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ل التكريمحف  
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :افتتح عريف احلفل األستاذ حممد علي قدس األمسية قائالً
بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني محداًً يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة               

 .والسالم على النيب املصطفى اهلادي إىل رضوانه
 

 ..ضيوف االثنينية وروادها.. أصحاب السعادة والفضيلة األكارم
 

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

خري ما نبدأ به حفل هذه الليلة آيات من كتاب اهللا يقرؤها الشيخ عالء املزجاجي من مجعية                   
 .حتفيظ القرآن الكرمي مبحافظة جدة

 

لم من  أرحب بكم يف ليلة من ليايل االثنينية حيث يتم تكرمي ع           ..  أيها األفاضل :  عريف احلفل 
أعالم الفكر واإلبداع العريب، وخنص بالترحيب سعادة نائب القنصل العام التونسي مساحة الشيخ حممد              
احلبيب ابن اخلوجه األمني العام مع الفقه اإلسالمي، وكذلك السادة القنصل املصري األستاذ أمحد               

 . األستاذ أمري باشا زينالوف األستاذ علي إبراهيم النخيالن والقنصل الروسيبديوي والقنصل الكوييت
 

يف ليلة شاءت الظروف القاهرة أن يغيب عنا جنم هذه االثنينية وراعي مسريا األستاذ عبد                 
املقصود خوجه الذي حال دون مشاركته يف تكرمي علم هذه الليلة ظرف صحي طارئ، وهو يلتمس                 

 الوجوه الطيبة والترحيب ا يف      العذر من الضيف واحلضور؛ ألن غيابه سيحرمه هذه االحتفالية ورؤية         
داره العامرة كرمة األدب واألدباء ودوحة فكرهم، ونتمىن أن مين اهللا على صاحب هذه الدوحة                  

 .بالصحة والعافية
 

املفكر والشاعر التونسي الكبري سعادة األستاذ نور       ..  الشخصية اليت نكرمها يف اثنينية هذه الليلة      
 :ة الضيفالدين صمود، وهذه نبذة عن سري



  ))السرية الذاتية(( 
 .م٦/٧/١٩٣٢ نور الدين صمود ولد يف مدينة قليبية بتاريخ -
 

 :مراحل تعليمه -
 تلقى تعليمه االبتدائي يف مسقط رأسه، مث املرحلة الثانوية بالزيتونة يف تونس العاصمة حىت حصل                  -

 .م١٩٥٥على شهادة البكالوريا عام 
 ).م١٩٥٨-١٩٥٥(عة القاهرة  حصل على شهادته العليا من جام-
م وحصل على إجازة يف األدب والتاريخ من اجلامعة          ١٩٥٨ واصل دراسته العليا يف بريوت عام         -

 .م١٩٥٩اللبنانية عام 
 

 :حياته العملية -
 عمل فترة يف التعليم الثانوي ببعض اجلهات التونسية مث واصل دراسة املرحلة الثالثة حىت حصل على                 -

م من اجلامعة التونسية وحصل على دكتوراه الدولة يف جامعة           ١٩٨١ الثالثة عام    دكتوراه املرحلة 
 .م١٩٩١الزيتونة عام 

 درس يف كلية الشريعة وأصول الدين باجلامعة التونسية وجامعة الزيتونة ودرس موسيقى الشعر                -
 .وعلم العروض باملعهد العايل للموسيقى

 

 :نشاطاته الثقافية -
رات ومهرجانات شعرية داخل تونس ويف كثري من البلدان العربية والبلدان              شارك يف عدة مؤمت    -

الشقيقة والصديقة، منها فعاليات يف بغداد، ودمشق، وطرابلس، واجلزائر، ومهرجان املربد بالعراق،            
 ومهرجان اجلنادرية بالرياض، ومهرجان مؤسسة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري بأبو            

ن الشعر العريب بالكويت، ومهرجان استروغا بيوغسالفيا سابقاً، ومهرجان بوشكني           ظيب، ومهرجا 
 .باالحتاد السوفييت سابقاً، باإلضافة إىل تظاهرات أخرى عديدة

 حاضر عن الشعر التونسي يف كل من اليمن، ومملكة البحرين، واململكة العربية السعودية، ويف مكتبة                -
 .ية، وليبيا واجلزائر وغريها من النشاطات املكثفة داخل تونساألسد باجلمهورية العربية السور

 

 :دواوينه الشعرية -
 .م١٩٥٩ثالث طبعات بداية من سنة " رحلة يف العبري" -
 . م طبعتان١٩٨٦سنة  " نور على نور ديوان من وحي القرآن" -



 .م١٩٨٠أغنيات عربية " صمود" -
 .م١٩٩٩" الشعر مشس القرون" -
 .م٢٠٠١" ةألوان جديد" -
م، وهو عبارة عن خمتارات من شعره ترمجها إىل الفرنسية األستاذ أمحد             ٢٠٠٢"  قدر الشعراء "  -

 .الرمادي
ديوان "  "غنيت للوطن ":  م، دواوينه ٢٠٠٣ كما نشر مبناسبة السنة الوطنية للكتاب سنة           -

حلرير وجداول  جدائل ا "  "أغاين الغواين "  "أغاين أفريقيا وأوربا  "  "ديوان املشارق "  "املغارب
 ".العبري

" حديقة احليوان "م،  ١٩٨٤ و   م١٩٧٩سنة  "  طيور وزهور ":   من أشعاره املوجهة لألطفال    -
 . م١٩٩١

 

 : مؤلفاته النثرية -
 .م١٩٨٦ و ١٩٦٩طبعتان " تبسيط العروض" -
 .م، واحد وثالثون طبعة أي كل سنة منذ صدوره٢٠٠٣-١٩٧١" العروض املختصر" -
 .م١٩٨٢" الشعردراسات يف النقد و" -
 .م١٩٧٦" زخارف عربية" -
 .م١٩٨٧" الطربي ومباحثه اللغوية" -
 .م١٩٨٨-١٩٨٣طبعتان " هزل وِجد" -
 م١٩٩٣-١٩٧٣أربع طبعات " املسعدي وكتابه السد" -

 

م، وجائزة جلنة التنسيق بالقريوان عن أحسن       ١٩٥٩ نال جائزة اجلامعة اللبنانية يف مسابقة شعرية          -
م، عن أحسن جمموعة شعرية، وجائزة      ١٩٧٧م، وجائزة بلدية تونس سنة      ١٩٦٧جمموعة شعرية   

١٩٩٠، وجائزة أحسن نشيد لعيد الشباب       "صمود"م، عن ديوانه    ١٩٨٢وزارة الشؤون الثقافية    
اجلائزة الوطنية يف اآلداب    "  م، من وزارة الشباب والطفولة، وغريها من اجلوائز اليت من أمهها            

م، وهي أكرب اجلوائز الثقافية التونسية،      ١٩٩٥سنة  "  داب والعلوم اإلنسانية  يف ميدان اآل  "  "والفنون
 .كما تقلد وسام اجلمهورية الصنف الرابع والثالث، ووسام الثقافة الصنف الثاين واألول

 . له العديد من املؤلفات النثرية والشعرية اليت تنتظر النشر-
 معظم الصحف واالت التونسية ومجيع أحناء        له نشاطات إذاعية وتلفازية كثرية، ونشر شعره يف         -

 .العامل العريب منذ أواسط اخلمسينات امليالدية، كما كُتبت عنه العديد من التراجم والدراسات



 . يتمتع بعضوية عدة مجعيات وجلان ذات عالقة بالثقافة واآلداب والفنون-
 

تفالية وصوته اجلهري األستاذ حسان     إذ يغيب عريف هذه االح    ..  يبدو يل أن الليلة هي ليلة الغياب      
كتوعة لظروف طارئة، وقد كُلِّفت بأن أِحلَّ حمله وال أدري إن كان هذا من حظي أو من سوء حظكم،                   

 .اآلن كلمة املضيف األستاذ عبد املقصود خوجه يلقيها األستاذ حسني الغرييب
 

 كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه يلقيها(( 
 )) الغرييب عنه األستاذ حسني عاتق �يابة 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على نيب                 
 .اخلريات سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آل بيته الكرام الطاهرين، وصحابته أمجعني

 :األستاذات واألساتذة األكارم.. األخوات واألخوة
 : اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة

يسعدين أن أرحب بكم يف هذه األمسية اليت تزدهي بأحد أعالم األدب والشعر يف تونس                  
اخلضراء، الذي قدم منها خصيصاً لتشرفوا به يف هذا اللقاء، وبامسكم مجيعاً أتوجه بالشكر والتقدير                 

عوة االثنينية وتشريفها   والترحيب لضيفنا الكرمي معايل الدكتور نور الدين صمود، الذي تفضل بتلبية د           
 .بتكرميه واالحتفاء به ومبسريته العطرة يف دنيا الكلمة

أقول ويعتصرين األمل بأننا يف الوقت الذي نسعد فيه باملسامهة يف البناء احلضاري،               ..  يف البدء 
ت وتكريس الوجه املشرق ملنجزنا الثقايف تأىب بعض األيدي اآلمثة إال أن حتمل معاول اهلدم يف حماوال                

يائسة لوقف مسرية اخلري والنماء، سالكة سبيل اإلرهاب والعنف والتطرف لتحقيق مآرا املشبوهة، إال              
أن الوطن أكرب من كيدهم بوالة أمره، ومشوخه، وعزته، ووالء أبنائه شيباً وشباباً، رجاالً ونساًء، وذا                

 لكي تعيث يف األرض فساداً، رحم اهللا        النسيج املتماسك فإن الفئة الضالة لن جتد موطئ قدم مبشيئة اهللا          
شهداء الواجب الذين قضوا حنبهم يف العمل اإلرهايب الذي شهدته الرياض وجدة مؤخراً، فاجلميع                
جنود خلدمة هذا الكيان احلبيب، كل يف موقعه وختصصه، ونبض احلياة لن يتوقف قط بإذن اهللا، نسأل                 

 مواطناً ومسؤوالً ليؤدوا دورهم الذي أنيط م خدمة         اهللا هلم الرمحة واجلنان، وأن حيفظ هذه األرض       
 .لعباد الرمحن الذين يسريون يف هذه األرض هوناً، والذين إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماً

 :األخوة األحبة



لضيفنا الكبري وشائج صداقة وحمبة وإخاء مع كثري من رجاالت الثقافة واألدب والفكر يف بالدنا               
 الترحال منذ مراحل طلب العلم، وأصبح خصلة أحسب أنه قبلها بارتياح، ألا               احلبيبة، فقد عرف  

متاهت مع ميوله الشخصية، فهو ذو شخصية منفتحة بطبيعتها حنو اآلخر، وقد تواصل مع هذا املنتدى                 
منذ وقت طويل يف أكثر من مناسبة، وكانت له مداخالت وقرأ بعض قصائده املميزة على خنبة من رواد                  

/٢١/٦ وذلك بتاريخ    -رمحه اهللا -أثناء حفل تكرمي شاعرنا الكبري األستاذ حممود عارف          "  ينيةاالثن"
 .م، وهي كما تعلمون السنة األوىل النطالقة هذا املنتدى٤/٤/١٩٨٣هـ، املوافق ١٤٠٣

وإذ نسعد بتكرميه هذه األمسية، فإمنا نفتح صفحة جديدة يف دفتر هذه العالقات الوطيدة اليت                
رغم بعد الشقة، والشواغل اجلمة اليت تستأثر جبل أوقاته، فهو أديب مطبوع، مفتون باللغة              ظلت نشطة   

العربية، مولع بالشعر، مبدع يف كثري من أغراضه، حىت إنه غامر بدخول عامل الطفل ليخاطب وجدانه                 
صيدته فإنين ال أضع الكلمة جزافاً، فقد وصف نفسه ذه الصفة يف ق             )  غامر(شعراً، وعندما أقول    

حفياً بالطفولة، متلفعاً بالثورة، ناشداً احلرية مع الفراشات وبني احلقول، وقد           )  الطفل اخلالد (املوسومة  
 .بدأ ذا بنيان الصلة من مرحلتها األوىل

ولشاعرنا الكبري صوالت وجوالت يف عامل الشعر والنثر، وله رؤاه اليت قد خنتلف أو نتفق معه                 
م سرب غور الكلمة، وتعامل مع خمتلف التيارات األدبية، ونظم           ا من عالِ  بشأا ولكننا حنترمها؛ أل   

الشعر العمودي، وشعر التفعيلة، وتالقحت أفكاره مع كثري من رواد األدب والصحافة والفكر يف                
خمتلف الدول العربية، وغريها من الدول الشرقية والغربية، باإلضافة إىل مشاركاته اليت مشلت العمق               

، فهو حبمد اهللا شعلة نشاط ثقايف وأكادميي ال يهدأ، ومل يبخل عليها ذه الزيارة اليت نعتز ا                   اإلفريقي
رغم عودته مباشرة من رحلتني متتاليتني لكل من الربازيل والسنغال، مل يفصل بينها سوى أيام قالئل،                 

 ....اد العزميةوليس ذلك بغريب عليه ألنه من أويل العزم، ويكفيه فخراً يف زمن قلَّ فيه رو
ويف سياق هذه اإلرادة اليت ال تلني حيق لنا أن نئ ضيفنا الكرمي بإجنازه النادر يف جمال اإلسهام                   

م، حيث اضطلع مبفرده بتأليف ونشر ستة دواوين        ٢٠٠٣جبهد مقدر مبناسبة السنة الوطنية للكتاب       
دير بكل املقاييس، وقد تعجز     متتالية، أي مبعدل ديوان كل شهرين، وهو عمل يستحق اإلشادة والتق           

عن النهوض به بعض اجلهات ذات امليزانيات، واملكاتب، واملوظفني، إا اإلرادة الصلبة، والتصميم               
على العطاء املميز، واالهتمام بكل ما من شأنه أن خيدم لغتنا اجلميلة، فالباب الذي يطرق ال بد أن                    

 .يفتح
انت تونس ترزح حتت نري االحتالل حىت أواسط         كسائر بالد القارة السمراء كما تعلمون ك       

القرن امليالدي املاضي، ويف ظل تلك الظروف القاسية عاش الفىت نور الدين صمود شطراً من شبابه إىل                 
م، إال أا ورثت تركة مثقلة باللغة       ١٩٥٦أن تنفست بالده نسمات احلرية من االستعمار الفرنسي عام          



ت الرمسية والتجارية والثقافية، ويف هذه البيئة املشبعة بسطوة اللغة            الفرنسية يف كافة أوجه املعامال    
يف )  مبعىن التوجه حنو الغرب   (الدخيلة، نشأ ضيفنا الكبري معتزاً بلغة آبائه وأجداده، ومل يغترب ثقافياً             

عف وقت كانت اللغة العربية مهيضة اجلناح، وبالتايل فإن العلوم املتعلقة ا كانت تشكل احللقة األض               
يف مسرية التعليم، والعمل ومستقبل الشباب، ورغم تلك التعقيدات سار ضيف أمسيتنا حنو متنفسه                
الطبيعي فتعلم، وقرأ الكثري وجاس بني جمالس العلماء ورياض األدباء والشعراء يف مصر ولبنان، مناريت               

 .اليومالعربية يف تلك الفترة، إىل أن حقق مبتغاه ووجد نفسه يف إهابه الذي نعرفه 
ولعله من الطبيعي أن جيد ضيفنا الكبري ميالً فطرياً حنو املوسيقى، فكان له باع طويل يف                    
املوشحات األندلسية، والكلمات ذات اجلرس املوسيقي، فلم يتردد يف إبداع مئات القصائد اليت افت              

يون، ال سيما أن    عليها امللحنون واملغنون يف تونس، فشقت طريقها دون عناء حنو اإلذاعة والتلفز             
أستاذنا له مسامهات عديدة يف هذين اجلهازين املؤثرين، وله إطاللته اليت يترقبها كثري من حميب أدبه                  
وشعره من خالهلما، فأسهم بذلك يف إثراء الذوق العام التونسي والعريب، وحرك املشاعر اليت فو إىل                 

 .متع حبس سوي وفطرة سليمةالفن الرفيع، واألصالة املتجذرة يف وجدان كل إنسان يت
إن مسرية أستاذنا الكرمي مبا تضمنته من ذكريات ما قبل االستقالل، ونشاط ملحوظ وحتوالت               
جذرية يف عهد احلكم الوطين وانطالقته يف ميدان التعليم العام واجلامعي، وعالقاته بالوسط الفين                 

أحناء العامل واحتكاكه بكثري من الشعوب،      ومسامهاته اإلذاعية والتلفازية، ورحالته العديدة إىل خمتلف        
كل هذه املنظومة املتشعبة اليت تتجسد يف شخص        ..  ورهافة حسه كشاعر مبدع، وتدفق بيانه السردي      

ضيفنا الكرمي جتعلين أنظر إليه ككاتب من طبقة خاصة ملشروع رواية تعتمل يف داخله إال أا مل تكتمل                  
تب آخر ليسكب من خالهلا خالصة جتاربه الثرية، وأفكاره النرية،          بعد، قد خيطها بنفسه، أو يتناوهلا كا      

ومشاهداته وأسرار لقاءاته مع كبار األدباء الذين عاصرهم، آخذين يف االعتبار أن ضيفنا الكرمي يتمتع               
بروح الفكاهة واملرح وسرعة البديهة، مما يكسب قلمه طالوة وحالوة، فكما أن اجلالس إليه ال ميل                 

 . أثق بأن قارئ ترمجة حياته سيجد بني طياا الكثري املثري واملفيدمساعه، فإنين
وكم كان كرمياً دائماً بتواصله بشخصي الضعيف ال يكل وال ميل برسائله الثرية بتصويب كثري               
من املواقف لغوياً وأدبياً، عبارة ونقداً فأمتعين عرب هذه املسرية الطويلة من صداقتنا اليت هي حمل إعزاز                 

زاز بالغ مثَّلت يف جمملها طرحاً أدبياً مما يسمى أدب الرسائل الذي أنا به مولع، والذي أحرص                   واعت
عليه مع من يسعدين ذا التوجه، وهذا مما جيعلين أشري أن هذا الباب مع قلة من ال يزال يسعى به ومعه                     

 وجف قرطاسه ولكن ال     وله بأم حيافظون على البقية الباقية كُسر فيه القلم مع األسف وهيض جناحه            
 .تزال إرهاصاته تعيش نتاجها الذي حيمد فيشكر

 



ولنا أن نقدم العذر لضيفنا إذ لو كان التكرمي يتم وفقاً آلليات األولويات لكان صاحبه قبل                  
كثريين غريه، ولكنها الظروف اليت تقودنا وتسرينا، وال نقودها وال نستطيع أن نسريها، رغم كل                 

 .واآلمال اليت نعلقها على الرغبة واإلرادة، يبقى دائماً اخلري فيما اختاره اهللا عز وجلاجلهود اليت تبذل 
مرحباً بضيفنا الكبري يف حله وترحاله، سعداء بتشريفه هذه األمسية اليت طاملا تقنا إليها، فما                 

ازدحام برنامج  قصرت منا اخلُطى، وما هان عليه اللقاء، إال أا أمنية تأجلت أكثر من مرة بسبب                  
 . معاليه، فأهالً وسهالً ومرحباً به بني أهله وحمبيه، متمنياً لكم أمسية ماتعة

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

يف القائمة عدد من الكلمات اليت سيشارك ا عدد من األخوة وعقب كلمة               :  عريف احلفل 
 .ه أسئلتهم، ونرجو أن توافونا ا مكتوبةضيف هذه االثنينية سنتيح الفرصة للسيدات والسادة بتوجي

 . اآلن الكلمة ملعايل األستاذ عباس فائق غزاوي الذي يرعى احتفالنا بضيف اثنينية هذه الليلة
 

  ))كلمة سعادة األستاذ عباس فائق غزاوي(( 
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 .. الضيف الكبريمعايل.. أيها األخوة واألخوات
اعذروين يف بعض كلمات جيب أن أقوهلا يف هذه املناسبة، أنا أجلس يف مكان حبيبنا وأخينا الرائد                 
األستاذ عبد املقصود خوجه، وأشعر أنين ال أمأل مكانه، وهذا أمر طبيعي فتسبقين عنه سنوات طويلة                 

والعلماء، وما جعلين أقبل أن أجلس يف       من الريادة ومن الضيافة ومن االهتمام باألدب والعلم واألدباء          
هذا املكان رمبا كان باإلضافة إىل رجاء أخي العزيز عبد املقصود خوجه إال أنه يتفق أيضاً مع توجهاته،                  
إنه يريد أن حيول االثنينية إىل مؤسسة عامة، وأن يشارك فيها الكل وأن يكون أحد أعضائها، فنتمىن له                  

ن حاضراً بإشراقه املعتاد يف كل مرة يف األسبوع القادم إن شاء اهللا، أما              الصحة والعافية ونتمىن أن يكو    
ضيف هذه االثنينية وفارسها فقد عرف بالكثري الذي يستحقه، وإذا كان يل أن أضيف كلمة فهو إنه                  
صديق عزيز قدمي، تعرفنا منذ حوايل عشرين عاماً عندما كنت سفرياً لبالدي يف تونس اخلضراء، وكان                

 حمافل السفارة الثقافية واجتماعاا حبضوره األديب وملساته الشعرية، فمرحباً به ومرحباً بكم مجيعاً              يزين
 .شكراً. وهنالك قائمة كبرية من املتحدثني

 

ونعطي الكلمة اآلن لسماحة العالمة الشيخ حممد احلبيب ابن اخلوجة األمني العام            :  عريف احلفل 
 .مع الفقه اإلسالمي



  ))احة العالمة الشيخ حممد احلبيب ابن اخلوجةكلمة مس(( 
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم، صلى اهللا على سيدنا موالنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم

أبدأ حديثي باالعتذار عن تغييب مدة ليست بالقصرية وذلك ألسباب صحية منعتين أن أستفيد من               
فسي مبا أجد فيه من أدب جم وتقدير للكلمة، والقيام          هذا الس الرائق والراقي، والذي كنت أُمتع ن       

بالواجب حنوها، وقد فاتين فيما فاتين حضوره االجتماع األخري الذي كان يف ذكرى شيخنا وأستاذنا                
املرحوم محد اجلاسر، والذي هو شخصية من الشخصيات الالمعة ال بالنسبة للمملكة وحدها ولكن                

 اإلسالمي ملا ترك من آثار تشهد بعنايته ورعايته للتراث العريب             بالنسبة للعامل اإلسالمي، وحىت غري    
 بتوجيهه وإيقايف   -رمحه اهللا -واإلسالمي يف كل مكان، وقد كانت يل به صالت متعددة واستفدت منه             

 . على بعض املخطوطات اليت مل أكن أعرفها
ستاذ نور الدين صمود    والذي أريد أن أزج بنفسي فيه الليلة هو الترحيب باألديب والشاعر األ           

يف هذه االثنينية اليت تنتخب دائماً العناصر الفذة والرجال املتفوقني يف جمالس ظهورهم ونشاطهم                 
وجهودهم الكبرية اليت كلما ذُكرت كان الثناء العطر عليها، وكان احلديث مستعاداً بشأا، وعندما               

ن الرجل عرف بنفسه باألعمال الكثرية اليت     أتقدم للحديث أو للتعريف إذا صح الكالم وليس تعريفاً أل         
نشرها، ومبا استمعتم به عند التقدمي وأنواع النشاط اليت قام ا يف بلده وخارج بلده ويف اجلامعات                   
املختلفة يف العامل وباألخص العريب واإلسالمي، ومبا شارك فيه من حبوث ودراسات كلها وقعت اإلشارة               

 . إليها
عتدنا حنن الشيوخ رجال الفقه عليها، هذه الكلمة هي أننا حني نبدأ بدراسة             أريد أن أقول كلمة ا    

 وهو أن الفقه عبارة     ،الفقه نقول الفقه والفهم، وننتقل من هذا الفهم إىل االصطالح املعروف بني الناس            
قد عن العلم باألحكام الشرعية، وهذا الذي يقال بالنسبة للفقه يقال بالنسبة لألدب، وبالنسبة للن               

خصوصاً، ألن النقد فن، ال ميكن إلنسان أن يقوم بعملية النقد إال وقد فهم ما مسع أو ما قرأ وتوصل                     
إىل إدراك اخلصائص املوجودة يف ذلك الكالم، ومن مث فإن النقد هو عبارة عن توضيح األعمال الفنية                  

 أن يكون هناك جانب     ال بد من  ..  وتقييمها مع تصحيح عملية التذوق، ألن الفهم وحده ليس كافياً          
التذوق لذلك األثر الفين األديب الذي يراد بيان جوانبه ذات التأثري البديع يف النفوس، وأخونا الدكتور                

منها اجلانب الفين   ..  نور الدين صمود الشاعر املبدع له جوانب متعددة كاليت ذكرناها أو استمعنا إليها            
يب، ومنها اجلانب العلمي املتمثل يف الدراسات         احملض، واجلانب الفين هو إنتاجه الشعري واألد        

دراسات "  والبحوث حول اللغة واألدب، ورأينا بعد ذلك شواهد على هذا  يف كتابه التفسري الشهري               
، وعندما أنظر إىل مثل     "الطربي ودراساته أو اجلوانب اللغوية يف كتابه      "  ويف حبثه عن  "  يف النقد والشعر  



شناه ونعتز به أقول بأن هذا الشاعر ليس كعامة الشعراء أو غريه من               هذا األثر الذي حبمد اهللا عاي     
الشعراء، فإن القاعدة اليت انطلق منها من الناحية الشعورية والعاطفية واالنفعالية قوية جداً، وهي من                

 . الناحية اللغوية والتعبريية يف نفس املستوى من العلو واإلبداع
حديثاً عن اإلبداع الذي ملسناه يف      إال  ين صمود ليس    ولذلك فإن احلديث عن الشاعر نور الد      

شعره، واإلبداع كما تعلمون فنون واجتاهات، فهناك املبدعون الروائيون املسرحيون، وهناك املبدعون             
يف القصة القصرية، واإلبداع هو تعبري قبل كل شيء عن االجتاهات والدوافع واالنفعاالت، االجتاهات               

هوب والدوافع اليت حتمله على ذلك األمر، واالنفعاالت اليت تكون له من احمليط             اليت خيتارها الرجل املو   
فهو التعبري عن   :  الذي يعيش فيه فتحركه إىل مثل ذلك اإلنتاج وتقدميه للناس، وأما اجلانب الثاين              

 العمليات املعرفية هذه العمليات املعرفية تسبق اإلنتاج األديب، هي يف الواقع عبارة عن التكوين،                
والتكوين هذا ال ينتهي يف أجل حمدد قد يستمر مع اإلنسان، فهذه الثقافة املتضافرة املتوالية اليت تؤثر يف                  
صاحبها تؤيت أُكلها يف إنتاجه األديب، ويقع التوقف عند مجلة أشياء يف إبراز اجلانب اإلبداعي عند                  

 . الشخص وذلك عند دراسة النص األديب ذاته أو يف اإلبداع الشعري
وهنا أريد أن أُذكِّر بأن القضية مقسمة بني الشاعر أو املتكلم أو اخلطيب وبني الذين يستمعون                 
إليه ويريدون اإلفادة من قوله، فال بد من توفر شروط يف املتكلم وتوفر شروط يف املستمع، فإذا فُقدت                  

ه من اإلبداع   بعض هذه الشروط ساء األمر، وضعف االستدراك وكان العمل صورياً شكلياً ليس في             
شيء، ولذلك فإن معرفة املتكلم باملعاين اليت يريد تقدميها أو تصويرها للناس ووعيه العميق بالتجارب                
اليت مر ا وفهمه للقضايا اليت ميارسها صباح مساء، وعمق تصويره الذي يقدم به تلك املعارف، كل                  

للغة ومعرفة باجلوانب الفنية اليت ميتاز ا       ذلك ينبغي أن جيد من املتلقي إدراكاً للغة، إدراكاً صحيحاً            
ذلك األثر، مث أن يكون بعد ذلك متعامالً مع ذلك املتكلم فيما أتى به، والتعامل هنا هو التجاوب بني                    

 . الطرفني
 

وأعترب أن اإلبداع هذا الذي هو خالصة القول بالنسبة لشاعرنا ليس بالعمل الذي يعطى أو                 
 إنسان إمنا هو جهد شخصي، ومع هذا اجلهد الشخصي التميز يف ذلك               يمنح أو يقدم كهدية ألي    

اجلهد مبا ميكن أن حيققه اإلنسان يف عمله الفين، فلإلبداع يف الشعر جذور ممتدة بدرجة كبرية يف حياة                   
الشاعر وماضيه، ألنه يعرضه لالنفعاالت اليت يصورها وبفكره للتجارب اليت مضى عليها عهد من                

لألحاسيس اليت يكنها يف نفسه يستطيع أن يلتقي بل أن يتجاوز ذاته إىل خماطبيه ذه                عمره وبتصويره   
اهلدية أو هذا األثر الكبري الفين الذي حيقق التجانس والتزاوج يف مثل هذا العمل، مث هناك بالنسبة لكل                  

ات اجلديدة،  إنسان بالنسبة لكل حي وخباصة الشعراء ِخربات، هذه اخلربات قد تكون آنية، يعين اخلرب             



ولكن هناك خربات ماضية، فإذا أراد أن يتكلم ألول مرة ال جيد هذه اخلربات، وإذا تقدم يف السن                    
كَثُرت معها اخلربات اليت يكون عليه أن ميزج بينها ليكون هو الشخص             ..  وعمت التجربة وكَثُرت  

ا الواجب ينبغي أن حيكم نفسه      الذي يعرب عن ذلك، ويف احلاالت السلبية عندما يقصر عن القيام ذ            
وأن يتغلب على التسارع وعلى التوتر وعلى فقدان االتزان النفسي، فهذه شروط أساسية لتكون                
شخصيته مع اإلبداع قوية، والعملية اإلبداعية لدى الشاعر تكون يف جتاوز وعبور التوترات ويف                 

هو ال يعرب عن نفسه يصبح لسان قومه،        االستعادة لذلك التوازن الذي كان خيشى أن يفوته، مث الشاعر           
الذي حياول باألنا املوجودة فيه     ..  ولذلك قالوا إن الشاعر هو املتحدث بعنوان قومه ومجاعته فهو النهم          

أن يتوصل إىل حتقيق املعىن اجلماعي وإبراز احلقائق الكفيلة بتثبيت ذلك القدر من اإلبداع واإلعجاب                
 . يف املخاطبني له

 

ر اخلصائص الفنية واألدبية يكون ذا أثر كبري إذا كان للشاعر اختيار يف                ونالحظ أن دو  
الكلمات ويف الصور ويف املوضوعات اليت يوشي ا قصائده، وليست هذه األشياء باألمر السهل الذي               
يستطاع حتقيقه بسهولة، والقصائد اإلبداعية هي ناجتة عن احملاوالت اليت تكون للشاعر ليكون نظمه               

 على تلك اخلربات اإلبداعية، وصادراً عن اإلطار اإلبداعي يف نفسه، مث إن االنتقال عند                  مشتمالً
الشاعر ليس هو انتقاالً من بيت إىل بيت، ومن مجلة إىل مجلة، بل هو انتقال من وثبة إبداعية إىل وثبة                     

زئياته إبداعاً، وليست   إبداعية ثانية، وهذا الذي جيعل القصيدة كله مؤثراً، وجيعل األثر الفين بكله ال جب             
هذه املقاييس أو املعايري اإلبداعية اليت أشرنا إليها طريقاً لنقد الشاعر أو احلديث عن أثره، بل هي قبل                   
ذلك طريق ملعرفة اجلوانب اهلامة واملظاهر النبيلة اليت نلمسها يف روحه ويف مواهبه، وهي اليت كانت                 

  .أساساً لضبط ذلك العمل الفين الذي يقدمه
 

وبتفضله علينا يف هذه األمسية باحلضور       ..  فأهالً وسهالً بالدكتور األستاذ نور الدين صمود       
واملشاركة اليت يسعد فيها إخوانه بتوجيه الشكر والثناء له، وباحلديث عن اجلوانب الفنية القيمة                 

غري أساس ألن الرجل    املوجودة يف فنه وشعره، وليتنا بدل االستماع إىل كثري من املالحظات املبنية على              
مل يتكلم بعد، تكون مبنية على ما سيقرأه لنا أو يقدمه إلينا من عينات أدبية فنية حنتاج إىل االستماع                     

 .وشكراً لكم.. إليها لنجعل من هذه اجللسة جلسة ممتعة وذات أثر بليغ يف نفوسنا
 

تتاح الفرصة ألكرب عدد    شكراً، حقيقةً أرجو ورجاء خاصاً االلتزام بالوقت حىت         :  عريف احلفل 
من املتحدثني، والكلمة اآلن لسعادة الدكتور عبد احملسن بن فراج القحطاين، عضو نادي جدة األديب                

 .واألكادميي الناقد املتخصص



  ))كلمة سعادة الدكتور عبد احملسن القحطا�ي (( 
 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد

وهي طويلة جاءت على كثري من      ..  ا عساي أن أقوله بعد كلماٍت أو كلمتني استمعتم إليها          فم
إن الدكتور نور الدين    ..  حياة الدكتور نور الدين صمود احملتفى به، أقول لكم أيها األخوة واألخوات           

مية صمود أديب طلَُعي وعصامي أملعي، من الذين جيثون على الركب ويالزمون الشيخ، وتلك العصا              
رأيتموها أيها األخوة األكارم من سريته الذاتية، فظل يتلقف وأقول يتلقف العلم يف كل مشاربه ومل                  
يكتف مبرتلة من منازله، وها هو بعد أن شارف على الستني عاماً ينال شهادة الدكتوراه، أليست هذه                  

 الشعر، وصدقوين أنين قرأته     عصامية؟ وقد قرأته قبل ثالثني عاماً حينما كان مهموماً باإليقاع وموسيقى          
ناقداً بعشرين سنة قبل أن أمسعه شاعراً، وال أعرف سبب ذلك ولكنين سآيت على مواقف أو مفاصل يف                  

هو اهتمامه باإليقاع الشعري املوسيقي وحماولة تبسيطه للناشئة، ظل يأيت بأمثلة           :  حياته، فاملفصل األول  
 بذلك بل أورد حماوالت جتديدية للشعر، وأخذ         جديدة يفقهها ويعرفها الشباب، ولكنه مل يكتفِ       

حياكمها ويناقشها وليس أدل على ذلك من أنه قد تصدى ملقولة قالت ا نازك املالئكة والدكتور عبده                 
بدوي حينما قالت قصيدة يف بنت عبده بدوي مث أرجعهم إىل شعر قيل على هذا النمط؛ ألما كانا                   

يتوىل صفي الدين اِحللِّي وقد متنيت عليه أن يفعل ما فعله مع نازك             يظنان أن ذلك وزنٌ جديد، وإذا به        
إذ أن قصيدة صفي الدين احللي من حبر الرجز، ولعله يعود إىل ذلك؛ ألن                ..  املالئكة وعبده بدوي  

اخلليل بن أمحد الفراهيدي كما تعرفون عقلية رياضية فذة حينما وضع الدوائر وضع ما مل يقَل، ووضع                 
 .فهي مساحات موسيقية تتيح ذلك.. ة، قال للشعراء قولوا عليها شعراً إذا أردمتحبوراً مهمل

تصديه للنقد، وقد عقد حواراً مجيالً بني الشاعر        :  أما املوقف الثاين أو املفصل الثاين يف حياته فهو        
 يكتِف  ، مث مل  "ال يعرف الشعر إال من دفع إىل مضايقه       ":  والناقد، وافتتحها مبقولة البحتري الذي قال     

طلبت علم الشعر عند      :بقول شاعر، بل أورد قوالً للجاحظ، وكما تعرفون مجيعاً أن اجلاحظ قال             
 -، ورجعت إىل األخفش فلم أجده حيسن إال اإلعراب، مث طفقت              األصمعي فلم أجد إال غريباً     

يب عبيدة فلم    مث طفقت أل   -وامسحوا يل يف العبارة إذا تغريت لكنها الفكرة ألن النص ليس موجوداً معي            
أجده يعرف إال األخبار والرواة، ولكين وجدت معرفة الشعر عند الكُتاب كاحلسن بن وهب وحممد                

إن هؤالء  :  بن عبد امللك الزيات، مث علَّق تعليقاً مجيالً يف اهلامش ومتنيت أن يكون يف املنت، حينما قال                 
ثاين الذي عقده بني النقد وبني الشعر، مث        علماء جديرون باختصاصام الضيقة، إذاً هذا هو املفصل ال        

جاء إىل هاجس ظل يسيطر على األمة العربية يف قروا املتأخرة وهي الزخارف العربية، ويقصد به                  



الزخرفة اللفظية، ألم بدءوا يضعون أشكاالً هندسية للشعر يقرأ طردياً أو عكسياً أو من اليمني، أو                 
 :من الشمال، مث أورد بيتاً

ــلّّ  ــل كـ ــدوموهـ ــودته تـ  مـ
                                                            . 

ــولٍ   ــل هـ ــدوم لكـ ــودته تـ مـ
. 

 

 إبداعاً شعرياً،   حبيث أنه قال يقرأ طرداً وعكساً، وهذه زخرفة، لعب، ألفاظ، أكثر من كوا              
اجس اإليقاع، حىت أنه طالب أن يدرس اإليقاع الشعري يف معهد           ..  ولكنه ظل مهموما ذا اهلاجس    

الفنون اجلميلة، قلت هذه الكُليمات احتفاًء بالدكتور نور الدين صمود الذي عرفته فعالً قبل عشرين                
اوي عرفناه يف سنة واحدة، لكن الفرق أنه        عاماً، ورمبا أن تكون املصادفة أنين ومع األستاذ عباس غز         

 . ودمتم ساملني.. أتى إلينا أما األستاذ عباس فقد رحل إليه.. رحل
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

 .وللشاعر محزة إبراهيم فودة كلمة ذه املناسبة: عريف احلفل
 

  ))كلمة سعادة األستاذ محزة إبراهيم فودة(( 
لرحيم، أمحد اهللا سبحانه مستحق احلمد وحده، وأصلي وأسلم على سيدنا حممد            بسم اهللا الرمحن ا   

 ..بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه، وبعد
احلقيقة أستاذنا الدكتور نور الدين صمود صديق قدمي لوالدي ويل، حضرت له عدة جلسات               

احث الذي يرهق نفسه    كثرية، وقرأت له من الشعر ما أسعدين، ولست أنا اليوم باألديب الناقد وال الب             
فيطبقه على ما يقرأ من شعر،      ..  متفحصاً اجلوانب اللغوية وعلم العروض وأقسامه     ..  يف عامل األدب  

ولكين رجل ذواقة أتلمس يف الشعر ما حيرك املشاعر، وأترقب يف اجلديد من الشعر ما يروق يل من                    
ملفهوم، وأمام ناظري ديوان معايل     ميتزج بالكلمات الرقيقة واألسلوب الرفيع ا      ..  معىن مجيل وجديد  

، حقيقةً قرأته وترددت كثرياً يف جوانب متعددة،         "الشعر مشس القرون  "الدكتور نور الدين صمود     
ومعايل الدكتور نور الدين صمود امسه يتردد دائماً يف جمالس الشعراء العرب، فهو جمدد يف أسلوبه،                  

كون متفقاً ومتوازناً مع أصالتنا األدبية وروحنا الشفافة        وهذا التجديد أميل إليه ميالً كبرياً على أن ي         
 : امللتزمة بالقيم يف اللغة واألدب، فلنسمع قوله

  ))رووا عنـا(( 
ــووا ــد غَ ــا ق  ــٍب ــاِت ح ِحكاي

                                                            . 

  ــت ــنـا رووامسعـ ــيـن عـ احملبـ
. 

ــووا ــا طَــ ــم إذ رووهــ ألـ
                                                            . 

ــوا  ــصروا إذ حكَــ ــنهم قـ ولكـ
. 



ــووا ــد ن ــذي ق ــم يف ال ــساً هل فتع
                                                            . 

ــاح الــشقاِق  ــثريوا ري ا أن يوــو ن
. 

ظاهـــا فُـــؤادي شــــوواِبحـــر لَ
                                                            . 

كالمهــم مــثلُ نـــاِر بقلبـــي 
. 

تـــراهم ألعـــناقهم قـــد لَــــووا
                                                            . 

 ــيـم ــذُوق النعـ ــاهدونا نـ إذا شـ
. 

قَطــيع ِذئــاٍب عليــنـا عـــووا   
                        .                                     

وإنْ جـــاَء ِذكـــر هـــوانا تـــراهم 
. 

 

 : إىل أن يقول
لَمـــا حـــرفُوا احلُـــب لَمـــا رووا

                                         .                    

ولــو أـــم فَِهمـــوا حبــنـا 
. 

ــووا ــراِم ارتـ ــاِء الغـ ــوا مبـ لكانـ
                                                            . 

ــِربوا    ــو ش ــوىولَ ــِني اهل ــن مع م
. 

 

هذه معاٍن حقيقةً معاٍن جديدة ومجيلة، ورِوي جديد وطريقةٌ جديدة، تذكرين برباعية يل يف ديواين               
، صدين عنها كثري من الناقدين قبل إعداد الديوان، ولكن أصر علي بعض األخوة                 "شوق وحنني "

 :يف رباعية" خارج عن أوزان اخلليل" ثباا يف الديوان، وهو كما يبدو يلواألساتذة يف إ
ــِتحابا ــي ان ــو أردِت ِب ــريين ل واهج

                                                            . 

ــذابا  ــيِت يل العـ ــيين إن رضـ عذِّبـ
. 

ــا ــب غاب ــي احلُ ــب وجاِن ــي ح قَاِتِل
                                                            . 

ــا     ــِك ارِتقَاب ــيم ِب ــب يه ــين ص إن
. 

 

 وارد يف كثري من شعره، وهو خيتار من الكلمات القدمية ما يروق املسامع،              فالتجديد عند فارسنا  
  :وهذا التفاؤل قد يدخل يف باب اِحلكَم" تفاؤل"فنقرأ له 

األجــواِء عــيد املــزارع وســبفَع
                                                       .      

ــحك  ــو واض ــبس اجلُ س إن عــب ال تع
. 

ــع ــسجنجِل الِم ــق كال ــصبح األف ي
                                                            . 

بعــدما تــندب الــسماُء وتبكــي 
. 

ــزاِرع ــيِع املـ ــس يف مج اُألن ــشر تن
                                                            . 

ــذىل  ــسم جـ ــار تب ــلُّ األزه وتظ
. 

 

، وهي املرآة   "ترائبها مصقولة كالسجنجل  "فالسجنجل كلمة قدمية وردت عند امرئ القيس،         
  : بالرومية، ولنسمع له

فهــي منــي قــريبـةٌ ال أراهـــا
                                                            . 

ــم اُهللا  ــيرِح ــي عيوبـ ــن أرانـ  م
. 

ــداها ي تــب ت ــيوب ــذي الع ــت ه قل
                                                            . 

ــري  ــنـد غيـ ــتها ع ــا رأي وإذا م
. 

ــناهـا ــد ج ــن ق ــه م اُهللا وج حــب قَ
                                                            . 

كـيف يرضـى اإلنـسانُ وصـمةَ عاٍر؟ 
. 

 

رس أمسيتنا الليلة شاعر كبري من تونس، وهنا يلتقي املغرب باملشرق العريب، التقاء ثقافة               إن فا 
وفكر، فحياه اهللا يف أرض ملتقى الثقافات واحلضارات اإلنسانية اليت بزغ منها نور اهلدى والشريعة                 



خينا األستاذ عبد املقصود    اخلالدة، ومرحباً به بيننا، وأسأل اهللا أن يوفقنا مجيعاً ملا حيبه ويرضاه، وأدعو أل             
 .بالصحة والعافية والشفاء العاجل إن شاء اهللا، ولكم الشكر اجلزيل

 

 .والكلمة اآلن لسعادة األديب واملفكر املغاريب األستاذ الدكتور حسن الوراكلي: عريف احلفل
 

  ))كلمة سعادة األستاذ الدكتور حسن الوراكلي(( 
لسالم على خامت األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد وعلى آله         بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة وا     
 .وصحبه ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين

 :حضرات األساتذة والعلماء األماثل األفاضل
احلقيقة أن شاعراً يف قامة نور الدين صمود يستحق منا اإلكرام، ما هو به جدير أو ما به قامته                    

 لو أن الدعوة وصلتين على سعة من وقيت فكتبت فيما أحب            جديرة، ومن باب هذا اإلكرام كنت أود      
أن أعرب به عن تقديري وإعجايب بإسهام الرجل اإلبداعي ما أكون به راضياً، وقد قلت غري مرة من هذا                   

فإين يف مثل هذه املناسبات أحب أن       ..  املنرب أنه إذا كان يروق يل أن أحاضر يف طاليب وال أملي عليهم            
رف وأودع ما أكتب موشى مزخرفاً أحاسيسي وإبداعي، لكن األمر مع هذا ينبغي             أكتب وأوشي وأزخ  

 .أال يفوتنا دون أن نقول هذه الكلمة املوجزة يف حق األستاذ الدكتور الشاعر املبدع نور الدين صمود
هلذا املنتدى األديب العلمي الرفيع، وهو      ..  قبل ذلك أو يف إثره أحب أن أتوجه بالشكر لالثنينية         

وبالذات يف هذه الليلة على     ..  ينفتح وقد انفتح قبل حني على األفق الغريب من بالد العرب واملسلمني           
موطن العلم والثقافة ومبعثهما يف بلدان املغرب العريب إفريقيا باملصطلح القدمي أو تونس مبا تعارف عليه                

نية ببذهلا وكرمها وسخائها ووجوه     القدامى، وأيضاً مل تكن هذه أول مرة بطبيعة احلال تنفتح فيه االثني            
روادها املتألقة على هذا الصقع من أصقاع العامل اإلسالمي، فقد كان قبل سنوات مضت كرمت                  

األستاذ الدكتور حممد احلبيب ابن اخلوجه، مث كرمت كذلك بعد          )  شيخنا(األستاذ الشيخ دعوين أقول     
 الدكتور حممد أبو األجفان، ودون أن أذكر غري         حني من الزمان رفيقنا وزميلنا األستاذ الدكتور العامل       

هذين االمسني من أمساء العلماء واملفكرين من بلدان املغرب العريب الذين انفتحت عليهم االثنينية                 
مشكورةً حممودةً فهي تسعى به لربط الصالت العلمية والفكرية والثقافية بني جناحي بلدان اإلسالم               

م يف هذه الكلمة العجلى بعناصر ونقاط سريعة، أول ما عرفت الدكتور            والعروبة، على أنين أحب أن أُلِ     
وقد كانت جملة   "  الفكر"نور الدين صمود كان يف رحاب فكرية وثقافية وأدبية على صفحات جملة              

حتمل إلينا وحنن طالب يف الصفوف الثانوية عصارة الثقافة واإلبداع والشعر الذي كان ينتجه              "  الفكر"
ء والشباب يف طليعة عهد االستقالل بتونس، مث بعد ذلك تابعت بعض ما كان يقع يل أو                  طليعة األدبا 



أقع عليه من دواوين نور الدين صمود، وملا وصلتين هذا املساء دعوة أخينا الكرمي األستاذ عبد                   
دكتور  إللقاء هذه الكلمة وجدا مقرونة بالسرية الذاتية لألخ ال         - شفاه اهللا وعافاه     -املقصود خوجه   

دؤوب :  أوهلا:  الشاعر املبدع نور الدين صمود، فاستخلصت منها وأنا أجيل النظر فيها مناقب ثالثة             
الرجل على العلم والطلب والتحصيل يف رحاب قلعة من قالع العلم والفكر والثقافة اليت قامت على                 

الساً جبانب رجل رفع من     ، وأنا سعيد الليلة بأن أكون ج      "الزيتونة"محاية لغة القرآن وعقيدة اإلسالم      
ذلكم البيت رفقة أفاضل أعالم آخرين أمثال الشيخ حممد الفاضل بن عاشور رفع من ذلكم البيت                  
القواعد ورعاها، وحثَّ طالب العلم فيها على أن يكونوا مثلما هو الشاعر نور الدين صمود دؤوبني                 

 .على الطلب والتحصيل
وصولة غري املقطوعة لإلبداع على مدى عقود متوالية من         وهي حممودة الصحبة امل   :  واملنقبة الثانية 

 .الزمن كان من مثرا ما مسعتم من عناوين بديعة رائقة لطائفة من الدواوين
هي اجلهود اليت استفرغها نور الدين صمود يف الدرس العروضي ويف حتبيب هذا             :  واملنقبة الثالثة 

 وقد عرفنا جهوداً أخرى حممودة بذهلا أصحاا        الدرس إىل نفوس الناشئة والطالب يف مدارس تونس،       
حبذا لو أنه ختطى حدود     ..  يف مثل هذا الدرس أقول حبذا لو أن مثل هذا اجلهد كان وقد أويت مثرته               

 .القطر التونسي؛ ليكون يف متناول الطالب وناشئة العلم يف بقية األقطار اإلسالمية
 نفسي أشياء أخرى كنت أحب أن أقوهلا         أنا أكتفي ذه الكلمات القصريات املوجزات، ويف       

شكر اهللا لكم مجيعاً تفضلكم باإلصغاء ومرحباً بالدكتور نور الدين صمود بني أظهرنا، وسالم اهللا                 
 .هعليكم مجيعاً ورمحته تعاىل وبركات

 

/ حممد عبده مياين إىل سعادة الشيخ     /   إعتذار مرسل بالفاكس من معايل الدكتور الشيخ       -
 :جهعبد املقصود خو

 عبد املقصود خوجه حفظه اهللا/ سعادة األخ الشيخ
نور الدين صمود يوم    /  تلقيت دعوتكم الكرمية حلضور االثنينية تكرمياً ملعايل األستاذ الدكتور         

هـ ونظراً لوجود ارتباط مسبق يف نفس الوقت أرجو قبول اعتذاري، وإبالغ             ٧/٣/١٤٢٥االثنني  
 .د أطيب حتيايتنور الدين صمو/ معايل األستاذ الدكتور

 .ولكم أطيب حتيايت. مع متنيايت لكم بدوام التوفيق
 .حممد عبده مياين. أخوكم د

 

 . نور الدين صمودمعايل الدكتورواآلن نأيت إىل كلمة ضيف االثنينية : عريف احلفل



  ))كلمة معايل الدكتور �ور الدين صمود(( 
 . ملرسلنيبسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف ا

مل أُِعد كلمة مكتوبة ألنين أؤمن بالتواصل، وإن سروري بإقامة هذه األمسية أو االثنينية ال يعِدلُه                
إال أسفي لتغيب فارسها وباعثها معايل الشيخ عبد املقصود خوجه الذي أرجو أن يكون مرضه خفيفاً                 

 ألذكر أن زياريت األوىل إىل هذه االثنينية قد         وأن يعود إىل االثنينية يف األسبوع القادم معاىفً سليماً، وإين         
 يوم أقيم حفل تكرمي الشاعر الراحل حممود عارف، وكنت قد            - كما أشار معايل الشيخ      -كانت  

اقترحت أن يجمع ذلك الكالم وينشر يف كتاب ألين كنت أظن أن الكالم يقال ويذهب مع اهلواء،                  
ننا نسجل هذا الكالم وسننشره يف سلسلة من الكتب،         إ:  فتدخل الشيخ عبد املقصود خوجه وقال يل      

 .ضمت هذه االثنينيات منذ بعثها إىل اآلن. وبالفعل قد بلغ اآلن عشرين كتاباً
 فما  ،أيها األخوة الكرام إين ألخشى أن تكونوا وقد ألبستموين ثوباً فضفاضاً أكرب من جسمي              

 كما كان يسميه الشيخ حممد الفاضل بن        مسعته منكم كثري وخاصة من شيخي وأستاذي الشيخ الدكتور        
هو يقدم عندكم بأنه    (الشيخ الدكتور حممد احلبيب بن اخلوجه، وبني قوسني          :  -رمحه اهللا -عاشور  

، ولكنه أستاذ قبل ذلك ومع ذلك باألدب العريب وأضيف األدب           )األمني العام لس الفقه اإلسالمي    
منهاج البلغاء  "يس وحقق كتاباً وحيداً يف نسخته هو كتاب         األجنيب أيضاً، فقد أعد الدكتوراه يف بار      

حلزم القرطاجين، وأذكر أنه عندما عاد من باريس  قدم سلسلة من األحاديث الطويلة              "  وسراج األدباء 
 فهو جييد الفرنسية ومطلع على آداا،       ،عن األدب الفرنسي خاصة واألدب العاملي باللغات األخرى       

  نور الدين  "  أخونا:  " عليه يف املراحل األوىل واملراحل األخرية، وقد قال عين          ويسعدين أنين تتلمذت
نور الدين صمود، فشكراًً له على هذا الكرم وعلى هذه           "  تلميذنا"صمود وكان من حقه أن يقول        

 . األرحيية
أما معايل عباس فائق الغزاوي السفري السعودي للمملكة يف تونس فأشهد أنه قد كان سفرياً                 

افة هناك، وقد عرفنا بالدكتور غازي القصييب الشاعر الشهري، وعرفنا أيضاً مبحمد حسن فقي،                للثق
عندما جاء كل على حدة إىل السفارة، ومجع هلما مجاعة من األدباء واملفكرين والشعراء، وأذكر أين                  

الشعر مشس    "قرأت يف األمسية التكرميية للشيخ الشاعر حممد حسن فقي قصيدة نشرا يف ديواين              
، مث عقَّب   "الندوة"وأرجو أن تتاح يل الفرصة ألقرأها عليكم، وقد تكرم بنشرها هنا يف جريدة              "  القرون

 .عليها بقصيدة على وزا وعلى منواهلا
صديقنا محزة ابن إبراهيم فودة، ابن الشاعر الكبري إبراهيم فودة قابلناه يف مرتل والده كما ذكر،                

وأن هذا الروي   ..  كتبت قصيدة على رِوي غريٍب، كنت أعتقد أنين مل أُسبق إليه            وأشار إىل أنين    



املتكون من واوين، قد بدأت به لكن تبني يل عندما قرأت اية الراغب لألسنوي أن هناك بيتاً على                    
ذا وقد تنبه إىل أنه مبتكر هل     ..  وزن الوزن وعلى نفس الروي يقول فيه صاحبه الذي مل يذكر من هو             

 :الضرب من القوايف قال
ــد رووا    ــذي ق ــرواة ال ــسي ال ني"

                                                            . 

ــصاً"  ــعراً عوي ــشعر ش ــن ال ــين م وأب
. 

 

ن، وسنتحدث بعد قليل عن القوايف، ألن القوايف ثالثة أنواع سيأيت ذكرها             فرووا واوان متتاليتا  
 .فيما بعد

من الطرائف ومن غرائب الصدف أنين عندما زرت الشيخ الشاعر إبراهيم أمني فودة يف مرتله                
بضم الصاد وهو مشتق من لقيب صمود، وأهديته أيضاً نسخة          ..  هكذا بالصاد "  صمود"أهديته ديواين   

إىل الشاعر الذي ال    :  "، وكتبت عليه هذه الكلمة    "العروض املختصر "ايب الثاين يف العروض وهو      من كت 
، ولكين عندما اتصلت به هاتفياً يف اليوم املوايل تبني أين قد نسيت             "حيتاج شعره إىل أمثال هذا الكتاب     

 له ورجوته أن يضيف     ، فاعتذرت "إىل الشاعر الذي حيتاج شعره إىل أمثال هذا الكتاب        "فكتبت  "  ال"
وإال فإين سأذهب إليه حىت مرتله يف مكة ألضيفها بيدي ففهم أين قد سهوت عن ذلك،                 "  الم األلف "

 .هذا بني قوسني من باب الطرافة
أما كلمة نادي جدة األديب اليت تفضل ا صديقنا الدكتور عبد احملسن القحطاين فأذكر أن                 

نادي جدة حيث محلين إىل هذا املكان الشيخ عبد الفتاح أبو            زياريت األوىل لالثنينية كانت على يد        
مدين، وعبد اهللا الغذامي ومجاعة من األخوان الكرام إىل مرتل عبد املقصود خوجه، ومن هنا كانت                  

، أما األستاذ عباس فائق غزاوي فقد       -شفاه اهللا -انطالقيت يف معرفة معايل الشيخ عبد املقصود خوجه         
صاحب اإللقاء اجلهري واملفاجآت يف شعره، أذكر       ..   أمحد إبراهيم الغزاوي   لكبريتذكرت قريبه الشاعر ا   

 :أنه عندما كان امللك عبد العزيز آل سعود ذاهباً إىل مصر، أنشد قصيدة قال فيها وفيها مفاجأة عجيبة
ــضيـع ــوى فَن ــيك اهلـ ــزاِحمنا ِف ت

    .                                                         

ن ِمصر أنها  ـاه م ـذي أخش ـى ال ـوأخش 
. 

 

لقد كان صاحب صوالت وجوالت يف هذه األشعار الطريفة، كما أشري إىل أن البحر الذي                 
لى منواله الدكتور عبده بدوي، وكذلك نسجت أنا على         ظنت نازك املالئكة أا قد ابتكرته ونسج ع       

الشعر مشس  "منواله قصيدة، أرجو أن تتاح يل الفرصة لقراءا ألا موجودة هنا يف هذا الديوان ديوان                
مستفعلن فاعلن فاعلن، هذا غري موجود يف الشعر العريب، وجدت بيتاً            :  ، وجدت بيتاً تفعيلته   "القرون

 القرطاجين البن حناط الذي حققه أستاذنا وشيخنا حممد احلبيب بن اخلوجه،             واحداً يف كتاب حازم   
 .فنبهتهم إىل أن هذا البحر مل يبتكَر، ولكن قد سبقنا إليه ابن احلناط



اقترح أستاذنا مساحة الشيخ حممد احلبيب ابن اخلوجه أن نقرأ شيئاً من الشعر، أنا معه يف هذا                   
عن الغائب، فأنتم تسمعون عن شاعٍر وكل الذين قالوا عين كالماً قالوا           االقتراح لكي ال يكون احلديث      

إنين شاعر، فأرجو أن تسمحوا يل بقراءة قصيدة تكون بداية مث نتحاور وجنيب عن األسئلة، وبعد ذلك                 
 نعود إىل قراءة الشعر وخاصة هذه القصائد اليت وقعت اإلشارة إليها، فما رأيكم يف هذا؟ 

أنا كتبت كثرياً من الشعر عن الشعر، حىت أين عمدت يف املدة األخرية              "  شعرال"قصيدة بعنوان   
إنه :  إىل مجع هذه األشعار اليت قلتها من بيت واحد إىل قصيدة طويلة يف الشعر، الشعر ال يعرف، قالوا                 

 خالية من   الكالم املوزون املقفى، والدالُّ على معىن لكن حىت املتون العلمية هي موزونة ومقفاة ولكنها             
حورت فيها  "  الشعر"وقع تضمني أبيات شعرية يف هذه القصيدة اليت حتمل عنوان            .  الشعر والشعور 

 :كلمة ملالءمة القافية والبيت األول للوأواء الدمشقي وينسب خطأً إىل يزيد بن معاوية من قصيدة
ِديـه جل ـت ب ـم أوه ـنقشاً على معص  

                                                            . 

ه يــديلْننالــت علــى يــدها مــا مل تــ 
. 

 

وغيرت كلمةً ملالءمة القافية، كذلك أخذت عجز بيت لبشار بن برد وأضفت إليه كلمة لتغيريه               
مث عجز بيت لألحوص صار مسرى األمثال، كما أشرت إىل           ..  سيطمن البحر املنسرح إىل البحر الب     

كلمة قاهلا الناقد الفرنسي سانت بوف عن الشعر، إشارة ساخرة إىل موجة الشعر احلديث اخلايل من                 
 يف القرآن الكرمي    وهو صحيح )  أسقيت..  (املعاين واملباين اجلميلة، استعملت فعل سقيت مزيداً باهلمزة       

 اس ألّووقَتام َأل  ِةيقَِرى الطَّ لَوا عقَسيناه اًء غَ م مقاًد)      لكي ال يتبادر إىل الذهن أن      )  ١٦سورة اجلن اآلية
كتب وتعقيب على قصائد كُِتبتاستعماهلا خطأ، القصيدة متهيد لقصيدة مل ت: 

ا رجعاَـار م ـذ ط ـي إثرِه م  ـب ف ـوالقل
                                                            . 

أطعمـته الـروح لكـن بعـد مـا شِبعاَ 
. 

ــاَ ــيت زرع ــذي يف مهج ــيما أُروي ال ك
                                    .                         

ومــن ِدمائــي كــم أســقيتـه غَــدقَـا 
. 

ــبـعاَ ــنا قَ ــن أعماِق ــشاشة م ويف احلُ
                                                            . 

  ــشعر ــسكُنناال ــلَّ ي ــيب ظ ــيف ره ط
. 

ــاَ ــالِّق إنْ وقـع ــشاعر اخل ــري بال يط
                                                            . 

والــشعر عــندي مــالك ســابح أبـــداً 
. 

والقلـب ذاك الـذي مـنه قـد انصدعاَ
                                                            . 

ــده  ــر يف يـ ــر، إن العم ــته العم وهب
. 

 لفحـوِل الـشعِر قـد جمعاَيف مـوكبٍ  
                                                            . 

ــيـةً  ــتجديـه قاف ــيوم أس ــته ال وجئ
. 

ي السما ارتفعاَـل جنٍم ف  ـدت مث ـىت ب ـح
                                                            . 

ـــة  ــيـد معرض ــرت كالغ ــنها نف لك
. 

        مـنا وصـاالً مـات ا)مـن رامِرعأو ص 
         .                                                    

أنـت تعرفُنا: سـألتها الوصـلَ قالـت     ( 
. 

ــعى ســا و ــى أعقاِبه ــاوى عل وكــم تق
                                     .                        

ــزقـا  ــا ِمـ ــيب يف آثارهـ وراح قلـ
. 

"ــِنعاأَحــبشــيٍء إىل اإلنــساِن مــا م "
                                                            . 

ــنعت   ــِشدهـا تم ــت أُن ــري أين رح :غ
. 

ــتدعاَ ــا اب ــياٍل خــصيٍب طامل ــن خ وع
                                                            . 

ــلٌ  ــه مقَ ــعٍر ل ــن ش ــسألُ ع ــلَّ ي وظَ
. 



كالغــيِث ســحا ومــثل النهــِر مــندفعا؟
                                                            . 

ت أعهدهاـد كن ـيت ق ـي ال ـأين القواف  
. 

فــؤادها حنــو قلبـــي طاملـــا نـــزعاَ
                                                            . 

قـد كـن كالغــيِد إثـري، كُـلُّ غانــيٍة 
. 

ا؟ــي الضحى ملع  ـوق رخاٍم ف  ـكالدر ف 
                                                            . 

رهـت أنث ـد كن ـذي ق ـري ال ـوأين شع  
. 

ــاَ ــا جمـع ــلٍْك هل ــسطع يف ِس تظــلُ ت
                                                            . 

أو كالآللـــئ يف نظـــٍم ويف نـــسـٍق 
. 

كأنـه عـن مِعـِني الـشعر قـد قُِطـعا
                           .                                  

هـدت غوادقُ ـر وانس ـد أجدب الشع  ـق 
. 

"أجدب انتجعاَ "ن  ـم:  اًـي خافق ـيقولُ ل 
                                                            . 

ــٍفو  يف لَه ــبحثُ عــنه القلــب ظــلّ ي
. 

شـعراً يـروق شـباب العـصر مخترعا
                                                            . 

فاسـتِلهم الـشعر أهـل الغـرب إنّ هلم 
. 

ــاَ؟ ــد رفَع ــعاِر ق ــة لألش ســوى احلداث
                                                            . 

ــة عــنوان الرقــي، فهـــل  ــيه احلداث ف
. 

ِنعــم الــشعر مبــتدعا: ـَه قــيلأنــشدت
                                                            . 

ــو إذا  ــام فهـ ــز األفه ــه يعج غموض
. 

يظــلُّ عــن فهــِم كــلِّ الــناِس ممتــِنعا
                                                            . 

ماـرب وأِْت ب  ـُِر الع ـواعبثْ بأوزاِن ِشع   
. 

:د خشعا ـام ق ـِل اإلهل ـي هيك ـوالقلب ف 
                                                            . 

ــي  ــت تؤرقنـ ــريٍة ظلـ ــت يف ح فقل
. 

ــبـِل إن قُـــِرعاَ ــيةً كالط ــيس قاف "ول
                       .                                      

ــسقـةً"  ــضـاً من ــيس أعاري ــشعر ل ال
. 

تــراه للقــارئ املــسكني قــد صــفَـعاَ
                                                           .  

ــِزجـاً  ــراً هــزيالً غامــضاً ل ــيس نث ول
. 

اَـد نبع ـٍب رهيِف احلس ق   ـِل قل ـِمن ك 
                                                            . 

ــاٍء وع   ــبـع إحيـ ــنـه ن ــٍةلك اطفـ
. 

ــدفَعا ــالَ وان ــٍر س ــستحيلُ كنه في
                                                            . 

طــوراً يحــرر مــن قــيٍد ومــن رســٍن 
. 

ــجـعا ــنانـِه س ــى أف ــام عل إذا احلم
                                                            . 

ــسجماً  ــورِق من ــديل ال ــارة كه وت
. 

 القلــب فعافيتــركــند احلُلــِم م خلــف
                                                            . 

 ــبـه ــى وحيج ـــم باملعنـ ــاً يحلِّ حمل
. 

ى لَمعاَـي الضح ـٍر ف ـراِب بقف ـمثلَ الس 
                                                            . 

       القلِب ض ِشغاف سمـإن مل ي س دىـاع
. 

ــا ــتِفض وجع نإن مل ت األم ــنِجب ال ت
                                                            . 

 ـــم ــشعر إال خمــاض كلُّـــه أل مــا ال
. 

كأنــه مــن فــؤاِد الــشاعـِر اقــتِطـعاَ
                     .                                        

الــشعر ِطفــلٌ حبــيب رائـــع أبـــداً 
. 

ومل أكــن مــنه طــولَ العمــِر منــتِفـعاَ
                                                .             

 أملكُــه مــا قــد كــنت فَــوق هأعطيــت
. 

ــصِدعاَ ــشعِر من ــيا ال ــؤاد ِبدن ظــل الف
                                                            . 

 لــه فلقــدســلْ مهجــيت عــن معانــايت 
. 

اَـا وِسـع ـوق م ـه ف ـت قليب من  ـحمل
                                                            . 

كـان الـصديق اللـدود املُجـتىب ولكم 
. 

ان ممتنعا ـد ك ـا ق ـحب م ـذب ال ـوأع
                                                            . 

 ــنع ــهلٌ وممت ــوى س ــثلُ اهل ــشعر م وال
. 

ــوقَ ــا ف ــندِفعـاَكأمن م ــسـاب ـه ين
                                                            . 

 هــصـر ــسباِح تب ــر لل ــشعر كالبح وال
. 

ــتِلـعاَ  ــِه اب ــِر يف أعماِق ــلُ البح وجاه
                                                            . 

 ــر ــسبح منتح ــاهالً بال ــن ج ــن يكُ وم
. 



ــتِدعا بــشعِر م ــناً يف ال ــاعراً فط أو ش
                                                            . 

كُـن سـاحباً ماهـراً يف البحـِر منسرحاً 
. 

ــبعا فــسوف تــسلُس مــثل النــبِع إنْ ن
                        .                                     

 ــنعت ــشعِر وامت ــوايف ال ــت ق وإنْ تأب
. 

)ا امتنعا ـاً بعدم ـلُ حتم ـب يسه ـفالصع(
                                                       .      

وســوف تنــصاع مــثل الِغــيِد طَــيعـةً 
. 

ــشـعا ــٍع خ ــبِد طائ ــستجيب كع فت
                                                            . 

ــرها  ــنت أزج ــا إذ ك ــم النَ جاحمه ك
. 

ــِمـعا س ــن لكــنين مل أجــد للحــِن، م
                                                            . 

غنــيت مــنذُ عقـــوٍد جمـــد أمتــنـا 
. 

اَـن هجع ـن إيقاظ م  ـأس م ـدت أي ـوك
                                                            . 

فكــدت أُجلــم صــويت إذ مــضى هــدراً 
. 

ــ  ا ورعــا ــن ص ــادفت م ــا ص ىفقلم
                                                            . 

ــةً  ــاق نائمـ ــصيدة يف األعم دِع الق
. 

 

 يعين ما   ،"ِشعري يف الشعر  "أو  "  الشعر يف ِشعري  "هذه قصيدة من قصائد الديوان الذي مسيته        
قلته أنا يف الشعر ورمبا سنقرأ شيئاً منه، وتعرفون أن الشعر دائماً كان يبدأ الغزل، حىت القصيدة املدحية                 

 :  بعدما أهدر دمه بدأها بغزله حيث قالاليت قدمها كعب بن زهري أمام الرسول 
ــبـولُ ــد مك ــرها مل يفْـ ــيم إث مت

                                                            . 

ــبول  ــيوم مت ــيب ال ــعاد فقل ــت س بان
. 

 

 .فمضى يف وصف سعاد حىت ختلص بعد أبيات طويلة إىل مديح الرسول 
ة، باإلضافة إىل أن فيها ضربا من        هذه القصيدة مل أعثر على مثال لرويها وهو الواو املضعف           

، فيمكن للكثري من الشعراء احلاضرين أن يعرفوا        )باب رد العجز على السطر    (ضروب البالغة يسمونه    
 :القافية عندما نصل إىل العجز من خالل ما سبقه

فـــأرهقين مـــنِك ذاك الـــسلو
                    .                                         

ســلوِت وقـــد كــنِت يل ســـلوةً 
. 

جبــــو الــــسماِء وزاد الــــسمو
                                                            . 

بِك حـــىت غـــدوتمســـوت حبـــ 
. 

ــو ــذا الرس ــب ه ــب القل ــا أتع وم
                                                            . 

وأرســيت بــني الــضلوع هــواِك 
. 

ــو ــز الدنـ ــاء وعـ ــز اللقـ فعـ
                                                            . 

ورحـــت أحـــاول مـــنِك دنـــواً 
. 

ــيب ذاك ــأنعش قلــ ــنموفــ  الــ
                                                            . 

ــيب  ــنمو بقلـ ــرامِك يـ ــل غـ وظـ
. 

فكـــم ذا يـــروقِك هـــذا العلـــو
                                                            . 

ــناِل  ــز املـ ــاٍل عزيـ ــيفك عـ وطـ
. 

ــدو ــيء الغـ ــىت جيـ ــيالُِك حـ خـ
                   .                                          

إذا مـــا ســـهرت يـــؤرق طـــريف 
. 

ــو فتـــرك غـــرامِك عـــندي غُلـ
                                                            . 

 ــست ــيِكول ــت ف ــايل إذا ِهم  أغ
. 

ــو ــنِك الدنـ ــيب مـ ــو لقلـ وحيلـ
                                                            . 

ــيِك  ــوت إلـ ــِت دنـ ــا نأيـ إذا مـ
. 

ــرنو ــيِك الـ ــادى إلـ ــا متـ إذا مـ
                                                            . 

ــيين  ــيِك فتـــسكر عـ وأرنـــو إلـ
. 

ــبو ــنه ذاك النــ ــتلين مــ ويقــ
                                                            . 

وينــبو بــسمعي كــالم الــرقيِب 
. 



    فــال حــبذا يــا حــيايت اخللــو
                                                            . 

ــيب  ــييت وقل ــنِك ب ــال م ــا خ إذا م
. 

وــد ــا واهلُـ ــيه الرضـ ــودِك فـ فعـ
                                                            . 

ــين  ــبِت ع ــب إن غ ــدأ القل ــن يه ول
. 

وــج ــيِه سـ ــيلٌ وفـ ــدِك لـ وبعـ
                                   .                          

وقُـــربِك فجـــر بديـــع الـــضياِء 
. 

ــدو ــنه العـ ــرح مـ ــرِك يفـ فهجـ
                                                            . 

ي بالفـــراقِِ العـــدوفـــال تفِْرِحـــ 
. 

ــنو؟   ــاع احلُ ــؤادِك ض ــن ف ــل م فه
                                                            . 

حـــنوت علـــيِك حـــنو الـــرؤوِم 
. 

 

 ..وشكراً
: لُلُ مثل ومبا أننا ما زلنا يف هذه القوايف العروضيون يقسمون القوايف إىل ثالثة أنواع، القوايف الذُّ              

اليت تنفر من الشاعر وال يستطيع أن يعثر عليها، والقوايف          :  ل وغريها، والقوايف النفُر   االراء والالم والد  
شوالظاء والضاد وغريها من احلروف تكون ثقيلة وقليلة، وهذه ذاليةالشني: الثقيلة، مثالً: احلُو : 

وقـــد نفـــذت يف فـــؤادي نفْـــذا
                                                            . 

ــحذا  ــيونِك ش ــهام ع ــحذِت س ش
. 

ــذَّا ــاب ول ــِب ط ــرحِك يف القل فج
                                                            . 

يـت ويل ـا قل ـوحيي وم :  تـا صح ـفم 
. 

ذاوقـــد أخـــذتين عـــيونِك أخـــ
                                                            . 

وقـــد أســـرتين حلَاظُـــِك أســـراً 
. 

ــب ــِر الل ــت لآلس ــا قل ــن ذا؟: وم م
                                                            . 

 ــباه ــد س ــن ق ــيب مل ــلمت قل فأس
. 

ــذَّى ــذَاِب يغـ ــسماِت الِعـ وبالبـ
                  .                                           

فقلـــيب يـــروى بـــسحِر العـــيوِن 
. 

ــذَّا ــسِن فَ ــِك يف احلُ ــانَ وجه ــد ك وق
                                             .                

ــرداً  وقــد كــان جفــنِك يف الــسحِر ف
. 

يهــام بــِه كــل يــوٍم ويهــذى
                                                            . 

ــيامس   ــن الـ ــلٌ مـ ــرِك حقـ نيوثغـ
. 

تـــرى يف عـــيوين يلـــوح ألـــذّا؟
                                                            . 

ــاذا  ــاتِن مـ ــني املفـ ــتار بـ وأحـ
. 

ــك؟ أم ذا؟ ــيب ذلـ ــسحر قلـ ويـ
                                                            . 

ــياين؟  ــز كـ ــيونُ ـ ــك العـ أتلـ
. 

ــوى ــيا اهلـ ــلُّ بدنـ ــستلذَّايظـ  مـ
                                                            . 

ــذٌ  ــذب لذي ــيِك ع ــذي ف ــل ال فك
. 

ــذَّا ــصبابِة شـ ــن دروِب الـ وال عـ
                                                            . 

ــيكِ     ــام ف ــيب إذ ه ــلَّ قل ــا ظَ وم
. 

 

ولست أدري هل أمتادى يف قراءة الشعر أم نعود إليه بعد قليل، ففي هذا الديوان توجد قصائد                  
 . القوايف الطريفةأيضاً هلا صلة ذه

أنا قد كتبت الشعر على مجيع البحور الشعرية الستةَ عشر، وكتبت الشعر على حبر الدوبيت،                
والدوبيت هو حبر فارسي ذكره حازم القرطاجين يف الكتاب الذي حققه أستاذنا الشيخ حممد احلبيب                

 :ابن اخلوجه، وأشهر ما تعرفونه ويعرفه اجلميع  على هذا الوزن قصيدة
أفــديك مــن الــردى بأمـــي وأبـــي

                                                            . 

ــذهـِب  ــل بال ــا مكـل ــصن نق ــا غُ ي
. 



فالعـــصمةُ ال تكــــونُ إال ِلنِبــــي
                                                            . 

إن كـــنت أســـأت يف هـــواكُم أديب 
. 

 

هذا البحر مل يعرفه اخلليل ومل يعرفه الشعراء العرب قبله، وقد كتبت على هذا البحر، وكتبت                 
 .وجمزؤه يكون حبذف تفعيلته األخرية) فعلن متفاعلن فعولن فعلن(زن الدوبيت على جمزوئه، وو

وعلى كل حال فاإلمكانيات العروضية املوجودة هي ستةَ عشر، وميكن أن نضيف إليها                 
اإلمكانيات اليت تتولد من ضرب مثاين تفعيالت وقسمتها وهي ما يقارب أربعمائة حبر، ولكنها يف اية                 

إذاً إذا مسحتم نعود إىل األسئلة مث نعود        .  عضها أو تكون ثقيلة غري مستساغة يف نغمتها       األمر تصب يف ب   
 .إىل الشعر

 

  ))احلوار مع احملتفى به(( 
هناك العديد من األسئلة، بعضها طويل، واألخوان احملامي عدنان حممد حسن فقي            :  عريف احلفل 

قد قرأ الضيف بعض القصائد وسيقرأ فيما       واألستاذ منصور السيد أكرم، طلبا قراءة بعض القصائد ل         
 :بعد، هناك سؤال من السيد عبد احلكيم خريان

نظمتم القريض باعتماد القصيدة العمودية، ولكنكم اجتهتم أيضاً إىل شعر التفعيلة،              
باعتباري من املتذوقني للشعر ومتتبعاً له، أجد أن القصيدة العمودية تتوفر هلا مقومات الشعرية               

ارئها املتعة واالستهواء والتشويق وتأسره من خالل جرسها املوسيقي، وأجد أن شعر            وختلق يف ق  
التفعيلة ينتمي إىل الصنف الثالث من التصنيف املعروف عن الشعراء، فما قولكم يف موجة الشعر               
احلر اليت اجتاحت الشعر العريب وأراها شخصياً قد أفسدته؟ وطبعاً يريد من سعادة األستاذ نور                

 صمود كيف يكتب الشعر وينتزع لقب شاعر، يشاطره نفس احملور األستاذ عالء أمحد                الدين
 .حول رأيه يف شعر التفعيلة

الشعر عندما عرف يف أقدم عهوده      :  سؤاالن طريفان، أوالً  ..  شكراً:  الدكتور نور الدين صمود   
البن رشيق شعراً   "  مدةالع"كان شعراً موزوناً مقفى يعتمد قافية واحدة، وإن كنت قد رأيت يف كتاب              

منسوباً إىل امرئ القيس، له مقاطع ختتلف وتتنوع قوافيه، وأليب نواس شعر كذلك من هذا القبيل،                  
: الشعر العمودي هو الذي يكتب بصدر وعجز وتفعلية واحدة أو تفعيلتني أو ميكن أن يكون مبقاطع                

 عندما كانت هناك فحولة لدى الشعراء،       إىل آخره، هذا كان يف القدمي     ..  رباعيات..  ثالثيات..  ثنائيات
وخلَف من بعدهم خلف أضاعوا القواعد وأضاعوا اللغة وأضاعوا الثروة اللغوية إىل آخره، فضعف                
شأم، لكين أظلم هؤالء الشعراء الذين حاولوا جتديد الشعر، ألن البعض منهم قد كتب شعراً جيدا                 



ثري أو النثر الشعري واملسمى واحد، أنا ال أوافقه على          لذلك ال أوافق على أن الشعر احلر والشعر الن        
 :هذا، الشعر عمودي له صدر وعجز، تفعيالت الصدر تتفق مع تفعيالت العجز إذا قلنا

بـسقِط اللـوى بـني الدخـوِل فحومِل
                                                     .        

رتِلـرى حبيٍب وم  ـن ذك ـك م ـفَا نب ـِق 
. 

 

 :منذ بداية القصيدة إىل ايتها
ــول ــول نفَع ــيلن، فَع ــاعلنن مفاع  مف

                                                            . 

ــ  ــول لنوفَع ــيلن، فَع ــاعلنن مفاع  مف
. 

 

قد ..  والالم يف النهاية، وإذا قلنا مثالً هذه األسطر من الشعر احلر سنرى أن الشاعر وهو املتكلم               
تقارب من بداية القصيدة إىل ايتها، لكنه قد ختلى عن التقيد بعدد معني منها وامل                "فعولن"التزم تفعيلة   

أربع يف الصدر وأربع يف العجز، منذ بداية القصيدة إىل ايتها يف الشعر العمودي، لكن الشعر احلر                   
التزام بالتفعيلة وال ميكن أن ختتل إمنا يقع حترر من القوايف بقدر املستطاع والتحرر من األربع أربع أربع                  

، نستمع إىل هذه األبيات      نقول سطراً  اًباستمرار، فبقدر طول املعىن يطول السطر، لذلك ال نقول بيت          
، منذ بداية القصيدة إىل ايتها فَعولن فَعولن         "عندما يتالشى اجلوهر على املرمر    "من قصيدة بعنوان    

بنا كل سطر لوجدنا أن األسطر تتفاوتفَعولن فَعول، لكن لو حس : 
  إذا كنت أشعر أين أحبِك جدا٥ً
 )١( وأشتاق جدا٢ً
٣لويت لعينيِك يا ح 
  فماذا أقول؟٢
  فهل أكتفي بلذيِذ احلنني؟٤
  وهل أكتفي بالكالِم اجلميل؟ ٤
  فحيب لعينيِك فوق حدود الكالِم٥
  وفوق حروِف اهلجاِء٣
  وفوق حدوِد أغاين الغزل٤
 . وفوق اقتداري على حنِت أحلى الكالم٥
  إذا كُنت أشعر أن حديثِك أشهى ٥
  وأصفى من اجلوهِر ٣
  إذا ما تالشى على املرمِر٤
  ضاع كأعذَِب حلٍن عن الناِي٤

                                                           
 فعولن:  تفعيلة إذ ال يوجد مكان تبدأ منه تفعيلة ١٤ فيه ٢٢األرقام يف أول السطر تشري إىل عدد التفعيالت يف كل سطر رقم  )١(



٤ اعكأروِع ِعطٍر من الزهِر ض  
  فكيف أعبر عن روعِة احلسِن كيف أقول؟٦
  فهل أكتفي بلذيِذ السماع٤
  وهل أكتفي بالكالِم اجلميل؟ ٤
 .. وإنْ كانَ أحلَى وأصفَى من اجلوهِر٥
 ؟ إذا ما تالشى على املرمِر٤
  ويوم لقيتِك كانَ ِلقاِئي ٤
 ..مثلَ لقاِء املسافِر للظِّلِّ..ِلعينيِك١٤
 ..مثلَ لقاِء األزاهِري للطَّلِّ.. 
 ..مثل لقاء الفراشات للْفُلِّ.. 
 ..،ذهاب الربيع بعد 
 وكنت أِحس وأنِت جبنيب .. ٤
 .. وأنِت أمامي٢
 .. وأنِت بقريب٢
  وأنِت معي٢
٤حد السعادة بأنين جتاوزت  
  وأين أحبِك جدا٣ً
  وأشتاق جدا٢ً
 لكن أحار..  لعينيِك٣
٣ارورأسي د ابتوين  
 .. وأحبثُ عما يعبر عن٤
  لذيِذ شعوري٢
 .. ولكن يظل حنيين٣
 .. لعينيِك يا حلويت٣
  يعذب قليب٢
  ويغرقُين يف قراِر األمل٤

ندما مسوه بالشعر احلر، كلمة حر تعين كأمنا هناك حترر          هم أخطئوا ع  ..  إىل آخر هذه القصيدة،   
القصيدة مقيدة بفَعولن فَعولن فَعولن فَعولْ، يصل طول السطر أحياناً          ..  من كل قيد ومن كل وزن، ال      



سبع تفعيالت أو أكثر، وأحياناً تفعيلتني، وأحياناً إىل تفعيلة واحدة، وهذه هي احلرية فقط، فهو شعر                 
ز أن نقول إنه شعر حر، أما الشعر املنثور فهو يف لغته يرقى إىل مرتبة الشعر ولكنه                   تفعيلي ومن اا  

: ينحط عن الشعر النعدام املوسيقى منه، فعندنا كلمة يف املوشحات األندلسية تغىن يقول فيها الوشاح               
 ).شوالذهب يزداد حسناً إذا انتق(

 انتقش، وإذا زين باملوسيقى فإنه يرقى       الشعر كالم مجيل لكن هو كالذهب يبقى ذهبا، ولكن إذا         
ويزداد رفعة، أما لو سألتين ماذا تفضل الشعر العمودي أم احلر أم املنثور؟ فإين أقول لك إين أُفضلُ                    
اجليد من هذه األنواع الثالثة، قد تقول قصيدة عمودية رائعة زينتها املوسيقى والقوايف والوزن املوحد                

عمالقة أو الفحول من الشعراء، وقد تكون القصيدة حرة وترقى إىل املستوى             هذا ال يرقى إليه إال ال     
الراقي، وقد تكون القصيدة منثورة من مثل ما كتب جربان خليل جربان وأبو القاسم الشايب وبعض                 

 . النصوص القدمية أيضاً، أذكر أين قرأت للماوردي وغريه فقرات شعرية يف منتهى الروعة
وهو ضحل ومعانيه رديئة أو ال يرقى إىل املستوى          ..  عمودي مقفى كذا  إذاً ال يعجبين قصيد     

ى، إذاً حنن نفضل الشعر اجليد ويا حبذا        العايل، وال مربر له يف دخوله عامل الشعر إال كونه موزونا مقفَّ           
ى، وماذا نفعل مع شبابنا الذين ال يعرفون الوزن؟ لو قرأت قصيدة              مقفَّ اً موزون اًشعر جيد الأن يكون   

: وزونة على كثري من الناس وغَيرت فيها وجعلت الوزن خيتل خاصة بالنسبة إىل بعض البحور مثل                 م
املديد، فإن كثرياً من الناس ال يدركون وزنه الشعري، ولذلك يحسونَ باختالل فيه أو              :  املنسرح، ومثل 

ال .  اع وقد كتبتها مجيعاً   ال يستطيعون كتابة الشعر فيه، إذاً أنا أحب الشعر اجليد من مجيع هذه األنو              
حمالة مل أكتب نثراً شعرياً إال قليالً جداً، وكتبت شعراً حراً كثرياً وكتبت شعراً عمودياً كثرياً، وال                   

 .يعجبين إال اجليد، والسالم
 : الدكتور حامد صبحي السيوطي، يسأل: عريف احلفل

 فما معيار السهولة    ..قلتم يف قصيدتك الشعر سهل وممتنع، وقالوا قدمياً الشعر صعب           
 واالمتناع والصعوبة؟

أنا قلت الشعر مثل اهلوى سهل وممتنع، وأعذب الشعر ما قد كان            :  الدكتور نور الدين صمود   
كل :  ممتنعاً، وشبهته باحلب الذي يزداد إحلاحاً يف طلبه احملب إذا كان فيه امتناع، أما املبذول وقدمياً قيل                

بة قصيدة من الشعر إذا كتبت مخسة أو ستة أو سبعة أبيات              مبذول مملول، أنا عندما أجلس لكتا      
هذا كالم رمبا يكون نظما تنقصه احلرارة تنقصه الشعرية فأترك الكتابة، ال أريد             :  بسهولة أتوقف، أقول  

يعين ..  أن ينهال علي الشعر اياالً، وأخشى أن يكون اياله وانسيابه من باب أنه أصبح مثل الذهب                
  أصبح رخيصا، مثل تضخم العملة إىل آخره، حبيث أنا أؤمن بأن الشعر معاناة، وقد                الذهب إذا كثُر 

 .قلت ذلك يف هذه القصيدة اليت قرأا عليكم لكن أنا أؤمن باالثنني



ــا   ــتفض وجع ــنجب األم إن مل تن ال ت
                                               .              

مـــا الـــشعر إال خمـــاض كلـــه أملٌ 
. 

 

 سؤال من األستاذ عثمان حممد مليباري، : عريف احلفل
 ما هي ذكرياتكم يف املعهد العايل للموسيقى كأزهري؟

ونة مث ذهبت إىل القاهرة     أوالً أنا لست أزهرياً، أنا درست يف الزيت       :  الدكتور نور الدين صمود   
ألواصل تعلُّمي يف جامعة القاهرة، وبعدما تتلمذت على شيوخ الزيتونة ومنهم أستاذنا حممد احلبيب بن               
اخلوجه، وال أذكر البقية ألنكم ال تعرفوم، قرأت على طه حسني، شوقي ضيف، عبد العزيز األهواين،                

 قد ورثت الشعر عن خايلَّ، فلي خاالن يكتبان         حسني مؤنس، زكي جنيب حممود، ومجاعة كثريين، وأنا       
الشعر الشعيب، ما تسمونه بالنبطي، فازا جبوائز كثرية يف اإلذاعة التونسية، وهناك أغاٍن اآلن تغىن يف                 

 :  مبدينة إقليبية وبشاطئها اجلميل تغنيها املطربة نعمةىغنتتونس وت
ذ هواه ـم بلذي ـاه واتنع ـي ج ـد الل ـسع

                                                            . 

ــيـة مـــا أـــاه  ــا قليب شــطـك ي
. 

 

 هذه مطربة توازي أم     ، وقد فاز يف مهرجان صليحة     -رمحه اهللا -وهي من شعر خايل حممد صمود       
مرتني جبائزة، والعريب صمود خايل أيضاً فاز جبائزة اإلذاعة يف األربعينات، وله                الشرق، فاز  كلثوم يف 

أغاٍن اآلن يف اإلذاعة، ومنذ صغري كنت أمسع الشعر منهما، فالشعر عندي وراثة، مث حفظت شعراً                  
ه ألنه سأل شيخه عن سبب ضعف شعره وأن شعر         -فصيحا كثرياً، وابن خلدون يقول يف مقدمته         

لعل ذلك من أثر تشبثك بالعلم وبالقواعد        :  علمي فقهي ليست له لغة شعرية معربة مؤثرة فقال له          
 .فقولك كذا هذه كلمة علمية وليست شعرية: وكذا، وذكر له كلمة قال له

إذاً أنا حفظت القرآن، وحفظت كثرياً من الشعر، وكنا ندرس يف الزيتونة الشعر العريب األصيل               
 :  كل املعلقات وخاصة أنا كنت أُعجب كثرياً مبعلقة الشاعر الشاب عمرو ابن كلثوموحنفظ املعلقات،

وال تبقــــي مخــــور األندريـــنـا
                                                            . 

أال هـــيب بـــصحنـك فاصـــبحينـا 
. 

 

 :وأفضله على احلارث بن ِحلِّزة ومعلقته
ــثـواُء ــنـه ال ــلّ م ــاٍو يمـ رب ثـ

                                                            . 

ـــمــاء  ــنـهـا أس ــنـا ببي آذنت
. 

 

إذاً كنا حنفظ هذا الشعر وحنفظ كثرياً من الشعر املهجري، وشعر أيب القاسم الشابي الذي يعترب                
 . وهو زيتوين جمدداً، فإذاً من هنا كتبت الشعر

عد أما املعهد العايل للموسيقى فإين قد درست فيه موسيقى الشعر، ألن الطلبة يدرسون قوا                
املوسيقى، ولكن عندما يلحن أغنية خيطئ يف قراءا، خيطئ يف احلروف اليت تمد واليت ال تمد، ال يعرف                  



األوزان الشعرية املالئمة، اليت تالئمها األحلان الفالنية أو ال تالئمها، فكنت أُدرس العروض أو ما                 
 .سنواتتسمى مادة موسيقى الشعر يف املعهد العايل للموسيقى طوال عشر 

حقيقةً الوقت يدامهنا، وسنضطر لتجاوز األسئلة املكررة، وهناك سؤال للمهند           :  عريف احلفل 
 ما رأيكم يف شعر نزار قباين؟باشا، 

األستاذ نزار قباين شاعر، وخيطئ من يقول فيه كلمة سوء، فقد            :  الدكتور نور الدين صمود   
ه لغته الشعرية وأسلوب شعري يعين متفرد،       كان شاعر اجليل، كما كان املتنيب شاعر اجليل املاضي ل          

، فنحن عندما ندرس أو ندرس يف        "أنا كنت أخشى على نفسي من البحث العلمي        "وبني قوسني   
اجلامعة، نطالب ببحوث علمية وبقواعد ومبقدمات البحث اليت تفضي إىل ايات إىل آخره، لكن الشعر               

عود إىل الشعر وإىل منابع الشعر وأن أكون طفالً         ليس كذلك، ولذلك كنت أحاول دائماً وأبداً أن أ        
عندما أكتب الشعر وال أحتدث بلغة املنطق ولغة العلم والعلماء ألن هذه اللغة تكون صاحلة يف ميداا                  

، وأذكر عبارة علي بن عبد العزيز اجلرجاين، يف كتابه           )ولكن إذا دخلت الشعر أفسدته أو أضعفته       
الشعر مبعزل عن   :  وهو قاضي قضاة الشافعية يف ذلك الوقت، قال        "  الوساطة بني املتنيب وخصومه   "

الشعر نِكد بابه الشر، فإذا دخل      :  وهذا قول آخر البن قتيبة    ..  الدين، فإذا دخل الدين ضعف، أال ترى      
 :وكان فحال يف اجلاهلية اخلري ضعف، أال ترى أن شعر حسان قد قُصم ظهره باإلسالم،

ــزماِن    ــق يف الـ ــوماً جبلَّـ األوِليـ
                                                            . 

ِهللا در ِعـــــصابـٍة نادمـــــتهـم 
. 

قُـــِتلَت قُـــِتلْت فَهاِتهـــا مل تقْـــتِل
                                                            . 

ــرددتهـا    ــي فَـ ــيت ناولتِنـ إنَّ الـ
. 

 

لكن عندما يدخل الشعر يف األخالق ويف القواعد ويف كذا يضعف، ألن الشعر يعتمد على                 
 .يف هذه امليادين له حرية أكثرالكذب، والكذب يكون 

من هو الشاعر     يريد معرفة السؤال األخري من األستاذ عبد احلميد الدرهلي،        :  عريف احلفل 
 العاملي الذي تقدره عن غريه؟

جيب أن نعِرفه يف لغته، فنحن نعرف أن         :  أوالً..  الشاعر العاملي :  الدكتور نور الدين صمود   
 نميترمجه  ما  كان يكتب باللغة اإلجنليزية، فما يصلنا منه هو          طاغور شاعر عاملي وهو هندي، ولكنه       

 البنغالية يف عقله بلغته اإلجنليزية اليت جييدها مث يترمجه لنا مترمجون آخرون من اإلجنليزية إىل العربية                 لغته
فتصلنا أطياف من هذا الشعر، فرتعم أننا نعجب بطاغور، ولكن يف احلقيقة ال نستطيع أن نقول أننا                   

عرف طاغور، كذلك أراغون الشاعر الفرنسي الشهري الذي هام بإيلزا وألف فيها ديواناً شعرياً عنوانه               ن
ونقل إىل العربية وفيه روح عربية حىت أنه كتب الشعر بالفرنسية على أوزان عربية، ألنه               "  جمنون إيلزا "

ن يتذوق يف لغته، الشاعر     كان يعرف العربية أو يبدو أنه كان حيبها حباً شديداً، ومع ذلك فيجب أ              



عندما أخذ سان جون بريس جائزة نوبل يف الشعر مل يكن مشهوراً يف لغته               :  العاملي كيف يكون؟ مثالً   
ولكن يبدو أن داك مهرشولد هو الذي رشحه وترجم شعره،          ..  الفرنسية، كان سفرياً وكان يعين كذا     

 . وحبب الناس فيه
عرفناهم فهل  "بعنوان  "  اجلزيرة"بت مقالة يف جريدة     أنا كت ..  فإذاً هل يعرف الغرب أدبنا ؟      

وننشر جملة عن اآلداب العاملية،     ..  وأن نترجم أشعارهم إلينا   ..  حنن حناول أن نعرف اآلخرين    "  عرفونا؟
لذلك املسألة نسبية، يف شعرنا العريب لدينا شعراء         !  لكن هل يعرفون هم املتنيب؟ اسم املتنيب فقط        

تطيع أن يكون شاعراً عمالقاً لو ترِجم شعره إىل اإلجنليزية، وبني قوسني             الدكتور غازي القصييب يس   
تعرفت على مستشرقة، هي يف احلقيقة مستشرقة بالروح وبالقلب أسترالية كان قد ترجم هلا الدكتور               "

غازي القصييب جمموعة من القصائد إىل اإلجنليزية نثراً، وهي صاغتها بأسلوب شعري من بينها قصيدة                
 .إذاً املسألة نسبية يف هذا املوضوع" ان الفضل يف ترمجتها إىل صديقنا الشاعر غازي القصييب،يل ك

 . خنتم هذه الليلة بقصيدة نستمع إليها من ضيف االثنينية: عريف احلفل
أنا أفضل أن أقرأ مناذج صغرية، كما وقعت اإلشارة، يف دواويين            :  األستاذ نور الدين صمود   

، يف هذا   "ديوان املغارب "بعد  "  ديوان املشارق "م جمموعة بعنوان    ٢٠٠٣الل سنة   الستة اليت كتبتها خ   
وعن اخلليج العريب وعن جدة وعن الرياض والطائف وأا ورائد           )  النيل(الديوان جمموعة شعرية عن     

 امسه احلقيقي أمحد بن احلسني    " مثالً هذه أبيات عن املتنيب، أمحد بن احلسني، هو           ،األولالعريب  الفضاء  
 ". اجلعفي، وكنيته أبو الطيب ليست صحيحة ألن ابنه امسه احملسد، فهو أبو احملسد

ــربِ  ــِري ش ــن غ ــعاِر م ــرحيِق األش ب
                                                            . 

ـــيب   ــكَر قل ــسِني أس ــن احلُ ــد ب أمح
. 

ــب ــلَّ لُ ــتبى كُ ــناس، واس ــغلَ ال ش
                                                            . 

ــىت    ــِم، ح ــِه الفخ ــونَ بامس ــَأل الك م
. 

 مــس ي ــن ــلُّ م ــيكُ ــنداَء يلَبـ ع ال
                                                            . 

ــنـاِدي     ي ــيـن ــياِء ِح ــو كاألنب ه
. 

ــي   ــيس باملُتنبـ ــشعِر، لَ ــا ال !يف دن
                                                            . 

    ِبـــين فأبــو الطــيِب العظــيـم
. 

 

 ": إىل الشاعر.. "وهذه رباعية أخرى
ــاذا؟ ــيب؟ مبـ ــكرت قل ــبماذا أس ف

                                                            . 

ـَّاذا  ــب ــاقيـاً وال نـ ـــن سـ مل تكـ
. 

وعلـــيه تـــستحـِوذُ اســـتحـواذا
                     .                                        

ــعراً  ــشد ش ــني تن ــب ح ــك القل متل
. 

ــداذا ــي بغـ ــداد يف فم ــم بغـ اس
                                                            . 

ىـي لساين فأضح  ـرى السكر ف  ـجد  ـق 
. 

وســيبقى علــى املــدى أخـــاذا
                                                            . 

ِشــعرك العــذب يأخــذُ القلــب أخــذاً 
. 



العامل (قصيدة على حرف الظاء، والظاء هي أخت الطاء، والضاد أخت الصاد، و           "  ظائية"  وهذه
العريب تقريباً كله ال يكاد يفرق أو مييز بني الظاء والضاد، فنقول على ظهر األرظ، والصحيح أن                    

 . ن احلرفنيوالفرق  يف الكتابة والنطق بني هذي ).على ظهر األرض: نقول
مــا ســِمعنا أمــثَالَه يف عكَـــاِظ

                                                            . 

ــاِظ  ــستعذَب األلفــ ــصيد مـ ذا قـ
. 

ــِن احلُ   ــروى ع ــدمياً، ي ــاِظأو ق فَّـ
                                                            . 

ــداً  ــبيهـاً جديـ ــه ش ــرأْنا لَ أو قَ
. 

ــاِظ ــسِنِه، ِباللِّح ح ــن ــى، ِم مرــلَّ ي ظَ
                                                            . 

ــسـٍن  ــٍة ح بِه رجــو ــيٍت كَ ــلُّ ب كُ
. 

ــاِظ ــِع اإليقَـ ــن دواِف ــزلْ ِم ــم ي لَ
      .                                                       

ــري     ــو لَعمـ فَه ــقني ــظَ العاِش أيقَ
. 

 

وأعود فأقرأ عليكم القصيدة اليت أشرت إىل أن حبرها غريب أو جديد، قصيدة تفعيالا                  
قصيدة .  ناط قد كتب يف األندلس قصيدة على منواهلا       مستفعلن فاعلن فاعلن، وهي اليت قلت إن ابن احل        

 .مستفعلن فاعلن فاعلن: كتبتها يف احلقيقة يف ابنيت ميالء، هذا وزا
أشــــذاؤها أوشــــكت تــــنطق

                                                            . 

ــا   ــيـالُء يــ ــبـقمـ وردةً تعــ
. 

ــشق ــذى ين ــنها ش ــاع م ــد ض ق
                                                            . 

 ــاحـر ــرهـا سـ ــٍة عطـ يف روضـ
. 

ــق ــوكٍب يخفُــ ــنوِر يف كـ كالـ
                                                            . 

ــا  ــيـن أوراقهـ ــا ب ــلُّ مـ والطَّ
. 

ــنـا يدف ــعـاعـه حولـ ــقإشـ ــ
                                                            . 

 قمــــراً مـرســــالًأخاهلـــا 
. 

 ــس ــثل ال ـ نم ــضا يـ ـقمسا يف الف
                                                            . 

 ـــص ــا راقـ ــورةٌ مـاؤهــ نافــ
. 

ــِرق ــره مـغــ ــرفُهـا حبــ وطـ
                  .                                           

ــونـا   ــت حنــ ــا، إذ رنـ كأــ
. 

 قـدــص ــداً يــ ــومسهـا أبــ مـ
                                                            . 

ــرمهـا   ــيـةٌ كَـ ــؤدالــ لُـؤلُــ
. 

   ــشـق ــسنـِه يع ـــن ح ــاد م يك
                                                            . 

 ــت ــنقـودهـا درر علِّـقَـــ عــ
. 

ــرق ــرةٌ تـهــ ــه خـمــ كأنــ
                                                            . 

ــي  ــضاحك املزدهــ ــنب الـ والعـ
. 

شـِرقونـــورهـا فـــوقـهـا يـــ
                                                            . 

 ــسجـد ــونهـا عـ ــؤٍس لـ يف أكـ
. 

ــرق ــنـدى تغــ ــرٍة يف الـ كزهـ
                                                            . 

يــا طفلـــةً غــضـةً كاملُنـــى 
. 

ـقتــس ــونهـا فُ ــٍة ل ــي مقلـ فـ
                     .                                        

ــدا  ــر بـ ــنـِك حبـ ــي م يروقُنـ
. 

خلـــقـــلَّ مـــن يمين جتــي
                                                     .        

ــذي  ــسي الــ ــسنـِك التونـ وحـ
. 

ـــق ــل أرش ــواويِس بـ ــلُ الط ذي
                                                            . 

ــسنـى  ــي الـ ــوبـِك القُزحــ وثـ
. 

ــوِقـِه خيفُـــقمــن ش والقلــب
                                                            . 

ــاً  ــي دائـمــ ــبعـه مقلـتــ تتـ
. 

 ـقــب ــضـٍة تعــ ــوردٍة غـ !كــ
                                                            . 

 تــد ــسنهـا إذ بـ ــا ح ــه ي اللـ
. 



، وقافيتها طريفة ألنين كتبتها     "إىل شرياز "كم هذه القصيدة    وإكراماً ألختها شرياز، أقرأ علي     
 :واملعاين عربية) زاد(بالنطق الفرنسي هو حرف ) z(و) z(باحلرف الالتيين 

  يونِك أمثنضياُء عz  
     zوشوقي لطيفِك يف البعِد 
      zوحيب لعينيِك يف القلبِ  

      zومل حتِك عن مثلِه شهر 
   z اِمسها حرف لو اخترت من

             zوأعلنت عن بيعِه باملـ  
 zلساوى كُنوز الورى واستـ 

 

وعدتكم بقراءة قصيديت اليت وجهتها إىل الشاعر السعودي حممد حسن فقي، الذي أعلن يف                
وقت من األوقات أنه سيتخلى عن كتابة الشعر فغمين ذلك ووجهت إليه قصيدة، وعندما زارنا أثناء                 

 -: للمملكة العربية السعودية بتونس أنشدا أمامهويل صديقنا األستاذ عباس فائق غزاوي سفرياًت
وشــاعر احلــزن الـــذي هــدين

                                                            . 

ــزين    ــذي ه ــسِن ال ــاعر احلُ ــا ش ي
. 

ــي ــد ردنـ ــريح ق ــساط ال ــى ب عل
                                                            . 

ــنـه  ــشـوق ولكـ ــي الـ أبعدنــ
. 

ك املُــستهـامتعــصره مــن قلــب  
                                                            . 

   ــدام ــذَ املُ ــشرِب لذي ــاقي ال ــا س ي
. 

إال كيمــياُء الكــالم مــا الــشعر
                                                            . 

أســـكرتنا بالـــشعـِر مـــستلهمـاً 
. 

   ــشاربني ــصرع ال ــٍر ت ــدون مخ ..ب
                                        .                     

ــكرـم  ــشعر أس ــلُ ال ــيام أه خ
. 

   ــيـن ــبعات اليق ــن ت ــربوا م ..ليه
                                                            . 

ــساس يف    ــبوا اإلح ــن غي ــهام كأس
. 

 ــصيد ــى ق ــل بأحل ــرٍم ب ــنت ك ..بب
                                                            . 

  تــم ــد س ــيت ق ــنفس ال ــسكر ال ال ت
. 

ــ ــنذُ ام ــد م ــيس وعه ــيد"رِئ الق "لب
                                                            . 

 قَتــتإال مخـــرةٌ ع مــا الــشعر
. 

ـــم ــيـع األلــ وذوب روٍح ونقــ
                                                            . 

ــٍع ودم  ــصاٍب ودمــ ــصري أعـ عـ
. 

   ــدم ــى والعـ ــد  البل ــثت بع فانبع
                               .                              

ــسىن  ــرٍف كالـ ــكبتها يف أحـ سـ
. 

 ــام ــسرب احلم ــشادي ك ــراعك ال ..ي
                                                            . 

  ــس ــرف إنْ مـ ــرف األحـ هـاترفـ
. 

  ــالم ــيق الظ ــاٍي يف عم ــصوِت ن ..ك
                                                            . 

ــشجـى  ــرع بال ــديلٌ متـ ــه ه ل
. 

..مـن سـهٍر مـضٍن لـنحت احلروف؟        
                                                            . 

ــي  ــا تنتهـ ــيِل أمـ ــاهر الل ــا س ي
. 

ــتوف؟   ــدرب احل ــروح ب ــسير ال ت..
                                                            . 

ــرى  ــا ت ــاظ أم ي ــنحت األلف ــل ت ه
. 



ــد ..ليـــشربوها يف قـــصيد جديــ
                        .                                     

ــباـا   ــراً ألحـ ــصرهـا مخــ تعـ
. 

اخللــــود لكـــنه، عـــندك درب..
                                                            . 

ــنا   ــسبنا ذاك درب الفـ ــد حـ وقـ
. 

 

  ))كلمة اخلتام(( 
يف ختام هذه الليلة يتفضل سعادة معايل األستاذ عباس فائق غزاوي بتقدمي لوحة             :  عريف احلفل 

االثنينية التذكارية لضيف االثنينية، وكذلك لوحة الفنان األستاذ خالد خضر وذلك نيابة عن األستاذ               
 .عبد املقصود خوجه

أحب أن أكرر شكري العميق إىل معايل الشيخ عبد املقصود حممد           :  لدكتور نور الدين صمود   ا
سعيد خوجه على إقامة هذه االثنينية على شريف، وأرجو أن أكون جديراً ذا التكرمي، وأن تكونوا قد                  

تسع إال  استمتعتم ذا احلوار الثري الذي كنت أود أن أقول فيه الكثري الكثري، ولكن الوقت ال ي                 
 .للقليل القليل، فشكراً
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