـ ــيةٌ يذكـ أرحيـ
. 

ــمت ب    ــار س ــتاِم الفخ ــئاً ِلمش ــهني هـ
. 



ــِس ــن نف ــراً وِم ــكورهاوفخ ــازي ش  املُج
. 

ــن يع  ــفل ـــ ــيالً معـدم املس زةًـــدي مج
. 

ذورهاـــني جـوس األكــرمـــمنــت يف نف
. 

ــ  ــا العل ـــوم ــائـم واألخ لٌـالق إال فض
. 

 

إي وريب إنه صحيح، أما هذه فأبيات عنيل عن مضيفنا كرمه اهللات . 
عـــن أَمـــاٍس يف عمـــِق ذاك الـــزماِن

. 

ــئاين    ــبا أنبـ ــبة الصـ ــاحبا حقـ صـ
. 

ــاين   ــبال األم ــِري ج ــري أف ــفْو عم ص
. 

عـــن لـــياٍل أبلـــيت فـــيها طلـــيقاً 
. 

ــناين  ــيت رؤى تحــ ــرب إطاللــ عــ
. 

ــي    ــزيد اجتالئـ ــا يـ ــنا مبـ ال تضـ
. 

ــوانِ   ــلُ األقحــ ــرتها مخائــ عطَّــ
. 

   ــفحة ع ــتعيد صـ ــين أسـ ــِرعلَّـ مـ
. 

ــتفاين  ــاع الـ ــطَّرت ِجمـ ــرفاً سـ أحـ
. 

ــيها    ــزمية فـ ــت العـ ــفحةً خطـ صـ
. 

 

 .جيوز النصب وجيوز الرفع
للمعـــايل فـــازت بكســـِب الـــرهاِن

. 

ــباري   ــدى التـ ــابقت مبعـ ــا سـ كلمـ
. 

مقـــت الـــتواين لنـــيل املُـــىن و 
. 

ــزم   ــر والعـ ــناهلُ الطُّهـ ــزا مـ حفَّـ
. 

ــانِ   ــالح اجلُمـ ــتيب ِمـ ــربى جيـ فانـ
. 

ــؤادي   ــيج فـ ــرت وشـ ــةٌ خامـ ِهمـ
. 

ــان   ــن اإلحسـ ــرب مـ ــٍري ضـ خبـ
. 

ــناسِ     ــى ال ــود عل ــيما يع ــباري ف فالت
. 

ــاِن كاحـــتمال األبطـــال حـــر الطَّعـ
. 

ــايل   ــليات املعــ ــتماري بفُضــ والــ
. 

ــاِن ــباِع احلسـ لـــتهادي أزكـــى الطـ
. 

ــتدارٍ     ــى باقـ ــو النهـ ــيها أُلـ جيتبـ
. 

ــنانِ  ــبت اِجلـ ــفات ثـ ــي الصـ لوذعـ
. 

    أملعـــي حـــاذق ـــدا يفـــرع
. 

ــنانِ  ــها بالِســ ــيةً أن ينوشــ خشــ
. 

  ــوارت ــوب تـ ــِت اخلطـ ــا دبـ كلمـ
. 

ــِهجانِ   ــبةٌ للــ ــامي وخيــ للِعصــ
. 

  ــر ــبةُ فخـ ــا أحـ ــر يـ ــا العمـ إمنـ
. 

ــِر ــيدانِ الــ ــباق يف املــ حبلُ الســ
. 

ــهم    ــا الش ــا أيه ــود ي ــبد املقص ــه ع إي
. 

  ــي ــا ونـ ــوِز احلظُـ ــاينِلحـ ل األمـ
. 

ــِع األدِب األه   ــد يف جمام ا ــرع ــتف وىـ
. 

ــرانِ  ــرى إىل الظهــ ــه أُم القــ بلْــ
. 

ــرف  ــيها شـ ــكناك فـ ــدةٌ بسـ ت جـ
. 

ــا غـــري واِنيمـــن بنـــ ــراً ـ ها بـ
. 

ــتم   ــني اجتبيـ ــقراُء حـ ــباهت شـ وتـ
. 

ــانِ   ــِد اجلمـ ــيده ِبعقْـ ــى ِجـ الزدهـ
. 

آِه لــو كــان ربــع شــقراء قــريباً     
. 

  ــلَّ الــنقا وباقــي املغــاين ضــاَء خ
. 

ــريقاً   ــدوِد بـ ــارةُ اجلـ ــت قـ واكتسـ
. 

ــناين  ــبها يف جــ ــع ذاب حــ أربــ
. 

ــقٍ     ــفى طوي ــا ومش ــِص امللح ــني ِدع ب
. 



ــوانِ  ــرجاِل كالصــ ــوب الــ وقلــ
. 

ــ  ــخور ليبقـ ــد يف الصـ ــر اـ ىيحفَـ
. 

ــرانِ  ــرق النيـ ــا أشـ ــاهى مـ ال يضـ
. 

ــون  ــني  وبطـ ــرتٌ مكـ ــفار كـ األسـ
. 

ــنانِ   ــز الِسـ ــانَ وخـ ــى إبـ كالتنحـ
. 

 ــز ــِل عجــ ــتِعالت يف التفاضــ والــ
. 

يف األعـــايل وهـــابطٌ يف اهلــــوانِ  
. 

ـ    راٍقســــنةُ اهللا يف احلــــياة فَـــ
. 

ــنانِ  ــلِّ باألفــ ــاِك املخضــ يف ربــ
. 

ـ   بِل يــا عــروس نــزيالً  فُــزِت بالنـ
. 

ــيانِ   ــين ذبـ ــادي بـ ــادت شـ وأعـ
. 

دار عـــبد املقصـــود أحـــيت عكاظـــاً 
. 

هـــنا كُـــرمت ِمـــالح املعـــاينهـــا 
. 

هــنا رنــت القــوايف ِســجاالً     هــا  
. 

ــزدانِ  ــبِكها املـ ــِر سـ ــذى عطـ بشـ
. 

  ــس ــر قُـ ــانُ يفخـ ــيف ال واألحلـ كـ
. 

ــانِ  ــوجٍة يف املكـ ــابن خـ ــر فـ افتخـ
. 

ـ   ــا اخلــ ــاً أيهـ ــذكاء إياسـ ارق الـ
. 

و متلّـــــوا بالـــــوابِل اهلـــــتاِن
. 

ــوا   ــرفاق حتلّـ ــا الـ ــا أيهـ ــِه يـ إيـ
. 

ــنانِ  ــن وارٍف فيــ ــح ورٍد مــ نفــ
. 

مكـــرمات الـــرجال يهـــدي شـــذاها 
. 

ــِر األق  ــاٍس يف معمــ ــواِنألمــ حــ
. 

ــري د اعٍ      ــا خ ــود ي ــبد املقص ــِه ع إي
. 

ــه لســاين     ــا مل يقل ــدري م ــلُء ص م
. 

ــن   ــك لكــ ــيك حقــ ال أراين أُوفــ
. 

ــانِ   ــةَ األحلـ ــدو عذبـ ــم الشـ ِقمـ
. 

ــي   ــتك قبلـ ــريض أولَـ ــات القـ أمهـ
. 

ــتهاين  ــادي الــ ــي إىل ــ بالتناهــ
. 

ــي     ــزيد التباه ــا ي ــب م ــا قل ــات ي ه
. 

ــاين  ــدو األغـ ــراه شـ ــي أغـ واملناِجـ
. 

   ــري ــاد حسـ ــا أجـ ــي مهمـ فاملباِهـ
.  

ــيانِ  ــاثالً للعـ ــر مـ ــِل بالفخـ الفضـ
. 

ــلَ     ــرفد أهـ ــزماِن تـ ــتات الـ فلـ
. 

ــر ــرهانِ يـ ــال الـ ــالَ يف جمـ خص املـ
. 

ــيٍ    ــوى حامتـ ــال سـ ــنالُ العـ ال يـ
. 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .جزاك اهللا خرياً: الشيخ عبد املقصود
 .ر مما نِكنزأخي العزيز، ن ر مما نِكن ياز ن:الشاعر عبد الرمحن
هم اجعلين خرياً مما    غت علي الكثري مما ال أستحق اللَّ       يا سيدي الفاضل أسب    :الشيخ عبد املقصود  

يقولون واغفر يل ما ال يعلمون، ليس يل أن أقول غري ذلك فما ألبسين إياه أستاذنا الفاضل من ثياب                    
فضفاضة تعيق كل الكلمات الشاكرة لنبل فضله وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعلين على هذا الطريق،                

 منا فما يقدمه إال جزء من الواجب، فاالثنينية منكم            الوطن، ومهما قدم أي    طريق اخلري خلدمة هذا   
وال أسال اهللا سبحانه وتعاىل إال الثواب لكل من أسهم ولكل من تفضل ولكل                 وبكم ولكم ومعكم،  

 .م وشكراً لكم على حسن الظنرمن كرمنا فكُ



 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
إطراءك اهللا يعظم أجرك ويسلمك ويبارك فيك، املودة ثابتة          أشكر وصولك ومشاركتك و     -
 . واحلمد هللا

  ))حوار مع احملتفى به(( 
األسئلة اليت وردتنا من األخوة احلضور واملوجهة لضيفنا الكرمي، هذا            :  عريف احلفل 

عرفنا من خالل سريتك الذاتية أنك      :  السؤال األول من األخ عبد الرزاق صاحل الغامدي يقول        
ال ترى أن انتشار الشعر العامي      أي وشاعر جميد فنعم الرجل أنت، ولكن يا سيدي          رجل عصام 

يخى منه على لغتنا العربية الفصيحة راجياً أن ال يزعجك سؤايل؟ش 
 أوالً أشكر للشاعر إثارة هذا املوضوع الذي خيتلج يف           :ستاذ عبد الرمحن العبد الكرمي     األ -

بأن الشعر العامي هذا إمنا وجد يف حقبة مرت وغابت فيها            ضمري كل عريب خملص، وأؤيد ما يقوله         
اللغة العربية بسبب الظروف احمليطة باألقطار العربية أو ببعضها، فهناك كانت الشاعرية كامنة يف                 
الصدور فكيف خترج على السطح خترج بكلمات أي كلمات إمنا كان هناك شعر عامي كأنه فصيح،                 

ر أولئك الذين قالوه والذين     عذَبياً، ليس باللغة العربية الفصحى، ي     مقفى، موزون، قوي، لكنه ليس عر     
 القائم، وأنا ال أدعو إىل الشعر العامي،        فريقولونه اآلن وأنا منهم وما هو إال نفثات يلزمين ا الظَّ           

الشعر العامي يساعد على هدم اللغة العربية وحنن ملزمون بأن حنافظ على تراثنا وعلى لغتنا وأن                   
مسك ا قدر اإلمكان ولكن كانت الشاعرية موجودة، وأليس يا أخي العزيز ويا إخويت األعزاء                 نت

هناك تباين كبري كما بني السماء وما هو حتت األرض مما ينشر على الساحة، حنن يف وقت غثاثة يف                     
فيما يكتب،  الشعر، غثاثة يف الكتابة، جيب أن ننظر إىل أن يكون هناك متحيص فيما يقال، فيما يقرأ،                  

 .فيما ينشر، هذا صحيح، وال كل من قال الشعر فهو شاعر
ــن يبتغ ــم ــيـ ــداعـي ف ــنطلقًاـه إب اً وم

. 

    ــه ــعر يدرك ــن الش ــن يظ ــبت مم عج
. 

ــو ــبدي بق ــذهـت ــاـا يف ال ــا عِلق ن م
. 

مل يــدِر أن اكتســاب الشــعِر موهــبةٌ    
. 

ــتع   ــربه مسـ ــو تقـ ــِفقَاولـ طفاً شـ
. 

هـــوه بـــكــم راغــٍب قَــولَه مــن ال يف 
. 

ـ ر ال تلح  ـلـو قـال يـا شـع        ق بـنا ِحلقَا   ـ
. 

    بـــهمآر وعـــازٍف عـــن أهلـــته
. 

 نزل بلغة العرب    وحنمد اهللا الذي شرفنا بكتابه العزيز الذي      .  ال شك أن اللغة العربية هي أُمناَ      
وأبشركم أن الشعر العامي يف طريقة إىل          وحفظَ لغتنا بكتابه العزيز وحنن ملزمون أن نتمسك ا،         

 .االضمحالل ولكن بشرط أن ندأب على تقوية لغتنا العربية وأن حنافظ عليها
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 :ري يقول السؤال الثاين من األستاذ عثمان مليبا:عريف احلفل
 ما هو احملور األساسي أو بتعبري آخر ما هي القيم الفكرية اليت تدور حوهلا أشعارك؟

 أشكر أخي العزيز على سؤاله والقيم تتفاوت والشعر خيتلف باختالف           :األستاذ عبد الرمحن    -
ال الظرف الطارئ، إن قيل لرجل ملا ال تقول شعر؟ قال وكيف مىت أقول ال أنا راغب وال أنا راهب و                    

أنا طامع وال أنا خائف فكيف أقول الشعر، أحياناً يستعصي قول بيت من الشعر، وأحياناً تنسل                   
األبيات خلف بعضها سجاالً عفواً ورغم أنف الشاعر، يقول أحياناً أذكر بيت الشعر عند التفاعل مع                 

 أو أكون   املوضوع وأذكره وأنا على وساديت فأض من فراشي وأضيء املصباح وأكتب بيت الشعر،             
يف سياريت وأقف وأكتب بيت الشعر وأحياناً يعييين قول بيت واحد، الشعر شعور، ما مل يكن هناك                   
حدث يثري الشاعر أي شاعر وخيتلف الظرف وختتلف املشاعر، ولكن أوصيكم بشيء وهو احلرص على               

اهللا بكثري منها ساعدتنا يف     تعليم أبناءكم املفردات اللغوية، املفردات اللغوية اليت ذودنا مشاخينا رمحهم           
االنطالق ساعدتنا يف التعبري مثل ما يكون عندك لبنة طويلة ومتوسطة وقصرية تضع أي منها يف املكان                  
املناسب لكن عندما يكون اإلنسان أجنبياً عن املفردات اللغوية يستعصي عليه قول الشعر أو قول النثر                

لشعر يف تعبريه القوي، لكنه عندما ينبين على لغة قوية           كالمها، أحياناً يكون النثر القوي أقوى من ا        
 .ومفردات قوية يزداد حسناً يزداد قوة

 : السؤال من األخ على املنقري يقول:عريف احلفل
يف نظر سعادتكم هل سيبقى الشعر ديواناً للعرب بعد االنتشار الواسع للقصة والرواية يف              

املبدعني أمثال نزار قباين، اجلواهري، البيايت،       عصرنا احلايل وبعد رحيل الكثري من الشعراء         
 والربادوين؟

 الشعر ال شك هو ديوان العرب، وما أضاعت العرب من شعرها أقل             :األستاذ عبد الرمحن    -
من عشرة، وما حفظت من نثرها أقل من عشرة، وسيبقى مدى الدهر الشعر اجليد أما الغث فسيزول،                 

إىل ما هو مدون يف الكتب، قيل ألحد العلويني قالوا فالن يثين             إن مل يزل اليوم سيزول غداً، انظروا        
املال الذي تغدقونه عليه زائل ولكن الشعر الذي        :  نغدق عليه املال، قال     نعم ألننا   :  عليكم شعراً، قالوا  

هو يهديه أو يصفكم به باٍق ولذا ال شك يبقى، يبقى كما يبقى احلفر يف الصوان يبقى يف قلوب الرجال                    
 . يف الكتبويبقى

 : األخ سامي خميس يقول:عريف احلفل
أين جتد نفسك يف الشعر الفصيح أم يف الشعر النبطي وما معىن نبطي؟ وهل لنا أن نسمع                  

  كانت نتاج موقف يعين شيئاً لك؟اًأبيات



  الشعر الشعيب؟:األستاذ عبد الرمحن -
 . نعم أعتقد من الشعيب:عريف احلفل

شعر موهبة، الشعر سليقة ووراثة يأيت، قالوا كيف غزوت الشعر           أما ال  :األستاذ عبد الرمحن    -
قلت واهللا مل أغزه هو الذي غزاين، لكنه تولِّده الظروف، يقوله اإلنسان عندما يكون عنده قدره وعنده                 

   فَحصيلة من اللغة وتمع احلدث، أما الشعر الشعيب فهو بالين بنفسه وأنا أقول منه وال أحبذه،                لٌاع 
 :أقول

ــوية  يف  ــوفها مط ــامي ج ــواريت املض س
. 

ةا منشوش ن ورده ـٍة ع ــي هجم ـال راع ـق 
. 

ــروية    ــادٍر ب ــه ص ــي لعلَّ ــرقب الراع ت
. 

تكــتوي الِفــراس مفالهــا كمــا اجلاروشــة 
. 

ــرية   ــية القم ــيِده حل ــط ِج ــا يف وس كأ
. 

ــة    ــِته منقوش ــى ِحلِّ حنــي ت ــري الل العش
. 

ــية  ــِته واجلَ ــريي روح ــند غ ــين ع ــا يب م
. 

ــه   ــز رموش ــبه يل بغم ــرات ح ــتلس نظ خي
. 

 

 وايش تقول يف هذا مو بشعر، أتفهم منه شيئاً؟
ــا ــية  م ــٍة واجلَ ــريي روح ــند غ ــبني ع ي

. 

ــه   ــز رموش ــبه يل بغم ــرات ح ــتلس نظ خي
. 

ــن مس    ــو م ــيك اخلَط ــٍد ف ــيةمنش فون
. 

ه يــوم غَنــى يف الفــال طُربوِشــهحلــيلَ يــا 
. 

   هــي ــة ت ــياه ِإذنْ بطلع ــدم ِط ــٍل مق ذاب
. 

ــٍل  ــه حاي ــنع دون قروِش ــوفاَ وامل ــني ال  ب
. 

كــن صــفق حقــوب قذفــه ِمــزنٍة صــيفية
. 

 مــن ناتوشــه ــولَهم مدفــع الرشــاش بــيده
. 

ــية   ــة الومس ــايل خط ــيين يف مع ــاي ل ج
. 

  وطروشــه ــو ــايل جنــد ه ــنه مي مع ع ــد ش
. 

ــية   ــرقي القاع ــذين ش ــرة واحل ــرب مس  .           غ

حمــري بالــباع هــم باهلــيف عــن حنتوشــة 
. 

تطــول الســبت فــيها شــوكٍة ماطــية مــا
. 

وشــةيف فــالٍة باخلزامــى والــنفل مفر   
. 

 

 .أكمل والّ يكفي
 : هذا سؤال من األخ عدنان حممد حسن فقي حمامي ومستشار قانوين يقول:عريف احلفل

ما رأي ضيفنا الكرمي فيما وصف به الشاعر الفريق حييي املعلمي الشاعر علي أبو العال                 
شاعر مكة  بشاعر مكة املكرمة، هل يستحق اللقب أم ال؟ فإذا كان ال فمن ترشحه ليكون                 

 املكرمة؟
 شعراء مكة كثريون، واألستاذ علي أبو العال تكرم ودعاين إىل أمسية             :األستاذ عبد الرمحن    -

أقيمت يف بيته يف الرصيفة وتوجهت من الرياض إىل الطائف إىل مكة للتشرف باملشاركة فيها، وألقيت                
أستاذنا الفاضل وغريه من الكرماء     فيها كلمات وأمسك يب أحد اإلخوة جانباً حىت مل أمتكن من مقابلة             



اهللا يسلمهم ويبارك فيهم فال شك شعراء مكة فحول وكثريون وكثرة شعراء مكة كجباهلا ال ميكن أن                 
 .خيتص ا أحد منهم دون أحد، غفر اهللا لألموات وذكر األحياء خبري

 : األخ سعيد املالكي من جريدة الندوة يقول:عريف احلفل
يته لقي العديد من حماوالت التغيري سواء يف شكله أو يف مضمونه             الشعر العريب منذ بدا   

فكان آخرها الشعر احلر والذي تعزى هدايته لنازك املالئكة فأين جيد ضيفنا نفسه يف خضم هذا                
 .الشعر احلر، خصوصاً وأن دواوينه األربعة على هيئة الشعر العامودي الرصني

سؤال، هذا هو شعر العجزة أو هذا النثر املشعور،          أثرت شجوين ذا ال    :األستاذ عبد الرمحن    -
أقول النثر املشعور أو شعر العجزة، ال يا إخواين يسمى نثراً ويسمى قوياً يف معانيه، إما أن يرقى إىل                     
مستوى الشعر فكال، مث كال مث كال، واهللا إن من يدعي ما يقال احلر أنه شعر أنه جتىن على اللغة العربية                     

ظروا إىل الشعراء األوائل هم أهل الشعر ومل ينتحلوا أي نوع من هذا، هذا شعر                 وعلى شعرها، ان  
 .العجزة، هذا هو النثر املشعور بالفصيح

 : األستاذ كفاح الشريقي يقول:عريف احلفل
حتية إعجاب إللقاء الشاعر، فاإللقاء نصف الشعر، سؤال موجه لسعادة الشاعر، ينحسر             

وسائله ما هي السبل اليت ترون أا ميكن أن حتقق للشعر مكانة            الشعر كثرياً يف عصر اإلعالم و     
 .أعلى وانتشاراً أوسع

 هي الشاعرية ال تأيت بالدراسة وال بالرغبة لكن املواهب الشعرية عندما            :األستاذ عبد الرمحن    -
اعره أو  تتوفر يف إنسان ما مث يئ له الظروف لتنميتها وذيوعها وتكون لديه القدرة على التعبري عن مش                

ه، أو عن معاجلة املشاكل اليت حتيط بأمته، يكون إذ ذاك شاعراً ويكون قد شارك يف                 ـط ب ـعما حيي 
 .دراسة وحل بعض املشكالت اليت يستطيعها الشعر

 :خ طلعت عطار يقولاأل :عريف احلفل
من خالل سريتكم الذاتية وما مت عرضه علينا كنت يف بداية حياتك معلماً، هل لشاعرنا                

 دة يف معاناة معلم أو عن املعلمني، مشاركة منكم يف اليوم العاملي للمعلم؟قصي
 التعليم، يف جمال التعليم كنت أبذل قصارى        واهللا مل أعاين شيئاً يف جمال       :األستاذ عبد الرمحن    -

الصباح ويف املساء، ويف أيام العطالت وكل األعمال املتعلقة مبصاحل بلدي، أذكر لكم              دي يف   ـجه
 خطاب من صاحل إسالم أو       لدي كتبنا للشركة العربية للسيارات وذكرت ألستاذنا الفاضل أنَّ       طرفة،  

إبراهيم إسالم قبل قرابة أكثر من مخس ومخسني سنة، وكتبنا هلم على أساس مترنا يف شقراء سيارات                  
ك حجارة تتعب   الشركة العربية للسيارات، فأجابنا بأن لديه سواقني الربيد الذين ميرون يقولون بأن هنا            



      السيارات فما كان مين إال أن تبنيمشروعاً متواضعاً مهماً أنا واألستاذ إبراهيم بن سعد زميلي يف            ت 
الدراسة والتدريس، متعه اهللا بالعافية ومجعنا أهل البلد ومجعنا منهم تربعاً بقرابة ألف ريال، وذهبنا إىل                 

تغل كل يوم واستأجرنا اثنني لفتح طريق قرابة        أودية غرب شقراء وعملنا كمهندسني، وكمساحني نش      
عشرين يوم أو شهر وحنا نشتغل وإياهم وحنن املساحون وحنن املهندسون حىت انفتح الطريق، وركبت               
مع سائق الربيد امسه أمحد ملوك أظنه أمحد ملوك وعندما أرشدناه على ذاك الطريق صار يصفق                    

 أو سبعة أكيال عن البلد نزلنا ورجعنا على أقدامنا،           ويشكرنا وعندما وصلنا إىل قرابة مخسة أكيال       
 .فرحنا بذلك، هذا من اجلوانب اليت تشغلنا إىل جانب التدريس وحنمد اهللا على ذلك

 . األخ حممد القرين واألخ حممد عسريي يسأالن سؤاالً يقوالن فيه:عريف احلفل
 ى أي اهتمام؟طَع يف أن يهل يرى الشاعر األستاذ عبد الرمحن أن الشعر النبطي ليس له حق

عطي أكثر مما تعطاه اآلن،      ليس له حق أبداً، لكن للغة العربية حق أن ت          :األستاذ عبد الرمحن    -
، شرف فوق شرف، شرف     لغتنا الفصحى اليت شرفنا اهللا ذا الكتاب العزيز فأنزله على نبينا              

كتابه العزيز، فيجب علينا أن حنافظ      رسالة، شرف من هذه البقاع الطاهرة، بلغتنا، حفظ اهللا لغتنا ب           
 . عليها

 : األستاذ حزام العمري من جريدة املدينة يقول:عريف احلفل
من خالل مساعنا للمقطوعات الشعرية اليت صدحتم ا جكم على طريقة القدماء وخاصة             

 اللغة الشعرية املوغلة الدالالت، ما تعليقكم على ذلك، وممن تأثرمت من الشعراء؟
 مل أتأثر بشاعر معني لكن هذا جهد املقل، وأعتقد أن لشيخي الشيخ              :اذ عبد الرمحن  األست  -

 فضل كبري إذ زودنا مبفردات لغوية وعبارات عربية         - رمحه اهللا    -عبد ايد حسن اجلماوي اجلربيت      
 رحم اهللا   دنا على اخلطابة، أذكر أنه أنشأ يل كلمة إللقائها على امللك عبد العزيز رمحه اهللا،              فصيحة وعو 

فذهبنا إليه وأنا خطيب    )  مرات(اجلميع عندما كان عائداً من زيارة امللك فاروق يف مصر، ومر بـ              
موالي إن جند على كوا مهد العظماء والزعماء         (املدرسة الوحيد فألقيت عليه تلك الكلمة ومنها         

م أن نتأخر عندما يتقدم غرينا      تأخرت عن مثيالا من البلدان العربية من الناحية الثقافية وإنه ليسوؤك          
وخنمل حينما يربز سوانا، وحنن أبناؤكم وهللا احلمد تتوفر فينا كل مقتضيات التقدم من ذكاء وجد                  
وطموح ولكننا مع األسف ينقصنا التوجيه والعناية من مثقفي البلد الذين يقدرون العلم حق تقديره                 

ملّا بلغت إىل هذا القول ض من       )  ا منه كثرة وقلة   ويعلمون أن حياا ورقيها متوقفان على مقدار نصيبه       
 -ظـذا اللف ـكد  -ردها  :  جملسه وأمسك بعصاه الغليظة وضرب ا يف األرض وجلس وقال           

فأعدا كما كانت وأفصح مما كانت وكان لديه رشيد علي الكيالين ومعه ضيوف آخرون فلما انتهيت                



قال دقيق وأخذ مين الورقة وقال يف أذين         يه عِ  إيلَّ رجل حنيف عل    صغى من الصالون أ   وخرجت)  ال فُض
فأنا ال أعرفه، فالتفت إىل أحد احلراس وقلت من هذا الذي يأخذ األوراق؟              )  فوك يا أخ عبد الرمحن    

هذا طيب، أوالً امللك عبد     :  قال هذا رشدي صاحل ملحس، فحفظت املوقف للشيخ عبد ايد فقال           
 مهته إن شاء اهللا لفتح مدارس، وبعدها أمروا بفتح مخسني مدرسة مث أُمر              العزيز تأثر، يعين هذا يستنهض    

بفتح مدرسة على وقت امللك سعود، يف كل يوم مدرسة يف اململكة على مستوى اململكة وهللا احلمد                   
 .فلما قلت قال هذا رشدي ملحس هذا رجل خملص للغة العربية ـ رحم اهللا اجلميع، رحم اهللا اجلميع

 :األخ عبد الرمحن فاضل يقول :عريف احلفل
نبت من نباا أو من نبته ولذلك سؤال، أحلى قصيدة، سؤال غري منصف             الشاعر  قصيدة  

 إال أن السؤال ما هي القصيدة القريبة من نفسك والسبب يف ذلك؟
، كل قصيدة تكون قريبة من نفسي حني أقوهلا         … ال أظن أن هناك      :األستاذ عبد الرمحن    -

 . غريها، ال أختص بقصيدة دون أخرىوألقيها مث تأيت
 : األخ عبد ايد الزهراء يقول:عريف احلفل

درستم يف دار التوحيد من ِمن أساتذا كان له أثر بليغ يف نفسك، وهل من موقف                   
  مدير الدار؟- رمحه اهللا -تذكرونه مع العالمة الشيخ جت البيطار 

ار كنا يف دار التوحيد يف أول عهدها وليس          نعم، الشيخ جت البيط    :ستاذ عبد الرمحن  األ  -
فيها عدد كاٍف من املدرسني، وكان الشيخ جت البيطار يقول اجتماع وندخل يف اإلدارة وخيطب                 

يعين خطابة وكالم وكذا وكان الشيخ حممد أمني فودة رمحه اهللا يأيت إلينا ويقول               ...  حنن:  علينا ويقول 
املهم وكان األمري وزير الدفاع منصور      ...   اهللا عنه برذوناً له    ركب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي      

كان يأيت إلينا يف الفصل يومني أو ثالثة من األسبوع ويقول يا أوالدي امللك عبد العزيز يوصيين                    
عليكم، ولكننا وكان جيينا عبد اهللا السليمان وكنا يف حالة ما وضعت الدار فتحت مبستوى جيد، ما                  

لباً يف غرفة واحدة كأم علب سردين، وأما ما نذكر فجاءنا صادق بن ماجد                 طا ١٥بالك يسكن   
 ومعه األسئلة واألجوبة للشهادة االبتدائية وكان مل ميِض على وصولنا لدار               -رمحه اهللا   -كردي  

: ، قال ":ال"ال رفعت يدي قلت     :  التوحيد إال شهران فقط، فقال اكتبوا دار التوحيد السعودي، قلت         
ما جانا من دار التوحيد إال شهرين ضيعنا فيها نص ما حصلناه، اكتبوا مدرسة الشقراء                 :  ومل؟ قلت 

 يف تلك الدفعة بني طالب اململكة،       ٨ إىل   ١السعودية، فكتبنا مدرسة الشقراء السعودية وحصلت من        
ه اهللا  املريب الفاضل العامل األديب الدين رمح     :  فلما حضر الشيخ عبد ايد من شقراء إىل مكة قال له           

مدير املعارف حممد طاهر الدباغ قالوا له لك الشكر يا شيخ عبد ايد وهللا درك واهللا لو اختربوا عندك                   



ه درك على هذه النتيجة     يدين عنك وحتت إشراف املعارف فللَّ     ِعب  جلزمنا أم غاشني، أما وقد اختربوا     
لص هو الذي يعطي النتيجة وهو      اجليدة، ال شك كل الطلبة لديهم ذكاء لكن املدرس الكفء املخ           

 .الذي يبين الرجال
 : السؤال األخري من األخ حممد احلسن يقول:عريف احلفل

 يقال إن األمل ينبوع النبوغ، هل لألمل موقع يف نبوغ شاعريتكم؟
 مع احلدث قد يأيت أمل وقد       يهو األمل يأيت وقت تفاعل    …   ال أعتقد أنه     :األستاذ عبد الرمحن    -

، الفرح والسرور يطرب وحيمل اإلنسان على صياغة شعوره وأحاسيسه يف شعره،             يأيت فرح وسرور  
 .فسواء كان سروراً أو غماً ال شك كل شيء يأيت مبا يناسبه

 انتهت ذا األسئلة شكراً لسعادة ضيفنا الكرمي ونذكّر حضراتكم بأن ضيف             :عريف احلفل 
باسط بدر مدير البحوث والدراسات يف وزارة        االثنينية القادم مبشيئة اهللا هو فضيلة الدكتور عبد ال         

 .األوقاف يف املدينة املنورة وأستاذ األدب والنقد يف اجلامعة اإلسالمية
ملضيِفنا املفضال احلامتي هذا الكرم وأشكر لألخوة احلاضرين        ...   أشكر :األستاذ عبد الرمحن    -

 .باركة وبارك اهللا باجلميع وشكراًالذين جتشموا املشقة والتفرغ للحضور ومشاركتنا يف هذه الليلة امل
 اآلن يقدم سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجة لسعادة ضيفه الكرمي              :عريف احلفل 

 .األستاذ عبد الرمحن العبد الكرمي هدية تذكارية هي عبارة عن لوحة االثنينية
 . شكراً يا سيدي:الشيخ عبد املقصود -
 .  يبارك لكم وأنتم السابقون شكراً لكم، واهللا:األستاذ عبد الرمحن -

 

  ))اخلتام(( 
شكراً لفارس  .  ضيف لوحة تذكارية للفنان خالد خضر     اليقدم سعادته لسعادة    :  عريف احلفل 

االثنينية وشكراً لصحبه الكرام وشكراً للحضور وإىل أن نلتقي إن شاء اهللا يف االثنينية القادمة نترككم                
 . وبركاتهيف رعاية اهللا وحفظه والسالم عليكم ورمحة اهللا

* * * 
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