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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

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

 .سيدنا ونبينا وقدوتنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 أصحاب املعايل، أصحاب السعادة، األخوة احلضور، السالم عليكم ورمحة           أصحاب الفضيلة، 

خري، ها حنن نلتقي مرة أخرى يف هذه الدار العامرة، ويف إثنينية             اهللا وبركاته، وأسعد اهللا ليلتكم بكل       
اجلواهري صناجة الشعر العريب يف     "احلب والوفاء، لنحتفي هذه املرة ويف هذه األمسية املتميزة بكتاب           

فبامسكم مجيعاً نرحب مبؤلف هذا     .   زاهد حممد زهدي   / ملؤلفه سعادة الدكتور الشاعر    "القرن العشرين 
 .حبه الكرام، وعلى بركة اهللا نبدأ هذه األمسية الطيبة بتالوة آٍي من الذكر احلكيمالكتاب، وص

أيها السادة إىل حضراتكم نبذة من السرية الذاتية خمتصرة للدكتور زاهد حممد زهدي، مؤلف               
 . "اجلواهري صناجة الشعر العريب يف القرن العشرين"كتاب 

 

  ))السرية الذاتية(( 
 .م١٩٣٠ احلي جنوب شرق بغداد عام وِلد يف مدينة -
م ملسامهته يف اضطرابات طالبية ضد إدارة       ١٩٤٧مت فصله من الصف الثالث باملدرسة الثانوية عام           -

 .املدرسة
عمل بالسكك احلديدية يف وسط العمال وساهم بفعالية يف حتريض العمال ضد اإلدارة اإلجنليزية مما                 -

 .اح بليغةأدى إىل فصله من العمل وإصابته جبر
 .قضى أربع سنوات يف السجن نتيجة حماكمة أجراها الس العريف العسكري -
 .كتب العديد من األشعار الوطنية داخل السجن وبالتايل حكم عليه بثالث سنوات إضافية -
 .م مديراً لقسم األحاديث والربامج يف دار اإلذاعة العراقية١٩٥٨عمل بعد عام  -
 . باللغة الشعبية"أفراح متوز" بالفصحى، وديوان "شعاع الليل"فترة ديوان صدر له خالل تلك ال -



سعادته عضو يف احتاد األدباء العراقيني ونقابة الصحافيني يف العراق، وكان يف السبعينات نائب                  -
 .واملشرف املباشر على إصدارها) النقل والتنمية(رئيس حترير جملة 

طُر للعمل يف شركة إنشائية مع مواصلة       ء عبد الكرمي قاسم، فاض    مت فصله من اإلذاعة على عهد اللوا        -
 .نشره الشعر يف الصحف، وقد مت اعتقاله بسبب قصيدة حتدى فيها اللواء عبد الكرمي قاسم

بعد استيالء البعثيني على احلكم يف العراق غادرها إىل إيران سراً يف مسرية طويلة بالدراجة ومشياً                   -
 .على األقدام

 .ر إيران إىل منطقة أذربيجان ودخلها سراً حيث التحق جبامعتها لدراسة األدب الفارسيغاد -
 .بعد ذلك انتقل إىل أوروبا حيث حصل على شهاديت املاجستري والدكتوراه -
 . ضمن إصدارات كتاب االثنينية"حصاد الغربة"صدر له يف اململكة العربية السعودية ديوان  -
 ويف شعره العمودي يرتبط مبدرسة الشاعر        ..لشعر احلر والشعر الشعيب   ينظم الشعر العمودي وا     -

 . حممد مهدي اجلواهري/الكبري
 . مرة أخرى نرحب بكم ومبؤلف الكتاب وصحبه الكرام

 

 كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه ((
  ))صاحب االثنينية

لقرآن الكرمي، وامنت علينا يف عشر آيات       بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي شرفنا بلغة ا         
حمكمات بإنزال القرآن عربياً، والصالة والسالم على سيدنا حممد الذي أويت القرآن ومثله معه، وعلى               

 .آله وصحبه الطيبني الطاهرين
األحبة األكارم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، يسعدين أنْ أرحب بكم أمجل ترحيب،                

 أحيي األخوةَ األفاضلَ الذين سيتحدثونَ يف هذه االثنينية، ويتناولونَ الكتاب الذي حنتفي             وبامسكم مجيعاً 
 زاهد حممد زهدي،    / ملؤلفه الشاعر الدكتور   "اجلواهري صناجة الشعر العريب يف القرن العشرين       "به  

ووزير اإلعالم   حممد عبده مياين املفكر اإلسالمي الكبري         /وسيسعدنا باحلديث كل من معايل الدكتور     
 بن حسني أستاذ األدب والنقد والدراسات العليا جبامعة         حممد سعيد    /األسبق، وسعادة األستاذ الدكتور   

الكاتب واألديب املعروف الذي قَِدم من       عطية   اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، فسعادة الدكتور جليل       
املعطاين أستاذ األدب والنقد      د اهللا  الدكتور عب  فسعادة  يف هذه األمسية،    باريس خصيصاً للمسامهة  

 خرياً كالً منهم على هذا التواصِل الذي نعتز به، وتفضلهم بتعطري            هجبامعة امللك عبد العزيز، جزى اللَّ     



هذه االثنينية بأحاديثهم وعلمهم وسابغ فضلهم، كل منهم من خالل حمور سيختاره للتحدِث عن هذا                
 .الكتاِب

اجلواهري صناجة الشعر   "حبةُ أن إفراد هذه األمسية لالحتفاء بكتاب         وكما تعلمونَ أيها األ   
 ليست بدعاً يف اللقاءات األدبية كما أا ليست األوىل من نوعها بالنسبة              "العريب يف القرن العشرين   

بد  للدكتور الناقد األديب املعروف ع     "اخلطيئة والتكفري "لإلثنينية، فقد سبق أنْ شرفنا باالحتفاء بكتاب        
م، ومع األسف مل نكرر التجربة طيلةَ        ١٠/٢/١٩٨٢هـ املوافق   ١/٦/١٤٠٦اهللا الغذّامي، بتاريخ    

 ملعايل  "أبو هريرة الصحايب اجلليل واحلقيقة الكاملة     "أعواٍم كثريٍة أو طويلٍة إال العام املاضي مع كتاب           
١٢/١٠/١٩٩٨وافق  هـ امل ٢٢/٦/١٤١٩ الكبري الدكتور حممد عبده مياين بتاريخ        مفكرنا اإلسالمي 

 الفائدة الطيبة واألثر احملمود الذي يتركه تدارس مثل هذه الكتب واالنطباع الذي يسود              م، وقد ملسنا  
ولعلَّكم تذكرون أن هذا األسلوب يف       .  الساحة الثقافية بعد طرح أي كتاب على طاولة البحث          

 منهم  ن األصدقاء حيث يتناول كلٌ    التدارس واحلوار كان يتم يف املاضي على نطاٍق كبري بني جمموعٍة م           
كتاباً بعينه ويعرضه على بقية أصدقائه يف جلسة مسر هادئة، يتخللها حوار وتعليق ونقد، مث تدور احللقة                 
على آخر يف أمسية تالية، وهكذا تزيد حصيلةُ القراءات بني تلك اموعات املتجانسة، وكان هذا                 

طغِت املاديات على كثٍري من أوجه احلياة، ومتددِت األطباق          النهج معروفاً إىل سنواٍت خلت إىل أنْ         
الفضائيةُ على سطوح املباين لتحتلَّ أماكن السمِر اليت كانت عامرةً بصحبِة الكتاِب، متطلعاً إىل أن                 

 ولو ملرٍة واحدٍة على األقل خالل كلِّ موسٍم من مواسِم االثنينية            نعوض شيئاً مما فات مبثِل هذه الوقفةِ      
 .ى عنهننقطف إحدى مثراِت املطابِع اليانعِة ونسعد ا غذاًء روحياً ال ِغل

 الذي  وال شك أنّ احملاور اليت سيتحدثُ عنها األساتذةُ األفاضلُ لن تغطي كافةَ جوانِب الكتابِ             
 الشاعر زاهد زهدي عن شاعرنا الكبري األستاذ حممد مهدي اجلواهري، أسطورة             بلور رؤية الدكتورِ  

لشعر العريب يف القرن العشرين، الذي وِلد مع بداية القرن أي يف عام ألف وتسعمائة كما يقول                    ا
مث عاصر كل أحداثه اجلسام جبرأة      .  املؤرخون، أو يف عام ألف وتسعمائة وثالثة كما يصر هو شخصياً          
٢٧ق بتاريخ   مبدينة دمش )  رمحه اهللا (الشباب، وإقدام الرجال، وحنكة الشيوخ، إىل أن توسد الثرى           

 . الفريدِة، وتراكيبِه الغنيِةبعد أن هز املنرب بشعره اجلزِل، وصوِرِه. م١٩٩٧/يوليو/
أبو هريرة الصحايب اجلليل      " و "اخلطيئة والتكفري "وجتدر اإلشارة إىل أننا عندما احتفينا بكتايب         

القدر الذي يتيحه حتليلُهما     مل يكِن األمر متعلقاً بشخصية املؤلفني الكرميني إال ب           "واحلقيقة الكاملة 
ستني اللتني تعرضا هلا، ويف ذات اإلطار يأيت احتفاؤنا الليلة بكتاِب               اوتشرحيهما ملوضوع الدر  

 من منطلق الرؤية اإلبداعيِة اليت استشفَّها الدكتور زاهد زهدي عن شعِر الراحِل الكبري،               "اجلواهري"
لصيقِة بالشاعر الكبِري، وبعضها عرفه عن طريق        وال شك أن تلمس بعضها عن طريق املعايشِة ال          



اإلبداع اجلمايل عرب احملاور املتعددة اليت      اإلطالع أ والسماع، واستطاع أنْ يصيغَ كلَّ ذلك يف قالٍب من          
اشتمل عليها الكتاب، واليت آمل أن يأيت تدارسها حتليالً ونقداً، اتفاقاً واختالفاً، مبا يعمق تفاعلنا مع                 

وقد كنت حريصاً منذ البداية على أن تأيت هذه األمسية مكتملة األركاِن واضحةَ              .  ل القيم هذا العم 
وجاء يف رساليت اليت قدمت معها الكتاب لبعض األساتذة         .  القسماِت فيما يتعلق بتحديِد حماور البحث     

 :ما يلي
يوان الشعر العريب خالل    رمحه اهللا يف د   "  اجلواهري"نظراً ألمهية املوضوع واملكانة اليت حيتلها       (

القرن العشرين املوشِك على ايته، فإنه يسعدين توجيه الدعوة إىل سعادتكم للتكرم باإلطالِع على                
الكتاب ومن ثَم الكتابة إيل مبا تقترحونه يف حدود ثالثِة أو أربعِة حماور لتدارسها واختيار من سيتحدث                 

).. الذي هو تاريخ اليوم   (يئِة اهللا يف التاريخ املشار إليه آنفاً         ة اليت ستعقَد مبش   يثنينعنها من خالل اال   
 ..انتهى)  العرِب والدكاترِة والنقاِدواليت سيحضرها إضافة إىل مؤلف الكتاب عدد من األساتذِة

هـ ٣/١١/١٤١٥وكما يعلم مجعكم الكرمي فإنّ االثنينية قد احتفت بأستاذنا اجلواهري بتاريخ            
 هذا االحتفاَء يقتصر على الكتاب موضوع البحث، من خالل           م، وبالتايل فإنّ  ٣/٤/١٩٩٥ق  ـاملواف

احملاور املختلفِة اليت سيساهم ا املتحدثونَ وِمن ثَم كاملتبع فتح باب احلوار بتعميق التواصل حول هذه                
نا وال من   اُألطر الشاملة لكثٍري من إبداعات شاعِرنا الكبري، الذي صار يف ذمة اهللا وليس من عادات                

تقاليدنا اإلسالمية السمحة النبش يف القبور والبحث عن السقطات واهلنات، فاألستاذُ اجلواهري الذي             
 أكرب من أنْ يتلمس البعض عيوبه وضعفَه البشري         "أيب الشعر "لقّبه الشاعر العظيم معروف الرصايف بـ       

ت سائر البشر، غري أنه ترك لنا إرثاً        ليسلطوا عليها األضواء، فقد عاش ومات كأي إنسان له سلوكيا         
 شعراً باللغِة العربية عرب تارخيها الطويل، فأصبح بذلك عالمة فارقةً على خارطة             قيلَ   ما ضخماً من أمجلِ  

 "طه حسني "الشعر العريب، لدرجة أنه بعث بإضبارة كبرية من شعره لعميد األدب العريب الدكتور                
لو كنت  ":  م، وكأنه يقول  ١٩٣٣ سنة   "أمحد شوقي "مري الشعراء   عندما خلت إمارة الشعر بوفاة أ      

وكما تعلمونَ فإن الدكتور طه حسني قد         ."قرأت هذا الشعر ملا وجهت الزعامةَ إىل غري هذا الشاعر         
ن الدكتور طه   عقد إمارة الشعر لألستاذ عباس العقاد ألسباب سياسية، وبزوال تلك األسباب أعلَ             

د انتقلت إىل العراق، ولكنه مل حيدد اسم الشاعر العراقي الذي يستحق هذه              حسني أن أمارة الشعر ق    
ويف كل األحوال سيظل األستاذ الكبري حممد مهدي اجلواهري يف مكان الصدارة بديوان                 .اإلمارة

الشعر العريب ألنه استوعب مسرية قرن كامل تقريباً، ودخل معتركه وهو يف كامل منوه املتفتح الذي                 
ها حربانِِ عامليتاِن أحرقنا العامل يف أتوما        كل التحركات السياسية واإلفرازات اليت تركت      يدرك خطورة 

 أن يساهم بقدر    امللتهب، واستطاع من خالل الدور املؤثر يف وطنه ومشاركته يف بعض املؤمتراِت العامليةِ            
ية، وأرخ لكل ذلك    كبري يف رصد معظم األحداث املهمة على الساحات احمللية واإلقليمية والدول            



 أو الصحف األخرى اليت كانت تصدر وتتوقف         "الرأي العام "مبقاالتِه اليت كان يكتبها يف جريدته        
اليت كتب   األهم من كل ذلك خرائده الشعرية        بانتظام حسب طبيعة النظام احلاكم يف العراق، غري أنّ        

  حممد زهدي الذي   زاهد الدكتور   ولكل هذا الزخم يسعدنا أن حنتفي بكتاب األستاذ       ..  هلا البقاء 
أصدره على ضفاف ذلك العطاء الكبري حباً وكرامة لذلك الراحل الذي عاش احلياة طوالً وعرضاً مث                 

 .اختصرها شعراً يتألأل على جبني الزمان
االثنينية ليست يل فأحب أن أصحح هي لكم مجيعاً ومنكم وبكم ومعكم وكما أردد دائماً ما أنا                 

 .ليس يل عليكم ما يزيد أكثر من املقعد الذي أقتعدهإال واحد منكم 
ضل، وعلى أمل أن نلتقي االثنينية القادمة على        اأرجو لكم أمسيةً طبيةً مع كوكبة ضيوفنا األف       

شرف األستاذ الدكتور الشاعر حممد بن سعد الدبل أستاذ اللغة العربية بكلية اآلداب جبامعة اإلمام                 
 .ى أمل لقاء يتجدد وأنتم خبريوعل.. حممد بن سعود اإلسالمية

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

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

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي أكرمنا ذا اللقاء الطيب، ذا البيت الطيب وشكراً                
 على حرصه على تغيري منطية االثنينية ومواصلة إبداعها، وهذه           ألخي األستاذ عبد املقصود خوجه،    

                 الليلةَ أن جنلس ا خطوة يف الطريق الصحيح، وكم أسعدفكرة موفقة، تدارسناها كثرياً وشعرنا بأ
إللقاء الضوء على حياِة شاعٍر من شعراء األمة العربية، له دور وله صيت، وله صنج، وهو صناجة                   

عر من أوالده، من تالميذه هو اآلخر كتب اهللا له التوفيق يف كثري مما قال، وما روى                 العرب، ويقدمه شا  
وما أبدع، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل وفقه إىل إخراج هذا العمل ألنه أقرب الناس إىل الشاعر                    

، اجلواهري، ففرحنا ذا العمل، لكين ال أخفيكم أنين أشعر حبرج شديد ألين بني كل هؤالء اجلهابذة                
ثنني من أقطاب اللغة وآداا أخي الدكتور حممد سعد بن           اوال أدري كيف حشرت نفسي فُجأة بني        

حسني هذا العامل البارز والناقد واملفكر اإلسالمي الذي نعتز به يشارك تلك املشاركات اليت نفرح ا،                
دث أقول كما قال الرجل     وأبونا وأستاذنا وشيخنا أبو تراب الظاهري، عامل اللغة الذي جيعلين وأنا أحت           

لكن )  شيبين صعود املنابر وانتظار اللحن بعد اللحن جبوار أيب اللغة وأمها يف نفس الوقت              (هشام لعلَّه   
هذه الليلة ذات خصوصية، واهللا أغالب نفسي أال أفكر يف العراق، يف هذا اجلرح، يف هذا األمل، يف هذا                   

لشعب الذي سِحق، وال حول وال قوة إال باهللا، ولن يتخلى           املصاب العظيم ألوالدنا بنني وبنات وهلذا ا      



جامعاتنا على                 العراق عنا قط، كانت روافده دائماً تأتينا، علماء وأدباء ومفكرون، مث قامت بعض 
أساتذة من ذلك املنهل العذب، فال أملك يف مثل هذه اللحظات إال أن أذكر بالفضل تلك املوجات من                  

 .ألدب الذين سامهوا معنا يف بناء هذه الثروات األدبية اليت نعتز ارجال الفكر والعلم وا
 اخلصوص فهذا الرجل من العجائب يف هذا القرن ألنه           أما حديثي عن اجلواهري على وجه     

من العمالقة احلقيقة، وشاعر حمارب ومبدع، ال يعرف املهادنة، حىت أين قدرت ألخي                شاعر عمالق، 
يناً يف عرضه فقدم مناذج من النقد الذي وجه للجواهري، ومل جيامله ومع ذلك              الدكتور زاهد أنه كان أم    

 أنه مل يكن يهتم قط بالنقاد وال بالنقد الذي          "اجلواهري"أشعر وأعرف أنا من خالل سرية هذا الرجل         
 .يوجه إليه، لكن من أمانة الدكتور أنه أثبت بعض النقد الذي وجه له

إنه بذل من   :  لعلَّه سعد قال  :  يصدق عليه إن قلنا أنه كما قالوا عنه        يعين   "اجلواهري"هذا الرجل   
دم شعره من أجل شرف أمته، يدافع عنها، ويتحدث عنها، وجيلجل ويصلصل وكأنك تشعر أنه ليس                 

فعالً ال يهادن وال جيامل، مث إن الرجل استخدم ثروةً           .  يف قلب اجلواهري وال عقله إال األمة العربية        
ا يحمد له يف هذا اال، كان يف رأيي شاعر مرحلة خطرية يف حياة األمة اإلسالمية،                 كبريةً، وهذا مم  

واستطاع أن يعبر عنها بصدق وموضوعية وجبرأة مل يستطعها كثري من الشعراء، وربط اجلواهري شعره               
ر زاد  بقضية أمته، ويف بعض األحيان يبدو اجلواهري وكأنه قد اقتصر شعره، ولعلَّ أخي الدكتو                

يصححين بذلك كأنه قد قصر شعره على البكاء والفجيعة واألمل لألمة العربية من هول ما ترى، لكن                  
من يقرأ بصورة أوسع يف اجلواهري يشاهد أنَّ الرجل كتب يف كل جمال ويف أكثر من جمال، لكنه غلب                   

الشاعر، الشاعر الذي حتس أن     عليه التفجع واألمل يف قضايا األمة، ومن هنا فأنا أشعر باحترام كبري هلذا              
األمة العربية ليست العراق عنده، كل الوطن العريب يهتم به، ويكتب فيه، ويعتز به، ويعتز باللغة، ويثأر                 
من أجلها، وينادي ا، ومن هنا فنعود إىل القضية املهمة وهي أن هؤالء الشعراء حيتاجون منا إىل مثل                   

كم كرمهم وكم فرح      ، هؤالء الشعراء الرسول     ول اهللا   هذا التكرمي والعناية، وقد كرمهم رس     
م وبشعرهم وكم قدمهم وكم اعتز م وكم كانت هلم صوالت وجوالت يف الشعر، إذن فرسول اهللا                 

ؤالء الشعراء قدوة هذه األمة وأسوة هذه األمة، وإذا اقتدينا به نكرم هؤالء الشعراء ونعتز . 
صراحة، فيه صدق، فيه جرأة، وفيه حمبة لألمة العربية، وبعض           الرجل يف جممله فيه عمق، فيه       
، فتشعر بتقدير كبري هلذا الرجل      وألهل بيت رسول اهللا       قصائده فيها روعة احملبة لرسول اهللا       

               شلْقَى فيها الضوء على هذا الشاعر العمالق ويذا اللقاء الليلة اليت ي كَونفرحبن والتلميذ   لال ر
الدكتور زاهد على عنايته بإخراج هذا الديوان، وأنا أنصح باقتناء هذه الدراسة اليت              الشاعر األديب   

 والدكتور زاهد حممد زهدي تصدى      "اجلواهري صناجة الشعر العريب يف القرن العشرين      "قدمت باسم   



هلا مبوضوعية وببحث دقيق يثري من يقرأ هذه الدراسة ويفرح ا ويشعر أنه يعيش يف ضمري هذا                   
 .رالشاع

أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن تقديري وشكري ألخي الدكتور زاهد وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن               
يوفقه وميد يف عمره ملزيد من هذه الدراسة الناضجة، وشكراً مرة أخرى لألستاذ عبد املقصود خوجة                 

 .ل تقدير واحترامعلى عنايته يف هذه االثنينية، ورعايته هلذا الشاعر وهلذا الكتاب الذي يستحق منا ك
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 فاتين أن أرحب بأستاذنا الدكتور الكبري حممد سعد بن حسني            :الشيخ عبد املقصود خوجه   
أستاذ األدب والنقد والدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية إذ حضر إلينا من الرياض                

ذه األمسية فنرحب به ترحيباً خاصاً حاراً، فهذا الرجل له أفضال كثرية            وسيسعدنا مبا سيلقيه علينا يف ه     
على االثنينية منها الذي يواصلنا ا من طرح وتصحيح وأفكار أثرت مسريتنا كثرياً على مدى هذه                  
السنوات الطوال، كما أننا بعد غياب طويل نرى بيننا الليلة عالمتنا األستاذ أبو تراب الظاهري رغم                 

د حتامل على نفسه وأتى ليشارك فله اجلزاء األوفر من اهللا سبحانه وتعاىل، وله منا كل التقدير                 مرضه فق 
 . واالحترام وأترك الكلمة له فليتفضل

 

  ))كلمة العالمة الشيخ أبو تراب الظاهري(( 
 احلمد هللا وكفى، والصالة والسالم على نبيه املصطفى وآله            :األستاذ أبو تراب الظاهري   

 سعادة الشيخ   "إثنويةً" يف   "اجلواهري"لم تسليماً كثرياً كثرياً، الدكتور زاهد وكتابه عن          وصحبه وس 
عبد املقصود خوجه، حتية لذي الفضل األسىن ولذي الكرم األمسى الشيخ عبد املقصود خوجه الذي                

 .ايتهكان السبب يف استحثاثي هلذه الكُلَيمِة العجلى، يف إثنويته املتألقة حرسه اهللا بعني عن
الدكتور زاهد هو الشاعر الذي جيري الشعر على لسانه كالسلسال العذب احلايل، والنمري               

 .لئ، وخيرج من سنِة قلمه وقَطِة يراعه كأنه سبائك العسجد وقالئد اجلُمانألالدفوق املت
، عرف زاهد الشعر معرفة من ارتوى من رحيقِه، وبدغ ألباب فستقه ولوزه، واشتم أريج أزاهرهِ              

 وشجرته  "اجلواهري"وجال يف راحتِه حىت اختار منها اليوم أبسق دوحٍة يف العصر احلديث هي سرو                
 يأ له األمر واستراض     "زاهد"املورقة، فكتب عن دراسة مسهبة يف هيئة جملٍد كأنه مشاريخ خنلة جمهوِد             

زواخر سجله، ودرت عليه    له املقاد، وجادت دمي فضله عليه، وطمى آذي طَول لديه، وهطلت عليه              
 .سحائب بذله



ولعمري إن حبثاً كهذا مل يكن لدى الدكتور أيب الزمام، منيف االرتقاء، وال اعتاص عليه وال                  
اخلاص، فما أمسى مهته، وأمشخ جدرانه، إذ مجع لكتابه ألفافه، وسحب عليه أفوافه، ومللم لترمجة                  

ال من أُويت قوة الرقي من السلم، واشرأب صدره المتراء            وألعماله ما ال يتفصد ملثله إ       "اجلواهري"
 استرفاده من شعره، واستجاشته معرفة       "اجلواهري"ضروع املصادر، وإمنا كان منصب تنقيبه عن         

جوانب حياته، وتنامى إليه كل ذلك فكانت النتيجة الباهرة االستفاضة الزاهرة، فيما احلَولَى من سرية               
 : خمالف له فيما أورد وأصدر، وعقد وأبرم، وهو كما قال ابن الروميشاعر القرن، وال

نـيالً وناهــيك مــن كـٍف بــِه اتشــحا  
. 

ــم   ــن ِقلَ ــيـك م ــم ناه ــِه قل يف كـف
. 

 

 يف كتابه هذا بالنوال، وانبعق بالعطاء، والحت بوارقُه وملعت، وباحت خمائله             "زاهد"وانبثق   
  ،الدكتور   ولووسطعت ِعثَ به إىل مجهرة    "زاهد"   أن كتابالباحثني لقضوا عجباً، إذ يصدر مثلُ هذا     ب 

فترة قصريٍة واملؤلف يعاين مرضاً فاتكاً جنّاه اهللا منه، وكأنَّ بيت املتنيب ينطبق عليه                الد يف الدراسة يف   
 :بقوله

ــرا  ــيوش حتي ــىن اجل ــيوِش ثَ ــبل اجل ق
. 

 هــتاب ــبالد ك ــن إذا ورد ال ــا م يـ
. 

 

    ياًَ ومب إليه من املعلومات عن        أصافح الدكتور زاهد حميومبا ضافره من    "اجلواهري"هنئاً مبا تأش 
ردوس ضخم، وقد استحكم    التحليل ملضامني شعره، والولوج يف سوادها وهي كوكبة كثيفة، وكِ           

 فيها زاهداً ليس    .براها، وقَويت وطاِئدها، واشتدت عراها وأواخيها ال يذهب هلا فتلٌ وال يعروها رثٌّ            
بنا يف نتاجك زهد، وال عن شعرك إعراض، وإمنا منسده وجنذله، لتكون ارتساماته اللّطاف بالذهن                 

ك يشوقها إليه حالوته، ويطيل ظمأها حسن نظمه،         ألصق، وبالقلب أنوط، والنفس تواقة إىل قريض       
 فيه  وأنت ميمونُ النقيبة، حممود السليقة، محيد السجية، أصبغ اهللا عليك ثوب الصحة والعافية، ترفلُ              

 . هذا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.كلما ذر شارق، وشيم بارق
 .فل إن شاء اهللا ممكن نوزع الترمجة بعد احل:الدكتور حممد عبده مياين

 ).يضحك اجلميع(
 . واهللا إنه من أعاجيب الزمن:الشيخ عبد املقصود خوجه

 هذه كلمة مقطوعة نثرية، فعالً ِعطْر هذه الليلة، يبدو يل وكأن املتحدثني يريدون              :عريف احلفل 
 .أن يعلقوا كلهم على هذه املقطوعة النثرية

يا مجاعة، يا أمة، واهللا من يستطيع أن يعلق          من يستطيع أن يعلق      :الشيخ عبد املقصود خوجه   
 .على أيب تراب؟ إنه فريد زمانه، ويغرف من حبر أو من حبور، يغرف من حميط



 .  نسأل إن شاء اهللا له طولة العمر، والصحة والعافية:عريف احلفل
 

 كلمة سعادة األديب والكاتب املعروف(( 
 أستاذ األدب والنقد الدكتور حممد سعد بن حسني

  ))الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةو
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه                 

 .والتابعني له بإحساٍن إىل يوم الدين، وجعلنا منهم آمني
 كتبت عنها وقلت إا قدمت       الواقع إن هذه االثنينية يف ميداا فريدة، ال أريد أن أعيد ما             

للمستقبل مصادر يف فكر أمتنا يف مجيع أحناء الفكر، قدمت هلم مصادر ميكن أن يستمدوا منها كثرياً من                  
صور هذه احلياة اليت نعيشها واليت قد يأيت جيلٌ ال يدرك منها إال ما ترويه الكتب، والناس قد قصروا                    

ليه هذه اتمعات من اجتاهات فكرية وثقافية ومن رصيد معريف          رصد ما ع    يف خدمة واقع جمتمعام ويف    
عام، هذه االثنينية استطاعت أن تقدم لنا يف أجزائها هذا الزاد الذي سينعم به اجليل املقبل أكثر مما                    
حيصل عليه هذا اجليل، هذا اجليل ينتفع كثرياً بقراءة هذه االثنينية وبسماعها ملن مسعها، ولكن اجليل                 

دم أحوج إىل مثلها وسينتفع ا أكثر مما ننتفع ا حنن يف الواقع، ال أدري كيف جندد الشكر                     القا
لصاحب االثنينية وأن نشكره على كلماته الطيبة وال أدري أيضاً كيف أشكر صديقنا وحبيبنا الدكتور               

يلتني متصلتني،  حممد عبده مياين، معايل الدكتور صديق أعتز بصداقته ومن حسن حظي أين ألتقي به ل               
فالبارحة كنت معه يف الطائرة واليوم معه يف هذه اجللسة، والثناء الذي أسداه ال أدري كيف أبادله                   

 .الثناء ولكن أقول إمنا يعرف الفضل ذووه
الشيخ عبد املقصود يف الواقع أشار إىل قضية، وهي قضية أدبية نقدية وأيضاً تتصل اتصاالً وثيقاً                

 يف هذه األيام وهي الدراسات اليت عن األدب اإلسالمي، وهذه اإلشارة هي              بالدراسات اليت برزت  
قوله أنه ال يعنينا شخص اجلواهري وأعماله وتصرفاته وأخالقه الذاتية، وإمنا الذي يعنينا هذا التراث                
 الذي تركه لألمة العربية، هذا قولٌ حق وقولٌ صدق وطاملا كررت مراراً أنه ال يعنينا من األديب إال                  
األدب، أما الذات فأمرها هللا سبحانه وتعاىل هو الذي يناقش الذات وهو الذي حياسبها وال شأن لنا                   
بالذات إطالقاً، فهذا التوجيه الذي قدمه لنا الشيخ عبد املقصود هو توجيه جيب أن يستصحبه كل ناقد                 

وإمنا نتعامل مع اإلبداع،    منا، أننا ال جيوز أن نتعامل مع الذات ألن أمر الذات هللا سبحانه وتعاىل،                 
اإلبداع األديب ولذلك نقول هذا أدب إسالمي وال جيوز أن نقول أديباً إسالمياً، ألننا إذا قلنا أديباً                   



إسالمياً معىن هذا أن غري هذا األديب، ومن مل يبدع أدباً إسالمياً نقول عنه أديب غري إسالمي، إذن حنن                   
ا األمر هللا سبحانه وتعاىل، من قال ألخيه يا كافر فقد باء ا              كفّرناه، وليس لنا يف ذلك من أمر، إمن        

الواقع أن اجلواهري ال جدال يف أنه شاعر يف الذروة من شعراء هذا العصر وقد أذكر أين رمبا                  .  أحدمها
وأنا طالب أو بعد عهد الطلب ال أتذكر كنت أحرص على مساع شعره، كان يلقيه إلقاًء جيذبك إليه                   

اإلبداع نفسه، وأحسب هذه مسة عند الكثريين من شعراء العراق، اإلحسان يف اإللقاء             أكثر بكثري من    
واألصالة يف اللغة إذا قرأنا مثالً أشعار الشيخ حسني بستانة أو مصطفي اجلمل أو أمثال هؤالء من                   
 فحول الشعراء نعجب كل العجب من إحسام اللغة ومن أيضاً إحسام اإللقاء والدخول إىل القلوب              
ذا اإللقاء اجليد، أما هذا الكتاب الذي خدم به الدكتور زاهد لغة العرب ومل خيدم به اجلواهري وحده                  
بل خدم به أدب العرب وفكر العرب، يف الواقع هذا الكتاب كنت أمتىن لو أين اطلعت عليه قبل                     

فأعجبين كثرياً، ألنه   احلضور إىل هنا الستطعت أن أقول عنه شيئاً يستحقه، قُرأت يل عنوانات الكتاب              
فيما يبدو من عنواناته وكما يقولون العنوان دليل على ما حتته، والكتاب كما تقول العامة يتبني من                   

 .عنوانه
استطاع أن يدرس شعر هذا الرجل دراسة شاملة مل تدع يف الواقع جانباً من اجلوانب إال                   

شيئاً، فاألدب كما يقولون مل تقَلْ فيه بعد        وأسهمت يف تقدميه ويف معاجلته ال أقول أنه مل يترك ألحد             
الكلمة األخرية، وإمنا امليادين متجددة يف األدب، والفكر متجدد يف األدب، لكين أقول إنه مل يترك                  

 هذه امليادين   يقول فيها قائل يف شعر اجلواهري إال وطرقه ولعلَّه وفَّى         ميداناً من امليادين اليت ميكن أن       
إليكم ألين يف الواقع مل أقرأ هذا الكتاب بعد، ومل يصلين               من البحث، وأعتذر   وأحسبه كذلك حقها  

الكتاب يف الواقع فيما قبل، ولو مسعت به لطلبته ألن هذا الشاعر وشعره جدير بان يهتم به كلُّ دارس                   
 ألدب العرب وللغة العرب ألنه يف الواقع شاعر أصيل، وشعره ميثل األصالة ما يف ذلك من شك، ميثل                 

 إىل أعماله الشعرية وجدناها إمنا ختدم اجلوانب اليت جيب           كما قلت لكم إذا نظرنا     األصالة ألنا إذا نظرنا   
أن تخدم يف فكر أمتنا ولذلك لعلَّ اهللا سبحانه وتعاىل ييسر لنا فرصة أخرى نعطي هذا الكتاب شيئاً من                   

د ذكّرين يف الواقع بإملامه بألفاظ لغة العرب        حقه، وكنت أمتىن لو أن الشيخ أبو تراب كان معنا اآلن، فق           
وعمله على إحياء كثري من األلفاظ اليت غفل عنها اآلخرون ذكرين بذلك أحد شيوخي وهو الدكتور                 
عبد السالم سرحان فلقد كان رجالً وعاًء استوعب لغة العرب استيعاباً مل يكن له نظري يف العصور                   

صلنا على مثال هذه النماذج اليت تعمل على حياء هذه اللغة، ال ألا لغة              املتأخرة إطالقاً، فأمتىن لو أنا ح     
أمتنا العربية وحسب وإمنا أيضاً لكوا لغة هذا الكتاب العزيز، والسنة املطهرة وتراث األمة اإلسالمية،               

األذى  عنها كل القذى ونبعد عنها كل         ننفي وهذه األمور ثالثة توجب علينا العناية بلغة العرب، وأنْ        
وال نلتفت إىل أولئك الذين بدأوا جييزون دخول األلفاظ العامية وبعض األلفاظ األجنبية يف اللغة                  



العربية حبجة إثراء اللغة، اللغة ثرية، اهللا سبحانه وتعاىل ما أنزل ا كتابه العزيز إال بعد ما اكتملت ثراًء                   
، ولكن العرب هم الذين قصروا يف حق        واكتملت قدرة على األداء وعلى التصوير وعلى إيصال املعىن        

 .لغتهم
أجدد الشكر للشيخ عبد املقصود، وأجدد أيضاً االعتذار عن تقصريي يف إعطائي صورة هلذا               
البحث اجليد يف الواقع وأقول اجليد حكماً على عنواناته اليت قرئت علي واليت ال بد أن يكون الدكتور                  

 .قد أفاض وأحسن فيها وشكراً لكم
 .  عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم

 

  ))كلمة سعادة الدكتور جليل العطية الكاتب واألديب املعروف(( 
 وإذا مسح يل الشيخ عبد املقصود نتعرف أكثر عليك يا دكتور ولو يف سطرين                :عريف احلفل 

 .فقط
مسي جليل إبراهيم العطية، كاتب ومؤرخ      ا بسم اهللا الرمحن الرحيم،       :الدكتور جليل العطية  

وباحث عراقي، أقيم يف باريس منذ أكثر من عشرين عاماً، ويل حنو عشرين كتاباً أغلبها نصوص تراثية                 
 .حمققة

وصف عباس حممود العقاد الشعر العريب يف القرن التاسع عشر بأنه كان نظماً كأنه نوع من                  
الصارخ التدريب على العروض، فلقد كان العصر برمته ركيكاً جامداً وشغل الشعراء بالشكل                

 واجترارها وحتويلها بالتزويق والضغط على جوانبها السيئة إىل          القدمية وانصرفوا إىل زركشة القصيدة   
أشكال ممسوخة منقطعة عن حياِة الناس ومشاعرهم، وكان مفهوم العمل الفين عند الشاعر صناعة ليس               

 اية القرن التاسع     وشهدت )رجال صناعة األدب  كان من   (غري، فكان يقالُ عن املشاعر تكرمياً        
حركة الشعر العراقي احلديث، هي        عشر وبداية القرن العشرين ظهور أربعة أصوات بارزة يف          

أصوات الزهاوي والرصايف وعبد احملسن الكاظمي وحممد رضا الشبييب، يتقاربونَ يف الفترة الزمنية،               
مع العراقي الذي تقَبلَ هؤالء     كما يتشابه إنتاجهم وحيفل خبصائص متماثلة تقريباً، وال شك أن ات           

الشعراء كان قد بدأ حيس بدبيب احلركة اإلصالحية اليت متت على يد الوايل مدحت باشا يف بغداد،                  
 وقضايا العشائر والصناعة وكان من مثراا الطيبة صدور           والثقافةَ تلك احلركةُ اليت مشلِت اإلدارةَ     

 توافقت احلركة اإلصالحية مع األدب التركي املتأثر        م، ولقد ١٨٦٩ أول جريدة عراقية سنة      "الزوراء"
بالفكر األورويب، وال ريب أن العراقيني ممن قصدوا تركيا قد اطلعوا على شيء من هذا الفكر الذي                  

م ليفجر مواهب الشعراء    ١٩٠٨نشره عبد احلق حامد وسواه، وجاء إعالن الدستور العثماين سنة            



اقي من خالل الصحف واالت الكثرية اليت أجيزت حىت بلغت           واألدباء الذين حركوا اتمع العر    
املائة والثالثني، كل هذه العوامل وسواها أدت إىل نشأة الشعر العصري الذي جاء ِليالئم روح العصر                
ويبتعد عن الصناعات اللفظية وزخرفات القرون املظلمة، وجاء حممد مهدي اجلواهري ليواصلَ مسرية             

غري أنه جتاوز من سبقه وتربع على قمة الشعر العريب معظم القرن العشرين، محل               الزهاوي، الرصايف،   
اجلواهري راية الشعر التقليدي اجلديد أو الكالسيكية اجلديدة منذ بدايات سنوات العشرين، وذاعت              
 شهرته بعد احلرب العاملية الثانية واقترن امسه بتاريخ العراق السياسي احلديث، ولو تصفحنا األحكام              
اليت قيلت يف شعره وجدنا تطرفاً مع الشاعر أو ضده وتناقضاً أحياناً ومبالغةً، فلقد فضله البعض عن                  
شوقي ومطران وعده آخرون شاعراً تقليدياً حيسن فن النظم، وبالغ آخرون مقررين أنّ اجلواهري أكرب               

زمن ووجوده يف القرن العشرين     من أن يدرس، ورأى الدكتور جالل اخلياط أنه شاعر عباسي أخطأه ال           
ميثل ظاهرة غريبة، شغل اجلواهري النصف الثاين من القرن العشرين فصدرت عنه مئات الدراسات                
وعشرات الكتب يف داخل العراق وخارجه، وقبل ذلك صدرت عن دراسات عديدة يف الصحافة منذ               

اجلواهري صناجة  " زهدي   م وهو موعد صدور ديوانه البكر، وكتاب الدكتور زاهد حممد         ١٩٢٩سنة  
 يأيت ضمن هذه السلسلة الذهبية اليت حتاول دراسة هذا الشاعر املثري            "الشعر العريب يف القرن العشرين    

للجدل وترسم مالمح العرش الذي احتله شعرياً وشعبياً يف قلوب معجبيه ومقدري شاعريته ومواقفه               
 .السياسية

وض جتربة الكتابة عن شاعره املفضل القدوة فقال        ويبدو واضحاً أن الزهدي شعر باحلرج وهو خي       
يف مقدمته إن اجلواهري شاعر ما زال أبعد من أن يكون قد استوىف حظه من الدرس والبحث                     
والتحليل، إذ هو شاعر مرحلة بكاملها وال ريب أن هلذا احلماس املتدفق ما يربره كما سنخرج من                   

ستمائة، ويف مطالعة سريعة اآلن ستتبعها أخرى واسعة         قراءة هذا الكتاب بصفحاته اليت تقرب من ال        
 .بأذن اهللا

مل حيدد املؤلف املنهج الذي وضعه لدراسة اجلواهري؟ وال املراجع واملصادر اليت اعتمدها ومل يبني               
اجلوانب اليت سيتناوهلا أو أسباب ذلك، ومل يقدم لنا ولو نبذة خمتصرة عن تاريخ ديوان اجلواهري،                  

لفة والغريب أنه اعتمد طبعةً مل تكن املفضلة لدى الشاعر هي الطبعة البريوتية، وحسب               وطبعاته املخت 
املعتمدة هي البغدادية بأجزائها السبعة واملعدة من قبل جلنة بإشراف            عي فإن الطبعة العلمية      تتب

نقص اطالع  زيادات ومزايا تنفرد ا، وميكن االعتذار بأن           الطاهر رمحه اهللا ففيها    الدكتور علي جواد  
 .الزهدي اخلاص بآثار اجلواهري يعود إىل اغترابه وبعده عن مكتبته األساسية املوجودة داخل العراق

قسم املؤلف كتابه إىل عشرة فصول دشنها مبيالد اجلواهري وهو فصل مجيل، طريف، دلَّل على               
 سنة مليالد اجلواهري،    سعة ثقافة املؤلف، لكن القارئ يفاجأ باختيار املؤلف ألف وتسعمائة ميالدية            



 من أن اجلواهري ولد ليلة       "ماضي النجف "فالثابت تارخيياً ما أورده الشيخ جعفر حمبوبة يف كتابه           
هـ وهو املوافق للسادس والعشرين من يوليو سنة         ١٣١٧السابع عشر من شهر ربيع األول سنة         

به الشاعر يف ذكرياته مث ظهور      م، وأحسن املؤلف اختيار املوت بعد امليالد مباشرة فالحظ ما كت          ١٨٩٩
مفردة املوت يف قصيدته األوىل اليت نظمها سنة واحد وعشرين وتسعمائة وألف حيث حلّت يف بيتها                 

 :األول
ــيه مصــادره ــورٍد ضــاقت عل أخــو م

. 

ــرائر   ــه س ــتحلت لدي ــوت فاس دع امل
. 

 

ملوت فيقدم لنا حملات تارخيية عن أوضاع العراق يف          مث ينتزع مقاطع من قصائد ذكر فيها الشاعر ا         
  .تلك الفترة
 :وهنا نفتقد احلس النقدي للمؤلف فيمر مثالً على قصيدة أخي جعفراً الشهرية ذات املطلع... 

؟بأنّ جـراح الضحـايـا فـم    
. 

أتعلـم، أم أنـت ال تعلــم      
. 

 

دون أن يتوقف عند ظاهرة التكرار اللفظي واليت أراد ا الشاعر توكيد الفكرة اليت يريدها، ومل                
اليت تكررت وحدها مخس عشرة مرة يف هذه القصيدة، وأكثر من ذلك نرى               )  الدم(يالحظ لفظة   

حريف الدال وامليم على كل أسطر القصيدةالشاعر دون أن يعي قد رش . 
ي عالقةً جديدةً بني اجلراح والدم، ويلتفت الزهدي إىل رائعة اجلواهري              لقد أقام اجلواهر  

 : ذات املطلع"يا أم عوف"الشهرية 
يبعدنَ أهواءنا القُصـوى ويدنينـا   

. 

يا أم عوٍف عجيبـات ليـالينـا 
. 

 

 :لكن مل خيطر يف ذهنه أن الشاعر استلهم نونية ابن زيدون املعروفة
يانا جتافينا وناب عن طيِب لق     

. 

أضحى التنائي بديالً عن تدانينا      
. 

 

 : يف قوله على سبيل املثال- يف رأيي -جتاوز ابن زيدون ) اجلواهري(على أن أبا الفرات 
ـٍْص ملاضـينا     آٍه على عابــٍس رخ

. 

يـا أم عوٍف ومـا آه بنـافـعـةٍ       
. 

مشس الربيـع وأهـدـا الرياحينا    
. 

   هطالقتـها علـى خضيـٍل أعـارت 
. 

ويستـبد بنـا أقصــى أمانـينـا   
. 

آٍه على ملـعٍب أن نسـتبد بــه       
. 

نطري رهـواً مبـا اسطاعت خوافينـا    
. 

مثل الطيور وما ريـشـه قوادمـنا      
. 

  فيـه أغانينـا  بـاومن رفيـِف الص 
. 

من ضحكِة السحر املشبوب ضحكتنا     
. 



 عيله بتعريف         "الشعر يف شعر اجلواهري   " الفصل الثاين    د دأكرب فصول كتاب الزهدي وقد مه 
 ).وستكون يل وقفة خاصة ومسهبة مع هذا الفصل قريباً بإذن اهللا(لغوي تارخيي 

 ومعاجلة النصوص الشعرية اليت يشري فيها اجلواهري        مث تناول مفهوم الشعر يف شعر اجلواهري،      
 .إىل شعره، وختم الفصل بطائفة من املختارات اجلواهرية مل أجد يف تثبيتها هنا ضرورة

 القصيدة اجلواهرية عنواناً ومطلعاً وقافيةً، قسمه املؤلف إىل ثالث فترات              :الفصل الثالث 
 :تارخيية

 . للميالد١٩٣٢ حىت اية سنة  متتد منذ بدايات قول الشعر:األوىل -
 .م١٩٤٨ إىل سنة ١٩٣٢ من سنة :الثانية -
 .م١٩٦٣ إىل سنة ١٩٤٩ من سنة :الثالثة -

يرى املؤلف أن اجلواهري اشتهر على العموم بقوة املطلع واهتمامه بصياغته واختيار مفرداته               
 .بدقة إال أن ذلك ال ينطبق كثرياً على املرحلة األوىل

 املطلع قد كثر يف قصائد املرحلة الثانية اليت متيزت بالقصائد الطوال، وظهور             والحظ أن تصريع  
الرتعة إىل اجلناس اللفظي، وهنا يتوقف املؤلف ليقدم لنا تفصيالت عن الوضع العراقي الداخلي وأراه                

 .هنا قطع لذة القارئ الذي يستمتع بالتحليل الفين لقصيدة اجلواهري
حلة الثالثة اليت متثل نصف شعر اجلواهري اتسمت مبطالع قوية،           يعتقد املؤلف أن قصائد املر    

 .ووجود أقل لفعل األمر الذي اعتربه جيسد العالقة احلميمة بني الشاعر وما يستهدفه يف قصيدته
وخص الفصلَ الرابع للشعراء الذين ذكرهم الشاعر يف شعره وهم ينتسبون إىل عصور خمتلفة،               

 الذين خصهم بقصائد أو مقطوعات شعرية وهذا الفصل طريف كلف             وخيتمه بالشعراء املعاصرين  
 .الزهدي تنقرياً واسعاً يف شعر اجلواهري ويف دواوين الشعراء الذي ذكرهم اجلواهري

تناول الفصل اخلامس اهلموم القوية يف شعر اجلواهري وقد الحظ اهتمام الشاعر بسوريا                
) العراق(اهلم القومي األول للجواهري بعد وطنه       وأحداثها ودمشق وأوضاعها حبيث كانت سوريا هي        

ومل يغفل أنّ اهتمام اجلواهري بفلسطني وقضيتها العادلة يعود إىل بواكري شعر الشاعر أي إىل بدايات                 
 .سنوات العشرين

عاجل الفصل السادس التفجع والرثاء يف شعر اجلواهري، فالحظ أنَّ العدد الثاين حيتل موقعاً                
من كبار رجال الدين، وإثنني من رؤساء       )  اجلواهري(ع قصائد الرثاء فلقد رثى الشاعر       عجيباً يف توزي  

وتناول فلسفة املوت عند اجلواهري فالحظ      ..  ثنني من أبرز شعراء العراق وهكذا     االوزارات العراقية، و  
 .أنه طرق املعاين اليت سبقه إليها اآلخرون، كما قرر أن قصائده ختتلط باهلموم العامة لألمة



تعمق الزهدي يف دراسة شعر اجلواهري جعله يكثر الفصل السابع للسخرية واهلجاء فيورد               
 عميقة على القدرة الرائعة والقابلية اليت ال يضاهيه فيها           مناذج منها ويقول يف ختامها إا تدل داللةً        

خصه إىل مهوم   شاعر سواه، ألنه مل يقتحم اهلجاء من منطلق فردي ذايت وإمنا من منطلق يتجاوز ش                
 .الوطن والشعب على أننا لو دققنا النماذج اليت أوردها املؤلف لوجدنا يف قوله هذه املبالغة الكبرية

ويف الفصل الثامن تناول الشكوى واالنتصاف باحثاً معارك اجلواهري يف االني الوطين                
 غازي واليت عدا املعارضة     واالجتماعي، وتوقّف طويالً عند قصيدته يف تتويج امللك فيصل الثاين بن           

 مما دفع الشاعر إىل حذفها من ديوانه، الطريف أن الزهدي شِغلَ             - أم الكبائر    -العراقية يف وقتها    
بالدفاع عن اجلواهري ووطنيته وكفاحه مستخدماً كل األسلحة اليت ميلكها، لكنه نسي يف خضم                 

 .خلتام إىل وضعها يف صدر شعر اجلواهريالتفاصيل حتليل القصيدة حتليالً فنياً أظنه ينتهي يف ا
ن الفصل التاسع، وهو فصل جيد تناول فيه التضاد          اون ع "السانح والبارح يف شعر اجلواهري    "

والقرائن والنقائض يف شعر الشاعر، وقد برهن فيه على ملَكٍَة قوية يف حتليل اجلواهري غري أنه عاد                   
ضع من كتابه، وخص الزهدي ألقاب اجلواهري اليت         ملعاجلة أمور سبق له أن عاجلها يف أكثر من مو          

الشاعر، لسان الشعب، كوكب    :  خلعها على نفسه وما خلعه عليه الناس بصفحات عديدة ومنها           
 . قمة األلقاب الشعرية"سيد الشعراء"وعد . الشعراء، صناجة األدب الغايل، وغري ذلك

هري، وفيها إشارات ستكون مفيدة     وخصص الفصل العاشر بالتدقيق ولتبيان الصلة بني اجلوا        
وختم الكتاب مبختارات شعرية منتقاة ال أراها ضرورية خاصة وأن           .  لدارسي حياة وشعر اجلواهري   

إن اجلواهري صناجة الشعر العريب يف      ":  ديوان اجلواهري متوفر يف مكتبات الوطن العريب وصفوة القول        
 مِهم ألفه شاعر عن شاعر، مجعته به املبادئ           كتاب الدكتور زاهد حممد زهدي ِسفْر      "القرن العشرين 

 .الوطنية واآلمال املشتركة والغربة واالضطهاد السياسي
ِسفْر دجبه تلميذ عن أستاذ، فجاء رسالة تقريظ وملسة وفاء عن شاعٍر قمة، ننتظر أن جيود علينا                  

اً ودِفن يف مقربة الغرباء     القرن احلادي والعشرين مبن ميأل الفراغ الذي تركه الراحل، الذي مات غريب            
 .بعيداً عن تراب وطنه وقلوب أبناء شعبه

أخرياً يطيب يل أن أرفع آيات الشكر واالمتنان إىل االثنينية جمسدة بشخص عميدها حليف                
 .األدب والثقافة الشيخ عبد املقصود خوجه، على إتاحة هذه الفرصة الطيبة يل

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 كلمة سعادة الدكتور عبد ا املعطا�ي  ((
  ))أستاذ األدب والنقد جبامعة امللك عبد العزيز جبدة

بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالةُ والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا ونبينا حممد               
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

ية باحلديث عن هذه الكتب فنحن      لعلي أتفق مع األساتذة الكرام الذين باركوا مبادرة االثنين         
يهمنا الفكر أكثر مما يهمنا الشخص، واملتنيب كان ابن سقّا ولكنه مأل الدنيا وشغل الناس، وجرير كان                 

 .أبوه يرضع الشياه ولكنه أعطى ما أعطى من هذا الفكر، وأبو متام وغريه
 من الدكتور زاهد زهدي وما      يف الواقع أنا حينما جئت إىل هذه االثنينية مبهاتفة يف ليلة البارحة           

كنت أعلم عن الكتاب، وأُرِسلَ يل فعالً، ولكن أُرسل إىل اجلامعة يف رمضان ويف هذا اليوم بقيت يف                   
مكتيب سويعات حينما وجدته أتصفحه ولكين مل أكتب كتابة علمية أو منهجية وبلّغت بأن األستاذ أبو                 

أِت، وشعرت بشيء من اليتِم حينما حتدث أساتذتنا         مدين قد قام ذه املهمة ولكن يبدو أنه مل ي           
أصحاب الفصاحة والبيان، الدكتور حممد عبده مياين، والدكتور حممد بن سعد بن حسني، والشيخ أبو                
تراب، ووجدت نفسي أكادميياً حيشر نفسه بني هذه الكوكبة البليغة ولكين أُنقذت بورقة الدكتور                

 .جليل عطية
ي اختذه الدكتور زاهد زهدي يف قراءة تراث وشعر اجلواهري هو منهج             ال شك أن املنهج الذ    

وصفي وليس منهجاً حتليلياً وأيضاً مما الحظته على ورقة الدكتور جليل اليت تتحدث عن الكتاب وهذه                
الليلة احلديث أصبح مراوحةً مرةً عن اجلواهري ومرةً عن الكتاب، واجلواهري يستحق أن يتحدث عنه               

ا دباُء والذين يهتمون باألدب العريب ولكن يف تصوري أن األهم أن نتحدث عن الكتاب، ألن              النقاد واأل 
جئنا هنا للحديث عن الكتاب، املنهج الذي أختذُه الدكتور زاهد كان منهجاً وصفياً ويف تصوري أنه                 

و أن الدكتور   أحد املناهج املطروحة مل يكن منهجاً حتليلياً ومل يتصادم مع النص الشعري وكنت أمتىن ل               
جليل وقف عند هذا، مل حيلل القصيدة حتليالً أسلوبياً أو بالغياً ولكنه حتدثَ عن قومية اجلواهري، عن                  
سخرية اجلواهري، عن فلسفة اجلواهري يف املوت واحلياة، وهذا طبعاً املنهج مقبول وموجود ومطروح              

 وراء الصياغة، ما وراء الصياغة      منذ القدم وإن كان هناك بعض املالحظات اليت تسميها العرب ما           
وِجدت يف أدبنا العريب ويف نقدنا العريب كثري، مثالً يقول لك هذا شعر كثري ماء الرونق، وهذا شعر                    

ما املقصود  )  صناجة العرب (مثالً حسن التأليف، الكتاب، عنوان الكتاب هو ما وراء الصياغة              
صناجة هي اليت من الصنج اليت ترافق املوسيقيني،        بالصناجة؟ هو طبعاً وصف وِصف به األعشى، وال       



لكن هل األعشى حينما قيل بأنه صناجة العرب ألن شعره راقص وموسيقي؟ وألنه كان يطْرب كثرياً                 
كنت أمتىن لو أن      حىت قيل أن الشعر أربعة امرؤ القيس إذا ركب، واألعشى إذا طَِرب ال ندري؟               

 اجلواهري إذا كان أراد للجواهري      طها بشعر األعشى وشعر   ربالدكتور زاهد هو شرحها ولكن لو       
والبارح يف شعر اجلواهري، أنا أتصور أن هذه أيضاً من            أن يكون صناجة الشعر، أيضاً هناك السانح      

األوصاف اليت وراء الصياغة، وقف عند املطالع وعند القوايف، املنهج التحليلي التكاملي يهتم يف حتليل               
 :مخسة أو ستة عناصرالقصيدة حبوايل 

 ).النظْم( التركيب، تركيب اللغة، وهو ما أمساه عبد القاهر اجلرجاين :العنصر األول
(والتركيبة  )  Semantics( الدالالت اليت هي تسمى باإلجنليزي        ، الدالالت :العنصر الثاين 

Syntax(              وهذه  "معىن املعىن "، هذه الداللة هي اليت متزق معناها البعيد وأمساها عبد القاهر اجلرجاين ،
) أسرار البالغة (الدالالت يف احملك الرئيسي لكثري من الشعراء، طبعاً عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه                

يف "  استيفن أوملن "  وقف عندها طويالً وخاصة حينما يأيت إيل تفسري القرآن الكرمي،         )  دالئل اإلعجاز (و
املعىن التعبريي، وعبد القاهر امساها معىن املعىن، ومن مث          امساها أيضاً املعىن املعريف و    )  األسلوبية(كتابه  

النحو والصوت واألمور املرجعية اليت تم بالنص، هذه األشياء مل توجد يف كتاب زاهد وإمنا طبعاً                  
حتدث عن اجلواهري حبب، هذا احلب جعله يتحدث عن اجلواهري كمثال للشاعر وهناك احلب                 

واهري ألنه حيبه، والدكتور جليل حتدث عن زاهد ألنه حيبه            موصول، زاهد زهدي حتدث عن اجل      
وبالتايل ركَّز على كثري من احملطات املضيئة، ويف مالحظة مهمة جداً أن الدكتور زاهد شاعر،                   

 ولذلك  ،واجلواهري شاعر، وحينما يتحدث الشاعر يتحدث بتجربة أكثر آلية وأكثر حضوراً من غريه            
 عن املتنيب يف معجز أمحد، ولسان الدين بن اخلطيب حينما حتدث عن              أبو العالء املعري حينما حتدث    

الشعراء، وكذلك الناقد الباقع الناقد املتعمق الذي مل يعطَ ما يستحق إىل يومنا هذا وهو ابن طباطبة                   
، حينما حتدث عن الشعر وعن جتربة الشعر وهو شاعر متعمق يف هذا              )عيار الشعر (العلوي يف كتابه    

دث عنه بوعي تام، منذ أن تكونت القصيدة إىل أن خرجت كاملولود الذي خرج مكتمالً،                امليدان، حت 
 طبعاً الدكتور جليل حينما قال التكرار اللفظي وما إىل ذلك، هذا منهج بالغي واملنهج البالغي هو                 

 .منهج انتقائي، أو البالغة هي انتقائية، وأما األسلوبية فهي منهج تكاملي
ذه األفكار املشتتة إال أنين سعيد جداً أن أحيي الدكتور زاهد زهدي على هذا              قول يف اية ه   أال  

العمل ألنه إضافة وألنا حباجة يف نقدنا األديب إىل التعامل مع هذه القمم الشعرية اجلميلة اليت أعطت                  
اإلبداع ما يستحق، واجلواهري عمالق ومن املصادفات وحنن يف االثنينية تفتح صدرها أن يكتب                 

كتور حممد عبد مياين مقدمة وهو املعروف باالجتاه اإلسالمي، مقدمة عن الشاعر اجلواهري وهو                الد
معروف بأنه شوعي متعمق يف شيوعيته ولكن هذا من منطلق واحد، كما أن أبا عبيدة القاضي اجلليل                  



ه الكلمة  الذي قال عن شعر أيب نراس أنه شعر رائع ومكتمل فنياً، كذلك قال الدكتور حممد عبده هذ                
، وهذه قضية يا إخوانا تطول لو       "أن سوء معتقد الشاعر ال يفسد شعره الفين       "ولذلك قال ابن األثري     

أردنا أن نتحدث ا إىل الصباح ال ميكن أن نوفيها حقها، وإمنا نتعامل حنن مع النص، مع التراكيب                    
هري يف مقدمة   ا نضع اجلو  ا إىل أنْ  الفنية، مع الدالالت، مع القيمة اليت حيملها هذا الشعر وهو ما حدان           

الشعر العريب وسوف يبقى، ولعلَّ كما تفضل الدكتور جليل أنّ للحديث بقية عن الكتاب، حينما                 
يتناوله النقاد مبنهج علمي صارم، أتصور أا إضافة أخرى للدكتور زاهد زهدي الذي منحنا هذه                 

 .كاتهالنفحة، أشكره وأشكركم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبر
 

 طبعاً كما هو معروف نتلقى أسئلة حضراتكم واستفساراتكم واليت توجه إىل              :عريف احلفل 
سعادة مؤلف الكتاب، حنن بانتظارها ونتمىن أن يكون سؤاالً واحداً حىت نتيح الفرصة لباقي األخوة                

 .احلضور
 

د أن يقوله    نترك الكلمة اآلن لصاحب الكتاب، ألنّ لديه ما يو          :الشيخ عبد املقصود خوجه   
وبعد ذلك تطرح األسئلة وله حرية اإلجابة عليها أو إحالتها ملن يراه من السادة احلضور من املتكلمني                  

 . من أساتذتنا، فليتفضل
 
 

  ))كلمة فارس االثنينية سعادة الدكتور زاهد حممد زهدي(( 
وبركاته، إخوتنا  أصحاب الفضيلة واملعايل، السادة احلضور، السالم عليكم مجيعاً ورمحة اهللا             

وأنا يعجبين أن أحتدثَ عما جاء به صديقي الدكتور عبد اهللا             )  هات ِمن اآلخر  (املصريون يقولون   
املعطاين وهي كلمة رائعة جداً وهو يضطرين أن أفصح لبعض اإلخوان الذين ال يعرفون الكثري عين،                  

            ا شهادات دكتوراه يف االقتصاد،     وهي أين أمحل شهاديت دكتوراه ال عالقة هلما باألدب أو النقد، إ
والدكتور أديب وناقد وأستاذ يف النقد، وأنا أعترف حقيقة أين يف هذه الناحية أحتاج إىل أن أتعلم على                  
يديه وعلى يدي غريه من األساتذة من أساتذة األدب والنقد وثقوا أنين أضع لنفسي برناجماً لدراسة                  

 ورجل بالنسبة يل يعترب أباً روحياً، اجلواهري وهو حي           النقد األديب، أنا كتبت عنه كشاعر وصديق       
 :خاطب الرصايف يقول

 العقـــوق املعاصـــرابـــك اجلــيـلَ
. 

ــز    ــييت أه ــيك حت ــِي إل وإين إذ ازج
. 

نوابضـــه حـــىت تـــزور املقابـــرا
. 

بـــك اجلــيــل الـــذي ال تـهــزه 
. 

 



 : اليت عارضته فيها بقصيدة بقافية أخرى قال"دجلةَ اخلرييا "مث قال يف قصيدته الشهرية 
من مدِعـي العلـِم واآلداِب والدينِ    

. 

هلفي علـى أمـٍة غـاض الضمري ا      
. 

وتسـتعني علـى حـي بســكنيِ   
. 

موت الضمائـِر تعطـي امليت دمعتها     
. 

 

افٍر عميق من أمته من شعبه يف العراق وأمته العربية،          اجلواهري مع ذلك أخذ حقه حياً حبٍب و        
وهذا دليلٌ ساطع على ما أقوله إذ هذا اجلمع الغفري جاء حباً باجلواهري الكبري، أنا ال أريد أن أتكلم                    

أشهد صادقاً أن هذا الرجل صاحب االثنينية أشهد صادقاً على          :  عن االثنينية سوى كلمة بسيطة أقول     
ديد بتكرار ذكر امسه خالل الندوة ولكين أقول ذلك قَدر وِرثَه عن أبيه رمحه اهللا، إذ                 برِمِه وضيقه الش  

تزهيه الكلمة الطيبة وبيت الشعر اجلميل، ونبضة اإلبداع يف ريشة فنان رهيف املشاعر، أكثر من هذا                 
يدة طويلة يل   ال أقول، إمنا أحدثكم عن اجلواهري وأحتدث إىل اجلواهري حبضوركم، هذه أبيات من قص             

 :عن اجلواهري أخاطبه فأقول
   نــتها اجلواهــرقــوداً لطافــاً زيع

. 

ــوغُها   ــان تص ــر احلس ــا الغ ــالماً أب س
. 

لُ شاعر ـكـأن مل يصـغ ِمـن ِمـثِلها قب         
. 

ــرائداً    ــاِغ ف ــر املص ــا ِبك  ــأيت وت
. 

       الرؤى واملشاعر تزو رِسها قلوبِلج
. 

ِت األمســــاع فــــوســــإذا م 
. 

  ــر ــت اخلواط ــانٌ أو تش ــيهذي لس ف
. 

ــوخي  ــِرهمش ــونَ بأم ــداها احلاكم ى ص
. 

   البصــائر فتعمــى عــيونٌ أو تتــيه
. 

وتــز أعــواد الكراســي حتــتهم    
. 

ــ ــى لإىل اللَّ ــرائر ه إذ تبل ــه الس دي
. 

ــِرهم  ــوم حش ــونه ي ــذي يلْق ــأنّ ال ك
. 

   كبائــر ــهن ــوب كل ــى ذُن صحوت
. 

وإذ يســألُ اجلــاين فيجــزى مبــا جــىن 
. 

 ــر ــهن ذخائ ــيه جل ــعر أحص ــن الش م
. 

ــا ال  ــأب ــا اللَّــ ش ــائٍسعِر ي ه أي نف
. 

ــي ــادرعم ــبِك ن ــد الس ــاين واح ق املع
. 

 ــرجع ــرفيِع وم ــِر ال ــن الفك ــنوز م ك
. 

 ــر ــه والنظائ ــتوى ل ــلِبها الف ــي ص فف
. 

دلـيلٌ علـى الفصـحى إذا ارتاب سائلٌ          
. 

   قاصــر ولكــنه عــن أنْ حيــيطك
. 

ــه    ــىت دروب ــنقد ش ــإن ال ــبين ف أج
. 

 ــاحر ــثلُك س ــهب األرواح م ــل يل وه
. 

ــاحرٍ    ــيةُ س ــيه رقْ ــذي تأت ــذا ال أه
. 

مــداها األواخــر مــن الشــعِر مل تــدِرك
. 

لقـد كـنت جـيالً بـل لقـد كنت أمةً            
. 

  ــر ــيها املظاه ــيهم إل ــدت مراس وش
. 

ــةٌ    ــوا حداث ــيه وقال ــربوا ف ــد غ وق
. 

فاخــرــا أو ي ــىا إىل غايــٍة يزهانــتهو
. 

ــريِض وال    ــد الق ــتلهموا جم ــال اس ف
. 

 



 هل أنسى شعب العراق؟ و
ونامــت علــى املأســاة والبغــي ظاهــر

. 

ــباا   ــن س ــدى م ــالَ امل ــةً ط ــا أم وي
. 

ــ  ــرِب س ــن الت ــِد م ــريباً إىل احل ائرغ
. 

   ــيع ــيِك مش ــن بن ــوٍم م ــِل ي أيف ك
. 

هــب ــر تناهـ ــرقني املقابـ م يف املشـ
. 

ــرائداً  ــنِك ط ــد أصــبح األحــرار م لق
. 

ــا ــود مب ــر لُح ــراها العباق ــنت ث  أغ
. 

تـار وأخصب ـك الدي ـد أمحلَت تل  ـوق 
. 

   يف إهابــِك قاصــر عــزم فيشــتد
. 

ــناء   ــور احن ــنِك الظه ــا تشــتكي م ةًأم
. 

اخلواصــر إىل صــخرِة الــبلوى فتشــكو     . 

ــوا    ــولَ رك ــالع ط ــت األض أال ملّ
. 

          ِر سافرمـن اجلَـو علـى رجعـِه عهـد
. 

ــرخةٌ  ــنطويأال ص ــداها في ــدوي ص  ي
. 

ــر ــبلوى مــدى العــني عاق ــاآلن وال أف
. 

  ــا أم ــنِت ي ــد ك ــودةًلق ــرجاِل ولُ  ال
. 

ــر ــك اام ــيِك تل ــاداً ف ــادت رم وع
. 

ةًـك استكان ـزم من ـالَ الع ـفكيف استح  
. 

  ــر ــحت مآث ــروءات وش ــت م فمات
. 

مـظَ نبعه ـِل أم غي  ـر األه ـ غي هل األهلُ  
. 

  ــر ــاٍد وثائ ــد ف ــدى فارت ــور الِف مه
. 

    ــيت ــوفاِء وأُغل ــيع ال ــت يناب وجفّ
. 

ــر ــنعب فاِج إال حــيثُ ي فــال صــوت
. 

اجةُب ِرت ـت الرهي ـم الصم ـد أحك ـوق 
. 

ــِر صــابر ــى اجلم ــب حــر عل وال أغل
. 

  ــادر ــيك ق ــن ف ــوطين إنْ مل يك ــا م أي
. 

ــر   و ال ــدور الدوائ ــوماً أن ت ــد ي ب
. 

ــنب اللَّــ   ــال حتس ــلٍ ف ــنهم بغاف ه ع
. 

 

  ))احلوار مع احملتفى به(( 
 احلقيقة هناك سؤال وجه لسعادة الشيخ عبد املقصود من األخ املختار الفال،              :لعريف احلف 

عليه يقولفأحاله بدوره إىل سعادة ضيفنا مؤلف الكتاب فرد : 
بعد التحية أمسح لنفسي أن أجيب سعادتكم       ..  سعادة األخ املختار الفال احملترم حفظه اهللا      
 :وسيكون الرد شعراً وكما يلي احلر اجلواهري؟مداعبة على سؤالكم ملاذا مل جترف موجة الشعر 

ســــؤالكم أروى محاســــي 
. 

يـــا ســـيدي املخـــتار إن   
. 

ــتماسِ    ــال ال ــؤِل ب ــى الس عل
. 

  ــواب ــتدر اجلـ ــدعت أبـ فصـ
. 

ــي  ــيين ورأس ــى ع ــادركم عل أب
. 

 لكــــموأنــــا الشــــكور 
. 

ــياس  ــِري القــ ــى غــ علــ
. 

ــارت    ــوجة س ــراً م ح ــعر الش
. 

ــاسِ  ــال أســ ــناِء بــ البــ
. 

ولقــد أتتــنا بالغــريِب مــن    
. 



بغــــِري خلــــٍط والتــــباس
. 

ـ   يد لــك الســؤال ولــذا أعـ
. 

ــي؟  ــوج الرواس ــرف امل ــل جي ه
. 

ــوجةٌ  ــراً مــ ــعر حــ الشــ
. 

 

 أما بالنسبة للسؤال الثاين من األخوة احلضور من األستاذ أشرف السيد سامل              : عريف احلفل 
 :يقول

 بالشعر احلديث وزحفه على     بال شك أن الراحل اجلواهري قد عاصر بدايات ما يسمى          
وسائل اإلعالم وصفحات األدب ليمثل انقالباً على الشعر األصيل ومجالياته، فماذا كان رأيه              

 كشاعٍر فحل يف هذه البدعة؟
 اجلواهري أوالً كان جمدداً يف قوافيه ويف أسلوبه يف الشعر بالنسبة             :الدكتور زاهد زهدي    -

التفعيلة ولكن الذي مل يعجبه هذه املوجة من الشعر احلديث اليت           للذين سبقوه كما أنه أيضاً مارس شعر        
يسموا أحياناً الشعر املنثور، ال أكثر وال أقل وإمنا هو رجل جدد يف جماله ويف جمال القصيدة ومعانيها                   

 .وقوافيها
 : األستاذ عجالن الشهري يقول:عريف احلفل

يف إثنينية تكرميه اليت جتلى فيها      ال شك أن اجلواهري شاعر عظيم رأيته مرة واحدة فقط            
بإلقاء عدة قصائد أخذت بلب احلضور وتباع دواوينه يف القاهرة وبريوت وغريها وال تباع يف                

 جدة أين ميكن أجدها؟
 لقد وجدا يف مكتبة جرير واشتريتها مباشرة وعندي نسختني            :الدكتور زاهد زهدي    -

اذنا الدكتور وأتصور ال تزال بعض النسخ موجودة         سأبعث النسخة اجلديدة اليت أخذا لسعادة أست      
 .عندهم

 : ما أدري يبدو يل السؤال هذا للدكتور حممد بن سعد بن حسني يقول:عريف احلفل
ذكر أستاذنا الدكتور حممد بن سعد بن حسني أن سلوك الشاعر وذاته ال تعنينا فكيف                 

ع وال بد من بروز ذاتيته يف       يكون ذلك واإلبداع مهما كان صورة لفكر وتوجه وعقيدة املبد          
 فكره وأدبه ومنهج األدب اإلسالمي يف جامعة اإلمام وأنا أحد طالا خيالف ما ذكره الدكتور؟

 أوالً القول بأن منهج األدب اإلسالمي يف جامعة اإلمام خيالف هذا،            :األستاذ حممد بن سعد     -
ستاذ، على القائل، أما منهج اللغة،      هذا قول غري صحيح، وإذا قال األستاذ شيئاً فمسؤولية على األ           

منهج كلية اللغة فإمنا بوجه إىل السبيل األفضل واألجدى يف معاجلة اإلبداع األديب، سواء كان شعراً أ                  
 أي يرسم االجتاه الذي جيب أن يسري عليه         "منهج األدب اإلسالمي  "ونثراً، فهو كما يدل عليه عنوانه       



قيات الناس، صحيح أن الشعر أو اإلبداع بوجه عام سواء كان شعر أو             األديب املسلم، أما قضية أخال    
                     قصة أو مقالة أو رسالة أو غري ذلك، أو حىت حبث، أن ذات الشخص، ذات املبدع، ال بد أن تفيض
بشيء من سلوكها وعاداا على اإلبداع، لكن مع ذلك ال ننظر إىل الذات، وإمنا ننظر إىل هذا الذي                   

ن أخالقيات ذاته، وخباصة أن إذا مثالً عاجلنا شعر شاعر أتى فيه بشيء من اإلحلاد               انعكس على فكره م   
إىل آخره، ومثالً إذا جئنا إىل         ...وحياة رأسك :  وشيء من الفسوق أيضاً مثل قول أيب نواس         

 إىل آخره،   ...األخالقيات اليت ذكرت عنده كشرب اخلمر وكأمور أخرى، يا أمحد املرتضى يف كل             
ن هذه األبيات، لو حكمنا على أيب نواس ذا حلكمنا عليه بأنه مات كافراً، واملعروف أن                 وأنتم تعرفو 

 :له قصائد يف الذروة من األدب اإلسالمي، ومنها القصيدة اليت يقول فيها
املـجرم فبمن يلوذُ ويستجـري

. 

      إال مذنب إذا كـانَ ال يـرجوك
. 

 

إذن حنن ال ندخل يف ما خص اهللا به ذاته وهو احلكم على الناس باجلنة أو النار ألنه إذا قلنا أن                      
فالن كافر أو قلنا أنه غري مسلم، أو غري أديب إسالمياً معىن هذا حكمنا عليه بالكفر، واهللا سبحانه                    

من ذا الذي   (يف احلديث القدسي    :   ال يغفر اهللا لفالن قال     ِه عن آخر، واللَّ   ملَّا قال شخص  :  وتعاىل قال 
فنحن ال تعنينا الذات إطالقاً، قد نستعني       )  يتعلَّى علي، أال أغفر له، إين قد غفرت له وأحبطت عملك          

يف فهم النص بظروف الذات وبسريا ومعرفة ما كان يدور حول الذات نستعني بذلك يف فهم النص                  
ال نناقش الذات وال نصدر عليها حكماً ألن ذلك هللا سبحانه وتعاىل، وإمنا حكمنا يكون على                  لكن  

 .النص وحسب
 . إذا تسمحوا يل أجاوب على السؤال بشكل سريع الذي طرحه:الدكتور زاهد زهدي -
 أستاذ ترى عندنا أسئلة كثرية فلذلك أرجو أن تكون اإلجابة           :الشيخ عبد املقصود خوجه     -
ة، حىت نستطيع أن نغطي أسئلة األخوة احلضور الذين استمعوا إليكم، ومن حقهم اآلن وقد أتى                خمتصر

 .دورهم أن تستمعوا أيضاً إىل أسئلتهم
املوضوع أن اجلواهري كان شوعياً هذا ال أساس له من الصحة إطالقاً، وأقرأ لكم أبياتاً                   -

 :بشكل سريع للجواهري يقول
 

يل وأباأمـاً وجـدت على اإلسالم     
. 

وقـد محدت شفيعاً لـي على رشدي      
. 

تقضي بأن الربايا وزعت رتبا        
لكن يب جنفَـاً عن وعي فلســفةٍ         .

. 
فـرد جبهـِد أُلوٍف تعِلـك الكَربـا    

وأنَّ مـن حكمـٍة أن يأكـلَ الرطَبا       .
. 

 



 :وكرر هذا حبر العلوم أيضاً على رأس املظاهرات يقول
ألـِف يـٍد يـد أن تستغلَّ جهـود

. 

     حممـد حاشـاك أن ترضـى وأنت
. 

 .ا ال يعين أنه شوعي بالطبعهذ
 : سؤال من الدكتور يوسف العارف إىل األستاذ حممد سعد بن حسني يقول:عريف احلفل

 وهل يتعامل ا نقدياً فقوله ال يهمنا ذات املؤلف          "موت املؤلف "هل يؤمن أستاذنا مبقولة     
لنقدي احلديث أن   بقدر ما يهمنا إنتاجه وإبداعه الشعري، ونظرية موت املؤلف تعين يف الدرس ا            

 عالقة الناقد بالنص ودالالته فقط وليس للناقد؟
 فلنتجاوز مثل هذه األسئلة ليست هلا عالقة بالكتاب، أرجو من           :الشيخ عبد املقصود خوجه     -

 .األساتذة الكرام أن تكون أسئلتهم يعين منصبة على الكتاب
 : سؤال من األخ حممد الدرة يقول:عريف احلفل

 جزءاً مهماً من شعر اجلواهري وقد مدح رموزاً معينة ملاذا أغفلتم هذا               يشكل املديح 
 ؟ هل هذا يغض من شأنه؟"اجلواهري"اجلانب يف كتابكم للشاعر الكبري 

 الدكتور عزيز احلاج كتب يل أيضاً من باريس يقول ملاذا أغفلت              :األستاذ زاهد زهدي    -
جوانب شعر اجلواهري، هنالك الغزل، وهنالك      الغزل يف شعر اجلواهري؟ هذا الكتاب مل يتناول كل          

  املديح، أيضاً ذكرت    جه الكثري من النقد للجواهري ألنه مدح فيصل الثاين مبناسبة           بعض األشياء ألن و
 التتويج ومدح         الظروف اليت أملت عليه ذلك، إال أنه مل       نوري السعيد ومدح رجال السياسة وعللت 
يتطرق إىل املدح بشكل واسع ألنه أراد أنْ إىل املدح، الكتاب مليتطرق حيدد اليت يتناوهلا اجلوانب . 

 : املهندس عبد العزيز بن علي الكريدا يقول:عريف احلفل
مل يكن اجلمل يف يومنا هذا حيمل نفس الصورة اليت كان حيملها إبان تأسيس هذا الكيان                 

 وأدق وأسرع   بشكل أوسع   ميلةتقوم باملهام اجل     وسائل أخرى  والسبب ببساطة ظهور  الشامخ  
أنظف وألطف، فهل أصاب الشعر ما أصاب اجلمل؟ وإذا كان كذلك فما هي               وأرخص وكذلك 

الوسائل العصرية األدبية اجلديدة حلفظ الصورة املشرقة املتألألة لتراثنا وقيمنا وعاداتنا ومبادئنا             
 اإلسالمية السمحاء؟

 .ال ألنه ال عالقة له بالكتاب نتجاوز هذا السؤ:الشيخ عبد املقصود خوجه -
 : األستاذ حممد سعد العرايب يقول:عريف احلفل

 أدب األديب وشعر الشاعر هل مها يف معزل عن تكوينه الفكري والثقايف والعقدي؟



 طبعاً التكوين الفكري للشاعر ولألديب وللمفكر له تأثري مباشر على           :األستاذ زاهد زهدي    -
 .من هذا ال جواب لديإنتاجه ال شك يف ذلك، وأكثر 

 حلل اإلشكال دعنا نتحدث عن املاضي، طبعاً عن كتب النقد ماذا قالت     :عبد اهللا املعطاين  .  د  -
الكالم الذي قاله أستاذنا كله صحيح، النقاد القدماء حترجوا أن ينقلوا الشعر الذي يسخر من العقيدة،                

، ومثل بعض شعر أيب العالء املعري وما إىل         هذه ال بد أن نالحظها، مثل شعر ابن احلناط يف األندلس          
ولكنهم مل يتحرجوا من أن ينقلوا الشعر الذي يتساهل فيما يتصل باألخالقيات، بل الغزل                .  ذلك

 "يتيمة الدهر "الفاحش، شعر الغلمان، شعر اخلمر، تصور أنه لو فتحت كتاب األغاين، أو كتاب                 
أن الشاعر يتخيل أشياء ليست موجودة خاصة فيما        للتعاليب وما إىل ذلك، وكأن عند العرب مفهوم          
وعبد اهللا ابن عباس يف املسجد      .  هم صلي وسلم عليه   يتصل بالغزل، والغزل قيل يف حضرة الرسول اللَّ       

 فهنا يا أخوانا فقط لألمانة أرجو أال أكون قد أسأت األدب            ...احلرام كان يستمع إىل عمر بن أيب ربيعة       
 الشعر أكذبه، والعرب بنت على هذه احلقيقة ولذلك قال ابن حزم              ذا التدخل، لألمانة أعذب   

 :الظاهري وهو رجل دين يعترب، قال لسنا حباجة إىل شاعر يقول
قوم جلـوس حولـهم مـاءُ   

. 

كأننـا واملـاء من حــولنا 
. 

:  يف مقدمة الكتاب يقول    "الذخرية"ابن بسام الشنتريين يف كتابه      إذن وقالوا حقيقة األشياء، حىت      
هذا ما قيل عنها    :  أنا أمحل كثرياً من هذا ولكين ال أتفق معه، وحينما جاء إىل والَّدة بنت املستكفي قال               

 أما كون الكالم  .  إذن القضية قضية الشعر، نظر إليه بنظرة غري الكالم العادي          .   إىل اهللا مما قيل    أُوأبر
الذي قصده الدكتور، أنّ واحداً سلوكياته غري جيدة ال نعلم عنه، قد نعلم وقد ال نعلم كما قيل عن                    
املتنيب بأنه مل يسجد ركعة واحدة هللا، قاهلا صاحب العقد الفريد، ال أحد يدري ال أحد يعلم، ولكننا                    

.  وأظن أنه هو الذي عناه     نتعامل مع نصوص املتنيب، وأما سلوكيات املتنيب فهذا مثل ما تفضل أستاذنا           
 .وشكراً

 : هذا سؤال من األخ فايق النجار للدكتور جليل عطية، حتدث:عريف احلفل
عن أوصاف وكلمات قيلت يف الشاعر اجلواهري بأنه شاعر عباسي أخطأه الزمن ال أعرف        

 كيف أخطأه الزمن وهل يعين ذلك أن القدر أخطأه؟ ما رأيكم؟
ع أن هذا القول للدكتور جالل اخلياط وهو يعين أو يشري إىل              الواق :الدكتور جليل عطية    -

متانة لغة اجلواهري وإىل حسن وقوة وديباجته الشعرية، وال ننسى بأن اجلواهري بدأ حياته وقد حفظ                 
 .حوايل عدة دواوين شعرية قدمية، هذه كانت من األسباب وشكراً



 : األخ سامل املغريب يقول:عريف احلفل
  قلة السجع وكثرة اجلناس والطباق يف شعر اجلواهري؟أود أن أسأل عن

 . جتاوز هذا السؤال ألن هذا يف النثر وليس يف الشعر:الشيخ عبد املقصود خوجه -
 : األخ عبد العزيز محدان يقول:عريف احلفل

هل الشعب العراقي جيمعون على أن الشاعر اجلواهري ويغطي من سبقوه كالرصايف               
 له معارضون؟وصفي الدين وحنوهم أم 

 :الرصايف خياطب اجلواهري يقول يف قصيدة مطلعها -
إىل كم تناغي بالقوايف السواحـِر

. 

أقول لرب الشعِر مهدي اجلواهري      
. 

 

 :اوهذا رداً على قصيدة اجلواهري اليت يقول فيه
مزامري عزاٍف أَغاريد ساِجعِ       

أُعيد القوايف زاهيات املطالِع  .
. 

كالسحر جتري بآذان املسامعِ       
ِلطـافـاً بأفواه الرواة كأا  .

. 
 اجلواهري غطّى على فترة زمنية كاملة من        مجيلة جداً احلقيقة وجاوب الرصايف عليها، ففعالً      

 .حياة الشعر يف العراق
عفواً وصفي الدين احللِّي من شعراء القرن الثامن اهلجري، وال عالقة له بشعر اجلواهري، فهو                 -

 .بعيد عن املوضوع
 : األستاذ حممد سعد العرايب يقول:عريف احلفل

  أنّ للعاطفة أثراً فيما يكتب؟عندما يتحدث الشاعر عن الشاعر يتحدث مبوضوعية أم
 حاولت كثرياً أن ألتزم املوضوعية وإذا قرأمت الكتاب ستالحظون أين           :الدكتور زاهد زهدي    -
 شعر اجلواهري كما إين وقفت موقفاً أعتقد عادالً ومنصفاً من الضجة             بعض اجلوانب يف    انتقدت

 . ميدح ا امللك فيصل الثاين"ِته يا ربيع "حدثت عندما ألقى قصيدته العظيمة الكبرية اليت
الِل املولـدِ ـي ج ـوبصنوك الزاه 

ديـِر الن ـرك العط ـيا ربيع بزه  ِته    .
. 

 

ماذا يفعل؟ كأن يسمي هذه القصيدة كارثة وهاوية بعد ذلك كما يقول            :  أنا اجتمعت به وقلت   
البيتني األخريين يف هذه القصيدة متثالن أبياتاً من عيون          إن  :  الذين عملوا هذه الضجة، قلت له     اآلخرون  
 : قال.الشعر العريب

هوت غُرر النجوِم على يـدي       
ـُك مقصدي حىت        . مـا أنْ جعلت

. 
السما تاجاً هلذا الكوكِب املتفردِ      

وأنا ابن هذه األرض صغت من          .
. 



ماذا تعمل للنفوس املريضة؟ إذا كنت يا زاهد تعترب هذه من            :  شعر رائع جداً، أسر يل وقال      
عيون الشعر العريب أنا أعترب القصيدة بكاملها من عيون الشعر العريب، وأنا أنصفته يف هذا املوقف،                  

اطئ وأن فيصل   واعترف الكثري من األخوة من اليساريني والشيوعيني بأن املوقف كان للجواهري خ            
الثاين مل يكن مسؤوالً عما كان حيدث يف العراق حينذاك، وأنه جاء بعهد جديد وما أُنِصف ومل ميهله                   

 .الزمن
 : سؤال من األخ حممد طه خلف الناصر يقول:عريف احلفل

مسعت نبذة عن حياة الشاعر املؤلف وفيها أنه هجا عبد الكرمي قاسم لكنه غادر العراق إىل                
ال أدري ملاذا مل ينتظر شاعرنا      .  ى دراجته اهلوائية يف فجر انقالب البعث ضد قاسم         إيران عل 

 وضوح الصورة فاالنقالب كان ضد قاسم، أريد توضيحاً حول هذه النقطة؟
 عبد الكرمي قاسم يف الفترة األخرية أشهر سالح اإلرهاب على             :الدكتور زاهد زهدي    -

وه يف البداية، وهو رجل وطين وبصراحة العراقيون حيبونه          الناس، مبختلف اجتاهام حىت الذين ساند     
أنا ألقيت قصيدة يف احتاد األدباء باللهجة الشعبية وليست الفصحى، وعبد الكرمي قاسم موجود              .  كثرياً

وكنت مفصوالً من اإلذاعة وطُلب مين أن ألقي القصيدة هذه حىت يعيدين إىل اإلذاعة إال إين رفضت                  
 :ها فقلت وعبد الكرمي قاسم موجود باللهجة العراقيةمسح هلم بأن يرووكتبت القصيدة ومل أ

يب يا لتهز الصوت واحذر غضبـة املظلوم       
. 

عاين قَلّب التاريخ عمـر الظلم ليـلة ويـوم      
. 

عمر الظلم ليـلة ويوم لو عمروا دام أجيـال       
. 

ال بد ما يشيل الراس مظلوم ويغــري احلـال       
. 

لو هبت مشال الريح رخوة وانعشـت آمـال       
. 

بقلوب الشعب وأشهر سالحه على الظلم قتال      
. 

وتقول النذير إيـش قال؟   غادي ضيع املشراد    
. 

مأعيد حباية اللي مسعك خاف األمر مـا مفهو       
. 

يب يا لتهز الصوت واحذر غضبة املظلـوم       
. 

 

ين مل أذهب لذلك    أوعد إال    وعانقين وطلب يل موعد من سكرتريه وحدد امل        مقام عبد الكرمي قاس   
املوعد، وطلبت من أحد األخوان الذي كان عنده جريدة قلته أكتب هذين البيتني الشعر والقصيدة                 

 :جديدة لزاهد حممد، قلت يف مطلعها



يفداك الذي راعك ال ترخي العزم واتليـن 
. 

اض مشر اذراعك أنت ابن الشمس والطني         
. 

 
 .تركت اإلذاعة وذهبت أشتغل بالطني

 

  ))اخلتام(( 
 احلقيقة األسئلة كثرية، وبعضها طبعاً أذعناه عليكم والبعض حجبناه ألنه خارج             :عريف احلفل 

عن موضوع األمسية، وكذلك البعض يتشابه يف طرحه، قبل أن خنتم هذه األمسية، نود أن نقرأ هذا                  
 :اإلعالن

هـ، ندوة  ٣/١١/١٤٢٠تقام يوم األربعاء مساًء املوافق      )  الرصيفة(األديب مبكة   مبنتدى أيب العال    
يشترك فيها الدكتور بندر محزة حجار، عضو جملس الشورى،         "  تثمري األوقاف الواقع واملأمول   "عنواا  

والدكتور حسن حجاجي، مدير فرع األوقاف مبكة وذلك بعد صالة العشاء، ونرجو تشريفكم،                
 .وشكراً

 حممد  /ن ضيف االثنينية القادمة إن شاء اهللا هو سعادة الدكتور الشاعر          أنذكر حضراتكم ب  كما  
بن سعد الدبل، أستاذ اللغة العربية بكلية اآلداب جبامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية، والدعوة كما                

 . كمثنينيتايردد الشيخ عبد املقصود دائماً ليست موجهة ألحد ما، ولكنها للجميع، وهذه 
اآلن يقوم سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه بتقدميه لوحة االثنينية هدية تذكارية لصاحب هذا               

 .املؤلَّف العظيم، سعادة الدكتور زاهد زهدي
كما يقدم سعادته لوحة للفنان خالد خضر هدية أيضاً تذكارية ذه املناسبة، شكراً لسعادة                

م أنتم أيها احلضور، إىل أن نلتقي إن شاء اهللا جمدداً يف            الدكتور زاهد زهدي وصحبه الكرام، شكراً لك      
 .االثنينية القادمة، نستودعكم اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

* * * 
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