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ت�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف

ً
محققا
الدكتور الضبيب
كتاب األمثال ألبي فيد السدوسي أنموذ ًجا

أيام الدرس
مع د .الضبيب
كنـــ�ا مـجـمــــــوعــ ��ة �ص� �ـغيـــرة مــــ ��ن
الط�ل�اب (العجاج ��ي ،امل ��رزوق ،العام ��ر،
الأتا�سي،ال�شم�سان ،الغامدي ،العوي�شق� ،أبو
جب ��ال) ،مقبل�ي�ن على الدر�س والتح�ص ��يل،
ب ��ادرت وق ��د علم ��ت �أن الدكت ��ور ال�ض ��بيب
�س ��يعلمنا الأدب اجلاهل ��ي والأم ��وي �إىل *د .أبوأوس إبراهيم
الشمسان
اقتن ��اء كت ��اب الدكتور �ش ��وقي �ض ��يف الأدب
اجلاهل ��ي وب ��د�أت قراءت ��ه ا�س ��تعدادًا لفه ��م
الدرو�س .كان ��ت املفاج�أة لنا جميعًا �أن �أ�س ��تاذنا العزيز دخل علينا
وبيده �ش ��رح املعلقات ال�س ��بع للزوزين ،وهكذا و�ض ��عنا مبا�شرة �أمام
ن�صو�ص ال�شعر اجلاهلي ،وبدر�س �شمويل كانت القراءة من كل فرد
بالتناوب وال�ش ��رح والتحليل ،كان علينا لذلك �أن ن�ستعد بقراءة تلك
الق�ص ��ائد لنح�س ��ن قراءتها يف الف�صل ،وطالبنا �أ�س ��تاذنا بالتحليل
الأ�س ��لوبي الأدب ��ي لتلك الق�ص ��ائد مراعني �أثر اجلر� ��س يف التعبري
عن م�ض ��امني الق�صائد وعالقة املعجم مبقت�ض ��يات الوفاء بالتعبري
ع ��ن تل ��ك امل�ض ��امني ،كل واح ��د من ��ا كان يجته ��د يف كتاب ��ة حتليله
للق�صيدة ثم ي�أتي ليقر�أها �أمام الزمالء ليناق�شها الآخرون مناق�شة
ناقدة م�س ��تفيدين جميعًا من مالحظات �أ�س ��تاذنا وتوجيهاته ،بد�أت
حماوالتنا �ساذجة �س ��طحية �أول الأمر ثم �أخذت تتح�سن مع الوقت،
ول�س ��ت �أن�س ��ى ما وقع بيني وبني �أ�س ��تاذي من اخلالف يف بيت لبيد
بن �أبي ربيعة:
متجاوب �إرْزا ُمهَا
ٍ
منْ كلِّ �سَ ا ِر َي ٍة وغادٍ ُمدْجِ نٍ *** وع�ش َّي ٍة
�إذ كنت حني كتبت حملال ق�صيدته زعمت �أنه ا�ستعمل (مدجنٍ )
وما فيها من تنوين وهبها رقة ال تنا�س ��ب �صورة ال�سحب املرتاكمة
برعودها ،فقال �أ�س ��تاذي بل هي م�ص ��ورة بجر�س ��ها وما فيها من
تفخيم امليم امل�ض ��مومة والدال املنفجرة واجليم ال�شديدة ،ثم �إنه
م�ل��أ فمه بالكلمة وهو يلفظها ليقنعني؛ ولكن العناد ا�س ��توىل عليّ
فلفظتها متعمدًا ترقيقها ،ف�صار يلفظها مفخمة و�ألفظها مرققة،
فلما ا�س ��تي�أ�س مني تركني بعن ��ادي لإدرك بعد ذلك �أين �أخط�أت.
كان ��ت جتربة قراءة الق�ص ��ائد و�ش ��رحها ث ��م كتابة حتلي ��ل لها ثم
عر�ضه لنقد الزمالء جتربة ثرية وتدريبًا مبكرًا على مزاولة العمل
العلمي ،ومل يكتف �أ�س ��تاذنا بهذا بل كلفنا قراءة كتب تتعلق ببع�ض
الق�ض ��ايا املهم ��ة يف تاريخ ال�ش ��عر اجلاهلي فقر�أنا كتاب م�ص ��ادر
ال�ش ��عر اجلاهلي لنا�ص ��ر الدين الأ�س ��د ،وقر�أنا ما كتبه طه ح�سني
وغريه عن ق�ضية االنتحال ،ومن �أهم التجارب العلمية املبكرة التي
عر�ضنا لها �أ�س ��تاذنا تكليفه لنا ب�صنع معجمات مفهر�سة لدواوين
خمتارة من ال�ش ��عر اجلاهل ��ي وكان علينا �أن نفهر�س ��ه كلمة كلمة،
ف�ص ��نعت معجمًا لديوان ام ��رئ القي�س ،و�أذكر �أن الغامدي �ص ��نع
معج ��م دي ��وان �أو�س بن حجر .كان ل�ص ��نع املعجم �أث ��ره يف تدريبنا
على دقة العمل والت�صنيف وال�صرب على العمل ال�شاق .كان �أ�ستاذنا
م ��ع لطفه ودماثة خلقه حازمًا� .أذك ��ر �أنني ت�أخرت عن حتليل بائية
ذي ال ُّرمّة:
مَا بَالُ عَ ْينِكَ مِ ْنهَا المْ َا ُء َينْ�سَ كِبُ *** َك�أَ َّن ُه مِ نَ كُلى َمفْرِ َّي ٍة �سَ رِ بُ
كانت االختبارات النهائية على الأبواب ،وكنت �أريد االن�ص ��رف
�إىل اال�س ��تعداد له ��ا ،فرجوت ��ه �أن يقيلني من حتليل الق�ص ��يدة وقد
رف�ض ��ا باتًا ،ثمّ �إين دفعت بزميلي
كانت �آخر التكاليف؛ ولكنه رف�ض ً
الغامدي �أن يتو�س ��ط لديه ف ��رده ردًّا حازمًا ،فوجدت نف�س ��ي ملزمًا
بذل ��ك التحليل ،فكان �أكرث ما كتبت توفيقًا ب�ش ��هادة �أ�س ��تاذي الذي
وجه طالبه الذين خلفونا �إىل قراءته.
ويظل �أ�ستاذنا مو�ضع الإعجاب والتقدير ،فهو من �أكرث املهتمني
بالعربية املنافحني عنها احلاملني همومها امل�شاركني بفعالية بكل ما
من �ش�أنه تطوير در�سها ،وهو مثابر على متابعة امل�ؤمترات وامل�شاركة
فيها ،وح�ضور الندوات والتعقيب مبا يرثي جوانب مو�ضوعاتها ،فما
ح�ض ��رت له حما�ض ��رة �أو �س ��معت له تعقيبًا �إال وازددت منه معرفة،
وتعلمت منه �ش ��يئًا جديدًا ،فال زال اهلل منعمًا عليه بال�صحة ونافعًا
به العربية ،و�أهلها.

أس�تاذنا العامل اجلليل الدكتور ال�ضبيب
مل بح ٌر من �أي النواحي �أتيته ،فهو
�أ�ستا ٌذ عا ٌ
لغ ��وي �أديب حمق ��ق مرتجم �ش ��اعر وقل �أن
جتتمع هذه ال�صفات �إال يف �أمثاله.
رافقته يف احل�ض ��رِ وال�سفرِ فعرفته عن
قرب ،وكنت دائمًا امل�ستفيدَ من علمه وخلقه؛
ال �أذكر �أنه �أ�شكل عليَّ �شي ٌء يف ق�ضية علمية
و�س�ألته عنها �إال وجدت الإجابة عنده .واليوم
وخمي�سية �شيخنا ،عالَّمة اجلزيرة ،املرحوم
حمد اجلا�س ��ر تكرمه ببع�ض ماي�ستحق �أجد
�أن نف�س ��ي تواق ��ة للم�ش ��اركة يف تك ��رمي هذا
العامل اجلليل رغم �أنها م�شاركة املُقِلِّ .
لق ��د ر�أي ��ت �أن �أتوقف عن ��د �أول �أعمال
الدكتور ال�ض ��بيب العلمية يف حقل التحقيق،
وهو كت ��اب الأمث ��ال لأب ��ي فيد ال�سدو�س ��ي،
وهو توقّف �س ��يثبت دون �شك مكانة الدكتور
ال�ض ��بيب يف هذا احلقل ،فال�ضبيب الطالب
الذي يتخ� �رّج لتوه من جامع ��ة ليدز ويلتحق
ب�آداب جامعة الريا�ض (امللك �سعود حاليًا)
يبادر مبا�ش ��رة  -وبثقة الأ�ستاذ اجلاد الذي
ق ��رر �س ��لفًا م ��اذا يري ��د �أن يفع ��ل – ويبد�أ
بتحقيق كتاب الأمثال ويجعله باكورة �إنتاجه
يف حيات ��ه العلمي ��ة� .إن املطل ��ع عل ��ى عم ��ل
الدكت ��ور ال�ض ��بيب يف هذا الكتاب �سَ � � ُيفَاجَ �أ
كما فوجئتُ به ��ذا العمل املتميّز الذي يوحي
�إليك �أن حمققه قد �أم�ضى �سنوات طوال يف
ممار�س ��ة التحقيق لكي يخ ��رج الكتاب بهذا
امل�ستوى من الدقة والإتقان.
ولعل رحل ًة مع عمل الدكتور ال�ضبيب يف
هذا الكتاب تو�ضح بع�ض املق�صود.
يب ��د�أ الباح ��ث عمله مبقدم ��ة قيِّمة عن
تاري ��خ الأمث ��ال العربي ��ة فيب�ي�ن �أنه ��ا مرت
مبراحل ثالث:
الأوىل :كان ��ت عل ��ى �أي ��دي الأخباري�ي�ن
والق�صا�ص بدءًا بعبيد بن �شرية اجلرهمي

*�أ�ستاذ النحو وال�صرف -ق�سم اللغة العربية -
جامعة امللك �سعود

نشرة
الخميسية

امل�شرف العام

�سكرتري التحرير

د .ناصر الحجيالن

ماجد اللحيدان

املحررون
�صالح الزهراين � -إبراهيم عبّود
زهري النجار  -حممــد املقـرمــي

ال ��ذي ن�س ��ب �إليه اب ��ن الندمي كتا ًب ��ا بعنوان
«كت ��اب الأمث ��ال» ،وتبع ��ه بعد ذل ��ك عالقة
الكالب ��ي ال ��ذي �ألَّف كتا ًب ��ا يف الأمثال ،ذكر
ياقوت �أنه يقع يف خم�سني ورقة.
�أم ��ا املرحل ��ة الثاني ��ة :فق ��د انتق ��ل �إىل
االهتمام فيها بالأمثال من �أيدي الأخباريني
�إىل �أيدي اللغويني يف القرنني الثاين والثالث
الهجري�ي�ن حي ��ث �ألَّف ه� ��ؤالء العلم ��اء �أكرث
من ع�ش ��رة كتب يف الأمث ��ال – قام الدكتور
ال�ض ��بيب بر�صدها – بد ًءًا بكتاب �أبي عمرو
ابن الع�ل�اء ( ت 145ه� �ـ) وانته ��ا ًء بكتاب
ابن ال�سكّيت (ت 243هـ).
ولعل �أهمية كتاب �أبي فيد (ت 198هـ)
�أنه –م ��ع �آخر -العمالن الوحي ��دان اللذان
و�صال �إلينا من م�ؤلفات هذه املرحلة.
ث ��م ت�أتي املرحل ��ة الثالثة :وه ��ي مرحلة
اجلم ��ع واملزج ب�ي�ن ماجاء عن ��د الأخباريني
واللغوي�ي�ن ،وت�ص ��نيفه يف مو�س ��وعات عامة
مت َّي ��زت بالرتتي ��ب والتن�س ��يق مث ��ل كت ��اب
«جمه ��رة الأمث ��ال» للع�س ��كري (ت 395هـ)
و»جمم ��ع الأمث ��ال» للمي ��داين (ت 518هـ)
و»امل�ستق�ص ��ى» للزخم�ش ��ري (ت 538ه� �ـ)
وهذه الكتب – كما يقول الدكتور ال�ضبيب-
تع� � ُّد جممعًا لأمث ��ال العرب من ��ذ اجلاهلية
حتى القرن ال�ساد�س.
ث ��م ينتق ��ل بع ��د ه ��ذا التاري ��خ للأمثال
العربية �إىل احلديث عن �أبي فيد ال�سدو�سي
وع ��ن مكانت ��ه العلمي ��ة و�ش ��يوخه فيذكر �أن
م�ؤرجً ا جاء من البادية ولي�س ��ت لديه معرفة
ما بالقيا�س يف العربي ��ة بل كانت معرفته له
معرفة قريح ٍة ؛ وهذا مما يجعل الدار�س�ي�ن
واملتخ�ص�ص�ي�ن يثقون بقراءة م�ؤرج للأمثال
بخا�صة ،واللغة والرتاث بعامة.
ي�ض ��اف �إىل ذل ��ك تتلمذه عل ��ى اخلليل
ابن �أحمد يف الب�ص ��رة حت ��ى عُ َّد ثالث ثالثة
م ��ن تالميذ اخلليل بعد الن�ض ��ر بن �ش ��ميل
و�سيبويه.
ولع ��ل م ��ن املثري يف
م�ؤل ��ف ه ��ذا الكتاب هو
ا�س ��مه وكنيته «م�ؤرج� ،أبو
فيد» ويبدو �أن هذا اال�سم
وه ��ذه الكني ��ة مل يكون ��ا
مثريين ل ُقرَّا ِئ ِه فح�س ��ب ،بل
�إن امل�ؤلف نف�س ��ه –كما يقول
أح�س
الدكتور ال�ض ��بيب -قد � َّ
مب ��ا فيهم ��ا م ��ن غراب ��ة دعته
�إىل تف�سريهما �إذ قال« :ا�سْ مِ ي
م�ؤرج ،والعرب تقول� :أرجتُ بني
القوم و�أر�شتُ  :حر�شتُ !
و�أن ��ا �أب ��و َف ْي ��دٍ  ،وال َف ْي� �دُ :ورد
الزعفران» !
ول ��و توجهنا �إىل حتقيق الدكتور
ال�ض ��بيب لن� ��ص الكت ��اب لوجدن ��اه
يعتني ب ��ه عناي ��ة فائقة ،فيذك ��ر �أو ًال

الت�صوير

الت�صميم والإخراج

أحمد الخولي

أحمد ربيع

*د .عبدالعزيز المانع

عناية النا�س ��خ ال�ش ��ديدة ،يف �ضبط الن�ص،
والتفري ��ق ب�ي�ن املعج ��م واملهم ��ل ،والت�أكي ��د
على ع ��دم اختالط هذه احلروف باحلروف
امل�ش ��ابهة له ��ا ،ث ��م يتح ��دث ع ��ن طريق ��ة
ر�س ��م احل ��روف وعالم ��ات امل ��د والهمزات
واحل ��ركات يف املخطوط�.أم ��ا منهج ��ه يف
الكتاب فال �شك �أن الدكتور ال�ضبيب قد �آزر
م ��ايف الكتاب م ��ن دقة يف ال�ض ��بط بدقة يف
القراءة والتخريج لكل م ��ا�أورده �أبو فيد من
لغة �أو �ش ��عر �أو رجز �أو ق�ص�ص �أو غري ذلك،
معتمدً ا -اعتم ��اد الدقيق يف التحقيق -على
كتب اللغة وكت ��ب الأمثال والنوادر والغريب،
وكت ��ب الأدب مطبوعه ��ا وخمطوطه ��ا وذكر
االختالف بني مايف هذه امل�ص ��ادر وما�أورده
�أب ��و فيد يف الأمثال ،كم ��ا عمد �إىل الرتجمة
نا�ص ��ا بثقة
للأع�ل�ام املجهول ��ة يف الكت ��اب ًّ
العامل عن عدم عث ��وره على بع�ض املجاهيل
م ��ن الأع�ل�ام ال ��واردة يف الكت ��اب كم�ش ��رد
الأقران ال�سدو�سي و�أبي دو�ست.
�إ�ض ��افة �إىل ذلك فقد عمد �إىل ال�ش ��رح
اللغ ��وي جل�ل�اء غوام� ��ض اللغ ��ة يف الكتاب
ثم ختم الكتاب بت�س ��عة فهار�س :للم�ص ��ادر
واملراج ��ع ،والأمث ��ال ،والآي ��ات القر�آني ��ة،
والأحادي ��ث النبوي ��ة ،وال�ش ��عر ،واللغ ��ة،
والأعالم ،والأماكن ،واملحتويات.
ب ��كل ه ��ذه العناي ��ة خ ��رج ه ��ذا الكتاب
ال�ص ��غري يف حجم ��ه الكب�ي�ر يف مكانت ��ه
وقدره مثا ًال للتحقيق العلمي الر�ص�ي�ن الذي
يحت ��ذي به طالب التحقيق يف املنهج والدقة
والإحاط ��ة والتمك ��ن م ��ن �إدراك كنه الن�ص
املحق ��ق� .إن �إخ ��راج الدكتور ال�ض ��بيب لهذا
الكت ��اب يف بداية حيات ��ه العلمية ليدل داللة
وا�ض ��حة عل ��ى متكنه من اللغ ��ة والأدب منذ
�س ��نوات الطل ��ب املبكر �إذ الميك ��ن �أن يكون
ق ��د اكت�س ��ب كل ه ��ذه الثقافة من درا�س ��ته
اجلامعي ��ة �أو العليا ،كما �أنها تدل دون �ش ��ك
على ع�شق وا�ضح لتلك اللغة و�آدابها �صاحبه
منذ �ش ��بابه .لعل من الطريف �أن ين�شر هذا
العم ��ل العلم ��ي الأول للدكتور ال�ض ��بيب �أول
م ��رة يف العدد الأول من جمل ��ة كلية الآداب
بجامعة الريا�ض! رعى اهلل �أ�س ��تاذنا اجلليل
و�أمد يف عمره وزاده توفيقًا و�صحة و�سعادة.
*�أ�ستاذ الأدب العربي القدمي بجامعة
امللك �سعود  -ورئي�س كر�سي عبدالعزيز املانع
للغة العربية و�آدابها

هــاتف2178221 :
فـاك�س2178223:
�ص.ب66225 :

الرمز الربيدي11576 :

بريد �إلكرتوين
info@hamadaljasser.com
tohjcc@gmail.com

ت�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف
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الضبيب العاشق للغة القرآن المناضل من أجل إحيائها
شكرًا ملركز حمد اجلا�س ��ر الثقايف الذي
�أتاح يل فر�صة غالية ثمينة بالدعوة الكرمية
الت ��ي تلقيته ��ا م ��ن الأخ العزي ��ز د .نا�ص ��ر
احلجي�ل�ان لأ�س ��هم م ��ع غ�ي�ري م ��ن الإخوة
الأجالء حمبي ورواد منتدى خمي�س ��ية حمد
اجلا�س ��ر للكتابة عن معايل الأ�ستاذ الدكتور
�أحمد بن حممد ال�ض ��بيب لن�ش ��ر ما ت�سطره
�أقالمه ��م عن ه ��ذا العامل اجلليل يف ن�ش ��رة
اخلمي�س ��ية الت ��ي ت�ص ��در ع ��ن مرك ��ز حمد
اجلا�سر الثقايف.
لق ��د كنت وم ��ا زلت �أحترق �ش ��وق ًا لأعرب
عما يجي�ش ب�صدري من حب وتقدير و�إعجاب
مبع ��ايل الأ�س ��تاذ الدكت ��ور �أحم ��د ابن حممد
ال�ض ��بيب ،وقد قبلت تلك الدعوة الكرمية لأن
�أديل بدل ��وي م ��ع �أحبائي من حمب ��ي الدكتور
ال�ض ��بيب ووجدت يف نف�س ��ي رغب ��ة ملحة ب�أن
�أرد لأ�ستاذنا اجلليل بع�ض ما يفر�ضه الواجب
عل ��ي وعلى جميع من التقى ب ��ه وانتفع بفي�ض
علمه الزاخر مما يحت ��م علينا جميع ًا توقريه
وتكرمي ��ه وف ��اء ل�شخ�ص ��ه املعط ��اء و�إج�ل�ا ًال
وتثمين� � ًا جلهوده اخل�ي�رة ومواقفه امل�ش ��هودة
يف تعظيم �ش� ��أن لغة القر�آن الك ��رمي ،ودعوته
لإعالء �ش�أنها و�إعادة جمدها ورونقها بعد �أن
تنك ��ر لها �أهله ��ا وتخلوا عنه ��ا .وكان ال بد �أن
�أ�س ��هم بجهد املقل وزاد الفقريتقدير ًا للقامة
ال�ش ��اخمة الع ��امل اجللي ��ل الأ�س ��تاذ الدكتور
�أحم ��د ال�ض ��بيب ،فل ��م �أ�ش� ��أ �أن �أرد الدع ��وة
الكرمية التي تلقيتها من الأخ الدكتور نا�ص ��ر
احلجيالن للكتابة عن هذه ال�شخ�صية الفذة.
لق ��د ت�ش ��رفت باللق ��اء مبعايل الأ�س ��تاذ
الدكتور �أحمد بن حممد ال�ضبيب يف خمي�سية
اجلا�س ��ر التي ميثل �أ�ستاذنا اجلليل بحق �أحد
�أعمدته ��ا الرا�س ��خة ومفكريه ��ا ومتحدثيه ��ا

الأجالء �ض ��من كوكبة م ��ن املفكرين والأدباء
ال ��ذي �أث ��روا ذلك املنت ��دى العريق بع�ص ��ارة
فكره ��م ورحيق مداد �أقالمهم ،فكان املنتدى
منذ �أن �أ�س�س ��ه �شيخنا اجلليل املغفور له ب�إذن
اهلل ال�ش ��يخ حم ��د اجلا�س ��ر وم ��ا زال من ��ارة
من من ��ارات الثقافة والعل ��م  ،ومنرب ًا للكلمة
ال�ص ��ادقة والبح ��ث الر�ص�ي�ن والأدب الراقي
واحلوار اله ��ادف البناء دومنا �إ�س ��فاف مما
جعل �أفئدة �أهل الفكر والثقافة والفن والأدب
يف مدين ��ة الريا� ��ض تهوي �إليها وتر�ش ��ف من
معني علمها و�أدبها،
�إن القرب من معايل الأ�س ��تاذ الدكتور
�أحم ��د بن حممد ال�ض ��بيب يتيح ملن يحظى
بتلك ال�س ��انحة التعرف على �إن�س ��ان متميز
ب ��كل م ��ا حتم ��ل الكلم ��ة م ��ن معن ��ى ،فه ��و
املتح ��دث اللبق والعامل املفكر وال�شخ�ص ��ية
املحبوبة القريبة �إىل النفو�س .لقد ازدادت
معرفت ��ي مبعالي ��ه و�إعجاب ��ي ب�شخ�ص ��يته
عندما حظيت ب�أن �أك ��ون قريب ًا منه عندما
�س ��افر �ض ��من �ص ��فوة خمت ��ارة م ��ن �أدباء
ومفكري خمي�سية ال�ش ��يخ حمد اجلا�سر يف
رحلتهم �إىل حمافظة ح�ض ��رموت لاللتقاء
ب�أ�ش ��قائهم من الأدباء و�أهل الفكر والثقافة
يف حمافظ ��ة ح�ض ��رموت ،فقد �ش ��رفنا مع
الإخوة الأجالء باال�ستجابة للدعوة املقدمة
له ��م م ��ن الأخوي ��ن ال�ش ��يخ املهند� ��س عبد
اهلل �أحمد بق�ش ��ان وال�ش ��يخ عبداهلل �س ��امل
باحمدان ،فجاءت اال�ستجابة الكرمية منهم
لتلك الدعوة تعبري ًا وجت�سيد ًا مل�شاعر احلب
والت�آخ ��ي والو�ش ��ائج احلميم ��ة الت ��ي تربط
بني ال�ش ��عبني يف البلدين ال�شقيقني وتعميق ًا
للعالقات وال�ص ��داقات احلميمة التي تربط
بني �أبناء ح�ض ��رموت و�أهله ��م من مواطني

اململك ��ة العربية ال�س ��عودية ،وتف�ض ��ل الوفد
الكرمي من خمي�س ��ية حمد اجلا�سر بتج�شم
م�ش ��اق ال�سفر لاللتقاء ب�أهلهم وحمبيهم يف
ح�ض ��رموت فقد تركت تلك الزي ��ارة �أثرها
الطيب وذكراها العطرة يف نفو�س اجلميع.
لق ��د ت�ش ��رفت جملة �ش ��عاع الأم ��ل التي
ت�ص ��در يف حمافظة ح�ضرموت بن�شر كلمات
مع ��ايل الأ�س ��تاذ الدكت ��ور �أحم ��د بن حممد
ال�ض ��بيب املعربة ع ��ن م�ش ��اعره وانطباعاته
عن اللقاء ب�أدباء ح�ضرموت ،وعرب فيها عن
نظرت ��ه املتفائلة مل�س ��تقبل العالقات الثقافية
ب�ي�ن الأدب ��اء يف البلدي ��ن ال�ش ��قيقني اململكة
العربي ��ة ال�س ��عودية واليمن ،فكان ��ت عبارته
التي ختم بها حديثه للمجلة حتمل يف ثناياها
الأم ��ل والتفا�ؤل عن واقع امل�ش ��هد الثقايف يف
اجلزي ��رة العربي ��ة وا�ص ��ف ًا �إياه ب�أنه م�ش ��هد
متحفز نحو الأف�ض ��ل و�أنه يحت ��اج �إىل بع�ض
الوقت حتى يكون م�ش ��هد ًا متكام ًال بني جميع
�أجزاء الوطن العربي.
ولقد �أ�س ��عدين معايل الأ�س ��تاذ الدكتور
�أحم ��د بن حممد ال�ض ��بيب كثري ًا و�ش ��رفني
بتق ��دمي ورق ��ة علمي ��ة يف منت ��دى ثلوثي ��ة
باحم�سون الثقايف يف الأم�سية التي خ�ص�صها

املنتدى لتكرمي معايل الأ�ستاذ الدكتور نا�صر
الدي ��ن الأ�س ��د بعن ��وان (ق ��راءة يف املنه ��ج
العلمي للدكتور نا�ص ��ر الدين الأ�سد) .فكان
�إ�سهامه بتلك الورقة وم�شاركته لنا يف تكرمي
وتقدير معايل الأ�س ��تاذ الدكتورنا�صر الدين
الأ�س ��د لفتة بارعة من لدنه ودعم ًا وت�شجيع ًا
ملنتدى الثلوثية .و زادين ت�شريفه يل وحتدثه
يف ذلك احلف ��ل حب ًا وتقدير ًا وحب� � ًا له ،فقد
مل�س ��ت من رواد منتدانا جميع ًا تلك امل�ش ��اعر
الفيا�ض ��ة باحل ��ب ل�شخ�ص ��ه الك ��رمي ومدى
التقدير واالحرتام الذي يكنونه له.
�إننا نعرف معايل الأ�ستاذ الدكتور �أحمد
بن حممد ال�ضبيب من خالل موقعه كع�ضو يف
جمل�س ال�شورى ،وكمدير جلامعة امللك �سعود
بالريا�ض فيما �س ��بق ،وكع�ضو يف جممع اللغة
العربي ��ة وك�أدي ��ب ومفكر ،وكمهت ��م بالرتاث
من خالل حر�صه على التحقيق والتنقيب يف
م ��ا احتوته املكتبات من ن ��وادر املخطوطات،
وكعامل وباحث لغوي ال ي�ش ��ق له غبار ،ع�ش ��ق
اللغة العربية ونذر نف�س ��ه خلدمتها تدري�س� � ًا
وتعليم� � ًا وبحث� � ًا وت�أليفاً ،و�ش ��رع �س ��نان قلمه
مدافع� � ًا عنها وحامي ًا لها م ��ن التغريب ومن
دعاة العامية من �أدعياء الأدب الذين حملوا
معاول الهدم والإف�ساد للغة الر�صينة ال�سليمة
مبحاوالتهم الدءوبة لإ�ضعافها و�إبعاد النا�س
عنها م ��ن خالل �أعماله ��م الهابطة املقروءة
واملرئية وامل�سموعة ،ف�ش ��اع اللحن والأخطاء
النحوية والإمالئية حتى ممن يح�س ��بون من
النخب املثقفة واملتعلمة.
�إن ما قدمه معايل الأ�ستاذ الدكتور �أحمد
بن حممد ال�ضبيب خالل �سنوات عمره احلافلة
بالعطاء للغة العربية من رعاية واهتمام ودعوة
�صادقة للعناية بها وتقديرها من خالل جهوده

(الضبيب) ..قيمة وقامة في جامعة القاهرة
وجامعة الملك سعود
يمث�ل مع ��اىل الدكت ��ور �أحم ��د
ال�ض ��بيب قيم ��ة علمي ��ة ممي ��زة
ف ��ى حق ��ل الدرا�س ��ات اللغوية وما
حولها من ج ��دل وحوارات وبحوث
معمق ��ة على م�س ��توى الدرا�س ��ات
اال�ست�ش ��راقية واملرتجم ��ة بق ��در
اهتمامه بالت�ألي ��ف والتحقيق مما
ي�شي مبو�سوعية
عطائه
ا ملنهجي ،
ووقو ف ��ه

يف موق ��ع الدف ��اع عن لغة ال�ض ��اد
الت ��ى طامل ��ا �أل ��ف بها وفيه ��ا � ،إىل
جانب ما ترجمه منها و�إليها .
لعل جانبا من القيمة قد جتلى
يف م�ش ��هد الت�أليف بقدر جتليها يف
ح�ض ��وره �إىل القاهرة وزيارة ق�سم
اللغة العربية و�آدابها وجممع اللغة
العربية ،وال�سيما حني تتزامن
الزيارة مع م�ؤمتر مهم كما
حدث يف ح�ض ��وره امل�ؤمتر
القومي الأول لق�سم اللغة
العربية يف �إطار االحتفال
مبئوية جامع ��ة القاهرة
حي ��ث دار امل�ؤمتر حول
جه ��ود �أعالم الق�س ��م
ورواده يف تطوي ��ر
مناهج درا�سة الأدب

العربي يف مائة ع ��ام  ...حيث بد�أ
ح�ضور الأ�س ��تاذ الدكتور ال�ضبيب
م�ؤ�ش ��ر ًا من م�ؤ�ش ��رات دعم جناح
امل�ؤمتر ،وكان ��ت مداخالته عالمة
دال ��ة على �إحدى �إ�ش ��ارات التوفيق
م ��ن خ�ل�ال لغة الع ��امل وتوا�ض ��عه
اجل ��م م ��ع �أ�ص ��الة املنه ��ج ودقته،
وعم ��ق الر�ؤية و�ص ��حة الفكر ورقي
م�ستوى احلوار.
يظ ��ل عط ��اء الدكت ��ور �أحمد
ال�ض ��بيب مبثاب ��ة ك�ش ��ف منهجي
يعك�س �صورة من �أ�صالة ا�ستيعابه
للم ��وروث م ��ن منظ ��ور الإحي ��اء
واحل ��وار والتفاع ��ل ،م ��ع الوع ��ي
الفاع ��ل باملناه ��ج املعا�ص ��رة
ل�ص ��ناعة م�ش ��روع م�س ��تقبلي
ناه�ض يحكي ف�ص�ل�اً من ف�صول
جتديد القدمي ،وت�أ�صيل املعا�صر،
وهذا هو حمك التحدي احلقيقي
الذي حتافظ عليه القامة العلمية
حني ت�ص ��ل �إىل القمة ،وبذا يبدو
عطاء القيم ��ة والقامة من خالل
موقع الدكتور ال�ضبيب على القمة
�ص ��ورة متجددة للمثق ��ف العربي
املو�س ��وعي عرب منتدي ��ات الفكر
والأدب و�آلي ��ات احلوار ومقدراته
بال�ش ��كل احل�ض ��ارى الذى ينبغي

�أن تتعلم ��ه الأجي ��ال اجلدي ��دة
من ��ه ا�س ��تكماال مل�س�ي�رة عطائ ��ه
الرث يف كل املنا�ص ��ب التي توالها
م ��ن رئا�س ��ة الق�س ��م الأكادميي،
�إىل العم ��ادة ،وتتويج� � ًا ب� ��إدارة
جامع ��ة املل ��ك �س ��عود العريق ��ة.
لع ��ل من ح�س ��ن الطال ��ع �أن يكون
الدكت ��ور ال�ض ��بيب واح ��د ًا م ��ن
�أمل ��ع خريج ��ي جامع ��ة القاه ��رة
ليظل ا�سمه م�ض ��يئا فيها ،ولتظل
�س ��معته الطيب ��ة دوم ��ا مت�ألق ��ة
يف �س ��ماء اجلامع ��ة الأم الت ��ي
خرج ��ت الأجيال من حم ��اة اللغة
و�أ�س ��اطني الفكر و�أع�ل�ام الأدب.
جمع الدكتور ال�ضبيب بني موقعه
العلم ��ي والإداري بجامع ��ة املل ��ك
�س ��عود وموقعه العلمي املتجدد يف
م�ؤمترات جامعة القاهرة وجممع
اللغ ��ة العربي ��ة مبا يعمق ج�س ��ور
العالقة امل�ص ��رية ال�س ��عودية من
واقع عطاء متجدد ،وفكر خ�صب،
وعل ��م نا�ض ��ج ومنه ��ج بن ��اء مب ��ا
ي�ستحق كل الإ�شادة وكل التقدير .
د .مي يوسف خليف

رئي�سة ق�سم اللغة العربية

و�آدابها كلية الآداب جامعة القاهرة

*د .عمر بامحسون

اجلب ��ارة يف ه ��ذا اجلان ��ب ودفاع ��ه
امل�س ��تميت عنه ��ا ،وتفا�ؤله وتطلع ��ه وحلمه ب�أن
تزه ��و وتزده ��ر وتع ��ود �إىل �س ��ابق جمدها لغة
ح�ض ��ارة وعل ��م ،ولغ ��ة �أدب رفي ��ع و�ش ��عر رائع
وخالد ،ولغة بالغة وف�ص ��احة وفن رفيع ،ولغة
جميل ��ة حي ��ة ق ��ادرة عل ��ى التجدد وا�س ��تيعاب
ومواكبة التط ��ورات العلمي ��ة ،و�إن حلمه وهمه
وحما�س ��ه ال�ش ��ديد ودعوت ��ه القوي ��ة للتم�س ��ك
باللغة العربية وعمله عل ��ى �إحيائها وجتديدها
هو ما �أك�سبه احلب والتقدير وامتلك به �شغاف
القلوب فخلد ا�س ��مه يف وج ��دان اجلميع ممن
ي�شاركونه حب لغة القر�آن.
�شكر ًا ملركز حمد اجلا�سر الثقايف الذي
درج على تكرمي مثل هذه القامات ال�شاخمة
مم ��ن ا�س ��هموا يف خدم ��ة العل ��م ،و�ش ��كر ًا
ملنتدى خمي�س ��ية اجلا�س ��ر ومركزها الثقايف
حلر�ص ��هم على توثيق هذه املنا�سبة ال�سعيدة
بن�ش ��رها يف ن�ش ��رة اخلمي�س ��ية ،ف� ��إن معايل
الأ�س ��تاذ الدكتور �أحمد بن حممد ال�ض ��بيب
�أه ��ل للحفاوة والتكرمي� ،أمد اهلل له يف عمره
لتق ��دمي املزيد من العطاء ووفقه اهلل خلدمة
اللغة العربية و�إعالء �ش�أنها.
*م�ست�شار قانوين

كتاب الأمثال ال�صادر عن بيوت ال�شعر
ت�أليف� :أبي عبداهلل حمزة بن احل�سن
الأ�صفهاين (ت بعد )351
حتقيق :د� .أحمد بن حممد ال�ضبيب

يتحدث الكتاب عن الأمثال واحلكم
الت ��ي وردت �أ�سا�سً ��ا يف ال�ش ��عر� ،إال �أن
امل�ؤل ��ف خ ��رج عن مق�ص ��ود كتابه بتخ�صي�ص ��ه الكتاب ال�س ��اد�س
للأمثال املختلفة الفنون من املنظوم واملنثور؛ حيث جعل الف�ص ��ل
الثاين من الباب ال�ساد�س لأبيات �صادرة عن �أمثال النرث ،ثم يتبع
ذلك يف الف�ص ��ل الثالث م ��ن الباب ذاته لأمثال �س ��ارت عن �أفواه
مل ��وك الفر�س مل يعرث عليها �ش ��عرًا ف�أثبتها نرثًا ،منها حكم نرثية
فار�سية.
ق�س ��م امل�ؤلف كتابه �سبعة �أبواب ،حتوي ت�سعة وخم�سني ف�صالً،
َّ
ثم �أتبعها بف�صل منفرد ليكون عدد الف�صول �ستني ف�صالً.
يتميز الكتاب بالأ�س ��لوب ال�س ��هل يف الكتاب ��ة ،وهذا ما متيز به
امل�ؤل ��ف يف م�ؤلفاته عامة� ،إ�ض ��افة �إىل ح�س ��ن الرتتيب واملقارنات
ال�ش ��ائقة .يبلغ ما جمعه امل�ؤلف يف �أبواب كتابه من �أمثال ال�ش ��عر،
�س ��وى ما يف املقدمة 5464 ،مثالً� ،إال �أن امل�ؤلف مل ين�س ��ب �ش ��يئًا
منه ��ا عل ��ى الإطالق ،وهذا ما زاد العبء عل ��ى املحقق؛ �إذ مل يكن
امل�ؤلف مهتمًا بن�سب ال�شعر �إىل قائله� ،إمنا كان همه �أن يورد ال�شعر
على ال�ص ��ورة التي يعرفه ��ا .لقد بذل املحقق جهدً ا كبريًا و�ش ��اقًا
يف حتقي ��ق هذا الكت ��اب و�إخراجه لنا يف �أبهى �ص ��ورة بعد �أن كان
(خمطوطة) غري وا�ض ��حة املعامل ،هذا ف�ض�ل�اً عما بها من الزلل
وال�س ��هو واخلط� ��أ فكان عليه �أن (ي�ص ��حح وي�ض ��بط ويرتب) تلك
املخطوط ��ة وين�س ��ب �أبياتها �إىل قائليها مع تنظيم دقيق وفهر�س ��ة
قيمة ومفيدة ،و�شاملة للكتاب(فهر�س الأحاديث النبوية ،وفهر�س
الق ��وايف ،وفهر�س الأعالم ،وفهر�س املحتويات) ،وهذا الكتاب من
القطع املتو�سط ،ويقع يف 902د� vصفحة �شاملة للفهار�س.
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ت�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف

أثر الكثرة الكاثرة من حملة الدكتوراه «ضعيف جدًا»  ..د.الضبيب لـ «الخميسية»:

عالقتي بالعالمة الشيخ حمد الجاسر
"قديمة" ..وأنا ابنه الروحي
توىل منا�صب �إداري��ة وتدري�سية عديدة  ،وهو
علم من �أعالم الثقافة والأدب ،م�شارك بفكره
يف �صياغة القوانني حتت قُبة «ال�شورى»  ،ويُعد
• توليتم منا�صب تدري�سية و�إدارية
كثرية ،ف�أيها كان �أقرب �إىل نف�سك؟
 التدري�س من �أق��رب ه��ذه الوظائف�إىل نف�سي ،لكني وج��دت نف�سي يف كل
املنا�صب التي توليتها ،و�أحببتها.

نف�سه «االب��ن ال��روح��ي» لل�شيخ العالمة حمد
اجلا�سر ،ويُعد العالمة «حمد اجلا�سر» والده
الثاين ..التقيناه ،ف�أحتفنا بهذا احلوار:

منهج ،وما تعلموا معه من نظم وتقاليد
جامعية يف تلك البالد املتقدمة .وكان
يف ذهن كل عائد �أن يجعل من اجلامعة
�صرحا للعلم ي�ضاهي م��ا ه��و موجود
يف ال�ب�لاد التي ن��ال منها الدكتوراه،
وي�ست�شعر يف نف�سه واجب ًا عليه لوطنه �أن
يقدم له ع�صارة علمه وجتربته .هكذا
كان �شعورنا ،وهذا ما عملنا من �أجله
بعدما عدنا �إىل �أر�ض الوطن.
�أما الآن ف�إن الإن�سان ي�شاهد �أعدادا
ه��ائ �ل��ة م ��ن ال �ب �� �ش��ر حت �م��ل �شهادة
ال��دك��ت��وراه ،ب�ع����ض ه ��ذه ال�شهادات
حقيقي ينتمي �إىل جامعات عريقة،
ي�ع�م��ل م�ع�ظ��م ح��ام�ل�ي�ه��ا يف ال�سلك
الأك��ادمي��ي ،وبع�ضها �شهادات وهمية
�أو �شبه وهمية� ،أخ��ذت من جامعات
جت��اري��ة همها احل�صول على �أم��وال
م�شرتي ال�شهادات دون فائدة علمية،
وغاية حامليها الأوىل والأخرية الوجاهة
االجتماعية ،وو�ضع حرف ال��دال �أمام
اال�سم ،فهي �شهادات خاوية من معناها
ال�سامي ،وخالية من م�ضمونها العلمي،
ال��ذي ي�ضع حاملها يف �صف الباحثني
وامل�ف�ك��ري��ن ال��ذي��ن يحتاجهم الوطن
والب�شرية للتقدم والرقي .لذلك ف�إننا
جند �أن �أث��ر ه��ذه الكرثة الكاثرة من
حملة ال��دك�ت��وراه االجتماعية �ضعيف
ج���داً ،ب��ل رمب��ا �أ� �ض��ر مب�سريتنا نحو
التقدم والنمو �أكرث مما نفع.

• مباذا حتتفظ ذاكرتكم من مواقف
خالل الأعمال التي توليتموها؟
 كثرية هي املواقف التي يتعر�ض لهاالإن�سان يف حياته ،وبخا�صة �إذا كان
م���س��ؤوال ،فكيف �إذا ك��ان م�س�ؤوال عن
�أع�ضاء هيئة تدري�س كل واحد يعد نف�سه
بحق -زمي ًال ونداً ،ب�صرف النظر عناملوقع القيادي� .أذكر موقف ًا �-إ�صالحياً-
ا� �ص �ط��دم��ت ب� ��ه م ��ع �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س عندما كنت وكي ًال للجامعة
ل �ل��درا� �س��ات ال�ع�ل�ي��ا وال �ب �ح��ث العلمي
ورئي�س ًا للمجل�س العلمي ،فقد �أعدت
النظر يف قواعد ترقية �أع�ضاء هيئة
التدري�س وجعلتها �أكرث جدية ،م�ستنريًا
مب��ا ي�ح��دث يف اجل��ام �ع��ات املتقدمة.
وكعادة كل �إن�سان ا�ست�سلم لقواعد كانت
�سهلة و�شبيهة باملجانية مل يتقبل كثري
من �أع�ضاء هيئة التدري�س ذلك ،وكانت
بيني وبينهم نقا�شات انتهت ب�إقرار هذه
القواعد يف املجل�س العلمي ،الذي كان
مكون ًا من نخبة رفيعة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س املميزين ،املخل�صني ملهنتهم،
و�أ�صبحت ق��واع��د الرتقية يف جامعة
امل�ل��ك �سعود م�ث��ا ًال ُي�ح�ت��ذى يف معظم
• ح���ظ���ي���ت ج����ام����ع����ة امل����ل����ك �سعود
اجلامعات يف اململكة واخلليج.
مب����ع����ظ����م ج�����ه�����ودك�����م الأك������ادمي������ي������ة
• �أن��ت��م م��ن �أوائ�����ل م��ن ح�����ص��ل على والإداري��������������ة ،ف��ك��ي��ف ت���رون���ه���ا الآن؟
ال���دك���ت���وراه يف امل��م��ل��ك��ة ،م���ا �شعوركم  -ج��ام��ع��ة امل� �ل ��ك �� �س� �ع ��ود ،جامعة
�آن��ذاك؟ وما ر�أيكم يف كرثة احلاملني حم�ظ��وظ��ة� ،أ�س�ست وهلل احل�م��د على
�أ�س�س ثابتة م��ن اجل��دي��ة واالن�ضباط
لها الآن؟
 عندما تخرجنا كانت الدكتوراهع ��زي ��زة ،لأن ال �ب �ع �ث��ات ك��ان��ت يف
ب��داي�ت�ه��ا ،وك��ان��ت احل��اج��ة ما�سة
لإعداد جيل من �أ�ساتذة اجلامعة،
ك��ي ي �ق��وم��وا ب��ال �ت��دري ����س فيها،
و�إدارة � �ش ��ؤون �ه��ا .ك��ان الهدف
وا�ضحاً ،وك��ان املبتعثون جميع ًا
ي�شعرون ب�أنهم جمندون لتحقيق
ه��ذا ال �ه��دف ،وع�ن��دم��ا ذهبوا
�إىل اخل ��ارج وع� ��ادوا بخربات
وجت��ارب ج��دي��دة ،وم�شاهدات
ع��دي��دة عاي�شوها يف الغربة،
ح��اول��وا تطبيق ما تعلموه من

الأك��ادمي��ي ،ومل حتد عن هذا الطريق
يف جميع العهود ،مل تت�ساهل يف �إعطاء
ال�شهادات ،وال فتح �أب��واب الدرا�سات
العليا ،وال الرتقيات العلمية .لأنها كانت
دائما حت�سب الأم��ور مبقيا�س حتقيق
معايري اجلودة ،التي ت�ضاهي ما يوجد
يف اجلامعات الأجنبية الراقية .والآن
وهي تقفز قفزات نحو التقدم ،وحتقيق
املزيد من معدالت اجلودة ،وذلك لي�س
غريب ًا عليها ،وال على �أبنائها الذين
يقومون عليها ،فتلك طبيعتها ،وذلك
منهجها وقدرها.
• ماذا قدمت لكم التجربة الطويلة
يف جمل�س ال�شورى؟
 جتربة جمل�س ال�شورى جتربة رائعةوعميقة ،فالع�ضو يف املجل�س يطل من
��ش��رف��ة وا��س�ع��ة ع�ل��ى ال��وط��ن ،ي�شاهد
�إجن��ازات��ه وم�شكالته ،وي��راق��ب �أداء
م�ؤ�س�ساته الر�سمية ،يحاول �أن يقدم
احل �ل��ول ل�ل�م���ش�ك�لات ،واالق�ت�راح ��ات
للتح�سني ،هو م�ؤمتر ترتفع فيه الأ�صوات
ملتقية ومتباعدة ،لكن االعتدال غالبا
هو ال��ذي ي�سود .جمل�س ال�شورى يقوم
بعمل ممتاز وبخا�صة �إذا �أح�سن اختيار
�أع�ضائه ،بناء على الكفاية العلمية
والإدارية واخلربة العملية.
• ل��ك��م ع�����ض��وي��ة يف جم��ام��ع لغوية
عربية ،كيف ترون هذه املجامع ،وهل
�أدت مهامها املفرت�ضة؟
 امل�ج��ام��ع ال�ل�غ��وي��ة ال�ع��رب�ي��ة تتجاوزجتربتها الآن الت�سعني ع��ام��ا� ،أن�شئ
�أقدمها (جممع دم�شق) �إبان االحتالل
ال�ف��رن���س��ي ،و�أن �� �ش��ئ امل�ج�م��ع امل�صري
�إبان االحتالل الإجنليزي مل�صر ،وقام

املجمعان ب � ��أداء ر�سالتهما للحفاظ
على اللغة العربية ،والوقوف �أمام املد
الأجنبي وت�شويه اللغة العربية ،ولهما
جهود ملمو�سة يف �سك امل�صطلحات
العلمية م��ن �أج��ل �إق ��دار العربي علة
نقل العلوم احلديثة �إىل اللغة العربية
ب�سهولة وي�سر .والآن تدخل املجامع
العربية يف خمتلف الدول العربية مرحلة
ج��دي��دة ه��ي مرحلة العوملة بهجومها
ال�شر�س على ال�ع��رب�ي��ة ،وع�ل��ى ك��ل ما
هو ثقايف ،من �أج��ل تر�سيخ اال�ستالب
وم�سخ الهوية .ولذلك ف�إن على املجامع
�أن تعيد ح�ساباتها ،و�أن جتدد و�سائلها
و�آل�ي��ات�ه��ا ،و�أن تبتدع مناهج جديدة
م��ن �أج��ل احل�ف��اظ على اللغة العربية
يف ظل الع�صر العوملي ال��ذي اليعرتف
بخ�صو�صيات ال�شعوب وال بهوياتها.
يف ت�صوري �أن اململكة العربية ال�سعودية
مبا متلكه من �إمكانات مادية وتقنية
وب�شرية -هي القادرة على �إن�شاء جممع
للغة العربية ،تتحقق فيه موا�صفات
املجمع اللغوي احل��دي��ث ،ال�ق��ادر على
خ��دم��ة ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة مب��ا يتنا�سب
وامل�ستقبل .فن�أمل �أن يوفق اهلل قادة
بالدنا لتحقيق هذا الأمل الذي يتطلع
�إليه �أبناء الأمة العربية ،والذي �سيكون
من م�آثر هذه البالد ومفاخرها.

ب��ال�ك�لام ن �ظ��ر ًي��ا ،ل�ك��ن ع�ن��د التنفيذ
جتدهم يفعلون العك�س ،فقلوبهم مع
اللغة العربية �أم��ا �سيوفهم فمع اللغة
الأج�ن�ب�ي��ة .ويف ه��ذه احل��ال��ة م��ا على
الإن�سان �إال �أن يربئ ذمته ،و�أن يبلغ قبل
حدوث الكارثة ،ويكون قد �أدى ما عليه
بال�صوت وبالقلب ،مادام �أن اليد غري
قادرة على التغيري.

• بعد �أن كرثت الدرا�سات العليا يف
بالدنا ،كيف ترون �أوجه االختالف يف
الدرا�سات العليا بني ال��دول الأجنبية
والدول العربية؟
 االخ � �ت �ل�اف يف اجل� ��دي� ��ة وحت��دي��دالأه��داف .والدرا�سات العليا يف الغرب
درا�سات تخ�ص�صية يقوم بها ال�شخ�ص
ليح�سن من �إمكاناته البحثية ،فهي وجهة
�إن�سان �شغوف بالعلم ،يريد �أن يلتحق
مب�ؤ�س�سة حتتاج هذا النوع من اخلربات،
�إما جامعة �أو م�ؤ�س�سة بحثية� ،أو غري ذلك.
�أما يف بالدنا فقليل من الدار�سني يلتحق
بالدرا�سات العليا من �أجل هدف بحثي،
�أو لي�ؤدي عمال يقوم على البحث العلمي،
معظم الدار�سني يحاولون احل�صول على
املاج�ستري والدكتوراه من �أج��ل حت�سني
الو�ضع الوظيفي ،وو�ضع ال�شهادة �ضمن
م�سوغات الرتقية ،وبع�ضهم ي�ستخدمها
و�سيلة للربوز االجتماعي .ولذلك كرث
• عُ��رٍ ف��ت��م ب���أن��ك��م م��ن امل��داف��ع�ين عن اخلريجون وندرت الفائدة املرجوة منهم.
ا���س��ت��خ��دام ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة الف�صحى
يف جميع امل���ج���االت� ،إىل �أي���ن و�صلت • ترتبطون مع ال�شيخ حمد اجلا�سر
جهودكم يف هذا املجال؟ وهل �أدت �إىل -رح����م����ه اهلل -ب���ع�ل�اق���ات وذك����ري����ات،
وت��اب��ع��ت��م ه���ذه ال��ع�لاق��ة ح��ت��ى الآن يف
نتائج عملية؟
 �سبق �أن �سئلت ه��ذا ال�س�ؤال فقلت (جملة العرب) ،ومركز حمد اجلا�سرب��أن التجاوب �ضعيف ال يكاد ي�شاهد ،ال���ث���ق���ايف ،ون����دوت����ه اخل��م��ي�����س��ي��ة ،هل
والغريب �أن كثريًا من امل�سئولني يقتنعون تتكرمون بالك�شف عن هذه العالقة؟
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َع َطا ٌء بال َح ْص ِر
�شعر :د .عوض بن حمد القوزي

�ألقيت
حمدهذه الق�صيدة يف حفل ا�ستقبال الدكتور
�أ
جممع بن حممد ال�ضبيب ع�ضوًا عام ًال يف
اللغة العربية بالقاهرة ،يف يوم الأحد 17
�صفر1426هـ املوافق27مار�س 2005م:

 عالقتي بالعالمة ال�شيخ حمداجل��ا���س��ر-رح��م��ه اهلل -عالقة
ق��دمي��ة ،متتد �إىل �أي ��ام الطفولة
الأوىل ،فقد كنت �أراه دائما يزور
وال � ��دي –رحمه اهلل -يف مكة
املكرمة ،و�أحيانا ي�أخذين الوالد
معه لزيارة ال�شيخ حمد يف منزله.
ك��ان��ت ع�لاق �ت��ه ب ��وال ��دي متينة،
فكانا يلتقيان ك�ث�ير ًا �إذا كانا يف
مكة ،ويتبادالن الر�سائل �إذا غاب
�أحدهما عن الآخر ،وكان والدي –
رحمه اهلل -يثني على ال�شيخ كثرياً،
ويحبه ويحر�ص على قراءة بحوثه
التي كان ين�شرها يف �أم القرى �أو
غريها م��ن ال�صحف ال�سعودية.
وكنت �أق��وم ب�ق��راءة ه��ذه البحوث
ل��وال��دي لأن نظره مل يكن ميكنه
من ال�ق��راءة كما يجب .وق��د كتب
ال�شيخ عن والدي –رحمه اهلل -يف
كتابه (�سوانح الذكريات) ,ورثت
هذه املحبة وال�صداقة لل�شيخ من
والدي ،ثم ا�ستحكمت هذه العالقة
–على �أ� �س��ا���س ث �ق��ايف وعلمي–
عندما كربت و�أخذت �أقر�أ لل�شيخ،
و�أن�ح��از له عن اقتناع يف معاركه
املختلفة لثقتي فيه ،وكنت �ألقاه
كثري ًا ف�إذا كان يف الريا�ض غ�شيت
جمال�سه ،و�إذا �سافرت �إىل بريوت
ات�صلت به يف مقر جملة العرب،
وكذلك يف م�صر عندما كان ي�أتي
�إىل ال��ق��اه��رة ،حل �� �ض��ور م�ؤمتر
املجمع كنت �أذهب �إليه و�أفيد من
جل�ساته .ثم جمعتنا ع�ضوية جممع
اللغة العربية يف القاهرة فازدادت
اللقاءات ،و�أ�صبحت �أراه يومي ًا يف
املجمع ويف منزله ،وعندما �أ�صدر
العرب من ب�يروت كنت من �أوائل
ال�سعوديني الذين كتبوا فيها ،وكان
–رحمه اهلل– وا�سع الأف��ق فقد
ن�شر يل بحثا يف نقد �أحد من�شوراته

وهو كتاب (رحلة �إىل بالد جند)
للأديب �آن بلنت .وهو نقد مل يكن
يخلو من بع�ض ال�شدة .كان –رحمه
اهلل– يبادلني الكثري من م�شاعر
امل �ح �ب��ة ،وي�ح�ث�ن��ي ع�ل��ى الكتابة،
ويعدين ابنا روحيا له ،و�أنا كذلك.
• ق�����ال ع��ن��ك��م ال���دك���ت���ور ح�سن
اب����ن ف��ه��د ال���ه���ومي���ل( :ال�ت�راث���ي
املعا�صر) هل توافقونه على هذا
الو�صف ،وما موقفكم من الرتاث
واملعا�صرة؟
 ال��دك��ت��ور ح���س��ن ال �ه��ومي��ل منمفكرينا الذين يهتمون بر�صد الواقع
الثقايف ،وهو ممن يعتد بر�أيه ،و�إذا
كان ما قاله الدكتور ح�سن يت�ضمن
معنى ما �س�أقوله ف�إنني �أوافقه عليه،
�أنا ممن يدعو �إىل النظر �إىل الرتاث
بعيون ع�صرية ،ل�ست من احلرفيني
اجلامدين على الن�صو�ص ،ال �أرى �أن
روح الن�ص �أهم من حرفيته ،وفيما
ع��دا امل�ق��د���س م��ن ال�ك�ت��اب وال�سنة
ف�إنني ال �أعتقد الع�صمة لأي �أحد من
الأ��س�لاف ،و�أرى �أن ب��اب االجتهاد
يجب �أن يفتح على �أو�سع �أبوابه ،و�أن
العلماء يف كل اخت�صا�ص م�ؤهلون
لفتح باب االجتهاد ،والولوج منه �إىل
فقه –يف كل العلوم– ينا�سب احلياة
الع�صرية .كما �أعتقد �أن و�سائلنا
احلا�ضرة من حيث املنهج ،واملواد
العلمية والرتاكم املعريف �أكرث توافرا
مما كان يوجد لدى الأ�سالف.
وهذا ما ي�ؤهل اجلادين منا لولوج
باب االجتهاد.
أسئلة
في دقائق:
• احلكمة التي ترددونها دائما:
«وما �أوتيتم من العلم �إال قليال».
• ال��ع�برة ال��ت��ي خ��رج��ت��م ب��ه��ا يف
احلياة:

هي عربة �أبي الطيب:
ولو كانت الأرزاق ت�أتي على احلجى
هلكن �إذن من جهلهن البهائم
• اجل��وائ��ز التقديرية كافية �أم
نحتاج �إىل الع�شرات منها؟
اجلوائز مظهر من مظاهر الوفاء
اجلميل ،ونحتاج �إىل الكثري منها،
ب�شرط �أن متنح ملن ي�ستحقها.
• ماذا بقي من ذكريات الطفولة
يف مكة املكرمة؟
مل يبق بعد �أن در�ست الآث��ار التي
ول��دت فيها ودرج��ت عليها هناك
�إال املحبة والتعظيم لتلك البقعة
املقد�سة.
• مالذي يزعجكم حقا؟
امل��زع��ج��ات ك �ث�ي�رة ل �ك��ن من
�أهمها يف نظري :انت�شار الت�سيب
وال�لام �ب��االة يف امل�ج�ت�م��ع ،وعدم
االن���ض�ب��اط وف �ق��دان الإح�سا�س
بالزمن.
• ط���رائ���ف م���رت ب��ك��م م���ا زالت
م�سجلة يف الذاكرة حتى الآن؟
م��ن الطرائف �أن�ن��ي عندما كنت
مديرا للجامعة طلب رجل الدخول
�إيل يف مكتبي ،ومل يعط ا�سمه
ملدير املكتب ،قال له :هو يعرفني
مب �ج��رد دخ ��ويل ع�ل�ي��ه ،ن�ق��ل �إيل
م��دي��ر امل�ك�ت��ب ذل���ك ،ف�ق�ل��ت له:
�أدخ �ل��ه .عندما دخ��ل مل �أعرفه،
قلت له من الأخ الكرمي؟ قال �أال
تعرفني؟ �أنا فالن ،ال�شخ�ص الذي
�صدم �سيارتك عند خمابز املختار
يف � �ش��ارع ال�ستني منذ �أك�ث�ر من
ع�شر �سنوات ،فقلت له� :أنت الذي
�أو�شكت �أن تقتل طفلتي ال�صغرية
ليلى وه��ي تهم ب��دخ��ول ال�سيارة
ذلك اليوم ،ولكن اهلل �سلم ،قال:
نعم .وهذه هي العالقة التي بيني
وبينك ،و�أع�ت�ق��د �أن��ك �ستقدرها
وتق�ضي طلبي!!

عَ رف ُت � َ�ك ع ��نْ ُق� �ر ٍْب ،و�إنيِّ ّل ��ذو خُ �ْب�رِْ
عَ َر ْف ُت � َ�ك �إنْ�سَ ��انًا َو ِف ًّي ��ا َ�أ َب ��ا عَ ْم ��رِ و
و َردْتَ ِل َر ْك ��بِ ا َ
خلالدي ��نَ ُمعَاهِ ��دً ا
عَ لىخِ دمَ ِةالف ُْ�صحىفَجئْتَ عَ لىقدْ ِر
و�أَن ��تَ ا ْب ُنه ��ا ُر ِّب ْي ��تَ فِيه ��ا ف�أنْهجَ ��تْ
ب َِك ال� � َّد َّر مِ ��دْ رَارًا وقَد �شُ ��حَّ بالدَّر
و�سَ ��الَتْ َينابي ًع ��ا و َق ��دْ جَ � َّ�ف مَ ا�ؤهَ ��ا
فحَ َّو ْل ��تَ ذَ َ
اك ال َّن ْب َع َن ْهرًا �إِذا يَجرِ ي
خَ دَ مْ ��تَ لِ�سَ ��انَ َّ
ال�ض ��ا ِد ُم ��ذْ ك ْن ��تَ ياف ًع ��ا
وَمَ ا ِزلْتَ تُعطْ يها عَ طَ ا ًء بِال حَ ً�ص ��رِ
رَعَ ْي ��تَ ُ�ص� �رُوحَ ال ِع ْل ��مِ فا ْنداحَ � ِ�ت الدُّجَ ��ا
و�أَ�سَّ �سْ تَ للبحث العميق ُ�صوَى ال�سَّ برْ ِ
و َت ْرع ��ى �شُ � ��ؤُونَ َّ
ال�ض ��ا ِد يف كل محَ ْ َف ��لٍ
وحَ �سْ ب َُك ما َقدَّمْ تَ من طَ يِّبِ النَّ�شْ رِ
فَجِ ْي�ل�اً ر�أ ْي َن ��ا بع ��دَ جِ ي ��ل َرعيت ُه ��مْ
وكُنتَ َلهْمْ بحم�أ م ُِ�ضيئًا �إذا يَ�سْ ري
فَط ْي َب ��ة نَ�شْ � �وَى ال َي� �وْمَ با ْب ��نٍ ُي ُّ
ربه ��ا
و�أ ُّم ال ُق ��رى مَ زْ هُ � � َّو ٌة باب ِنه ��ا احلَ ب
ومِ ��ن جَ ��ذَ لٍ َل � َّ�ف اخلُزَ ام ��ى ذِ رَاعَ � � ُه
علىال�شِّ يْحِ وال َقي ُْ�صومِ يفبَا َق ِةالزَّهْ رِ
و�أَ ْب َن َت َه ��ا وَ�سْ � َ�ط الرِّيا�� ِ�ض خَ مَا ِئ�ل�اً
ِبنَجْ ��دٍ �أقامتْ محَ ْ ف ًال َباٍ�س ��مَ ال َّثغْرِ
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ت�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف

مشروع
العا ِلم
واإلنسان
أ.د .أحمد
الضبيب

ن�شرة اخلمي�سية  -العدد ال�ساد�س  -ربيع الأول ١٤٣١هـ

ذكريات مع الضبيب

د .عبداهلل التطاوي

عظيم ورائع �أن تخ�ص ���ص خمي�سية حمد اجلا�سر ن�شرتها
يف ه ��ذا الع ��دد ،ع ��ن الع� �المِ اللغوي اجللي ��ل والأ�س ��تاذ الف ّذ
�ص ��احب االجته ��اد امللموح وامل�ش ��روع العرب ��ي الطموح معايل
الدكتور �أحمد ال�ض ��بيب ..فال�ش ��كر واجب خلمي�سية اجلا�سر
�أوال على حر�صها على عميق ثقافة التعريف بالعلماء الأجالّء
حت ��ى ال تخت� � ّل الذاك ��رة العربي ��ة يف زحام م�ش ��اهد اجلحود
والنكران التي حتتاج �أن يعتدل امليزان من خالل عميق ثقافة
التوا�صل والوفاء ،مبا ير�سخ مفهوم القدوة والنموذج واملثال،
ذل ��ك الذي ر�س ��مه جي ��ل الدكتور �أحم ��د ال�ض ��بيب ،وقد نال
معاليه ق�صب ال�سبق بني �أقرانه ون�ضرائه حتى فاقهم يف كثري
من ملتقيات الفكر التي ت�ص ��دح ب�سيا�سات الإ�صالح اللغوي،
باعتباره من �أهم مرتكزات الهوية و�ض ��مان �س�ل�امة م�ستقبل
الأمة� ،أو ت�صدع بنداءات التحديث والتطوير.
احلديث عن معايل الدكتور ال�ضبيب عالمِ ًا و�إن�سانًا يتجلى
يف �أربعة مرتكزات:
الأوىل :دوره يف �إث ��راء املكتبة العربي ��ة من خالل ما �ألفه
وحققه وترجمه� ،إىل جانب ان�ش ��غاله الدائم بق�ض ��ايا الرتاث
ومناهج اال�ست�ش ��راق ،و�ص ��و ًال �إىل موقعه واح� �دًا من حرّا�س
العربية و�سَ � � َدنَتها وفر�سانها ،حني يذود عنها يف زحام ع�صر
العوملة ..ومع م�ؤلفاته جتلى دوره يف التعليم اجلامعي �أ�س ��تاذًا
باجلامعة مع تدرجه عرب املنا�صب القيادية من الق�سم العلمي
�إىل العم ��ادة ،ث ��م �إدارة اجلامعة ب�ي�ن وكيل ثم مدي� �رًا لها..
وكلها منا�ص ��ب �أكادميية رفيعة امل�ستوى والداللة ،و�أح�سب �أنه
قد �شرّف تلك املنا�صب بعطائه ومنهاجه وجده واجتهاده.
الث ��اين :التمي ��ز اخلا� ��ص للدكت ��ور �أحم ��د ال�ض ��بيب يف
ملتقي ��ات الفك ��ر ومنتديات احلوار وجدلي ��ات املعرفة ،بكل ما
تعك�س ��ه م�ش ��اركاته من قيم علمية ر�ص ��ينة ،و�أ�س ��لوب حواري
رفي ��ع ،وك�أنه يعلّم الأجيال كيف يكون توا�ض ��ع العالمِ وثقته يف
م�صادره ومرجعياته وا�ستق�صاء الظواهر وا�ستقراء الأ�شياء،
ع�ب�ر منهج علمي حمكم ال يعرف الع�ش ��وائية �أو االرجتال ،وال
يرت�ضي الت�سطيح �أو االنت�صار لغري احلق.
الثالث :دور الأ�س ��تاذ الدكتور �أحمد ال�ض ��بيب يف ع�ض ��وية
املجال�س ،ورئا�سة بع�ض منها� ،إىل جانب م�شاركاته باحل�ضور
واملداخلة والدرا�سات يف م�ؤمترات حملية وعربية ودولية.
الراب ��ع :البع ��د الإن�س ��اين الذي ينعك� ��س دو ًم ��ا يف لقائك
بالدكتور ال�ض ��بيب يف توا�ض ��ع جَ ��مّ واحرتام للكلم ��ة ،وك�أمنا
ي�ضع ميثاق �شرف الأعراف العريقة ومنظومة القيم الرا�سخة
والتقاليد اجلامعية كلما �شارك يف حوار �أو مداخلة� ،إىل جانب
ما متعه اهلل به من ح�سن اللقاء ،وطيب املع�شر ،ف�إذا بك حتب
�أن تراه و�أن ت�س ��معه بقدر حبك للمناق�ش ��ة واجلدل معه ،وهذا
�ش� ��أن علماء الأمة من كوكبة ال�ش ��وامخ ،الذين يحر�صون على
�ص ��ناعة تلك االزدواجي ��ة الهادئة ب�ي�ن الرتاثيّ وامل�س ��تحدث،
وينطلق ��ون من اح�ت�رام الثواب ��ت والرم ��وز واملقد�س ��ات بقدر
تقديرهم لثقافة االختالف واال�س ��تماع �إىل الآخر ،وهذا �ش� ��أن
مه ��م يف ف�ض ��اء امل�شاك�س ��ات الأدبية واللغوية مب ��ا يحيطها من
متاعب يعرفها ذوو االخت�ص ��ا�ص واخلربة .لعل هذه املرتكزات
الأربع� ،إىل جانب مو�سوعية الفكر ورحابة الأفق ،و�سعة ال�صدر
وانفت ��اح العق ��ل لدى الع� �المِ اجلليل الدكتور ال�ض ��بيب ،مما ال
يختلف عليه اثنان ،مبا يدعو �إىل املزيد من االحرتام ،وي�ستحق
كل مفردات الإ�شادة والثناء ،وبقدر ما يدعو �إىل وجوب الدعاء
ملعاليه مبو�ص ��ول ال�ص ��حة وال�س ��عادة ،ودوام العط ��اء وموفور
التوفيق وال�س ��داد فيما ي�س ��تقبل من �أيامه الطيبة – ب�إذن اهلل
– كما �أ�صاب فيما ا�ستدبر منها� ،أم ّد اهلل يف عمره رمزًا لغويًا
و�أ�س ��تاذًا عربيًا بارعً ا و�إن�س ��انًا رائعًا ب ��كل املعايري ،نفع به اهلل
الب�ل�اد والعباد يف كل مواق ��ع العلم والعمل ،وب ��ارك يف �أبنائه
و�أحفاده الذين يجمعهم به رحم العلم و�ساحة املعرفة.
*امل�ست�شار الثقايف امل�صري بالريا�ض

نزي�ل فينَّا ُك َنّا يف طريق الع ��ودة من الدرعية �إىل
الريا� ��ض ،بعد زي ��ارة ق�ص�ي�رة –كانت ه ��ي الأوىل
بالن�س ��بة يل -حني �أ�شار الدكتور �أحمد ال�ضبيب �إىل
�أر�ض �ص ��حراوية جمدبة على اجلانب الأي�س ��ر :هنا
�ستقام مباين جامعة الريا�ض يف امل�ستقبل.
كان ذل ��ك احلدي ��ث يف �ش ��تاء ع ��ام 1390هـ -
1970م ،وامل�س ��تقبل يعن ��ي يل يوم ��ذاك االمت ��داد
الزمني بني ع�ش ��رة �إىل ع�ش ��رين عامً ا ،ومعنى ذلك
�أن الأم ��ر اليعنيني من قريب �أو بعيد ،لأن �إقامتي يف
اململكة ،ويف �أح�سن الأحوال �سوف لن تتجاوز عامني،
ولكن �ش ��اءت الظ ��روف والأقدار ،وح�س ��ن احلظ �أن
�أمك ��ث يف هذا البلد الطيب حتى �ص ��يف 1406هـ-
1986م.
وقب ��ل �أن �أغ ��ادر الريا� ��ض ب�س ��اعات ذهبت �إىل
مكتب الدكتور ال�ض ��بيب ،وهو ي ��وم ذاك وكيل مدير
جامع ��ة امللك �س ��عود ،م�س ��لمًا ومودعً ��ا ،والحت مني
التفات ��ة م ��ن النافذة املطل ��ة على احل ��رم اجلامعي
وتل ��ك املدين ��ة الرائع ��ة التي امت� �دّت �ش ��رقًا وغربًا،
وغزت ال�صحراء وحولتها �إىل مبانٍ وجنانٍ خ�ضراء.
خالل تلك احلقبة الزمنية التي امتدت �إىل �س ��تة
ع�ش ��ر عامً ا عرفت د.ال�ض ��بيب ،وهي كم ��ا �أرى مدة
كافية لأن �أقول كلمتي فيه.
عرفته يف �أول لقاءٍ عندما كان رئي�سً ا لق�سم اللغة
العربي ��ة ،ثم عمي ��دً ا للمكتبات ،وودعت ��ه وكي ًال ملدير
جامعة امللك �سعود.
يف مطلع العام الدرا�سي 1392-1391هـ اجتمع
الق�س ��م لتمديد وجتديد رئا�س ��ة الدكتور ال�ض ��بيب.
�إال �أن ��ه اعت ��ذر .ف� َّألح عليه الزمالء ،لكنه �أ�ص� � َّر على
موقفه،لأن �أعمال الق�س ��م ترهقه وتعيقه عن متابعة
البحث والعمل الأكادميي.
ب�ي�ن �إحلاح الزم�ل�اء ورف� ��ض ال�ض ��بيب تقدمت
باقرتاح مفاده� :أن �أقوم ب�إعداد اجلداول الدرا�س ��ية
وحترير حما�ض ��ر جل�س ��ات الق�س ��م وبع� ��ض الأعمال
الروتيني ��ة الأخ ��رى .فلم يبقَ �أمام ال�ض ��بيب �س ��وى
النزول عند رغبة الأع�ض ��اء ويتقبل رئا�س ��ة الق�س ��م
مل ��دة عام�ي�ن قادم�ي�ن .خ�ل�ال عمل ��ي مع ال�ض ��بيب
ازدادت �ص ��لتي ب ��ه ،وتعرف ��ت عليه بع ��د �أن توطدت
خمل�ص ��ا يف عمله،
ً
العالق ��ة بينن ��ا ،فوجدته �إن�س ��انًا
د�ؤوبًا �ص ��بورًا ،الي ��كل وال ميل ،يعمل ب�أناة و�ص ��مت،
املتف�ضل -ب�أنه �أجنز
ِّ
ودقة متناهية ،وي�شعرك –وهو
واجبًا دون �أن ينتظر كلمة �شكر �أو امتنان.
�إن قدرة ال�ض ��بيب الفائقة على اجلمع بني العمل
الأكادمي ��ي والعم ��ل الإداري تدع ��و �إىل الإعج ��اب
والتقدي ��ر ،فهو كان ومايزال موف ًق ��ا ومتمكنًا يف كال
احلقلني� .أما طموحه يف جمال البحث والت�أليف فال
يقف عند حدٍ  .وال �أدل على ذلك �س ��وى غزارة ووفرة
�إنتاج ��ه العلمي يف حق ��ل الت�أليف والتحقي ��ق والنقد
والرتجمة .لقد وقفت على �إحدى خرائده وهو كتابه:
عل ��ى مراف ��ئ ال�ت�راث .قر�أته م ��رة و�أخ ��رى و�أفدت
منه ،ويل مع هذا ال�س ��فر ق�صة طريفة� ،إن دلت على
�ش ��يء ،ف�إمنا تدل على مدى كرم ال�ضبيب و�سخائه.
و�س� ��أرجئ احلدي ��ث يف هذا املو�ض ��وع ،عل ��ى �أملِ �أن
�أعود �إليه يف مكانٍ �آخر من هذا املقال� ،إن �شاء اهلل.
�إن هذه الأحكام لي�س ��ت من قبي ��ل املجاملة� ،إمنا
هي خال�ص ��ة جتارب امتدت �إىل قرابة �أربعني عامً ا،
�إىل يومنا هذا.
لق ��د كانت غرف ��ة ال�ض ��بيب والتي ي�ش ��اركه فيها
الدكتور ح�س ��ن ال�شاذيل ،ملتقى الزمالء ،فهي �أ�شبه
بنادي �أع�ضاء الق�س ��م .كما ي�ؤمها زمالء �آخرون من
�أق�س ��ام �أخرى ،ويف �أوقات الف�س ��ح تتح ��ول اللقاءات
�إىل جمال�س �أدبية وحلقات درا�س ��ية .وعندما �أُن�شِ ئت
عمادة املكتبات كان الدكتور ال�ضبيب �أول عميد لها،
ويف عهده تطورت مكتب ��ة اجلامعة ومكتبات الكليات
تط ��ورًا �أ�ش ��به باخلي ��ال .لقد ت ��رك ال�ض ��بيب فراغً ا
كبريًا عند مغادرته الق�س ��م �إىل عمادة املكتبات ،فهو
بالإ�ض ��افة �إىل طبيعته االجتماعية ،يتمتّع بذوقٍ راقٍ ،
وحر�ص على التوا�ص ��ل م ��ع الآخرين،
ٍ
مرهف
ٍ
وح� � ٍ ّ�س

ف�ل�ا غ ��رو �أن ي�ؤ ُمّه الزم�ل�اء �إىل مق ��ره اجلديد بني
ح ٍني و�آخر .يف �ص ��يف ع ��ام 1980م –�إذا مل تخ ِنّي
الذاك ��رة -رافق ��ت الدكت ��ور ال�ض ��بيب ملدة �أ�س ��بوعٍ
واحدٍ �إىل املكتبة الإمرباطورية –ق�س ��م املخطوطات
العربي ��ة -يف في َّن ��ا ،الختي ��ار �أهمه ��ا من ب�ي�ن قرابة
�أل ��ف خمطوطة .كان لقا�ؤن ��ا يف اليوم الأول مع مدير
املكتبة وعددٍ من العاملني معه ،لو�ضع اتفاق يتيح لنا
االطالع عل ��ى املخطوطات العربية واختيار بع�ض ��ها
فتم لنا مانريد ،و�شرعنا بالعمل حتى
مع ت�صويرهاَّ ،
�ساعة مت�أخرة من ذلك اليوم.
ات�ض ��حت لن ��ا �ض ��خامة املهمة مع �ض ��يق الوقت،
نبكّر بالعم ��ل يف اليوم الثاين ،يف
فقرر ال�ض ��بيب �أن ِ
ال�س ��اعة الثامنة �ص ��باحً ا ،كما هو املعت ��اد يف جامعة
امللك �سعود يف الريا�ض� ،أم ٌر مقبو ٌل ومعقولٌ.
وعندما ح َلّت ال�س ��اعة الثانية بعد الظهر� ،أ�شرتُ
يل
�إىل �أن ال ��دوام �أو�ش ��ك عل ��ى االنته ��اء .فنظ ��ر �إ َّ
مت�سائالً :ومتى ينتهي الدوام يف مكتبة في َنّا؟ �أجبته:
يف ال�ساد�س ��ة م�س ��اءً .فق ��ال :الب�أ� ��س ،نحن نخ�ض ��ع
لنظ ��ام املكتب ��ة هنا ونوا�ص ��ل العمل� .ض ��حكت مبل ِء
فمي ،وقلت :ي ��ا �أبا عمرو ،يف ال�ص ��باح نبد�أ بتوقيت
الريا�ض ويف امل�ساء ننتهي بتوقيت في َنّا؟!
ُت ��رى كيف جتمع ال�ص ��يف وال�ش ��تاء على �س ��طحٍ
واحدٍ ؟!
ابت�س ��م �ص ��احبي ،ث ��م ت ��ر َوّى قلي�ل�اً  ،و�س ��رعان
ماحتول ��ت نظراته املتفح�ص ��ة و�أ�س ��لوبه املت�أين �إىل
جادّ :نحن هنا لإجناز هذه املهمة ،وهي ال�شك
حوا ٍر ٍ
ع�س�ي�رة ومرهق ��ة ،ومكتب ��ة في َنّا –ح�س ��ب االتفاق-
منحتن ��ا الت�س ��هيالت الالزم ��ة ،وه ��ي غ�ي�ر قابل ��ة
للتجدي ��د والتمديد .تُرى �ألي�س بو�س ��عنا �أن ن َُ�ض � ِّ�حي
بع�ض ��ا من الوقت ون�ضاعف من
خالل هذا الأ�س ��بوع ً
جهودنا؟ �إنها فر�صتنا الوحيدة .وكيف �سيكون الأمر
لو عدنا ونحن مل ُن ْن َت ِه من هذه املهمة؟
مل يبقَ يل خيا ٌر �س ��وى �أن �أوافقه الر�أي ،فهو على
�ص ��واب.لقد تعلمت خالل تلك الأيام ،الإ�صرار على
العم ��ل ،والت� ِيّأن الذي يتحلى به ال�ض ��بيب ،وال�ص�ب�ر
م ��ع الدق ��ة املتناهي ��ة .لق ��د ُك َّن ��ا يف غاي ��ة ال�س ��عادة
عندما �أجنزنا العمل يف اليوم ال�س ��اد�س ،يوم ال�سبت
ظه� �رًا مع �إغ�ل�اق املكتبة �أبوابه ��ا تقري ًب ��ا .وقبل �أن
�أُ�س ��دِ ل ال�س ��تار عل ��ى ه ��ذا الف�ص ��ل ،الب ��د �أن �أذكر
حادثة طريفة :كان اليوم الثالث من عملنا يف ق�س ��م
املخطوطات يف في َنّا� ،إذ طلع علينا الأ�س ��تاذ الدكتور
�إ�س ��ماعيل بلج ،الباحث الإ�س�ل�امي ،ال ��ذي يعمل يف
املكتبة الإمرباطورية ،وهو من م�س ��لمي يوغ�سالفيا،
وب�ص ��حبته رج� � ٌل كبري ال�س ��ن .قدمه �إلين ��ا� :إنه من
م�س ��لمي البو�س ��نة ،ولدي ��ه خمطوطة عربي ��ة يرغب
يف عر�ض ��ها عليكم ،ويطلب فيها �ألف �ش ��لن من�ساوي
(حوايل  240ريا ًال �سعوديًا).
بخط
تناولها ال�ضبيب وراح يق ِلّب �صفحاتها� ،إنها ٍ
ح�س ��نٍ  ،وعلى مايبدو م ��ن القرن العا�ش ��ر الهجري،
ومو�ض ��وعها النح ��و العرب ��ي� .أعادها ال�ض ��بيب �إىل
�صاحبها و�أبدى عدم رغبته فيها� .أعطيت لل�شيخ �ألف
�ش ��لن وت�سلمتها ،فهي يف نظري ت�ستحق �أ�ضعاف هذا
املبلغ .ويف م�ساء ذلك اليوم ،بعد االنتهاء من العمل،
رافقت ال�ض ��بيب �إىل فندق الهلتون حيث يقيم ،وقبل
�أن �أودع ��ه عل ��ى �أم ��ل اللقاء غ ��دً ا ،ق ��ال� :أال تعريين
املخطوطة؟ �إنني �س� ��أبقى اليوم يف الفندق و�س�أ�سعى
لقراءة بع�ض �صفحاتها ،ورمبا خالل الأيام التالية.
غادر الدكتور ال�ضبيب في َنّا واملخطوطة بحوزته.
وعند عودتي �إىل الريا�ض يف مطلع العام الدرا�س ��ي،
�أخ�ب�رين حما�س ��ب الكلية ب� ��أن يل ا�س ��تحقاقًا قدره
( 130ري ��االً)� .س ��ررتُ بهذا اخل�ب�ر ،ولكن عندما
اطلع ��ت عل ��ى املرف ��ق دُهِ �شْ ��تُ  ،و�س ��ارعت اخلط ��ى
�إىل عم ��ادة املكتبات ،فا�س ��تقبلي الدكتور ال�ض ��بيب
م ��ع �ض ��حكة تخفي عالم ��ات كث�ي�رة ،وقب ��ل �أن �أبد�أ
باحلديث� ،س�ألني :هل ت�س ��لمت ثمن املخطوطة التي
ا�شرتيناها؟
ا�شرتيناها ؟! �أنا الذي ا�شرتيتها .ف�أجاب بهدوئه
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املعهود مع ابت�س ��امة� :ص ��حيح� ،أنت الذي ا�شرتيتها،
نع ��م ،كان ذل ��ك خ�ل�ال �س ��اعات العم ��ل ،وكل عملٍ
يُنجَ ز ،فهو يعود بال �شك �إىل جامعة الريا�ض.
يف احلقيق ��ة �أ�ض ��حكني و�أ�س ��عدين ه ��ذا التعليل
القان ��وين ،ال ��ذي غ ��اب ع ��ن ذهن ��ي ،وه ��ذه اللغ ��ة
ال�ضبيبية الرائعة.
فقلت له :يا �أباعمرو� ،إنني مل �أت�س� � َلّم املبلغ حتى
الآن ،وهو ن�ص ��ف �س ��عر ال�ش ��راء ،لكنني �س� ��أهديها
ملكتبة اجلامعة �إر�ضا ًء لك واعرتافًا باجلميل.
انته ��ت ق�ص ��ة املخطوط ��ة ،لكنها �أ�ص ��بحت نكتة
املو�س ��م� ،أردده ��ا حيثما حلل ��ت .ومرت الأي ��ام و�إذا
بخط ��اب من جامع ��ة الريا�ض مع �ش ��يك مببلغ ط ِيّب
جدً ا ،مع ال�شكر للمجهود الذي بذلته يف �أ�سبوع في َنّا!
هذا هو ال�ضبيب كله كر ٌم وطيبٌ .
ومازل ��ت يف حديث كرم ال�ض ��بيب� ،س� ��أروي هذه
الطرف ��ة التي وعدت الق ��ارئ الكرمي بها ،وهي تتعلق
بكتاب ��ه "على مرافئ ال�ت�راث" وهو م ��ن مطبوعات
دار العل ��وم يف الريا� ��ض ع ��ام 1401ه� �ـ1981-م.
يجم ��ع الكتاب بني درا�س ��ات عاجلت ق�ض ��ايا تراثية
و�أخرى وقفات نقدية حول بع�ض الأعمال التي نُ�شِ رَت
أي�ضا.
حينذاك وتت�صل بالرتاث � ً
ويف زيارت ��ي ل�ل��أخ �أب ��ي راكان (عبداهلل نا�ص ��ر
العوهل ��ي) يف مكتبه بدار العلوم �أهداين ن�س ��خة من
كت ��اب "على مراف ��ئ ال�ت�راث"  ،كعادته كلم ��ا زرته
�أكرمني و�أحتفني باجلديد من مطبوعات الدار.
�اب ب�إمع ��ان و�أُعجِ ب ��تُ ب ��ه �أمي ��ا
ق ��ر�أتُ الكت � َ
قدم
�إعج ��اب .وعندم ��ا التقيت ب�أخينا ال�ض ��بيبَّ ،
يل ن�س ��خة من "املراف ��ئ" حمالة بكلم ��ة الإهداء
بتاري ��خ 1401/7/14ه� �ـ .ومل �أخ�ب�ره بهدي ��ة
العوهل ��ي ،و�إنن ��ي ق ��ر�أت الكتاب بالتم ��ام ،لكي ال
�أُح ��رَ م من عطائه ثم م َرّت الأيام والتقيت بالدكتور
ال�ض ��بيب يف عمادة املكتبات ور�أي ��ت "املرافئ" على
مكتبه ،فا�س ��ت�أذنته ف�أخذت ن�س ��خة ورح ��ت �أقلب يف
يل
�ص ��فحاتها ،وك�أنني �أرى الكتاب لأول مرة ،فنظر �إ َّ
تعجب وا�س ��تغراب مع ال�ش ��ك ،فوا�صلت قراءة
نظرة ُّ
بع� ��ض العناوين ب�ص ��وت م�س ��موع ،فتناول �ص ��احبي
ن�س ��خة م ��ن املرافئ وحاله ��ا بكلمة الإه ��داء بتاريخ
1401/8/20ه� �ـ .وزرت ال�ض ��بيب يف داره مه ِّن ًئ ��ا
وم�س� � ِّلمًا ،ور�أي ��ت "املراف ��ئ" عل ��ى مكتب ��ه ،ف�أعدت
امل�سرحية مرة �أخرى.
كان ��ت نظ ��رات �أب ��ي عمرو ق ��د جتاوزت ال�ش ��ك
متقطعة� :أمل
�إىل اليق�ي�ن ،ف�س� ��ألنني بكلمات مت�أني ��ة ِّ
�أهدك ن�س ��خة من الكت ��اب عندما زرتن ��ي يف مكتبي
يف العم ��ادة؟ جاء اجل ��واب على عجل :نع ��م� ،أظنك
�أهديتني ُك َت ِيّب الأعم�ش الظريف.
لق ��د تغ َّلب ��ت طبيع ��ة الك ��رم ال�ض ��بيبية ومنحني
الن�س ��خة الثالثة .كذا كنتَ ومازلتَ يا �أباعمرو كرميًا
بالطبع� ،سخ ًيّا مع �أ�صحابك و�إخوانك.
امتدّت على مدى �أربعني
�إن العالقة الأخوية التي َ
عامً ا ،حتى يومنا هذا ،حافل ��ة بالذكريات اجلميلة،
ومع الأ�سف الي�س ��عني الإدالء بها ل�ضيق احل ِيّز املتاح
يل يف هذه املنا�سبة.
وعذرًا لك ،يا �أباعمرو� ،إن اقت�صدت يف احلديث،
�صفحات حليتها مبكارمك ومواقفك النبيلة.
ٍ
وطويتُ
اعرتاف باجلميل،
ٌ
�إن هذه الكلمة املقت�ض ��بة هي
من �أخٍ الين�سى �أف�ضالك.
*�أ�ستاذ الأدب العربي بجامعة فيينا

ت�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف

ن�شرة اخلمي�سية  -العدد ال�ساد�س  -ربيع الأول ١٤٣١هـ

تحية لمعالي الدكتور أحمد الضبيب
ما �أن يذكرا�س ��م معايل الأ�س ��تاذ الدكت ��ور �أحمد
ب ��ن حممد ال�ض ��بيب يف جمل�س م ��ن املجال�س حتى
ين�صرف الذهن ر�أ�سا �إىل العلم،والأدب ،واجلامعة
،وما يت�ص ��ل بهذه الأمور من عالقات و�أوا�صر.ف�أبو
عم ��رو ،متعه اهلل بوافر ال�ص ��حة وال�س ��عادة ،رجل
ع�ش ��ق العلم منذ ال�صغر؛ فقد رباه والده على حب
العل ��م ،وعلى اجل ��د واملثابرة ،وربَطَ ��ه بالكتب منذ
�أن كان يف عمرٍ ين�ص ��رف فيه عادة من هو يف مثل
�س ��نه عن الكت ��ب �إىل �أمور هي �أك�ث�ر �إغراء و�أخف
عل ��ى النف�س.لقد كان ��ت لوالده،رحم ��ه اهلل،مكتبة
منزلية ت�ض ��م عددا طيبا من امل�ص ��ادر ال�ش ��رعية
والأدبية ،ن�شَّ � ��أَ ابنه على الرتدد عليها ،والنهل من
معينه ��ا .ومن هنا ن�ش� ��أ الدكتور ال�ض ��بيب عا�ش ��قا
لل�ت�راث مهتما بدرا�س ��ته ور�ص ��ده .وتتبع ال�س�ي�رة
الذاتية والأدبية للأ�س ��تاذ الدكتور �أحمد بن حممد
ال�ض ��بيب �أمر يطول �شرحه لو حاولت الوقوف عند
تفا�ص ��يلها ،ولهذا ف�إنني �س�أكتفي ب�إ�شارات موجزة
لعله ��ا �أن تكون منا�س ��بة لقراء ن�ش ��رة اخلمي�س ��ية.
لق ��د التح ��ق �أحم ��د بن حمم ��د ال�ض ��بيب يف مطلع
�ش ��بابه باملعهد العلمي ال�س ��عودي باملدين ��ة املنورة
،ويف ه ��ذا املعهد بد�أت تتفت ��ح مواهبه،ففيه بد�أ يف
قر�ض ال�شعر وامل�س ��اهمة به يف احلفالت التي كان
يقيمها املعهد العلم ��ي باملدينة املنورة .فقد ورد يف
الع ��دد  9690من جريدة البالد ،ال�ص ��ادر يف يوم
الأح ��د  31جمادى الآخرة من عام  ، 1411حتت
عنوان(:الب�ل�اد �أيام زم ��ان :حفلة املعه ��د العلمي
واملدر�س ��ة الثانوي ��ة باملدينة تكرميا ل�س ��عادة وكيل
وزارة املعارف) ما يلي:
« يف ال�س ��اعة الثانية ع�شرة والن�صف من بعد
مغرب يوم الإثنني املوافق � ??/5/16أقام طالب
املدر�س ��ة الثانوية واملعهد العلمي م�ش�ت�ركني حف ًال
�أدبي� � ًا رائعا ل�س ��عادة ف�ض ��يلة وكي ��ل وزارة املعارف
ال�شيخ عبد العزيز بن عبد اهلل �آل ال�شيخ ،وقد دُعي
�إليه جميع املدر�سني ،ور�ؤ�ساء الدوائر ،و�أعيان �أهل
املدينة،واف ُتتِح احلفل بتالوة �آي من الذكر احلكيم
رتله ��ا الطال ��ب بك ��ر �أبو العال،ث ��م تقدم الأ�س ��تاذ
عب ��د العزيز الربيع مفتتح� � ًا احلفل...،ووقف بعده
الطالب �أ�س ��امة عبد الرحمن مُقدِّ ما ق�ص ��يدة ،ثم
�أزي ��ح ال�س ��تار عن الف�ص ��ل الأول م ��ن متثيلية «بئر
زم ��زم»  ،وبعده ��ا ق ��دم الطال ��ب �أحمد ال�ض ��بيب
ق�ص ��يدة...وبعدها تق ��دم الطال ��ب عب ��د الرحمن
الأن�صاري بكلمة.»...
وبع ��د تخ ��رج الدكت ��ور ال�ض ��بيب يف املعه ��د
العلم ��ي التح ��ق بكلي ��ة الآداب بجامع ��ة القاهرة،
ومن هن ��اك �أخذ يبعث مبقاالت ع ��ن «�أبي الطيب
املتنب ��ي» �إىل �ص ��حيفة «الرائ ��د» الت ��ي كان ير�أ�س
حتريرها الأ�س ��تاذ الأديب عبد الفت ��اح �أبو مدين.
وبعد عودته من البعثة �إىل م�صر عُ ينِّ َ معيد ًا بكلية
الآداب بجامع ��ة امللك �س ��عود يف ع ��ام .1380ثم
ابتعثت ��ه اجلامعة بع ��د ذل ��ك �إىل بريطانيا لإكمال
درا�س ��ته العلي ��ا ،وقد ح�ص ��ل على الدكت ��وراه من
جامع ��ة لي ��دز يف ع ��ام  1966/1386م ،وكان
مو�ض ��وع ر�سالته « :درا�س ��ة نقدية للأمثال العربية
القدمية يف كتاب جمم ��ع الأمثال للميداين» ،وبعد
عودته من البعثة �إىل بريطانيا عمل مدر�س ًا بق�سم
اللغ ��ة العربية و�آدابها بكلي ��ة الآداب بجامعة امللك
�س ��عود،ثم تدرج يف ال�س ��لم الأكادميي حتى ح�صل
عل ��ى رتبة الأ�س ��تاذية يف ع ��ام .1398كما �أنه قد
ت ��درج يف ال�س ��لم الإداري من قائ ��م ب�أعمال رئي�س
ق�سم اللغة العربية و�آدابها�،إىل رئي�س لهذا الق�سم
مل ��دة خم� ��س �س ��نوات ،ثم ع�ِّي� ننِّ �أول عميد ل�ش� ��ؤون
املكتبات ملدة �س ��ت �سنوات،ثم عينِّ وكيال للجامعة
للدرا�س ��ات العليا والبحث العلمي ،وا�ستمر يف هذا
املن�ص ��ب �إىل �أن �أ�س ��ندت �إلي ��ه �إدارة جامعة امللك
�س ��عود وذلك خالل الف�ت�رة من .1416 - 1410
وبع ��د انته ��اء ف�ت�رة �إدارت ��ه للجامعة عُ ينِّ َ ع�ض ��وا
يف جمل� ��س ال�ش ��ورى،وبعد انته ��اء ف�ت�رة عمله يف
جمل�س ال�ش ��ورى عاد ،بدءا من الف�ص ��ل الدرا�سي
الأول له ��ذا الع ��ام �، 1431/1430إىل تق ��دمي

بع�ض املحا�ض ��رات لط�ل�اب الدرا�س ��ات العليا يف
ق�س ��م اللغ ��ة العربية و�آدابه ��ا.وال �ش ��ك �أن زمالءه
وطالب ��ه يف الق�س ��م يف غاية ال�س ��عادة بهذه العودة
املباركة .ويف �أثناء هذه امل�س�ي�رة اجلامعية العلمية
قام الدكت ��ور ال�ض ��بيب ب�أعمال لها �ص ��فة الريادة
والأوَّلية :فقد �أ�س ���س يف عام ، 1386بعد ح�صوله
على الدكتوراه مبا�ش ��رة،جمعية اللهجات والرتاث
ال�ش ��عبي باجلامعة ،وهي �أول جمعية باململكة،وكان
�أول رئي�س لها.
�أ�س ���س يف عام  1387مُتحَ ف الرتاث ال�شعبي
بكلي ��ة الآداب،وظ ��ل يط ��وره وي�ش ��رف علي ��ه فرتة
طويلة.
�أهلته �ش ��هرته الأكادميية والأدبية لأن ي�صبح
�أول �أم�ي�ن عام جلائ ��زة امللك في�ص ��ل العاملية منذ
�إن�ش ��ائها يف ع ��ام .1397وق ��د ظ ��ل ي�ش ��غل ه ��ذا
املن�ص ��ب �إىل �أن عُ �ي�ن وكيال جلامعة امللك �س ��عود
للدرا�سات العليا والبحث العلمي.
كما �أهلته منزلته العلمية؛ لأن ي�ص ��بح ع�ضوا
يف عدد من املجال�س واللجان نذكر من بينها:
• ع�ضو املجل�س الأعلى للآثار.
• ع�ضو املجل�س الأعلى للإعالم.
• ع�ض ��و �أكادميية اململكة املغربية منذ �إن�شائها يف
عام .1980
• ع�ضو جممع اللغة العربية بالقاهرة.
• ع�ضو جممع اللغة العربية بدم�شق
• ع�ضو م�ؤازر باملجمع العلمي العراقي ببغداد.
• ع�ض ��و املجل� ��س اال�ست�ش ��اري ملرك ��ز الدرا�س ��ات
العربية يف جامعة جورج تاون بوا�شنطن.
• ع�ض ��و جمل�س �أمناء مركز ال�ش ��يخ حمد اجلا�سر
الثقايف.
• رئي�س اللجنة العلمية مبركزال�شيخ حمد اجلا�سر
الثقايف.
• رئي� ��س حتري ��ر «جمل ��ة العرب» التي ت�ص ��درعن
مركز حمد اجلا�سر الثقايف.
كم ��ا �أن الدكت ��ور ال�ض ��بيب يحم ��ل ميدالي ��ة
اال�س ��تحقاق من الدرج ��ة الأوىل للمملك ��ة العربية
ال�سعودية .وال �ش ��ك �أن الأعمال الإدارية اجلامعية
قد �أخ ��ذت الكثريمن وق ��ت الدكتور ال�ض ��بيب،ومل
ُت ْب ��ق له منه ما كان يطمح �إليه لكي ي�ش ��بع نهمه يف
الق ��راءة والتاليف .وبالرغم م ��ن الأعمال الكثرية
التي توالها ف�إنه كان ينتهز �سويعات الراحة القليلة
فيخلو بنف�سه يف مكتبته العامرة لكي يبحث وي�ؤلف
حت ��ى متكن م ��ن �أن يخ ��رج للنا�س كتبا ودرا�س ��ات
علمية رائدة يف جماالتها.ومن بني تلك الكتب:
-1كت ��اب الأمث ��ال لأب ��ي فيد م� ��ؤرج بن عمرو
ال�سدو�س ��ي،حققه الدكتور ال�ض ��بيب حتقيق ًا علمي ًا
�أ�صي ًال ،و�صدَّره بدرا�سة علمية متميزة.
 -2ترجم �إىل العربية كتاب الدكتور جون�ستون
«درا�سات يف لهجات �شرقي اجلزيرة العربية» ،وقد
ن�شرته جامعة امللك �سعود.
�-3آثار ال�ش ��يخ حممد بن عبد الوهاب�،سجل
ببليوجرايف ملا ن�ش ��رمن م�ؤلفات ،وقـد نـ�ش� �ـــر هذا
الكتــــاب فـي عام .1397
-4عل ��ى مراف ��ئ الرتاث�:أبح ��اث ودرا�س ��ات
نقدية ،ن�شر عام . 1401
 -5الأعم�ش الظريف�:أخباره ونوادره ن�شرته
دار الرفاعي عام .1401
 -6بواك�ي�ر الطباع ��ة يف ب�ل�اد احلرم�ي�ن
ال�ش ��ريفني.مطبوعات مكتب ��ة املل ��ك فه ��د ع ��ام
.1408
� -7أوراق ريا�ضية:من�ش ��ور يف �سل�س ��لة كت ��اب
الريا�ض،العدد( )5عام .1414
 -8اللغ ��ة العربي ��ة يف ع�ص ��ر العوملة،ن�ش ��رته
مكتبة العبيكان .
 -9حق ��ق «كتاب الأمثال ال�ص ��ادرة عن بيوت
ال�شعر» لأبي عبد اهلل حمزة بن احل�سن الأ�صفهاين
،ن�شرته داراملدى الإ�سالمي ببريوت عام .2009
وهناك كت ��ب �أخرى يق ��وم الدكتور ال�ض ��بيب
ب�إعدادها للن�شر من بينها:
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• �إخراج ن�س ��خة حمققة حتقيق ًا علمي ًا دقيق ًا
لكتاب جممع الأمثال للميداين.
• حرك ��ة �إحي ��اء ال�ت�راث يف اململك ��ة العربية
ال�س ��عودية ،وقد ن�ش ��رت بع� ��ض مواد ه ��ذا الكتاب
منجمة يف جملة الدارة ويف غريها.
ومع ��ايل الأ�س ��تاذ الدكتور�أحم ��د ال�ض ��بيب
رجل مهيب الطلعة ،وافر الر�ص ��انة،يحرتم نف�س ��ه
كثرياً،ويحله ��ا املنزل ��ة الت ��ي ت�س ��تحقها .وه ��ذه
اخل�صال قد تدفع من ال يعرفه عن قرب �إىل الظن
ب�أنه متعال �أو ال يحب االختالط بالنا�س .وقد كنت
�س ��ابق ًا ممن كاد �أن يظن به هذا الظن .لقد كونت
ه ��ذا االنطب ��اع اخلاط ��ئ عن ��ه يف �أول لق ��اء عابر
جمعن ��ي به ،وكان ذلك يف العام  1699/1386م
،وهو العام ال ��ذي عاد فيه من بعثته �إىل بريطانيا.
كن ��ت يف ذلك الوق ��ت طالبا يف ال�س ��نة الأخرية يف
كلي ��ة اللغة العربي ��ة بالريا� ��ض،وكان بع�ض طالب
تلك الكلية يرتددون بعد الع�صر على مكتبة �شهرية
يف ح ��ي دخن ��ة ا�س ��مها «املكتب ��ة ال�س ��عودية»،وقد
احتجْ ت يف �أحد الأيام �إىل ا�س ��تعارة كتاب من هذه
املكتب ��ة فقيل يل� :إن ��ه يتعني عليَّ  ،ل�س ��بب ال �أذكره
الآن�،أن �آخ ��ذ موافق ��ة مدير املكتبة عل ��ى الإعارة،
ف�ص ��عدت �إىل مكتب ��ه يف الدور العل ��وي من املكتبة
وهناك وجدت املدير،وكن ��ت �أعرفه من قبل،وكان
الدكتور ال�ض ��بيب جال�سا عنده فعرَّفني املدير على
الدكتور�أحم ��د .وق ��د فرح ��ت بر�ؤيته كث�ي�راً؛ لأنني
وزمالئ ��ي كنا ن�س ��مع م ��ن �أ�س ��تاذنا الدكت ��ور عبد
الرحم ��ن ر�أف ��ت البا�ش ��ا ،رحم ��ه اهلل� ،أطراف ًا من
احلدي ��ث ع ��ن الدكاترة ال�س ��عوديني الذي ��ن عادوا
حديثا من بريطانيا،وكان ذِ ْك ُر �أ�س ��مائهم يحلو لنا
كثري ًا فكنا �أحيانا نفتعل الأ�سئلة لكي جنر�أ�ستاذنا
البا�ش ��ا �إىل مزيد من احلديث عنه ��م على الرغم
م ��ن �أن املعلوم ��ات الت ��ي عن ��ده عنهم كان ��ت قليلة
،وذلك ب�سبب حداثة تخرجهم.
وال�ص ��ورة الت ��ي انطبع ��ت يف ذهن ��ي ع ��ن
الدكتورال�ض ��بيب بعد ذلك اللق ��اء العابر يف مكتب
مدي ��ر املكتب ��ة ال�س ��عودية ،ث ��م بع ��د ذل ��ك بقلي ��ل
،عندم ��ا ر�أيته م ��رة �أخرى وهو يغ ��ادر املكتبة قبيل
�أذان املغ ��رب -وكان ��ت يف ي ��ده حقيب ��ة بني ��ة اللون
عل ��ى ما �أظن� -أنه كان رج ًال طويل القامة�،ض ��ارب ًا
�إىل احلمرة،مي�ش ��ي بثق ��ة ،و�أن ��اة م�ش ��ية تُذَ كِ ��ريف
بع� ��ض مظاهرها مب�ش ��ية الأ�س ��د الذي خل ��د ذِ كْره
�أب ��و الطي ��ب املتنبي يف ق�ص ��يدته الت ��ي خاطب بها
ب ��در بن عم ��ار .وقد علمت الحق ًا م ��ن مدير املكتبة
ال�س ��عودية �أن الدكت ��ور ال�ض ��بيب زار املكتب ��ة م ��ن
�أجل االط�ل�اع على ما فيها م ��ن خمطوطات.بقيت
تل ��ك ال�ص ��ورة عالق ��ة يف ذهن ��ي لف�ت�رة طويلة،ثم
�ش ��اءت �إرادة اهلل �أن ن�ص ��بح زم�ل�اء يف ق�س ��م
اللغ ��ة العربية بكلي ��ة الآداب،ثم جريانا يف ال�س ��كن
اجلامعي،ثم �أ�صدقاء  .ولقد عرفت معايل الأ�ستاذ
الدكتور�أحمد ال�ضبيب عن قرب فوجدت فيه العامل
اجلليل،واملحق ��ق الثبت،والأدي ��ب الغيورعل ��ى لغته
و�أمت ��ه .ال يه ��ادن يف احلق ،عَ فٌ الل�س ��ان ،بعيد عن
التكربوالت�صنع�،صادق الود،حافظ حلقوق �إخوانه.
حفظ ��ك اهلل ي ��ا �أب ��ا عمرو،ووهبك ال�ص ��حة
وطول العمر.

*�أ�ستاذ النقد العربي بجامعة امللك �سعود
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ت�صدر عن مركز حمد اجلا�سر الثقايف

ن�شرة اخلمي�سية  -العدد ال�ساد�س  -ربيع الأول ١٤٣١هـ

هكذا عرفته!
عرفته �س ��ماع ًا ف�سُ ��مع ًة فا�س ��تماعاً..وبني ثالثية
التعريف جت�س ��د لك مالمح ال�شخ�ص ��ية ب�ص ��ورتها
و�إطارها دون تدخّ ل �أو تطفّل.
�س ��معت به عن بُعدٍ يوم �أن كانت تف�ص ��لنا �أبعاد
اجلغرافي ��ا والدميوغرافيا..ه ��و يف عامل ��ه و�أن ��ا يف
عاملي..كالنا ي�ش ��ق دربه يف احلياة وحيد ًا يبحث له
عن مو�ضع يثبت علية �أقدامه على قدر له عن مو�ضع
يثبت علية �أقدامه على قدر �إقدامه..
�س ��معت ب ��ه وعنه،فدائية طموح تدرج يف �س ��لم
احلياة درجة درجة�..أو�ص ��له ال�سُّ ��لم �إىل نهايته بعد
�سعي حثيث ح�صد فيه املزيد من ال�شهادات واملزيد
املزيد من اخلربات،تب�ؤا بها �أعلى الدرجات العلمية
والوظيفية وكان له ما�أراد.
هذا ال�سماع�..أما عن ال�سمعة فكان لها وجودها
يف تاري ��خ حيات ��ه احلافل ��ة بالعمل وبالأم ��ل ..كانت
مواكبة ل�س�ي�رته وم�سريته،ي�شهد بها الكثريون ممن

ه ��م على ق ��رب وعل ��ى بع ��د عنه..ح ��زم يف الإدارة
وع ��زم يف الإرادة .ه ��ذا ما�ش ��هدتْ ب ��ه ول ��ه مواق ��ع
العمل الت ��ي تبو�أها،وهي كب�ي�رة وكثرية،ابتداء من
ال�س ��لك الأكادميي الذي تدرج في ��ه يف جامعة امللك
�س ��عود،مرور ًا بجائزة امللك في�ص ��ل العاملية،و�صو ًال
عل ��ى املجال� ��س العلي ��ا والهيئ ��ات اال�ست�ش ��ارية
والأكادميية داخل اململكة وخارجها،ومرور ًا باملجامع
العلمي ��ة والفقهي ��ة يف �أك�ث�ر م ��ن بل ��د عربي،ونهاية
مبجل�س ال�شورى.
حماف ��ل جَ َّم ��ة �ش ��هدت ل ��ه بالكفاي ��ة العلمي ��ة
والعملية،ناهي ��ك ع ��ن حميطات ��ه الفكري ��ة الت ��ي
�أث ��رت اجلانب اللغ ��وي والثق ��ايف �إىل جانب الوجه
االجتماعي املحمود.
ه ��ذا عن ال�س ��معة فم ��اذا ع ��ن اال�س ��تماع وهو
بي ��ت الق�ص ��يد والق�ص ��د �أي�ض� � ًا ؟ تعرف ��ت علي ��ه
ع ��ن كثب،وعرفت ��ه عن ق ��رب،يف �س ��مته،يف حديثه

يكبر
هكذا ُ
الكبير
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و�صمته،يف دعابته،ويف جدليته التي التثري والت�ستثري
كن ��ا مع� � ًا يف «ح�ض ��رموت»وكنا مع ��ا يف»اجلوف» مع
�صحبة متميزة من �أمناء مركز �شيخنا الراحل حمد
اجلا�سر-يرحمه اهلل�-أكدتْ يل بيقني اليقبل ال�شك
�أنني �أمام �إن�س ��ان ي�ش� �دّك �إليه احلب له،واالحرتام
له,والإ�ش ��ادة به�..إن ��ه الدكت ��ور «�أحم ��د ب ��ن حممد
ال�ضبيب» وكفى!

*�أديب و�شاعر وع�ضو جمل�س �أمناء
م�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر اخلريية

أ.د .أبو عمرو بن محمد الضبيب
قبل ن�ص ��ف ق ��رن؛ �أي يف عام  1959م ،كنت
طالب ًا يف ال�س ��نة الأوىل من كلي ��ة الآداب بجامعة
امللك �س ��عود .وك ��م كان ��ت فرحتي �أن ��ا وزمالئي
عظيمة بر�ؤي ��ة �أبي عمرو يف طليعة من ان�ض ��موا
�إىل ق�س ��م اللغة العربية يف الكلي ��ة معيد ًا متهيد ًا
لإكم ��ال الدرا�س ��ة العلي ��ا؛ ليكون ��وا بع ��د الت�أهل
�أع�ض ��اء هيئ ��ة تدري�س يف ذلك الق�س ��م .يف ذلك
الزم ��ن كان ��ت اللغة العربية وتع�ش ��ق كلَّ الع�ش ��ق
وتُقدَّر كلَّ التقدير .لكن مرور ن�ص ��ف قرن برهن
عل ��ى �أنه حلَّ حم ��لَّ املع�ش ��وقة يف مهدها ومهبط
الوحي املنزل بها حمبوبة �أخرى ي�شرتط على من
يرنو �إىل عمل ي�ؤمن حياته �أن يتقن التعامل معها.
كان �أب ��و عم ��رو -بذوق ��ه الرفيع وح�سِّ ��ه الوطني
املتوقِّد -عا�ش ��ق ًا للغ ��ة العربية اللغ ��ة الأم لأمتنا
العربية .وما زال قلبه ُمتَّقد ال�صبابة ع�شق ًا لها،
وما زال بط�ل�اً متفاني ًا يف الذود عن حماها .وما
نُ�شِ ��ر له من �أعمال جليلة؛ كتب ًا م�ستقلة ومقاالت
يف ع ��دة �أمكن ��ة و�أحادي ��ث يف مقاب�ل�ات وندوات
خمتلفة ،يو�ض ��ح �ص ��ورة من �ص ��ور ذلك الع�ش ��ق
وجانب ًا من جوانب ذلك الذود املتفاين.
واحلدي ��ث ع ��ن �أب ��ي عم ��رو عا�ش ��ق ًا للغتن ��ا
اجلميلة ،ومدافع ًا عن حماها ،يعرفه الكثريون؛
وبخا�صة ذوي االخت�صا�ص يف تلك اللغة و�أدبها.
ول�س ��ت من ه� ��ؤالء بالت�أكي ��د .عل ��ى �أن �أبا عمرو
له من �ص ��فات العامل املو�س ��وعي ال�شيء الكثري.
ومن هذه ال�ص ��فات املو�سوعية التي حتلَّى بها ما
كتب ��ه عن حركة �إحياء الرتاث يف وطننا العزيز؛
وال�س ��يما م ��ا كتبه ع ��ن �آث ��ار ال�ش ��يخ حممد بن
عبدالوهاب .ومقدرتي البحثي ��ة املحدودة تكاد
تك ��ون حم�ص ��ورة يف تاريخ ذلك ال�ش ��يخ اجلليل
وتاري ��خ الوط ��ن ال ��ذي �ش ��يدت �أركان وحدت ��ه
احلديثة فوق �أ�س ���س دعوته الإ�ص�ل�احية .ولذلك
ف�إين �س� ��أحتدث عن �إجناز واح ��د من �إجنازات
�أبي عمرو املو�س ��وعي املتعددة؛ وه ��و كتابه «�آثار
ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب».
�إذا كان ��ت كتاب ��ات �أب ��ي عم ��رو املُع�ِّبرِرِّ ة عن
ع�ش ��قه للغ ��ة العربي ��ة ،املتفاني ��ة يف الدف ��اع عن
حماها ،كتابات َتتَّ�س ��م باجلمال والر�ص ��انة ف�إنه
مل يكن م ��ن املُتو َّق ��ع ،وال كان من الواق ��ع� ،إال �أن
تك ��ون كتابت ��ه البحثية ُمتَّ�س ��مة بالأ�ص ��الة؛ فكرة
وطرحاً ،والدقة؛ ا�ستق�ص ��اء يف البحث ،ور�صانة

يف التعبري ،وو�ضوح ًا يف اال�ستنتاج.
قبل ثلث ق ��رن؛ �أي يف عام 1397هـ1977/م،
�أ�ص ��در الدكتور �أحمد ..العامل املو�سوعي ..ذلك
الكتاب املتح ��دث عنه ..هنا يف الريا�ض .ويَتكوَّن
من مئتي �ص ��فحة .وي�ش ��تمل عل ��ى مقدَّمة من 10
�صفحات ،مذيلة بلمحات من حياة ال�شيخ حممد
يف � 5صفحات ،فك�شاف للمخت�صرات والرموز يف
� 5صفحات ،وبعد ذلك ت�أتي �أبواب الكتاب الثالثة
من �صفحة � 12إىل �صفحة  ،156ويتلوها ملحقان
�أحدهما عن ال�ش ��روح يف م�ؤلفات ال�شيخ حممد،
والث ��اين عن بع�ض م�ص ��ادر ترجمت ��ه� .أما ختام
الكت ��اب فهو فهار�س �أولها ع ��ن الآثار عن �أعمال
ال�شيخ ،وثانيهما عن الأعالم الواردة يف الكتاب،
وثالثها عن الأماكن ،فقائمة باملحتويات.
وكت ��اب الدكتور �أحمد عن �آثار ال�ش ��يخ حممد
ب ��ن عبدالوهاب -كم ��ا ذكر على �ص ��فحة عنوانه
 �س ��جل بيليوج ��رايف ملا ن�ش ��ر م ��ن م�ؤلفات ذلكال�شيخ .وهو –كما ذُ كِ ر يف التعريف به يف �صفحة
غالفه -ذو فائدة كبرية ،و�أداة «الي�س ��تغني عنها
الباحث اجلاد يف تراث ال�ش ��يخ خا�صة �أو الدعوة
الإ�ص�ل�احية عامة ،وع�ل�اوة على ذل ��ك ف�إنه يُع ُّد
�أول دليل ي�سجل الأعمال الكاملة لعامل من علماء
اجلزيرة العربية ح�سب قواعد علم البيليوجرافيا
احلديثة» .لقد �أو�ض ��ح الدكتور �أحمد يف مُقدَّ مة
الكتاب �أهمية العمل الذي قام به ،واجلهد الذي
بذله لإجنازه،كما �أو�ض ��ح طريقة ترتيبه للكتاب
من حيث تق�سيم �أبوابه ح�سب املو�ضوعات ،التي
تناولها ال�ش ��يخ حممد يف خمتلف �أ�ص ��ول الدين
وفروعه؛ معطي ًا �أمثلة لها.
�أم ��ا الباب الأول م ��ن الكتاب فه ��و عما كتبه
ال�ش ��يخ حمم ��د ،ونُ�شِ ��ر يف قن ��وات متع ��ددة،
وه ��و من ثالثة ف�ص ��ول �أوله ��ا :عما �ألَّفه ون�ش ��ر
على هيئ ��ة كتب م�س ��تقلة �أو �ض ��من جمموعات.
وثانيه ��ا :ما هو �أجوبة عن �أ�س ��ئلة حولها �أكرثها
�ض ��من كتب وجمموعات .وثالثها :م�ش ��تمل على
مكاتبات ��ه ع ��ن العقي ��دة؛ �س ��واء كان ��ت موجهة
أي�ض ��ا،
�إىل �أف ��راد �أو �إىل عم ��وم النا� ��س .وهذه � ً
نُ�شِ ��ر �أكرثه ��ا �ض ��من كت ��ب وجمموع ��ات .و�أما
الب ��اب الثاين م ��ن الكتاب فهو عما كتبه ال�ش ��يخ
حمم ��د يف جم ��ال الفق ��ه .ويتكون من ف�ص ��لني:
الأول :م�ش ��تمل عل ��ى الكت ��ب والر�س ��ائل والنبذ،
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والثاين :م�ش ��تمل على الفت ��اوى والأجوبة الفقهية.
ويتكون الباب الثالث عما كتبه ال�ش ��يخ حممد يف
التف�سري واحلديث وال�سرية النبوية .وهو ف�صالن:
الأول يف التف�س�ي�ر ،والثاين يف احلديث وال�س�ي�رة
النبوية� .أما امللحق الأول للكتاب فهو عن ال�شروح
مل�ؤلف ��ات ال�ش ��يخ حممد .و�أما امللح ��ق الثاين فعن
بع�ض م�ص ��ادر ترجمته .وقد ذكر خم�س ��ة ع�ش ��ر
كتاب ًا من تلك امل�ص ��ادر .وكان كاتب هذه ال�سطور
قد كتب ر�سالة نال بها الدكتوراه من جامعة ادنربا
ع ��ام 1392ه� �ـ1972/م ،وكان عنوانها :ال�ش ��يخ
حمم ��د بن عبدالوهاب  :الرجل و�أعماله العلمية.
وقد جعل الف�صل الرابع من تلك الر�سالة بعنوان:
«كتابات ال�ش ��يخ حممد بن عبدالوهاب» .ثم �ألَّف
كتاب ًا معتمد ًا على تلك الر�س ��الة عنوانه :ال�ش ��يخ
حممد بن عبدالوهاب :حياته وفكره ،و�ص ��در �أول
مرة يف القاهرة عام 1979م ،ثم �أعيدت طباعته
يف بريوت عام 1986م .ويف ذلك الف�ص ��ل املُكوَّن
م ��ن ثالثني �ص ��فحة تحَ دَّث ع ��ن م�ؤلفات ال�ش ��يخ
يف �أ�ص ��ول الدين وفروعه املتعددة؛ �أ�س ��لوب كتابة
ومنهج عر�ض ،ومكان ن�ش ��ر ما ن�ش ��ر� ،أو الإ�شارة
�إىل �أمكن ��ة م ��ا ال ي ��زال خمطوطاً .ولأن م ��ا ُكتِب
مل ين�ش ��ر بالعربية �إال بعد �صدور كتابات الدكتور
�أحمد ال�ض ��بيب عن �آثار ال�ش ��يخ حممد ب�س ��نتني,
ف�إن ��ه مل يك ��ن غريب ًا ع ��دم �إدراجه �ض ��من بع�ض
م�صادر ترجمة ذلك ال�شيخ.
ويبق ��ى الأ�س ��تاذ الدكت ��ور �أحمد ال�ض ��بيب –
ب�ص ��فته عامل� � ًا مو�س ��وعي ًا عا�ش ��ق ًا للغ ��ة العربي ��ة
اجلميل ��ة ،مدافع ًا نبي ًال ع ��ن حماها -علم ًا يجدر
بط�ل�اب العلم وطالباته االقتداء ب ��ه بذ ًال وعطاء
يف خدمة الأمة التي ننتمي �إليها جميعاً .زاده اهلل
توفيق ًا و�سداد ًا و�أكرث من �أمثاله.
*�أ�ستاذ التاريخ بجامعة امللك �سعود
و�أمني عام جائزة امللك في�صل العاملية

قبيل كتابة ه ��ذه اخلاطرة قابلته
يف اجلامع ��ة وهو يبحث عن طالبه؛
ليعجل لهم جرعة املعرفة قبل حلول
�أجلها ،ف�س�ألته من باب الف�ضول عن
ال�سبب ،لأن العادة جرت �أن يبحث *د .عوض بن حمد
القوزي
الطالب عن �أ�س ��تاذه لي�س ��ت�أذنه� ،أو
يعتذر بظرف طر�أ مما ي�ض ��طره لطل ��ب التعجيل �أو الت�أجيل ،وما
ظننت العك�س موجودًا يف هذه الأزمان ،وات�س ��ع احلوار ،فوجدت
�ص ��احبي يلتم�س كل و�سيلة لالت�صال بطالبه ،فالهاتف املحمول،
والربيد الإلكرتوين �أو �أي و�سيلة للربط بهم كانت جمال النقا�ش،
وعرفت من الرجل �ص ��دق النيَّة ،والإ�ص ��رار عل ��ى �أن يبلغ اخلرب
طالبه؛ ليبحث معهم موعد اللقاء القريب ليعو�ض ��هم عما ي�شعر
�أن ��ه ا�ض ��طر �إىل اختزاله م ��ن وقته ��م ،وكان وراء الرجل �س ��ف ٌر
ملهمات علمية خارج اململكة ،وك�ش ��ف عن ت�صميمه على �أن يقطع
الرحلة ليلتقي طالبه يف حما�ض ��رة ال يف�ص ��لها عن �إجازة احلج
غ�ي�ر يوم واح ��د� .أكربت ه ��ذا الت�ص ��ميم يف الرجل ،وا�س ��تعنت
ب�إداري يف الق�سم علَّنا جند و�سيلة لالت�صال بالطالب ،فنبلغهم
الأمر ،وعندئذ ترب�أ الذمة ويرتاح ال�ضمري .م ًَّر الوقت ومل يح�ضر
�أح� � ٌد من الطلب ��ة وظل الرجل يرتق ��ب ،متحف� �زًا لأداء الواجب،
و�ش ��عرت عندها كم هو �ص ��عب على مثله �أن يت�أخ ��ر �أو يغيب عن
املحا�ض ��رة دون �أن يعوّ�ض ��ها ب�أخرى قبلها �أو بعدها ،فت�ساءلت:
هل يتلب�س مثل هذا الإح�سا�س بامل�س�ؤولية جمع �أ�ساتذة اجلامعات
�أم �أن �صاحبي من جيل مل يتلق تدريبًا يف املراوغة والتخل�ص من
الواجب عند �أي ذريعة؟!
ع ��دت بالذاكرة �إىل ال�س ��نوات الع�ش ��ر الأخرية م ��ن القرن
الهجري املا�ضي يوم كان هذا الرجل نف�سه يدرّ�س لنا مادة الأدب
يف الع�صر الأموي ،وما ترك يف ذاكرة طالبه من جديَّة التلقي،
و�صدق االلتزام بالوقت ،واحلر�ص على بذل املعرفة �إىل �أق�صى
حدوده ��ا .تذكرته وهو يعر�ض عل ��يَّ قبل التخرج يف اجلامعة �أن
�أن�ض ��م �إىل العاملني حتت عمادت ��ه يف مكتبة اجلامعة ،على وعد
باالبتعاث للتخ�ص�ص يف علوم املكتبات ،و�شهدت احلما�س عنده
يتج ��دد حينما عين ��ت معيدًا يف ق�س ��م اللغة العربية� ،أح�س�س ��ت
من ��ه الرعاية غ�ي�ر املبا�ش ��رة ،والت�ش ��جيع غري املح ��دود حلملي
�إىل التخ�ص ���ص يف �أح ��د فروع املعرفة خلدمة الق�س ��م بخا�ص ��ة
واجلامع ��ة بعامة .جل�س ��ت برهة �أقلب �ص ��فحات املا�ض ��ي الذي
توثقت فيه الروابط العلمية بيني وبينه ،مرورًا بت�شجيعه يل على
حتمل االغرتاب يف �سبيل تلقي املعرفة ،فرتحيبه بقدومي حينما
ع ��دت م ��ن الغربة ،فوقوف ��ه �إىل جانبي يف كثري م ��ن الأمور وهو
على كر�سي امل�س� ��ؤولية الر�سمية يف �إدارة اجلامعة وكي ًال ومديرًا
لها ،ولكني مل�س ��ت ذلك ال�سلوك منه مع جميع من�سوبي اجلامعة
فعرف ��ت �أنه ��ا جِ ِب َّلتُه التي طُ بعت على خدم ��ة الآخرين وحفزهم
على الإنتاج ،ودفعهم �إىل الإبداع يف غري جماملة �أو �إ�ض ��اعة حق
�أو واجب ،ي�صارحك باحلقيقة يف لطف ،ومينحك الثقة ما دمت
على قدر امل�س� ��ؤولية ،و�أ�ش ��هد �أين ما لقيته يف موقع �إال ودار بيننا
حوار حول البحث العلمي وما نحن فيه من جديد مفيد ،ال ي�س�أل
ع ��ن امل ��ال ربحه �أو خ�س ��ارته ،وال عن �ش ��يء ،وراء ذلك ،بل همه
�أخبار العلم ومدى التقدم يف م�شاريعنا العلمية.
وعند ان�ض ��مامي �إىل مجَ ْ َمعَيْ اللغة العربية يف كل من دم�ش ��ق
والقاه ��رة لقيته قبلي ،ينافح عن هذه اللغة بحكمة ووعي ،ويناق�ش
علماءها مبعرفة عميقة و�أ�سلوب متني� ،أبحاث يف اللقاءات العلمية
ر�صينة ،وحماوراته كلّها حتمل اجلديد من الأفكار ،تدل دائمًا على
متابعت ��ه مل ��ا يطرح يف ال�س ��احة العلمية من �أطروحات ،يف �أ�س ��لوب
يحفظ لل ��ر�أي الآخر حق ��ه ،وقد يحمل ��ه �إىل الع ��دول واملتابعة �إذا
و�ض ��ح له ال�ص ��واب .تراه يقدم �إىل مقر امل�ؤمتر م ��ع �أول القادمني،
وال يت�ش ��اغل ب�أي �أمر غري املو�ضوعات املطروحة ،وال ين�صرف منها
�إال م ��ع �آخ ��ر املغادرين ،رج ٌل ال يجامل ��ك يف احلقائق ،وال يخالفك
لأجل املخالفة ،ولكم نال الثناء من علماء املجمعني؛ لمِ َا يطرحه من
الأفكار ،وما يتمتع به من دماثة الأخالق ،ولقد �ش ��هدت ا�س ��تقباله
يف جممع اخلالدين بالقاهرة وهو يُكرَّم باالن�ض ��مام �إىل ع�ض ��وية
املجمعني العاملني وعندها �أدركت �أن ال�ش ��رف ال يكون �إال بالعلم،
و�أن النا� ��س العقالء ت�ش ��رف بتكرمي العلماء .فهنيئًا لك �أ�س ��تاذي
الفا�ض ��ل (�أحمد بن حممد ال�ض ��بيب) على هذه ال ��روح الطيبة،
وهنيئًا لك التوا�ضع الذي ر�سم الب�سمة على �شفتيك ،وحبب �إليك
خلقه ،وجعلك بينهم يف ب�ؤرة الو ّد واالحرتام.
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