
 ليس على الكتاب شرطي وليس على الفكر جندي

 

األستاذ عبدهللا الجاسم مدير ومشرف  عنوان نفهم سعة افق المثقف بهذا ال

الثقافي األدبي، وصاحب المكتبة ذات الفسيفساء  اإللكترونيموقع مطيرفي 

، الجميلة، والذي يعطيك انطباع بأن ليس هناك قيود وأغالل على حرية الفكر

الكتاب ال يزال الصديق مهما توفرت وسائل الفكر اإللكترونية، وقديما وأن 

:شهور ابو الطيب المتنبيمقال الشاعر ال  

وخير جليس ٍ في الزمان كتاب   _ أعز مـكان في الدنا سرج سابح   

 

 

في جلسة ثقافية وفكرية رتب لها الشيخ عبدهللا بن سماحة الشيخ حسن 

عادل بوخمسين، قام وفد ضم الشيخ حسن بن بوخمسين وبمعيته ومعية الشيخ 

بوخمسين والمهندس أمير عبدالهادي بوخمسين والمهندس علي وأخيه األستاذ 

ابراهيم سلمان بوخمسين والمهندس مهدي أمير بوخمسين بزيارة لمكتبة 

.هللا الجاسمداألستاذ عب  

ار الحديث د استقبلنا بإبتسامته الرقيقة وقلبه البشوش، بعدها في مكتب المكتبة

بين المجموعة عن أهمية الكتاب والكتابة سيما تدوين تاريخ األحساء ماضيها 



الخاصة  صحة المعلومة المدونة من مضانها ومصادرهاوبالتأكيد وحاضرها 

.المتنوعةو   

 

حيث  مربعا مترا 09في مكتبته الجميلة مستطيلة الشكل والتي مساحتها 

على طول جدرانها األربعة وفي وسطاها والتي  المتناسقةرففها أازدانت 

وحيث ما ادرت عينيك رأيت . الف كتاب 00999حتوت على ما يقارب ال ا

.ذات كأس جميل أو ميسم عليلأو زهرة  أثيل دوحة من فكر  

ضمت هذه الدوحة . نعم إنها فسيفساء ودوحة ضمت من كل بحر قطره

على هذه الدوحة شملت  من كتب قديمة وكتب حديثة، مختلف أنواع الكتب

:سبيل المثال ال الحصر  

في كتب  –كتب فكرية  –كتب الحقوق  –اللغة العربية  –كتب األدب والشعر 

مجالت  –موسوعات ومعاجم  –كتب تفاسير وتحقيق  –والمذاهب  األديان

ضمت رفوفها و .كتب فقهية –موسوعات باللغة اإلنجليزية  –ودوريات 

ألبومات ضمت تسلسل  –كتب أحاديث  – الحقوقالعلوية المجالت وكتب 

.فتاوي العلماء  

كتب وإصدارات خاصة  هارفوف بعض دنا أن نفصل لقلنا ضمترولو أ

ين، ورفوف أخرى كتب خاصة لموالنا أمير المؤمنين علي بن أبي يلألحسائ

كالغدير وبحار األنوار والمعتبر من : ، وأخرى للموسوعاتعليه السالم طالب

ار وكموسوعة الشريف الرضي وموسوعة اإلمام عبدالحسين بحار األنو



ورفوف أخرى  .شرف الدين وموسوعة األديان على سبيل المثال ال الحصر

.ضمت اصدارات لمؤلفين عراقيين  

 

ومما يلفت اإلنتباه الكتب المكتوبة بالطبعة الحجرية، وأخرى مكتوبة بآالت 

البترول والمعادن "بة جامعة حصل عليها من مكت الطابعة اليدوية بخط جميل

 بتاريخ يوجد بهذه المكتبة أول عدد لمجلة العربي الكويتية .الملك فهد" سابقا

.هـ 0731جمادى األولى سنة   

 

وفي سؤال له عن أرشفة المكتبة أجاب استاذنا أن األرشفة عادة ما تحتاج الى 

.مكان أكبر وإمكانيات لتطبيقها  

بإهداء مؤلفه الطالق بداية أم نهاية في نهاية الزيارة قام كل من الشيخ عادل 

والشيخ عبدهللا بإهداء كتاب الشيخ موسى آل ابي خمسين، وكتاب الشيخ باقر 

ابو خمسين علم وعطاء وأدب، واألستاذ أمير موسى مؤلفه حقوق اإلنسان، 



ول الهجري وكتاب والمهندس ابراهيم بوخمسين بمؤلفاته وتحقيقاته الكشك

الى  اإلبرةأبواب الدعاء ورحلة حقوقية وكتاب الشيخ جواد الرمضان من 

.هذه الكتب سوف تأخذ مكانها مع إصدارات األحسائيين. صناعة التاريخ  

 

 

ودع األستاذ عبدهللا وفد العائلة بالشكر الجزيل لزيارة مكتبته ولم يكتف بذلك 

ممتنا لهم بالزيارة  بعد مغادرتهم الوفدبل وقام باإلتصال شخصيا بأفراد 

وبدورها تشكر عائلة البوخمسين ممثلة بوفدها . في المستقبل اوتكراراه

على حسن إستقباله وضيافته وكرمه ولطف مجالسته  عبدهللا الجاسم األستاذ

.وإحتوائه لكتاب وأدباء المنطقة في موقعه الجميل موقع المطيرفي األدبي  

 

 فتى األحساء 

هيم سلمان بوخمسينابرا  



 

 















 


