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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية افتتح
 .. أمحدك ريب وأستعني بك، والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا-
بامسي وبامسكم مجيعاً   ..   أساتذيت األفاضل، إخواين األكارم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته         -
 بضيف هذه األمسية، الدكتور الشاعر زاهد حممد زهدي، فأهالً وسهالً ومرحباً به، كما                 نرحب

 .يسعدين أن أرحب بكم شاكراً لكم مشاركتكم هذه
 تكرمينا للدكتور زهدي يف هذه األمسية موقف، فالدكتور زهدي رجل مواقف، وله من                 -

ة العراق، للظروف اليت مرت على      ضد طاغي ..  كفاحه ما جيعلنا أن نشهد بذلك، موقفه ضد الطغيان        
جتعلنا يف هذه االثنينية أن نتخذ موقفاً لتكرمي الرجال الَّذين           .  األمة العربية وعلى هذه املنطقة بالذات     

وقفوا مع احلق وساندوا هذا احلق، ووقفوا ضد البطش والطغيان، فالرجال يف مواقف كهذه تظهر                 
 زهدي فإمنا نكرم الرجال مبواقفهم؛ حنييه، ونسأل اهللا           معادم، هلذا، فعندما نكرم الليلة الدكتور      

أن يرفع عن كاهل إخواننا ما هم فيه        )  سبحانه وتعاىل (له وألمثاله العون، ونسأل اهللا      )  سبحانه وتعاىل (
 .من طغيان واستبداد

 نرحب بالدكتور زهدي، كما نرحب يف هذه األمسية بزميل كرمي عزيز يزور اململكة يف                 -
 والسالم عليكم ورمحة اهللا     ؛املعروف عندكم مجيعاً  ..  ضر، هو األستاذ عماد الدين أديب     الوقت احلا 
 .وبركاته

  ))�بذة من السرية الذاتية للمحتفى به(( 
مث قرأ األستاذ عدنان صعيدي نبذة من السرية الذاتية للمحتفى به الدكتور زاهد حممد                

 :زهدي، فقال
وكما تعودنا من خالل لقاءاتنا     ..  كم ورمحة اهللا وبركاته    بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم علي      -

 .األدبية والثقافية، أن نعطي احلضور نبذة من السرية الذاتية للمحتفى به
 .. ضيفنا هو الدكتور زاهد حممد زهدي-



 ولد يف مدينة احلي عاصمة العراق على عهد احلجاج، واليت تقع جنويب شرقي بغداد، وذلك                 -
م وهو من األكراد العراقيني أماً وأباً، إالَّ أنه عاش يف وسط عريب كون                ١٩٣٠عام  يوليو  /  يف متوز 
 .ثقافته

 أكمل دراسته االبتدائية يف مسقط رأسه مدينة احلي، مث رشح للقبول يف كلية امللك فيصل                  -
ة، وهلا  األوىل يف بغداد، وهي مدرسة ثانوية أطلق عليها اسم كلية، ألن الدراسة فيها باللغة اإلجنليزي                

نظام خاص وال يقبل مبوجبه إالَّ ثالثة من كل حمافظة، هم األول والثاين والثالث، ويسري ا نظام                   
 .دراسة داخلي صارم، ويديرها مدير إجنليزي

 بسبب مسامهته يف قيادة     - وهو يف الصف الثالث املتوسط        - مت فصله من كلية فيصل        -
..  وأغلقت بسببه ثالث صحف وطنية     ؛ع ثانويات بغداد  إضراب طاليب ضد إدارة املدرسة جر إليه مجي       

 .م١٩٤٧وقفت إىل جانب الطلبة املضربني، وكان ذلك عام 
 بعد فصله من املدرسة اشتغل عامالً يف مصانع الشاجلية اخلاصة بالسكك احلديد يف بغداد،                 -

د اإلدارة  وهي جتمع عمايل كبري؛ وخالل الشهور األوىل بعمله أسهم يف قيادة إضراب عمايل ض                
 .انتهت بإصابته جبراح بالغة.. اإلجنليزية للسكك، وجرت يف خالل ذلك مؤامرة الغتياله

 مت طرده من العمل أيضاً بعد إعالن األحكام العرفية يف العراق حتت ستار حترير فلسطني؛ مث                  -
حتت مراقبة  جرت إحالته إىل الس العريف العسكري الَّذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات، وبوضعه              

 .قضى معظمها يف سجن نقرة السلمان الصحراوي.. الشرطة لسنتني
 خالل وجوده يف السجن، وبسبب كتابته األشعار واألناشيد الوطنية اليت كان يرددها                -

 .السجناء الوطنيون، حكم عليه بثالث سنوات إضافية وهو داخل السجن
 لقسم األحاديث والربامج، وقدم برامج      م يف دار اإلذاعة العراقية مديراً     ٥٨ عمل بعد عام     -

 .خاصة يف اإلذاعة، ونشرت الصحف الكثري من قصائده
أفراح :  (باللغة العربية الفصحى، وديوان   )  شعاع يف ليل  :  ( خالل تلك الفترة صدر له ديوان      -

 .باللغة الشعبية) متوز
 السبعينات نائب رئيس     عضو يف احتاد األدباء العراقيني ونقابة الصحفيني يف العراق، وكان يف           -
 .واملشرف املباشر على إصدارها) النقل والتنمية: (حترير جملة
 مت فصله من اإلذاعة على عهد اللواء عبد الكرمي قاسم، فاضطر للعمل يف شركة إنشائية مع                  -

حتدى فيها عبد   ..  مواصلة نشره الشعر يف الصحف؛ وقد اعتقل بسبب إلقائه قصيدة يف احتاد األدباء             
 .مي قاسم حبضورهالكر



 شباط الَّذي نفذه البعثيون غادر العراق سراً إىل إيران، يف مسرية قطعها على               ٨ بعد انقالب    -
 .دراجة وعلى قدميه، وقد تعرض خالهلا للموت

 غادر إيران إىل منطقة أذربيجان الشمالية، مث اخترق احلدود اإليرانية السوفياتية سراً؛ والتحق              -
 .ث بدأ دراسة األدب الفارسي يف جامعتهاجبامعة أذربيجان، حي

با، حيث واصل دراسته وحصل على املاجستري ودكتوراة اجلامعة،          و بعد ذلك انتقل إىل أور     -
 . الدولة يف العلوم االقتصادية وإدارة األعمالةودكتورا
، با صدر له كتاب دراسة أدبية عن الشاعر املال عبود الكرطي يرمحه اهللا            و خالل وجوده يف أور    -

 .م١٩٧٢ومت طبعها يف العراق بكتاب صدر عن املركز الفولكلوري عام 
سنوات، أماً غربته احلالية فقد دخلت عامها العاشر،        )  ٧( استمرت غربته األوىل عن العراق       -

وهو يواصل العمل ضد النظام الدكتاتوري القائم يف العراق، من خالل أشعاره وبراجمه اإلذاعية يف                 
 . وعلى األخص إذاعة صوت الشعب العراقيإذاعات املعارضة،

 متزوج من قريبة له زاملته يف مجيع مراحل الدراسة، وحصلت على نفس الشهادات العليا اليت                -
تويف أحدهم  ..  حصل عليها، وعملت أستاذة يف جامعة البصرة واجلامعة املستنصرية؛ وله أربعة أوالًد            

ائي خالل غارة جوية إيرانية على بغداد، وكان خالل         بعد عشر سنوات من إصابته بصعقة التيار الكهرب       
وبعد أن تركت عملها؛ تكرم صاحب      ..  السنوات العشر فاقد الوعي حتت رعاية والدته يف القاهرة         

 شهراً،  ١٤السمو امللكي األمري نايف بن عبد العزيز بإرسال ولده للعالج يف الواليات املتحدة ملدة                 
 .اية عائلته بعد انتهاء فترة العالجأنفق فيها الكثري على عالجه ورع

 لديه حالياً ديوان شعر كبري يتهيأ لطبعه يف اململكة العربية السعودية، ورمبا كان ذلك خالل                 -
 .العام اهلجري احلايل

 يكتب الشعر العمودي بصورة خاصة، كما يكتب الشعر احلر والشعر الشعيب أيضاً، ويف                -
 .ي الكبريشعره العمودي يرتبط مبدرسة اجلواهر

 مضى على وجوده يف اململكة سبع سنوات، ومل يستطع العودة إىل بالده بسبب الوضع القائم                -
 .م١٩٨٢ عام ذيف العراق من

 نشرت له الصحف السعودية قصائد عديدة، كان أمهها قصيدته عن أزمة اخلليج اليت نشرا                -
 .الرياض على صفحة كاملة

تمرار إىل خمتلف البلدان األوربية، إللقاء قصائده يف          كان خالل غربته األوىل يدعى باس       -
 .جتمعات الطلبة العراقيني

 . بامسكم مجيعاً نرحب بضيفنا الكرمي، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-



  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
ر زاهد  مث ألقى الشيخ أبو تراب الظاهري القصيدة التالية، مسامهة منه يف تكرمي الدكتو             

 :حممد زهدي فقال
ــىع ــبعد ال ــاك أل ــرفاق انَو درع ل

ــاأَ . يم ــِرز ــعر اح ــلش ــباق اند ع لس
. 

شــــتياقي الــــيلُ دهــــذا فإالَّو
ــ . ــإنف ــم تنت ك ــعل ــناً يذا ه قي

. 
ــت محداداًو ــبِل كَلـ ــِوثاِق احـ لـ

. نــت ــا وأَي ــنأْي ام ــب أل ــي عذه ن
. 

لتالقـي؟ ا ا ذ ـىت م ـي لِ ـُلْ ق لقُرب ا نع
ديالً بـــكـــون يلتنائـــي اكـــادو .

. 
ــيكإ ــي كلـ ــأنـ ــناِق يف اا ـ ِخلـ

هفــو أدة جبــحــدي وأمســيتو .
. 

ــ ــرمهم تأنّكــ ــاِق بصــ اتفــ
ــ . ــالف ــف إم ثَ ــال ولْ ــم ثَ ص بح

. 
ــ ــى عدرفَ ــر ال دهلَج ــع ــي ام ملآق

ــ . ــركتتـ ــيد بزحياً نـ ــي قُعـ بوعـ
. 

لفـــراق اأِس كـــبابةَ صـــكـــانف
ــ . ــر ادق صتاع دجــو ــل ــيكم إعراً ِش ل

. 
لـــنظم اةَســـاجلمملَـــذاِق الْـــِو ح

ــخوأ . ســت ــع تأن ب ــيوم اقْطَ ــي عل ن
. 

لبـــراق امـــثِل كلـــيها إبوقســـ
لقـــوايف اقَـــرِض ِبزبـــر ِهأنـــتو .

. 
ـ ردتأ فــــاِق ِدواٍد غــــوبِل كَــ

ــكل . ــشخص ــنقاد ت ــذا إوعاً ط ا م
. 

لـــِنفاِق ادهِن ِبـــوالً قـــأطِْلـــقو
دحاً مــــبالــــغُ أحســــبني تالو .

. 
حــاق مِ ـي ف هرـَـد ب ـــهلعـاد  و

ذا هـــان كـــذا إشـــعري لتـــبافَ .
. 

لــنطاِق احــب رلــبالغة امــيقع
ــتف . ــحبانَ كأنـ ــونَ دسـ راٍء ِمـ

. 
ــٍلب ــعقـ ــيٍم عبٍري كـ ــاِق ِدظـ هـ

ــدو . ــق ــق اازك م ــراً بخلَلْ ٍر لحــع ِش
. 

ــرب اىلإ ــرق ولغ ــالش ــراق اىت ح لع
ــارو . ــط ــيت اك ل ــلص اً جى وودو

. 
ــكأ ــيب ردامـ ــ ه بـ ــاريخـ ِق سـ

عــني مذْب عــعرك شــسلْســالو .
. 

ــتَأل ــاس أنـ ــيطَ أنـ ــياق اطـ لنـ
ــوف . ــل ــاء ش ــاٍد ح ــيوم اه ب ــل قاً سو

. 
ــ ــتفِّت الب ــاق ال ــلس ــاق بيها ف س

حـــباً ووقاً شـــكائـــب رحـــنتو .
. 

اق و نـــه ع ــهللــيس   و ليـهع
ضـــب عشـــعرك فلعـــدو امـــاوأَ .

. 
ــازىي ــر اذا إح ــحلَش ــاق اوٍم ي ملس

غـــيٍض بســـود حلُّ كـــذلككـــ .
. 

ــرك ــتك أبكْـ ــري بتـ ــغـ داق صـ
كــري فالصــةُ خهــذي فبعــدو .

. 
ــ ــدي أتلكف ــرى ذزه لــوفاق اك

ــاربف . ــلْو وق ــ الواِص ــش خت نها م
. 

ــى مإالَّو ــعر اض ــرى تلش عاق اســن ل
ــلْو . ــقاب ــن يثْل مب ــك ــراً منك م ه

. 



  ))كلمة الدكتور عبد احملسن سعد الرويشد(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور عبد احملسن سعد الرويشد، فقال

 ..أيها األخوة األعزاء.. بسم اهللا الرمحن الرحيم
عوة، الَّذي جدد يف هذا اتمع شيمة        أود يف البداية أن أتقدم بوافر الشكر إىل صاحب الد           -

طيبة يف دعوة محلة الفكر ورواده إىل جلسات كهذه، تتالقى فيها األفكار، وتتالقى فيها آمال األمة                  
 :من أجل أن يقوم األدب والشعر بدوره يف اتمع؛ فالشعر واألدب كما قال أبو متام.. وآالمها

  ــارم ــى املك ــن تؤت ــايل أي ــناة املع ب
                                                            . 

ولــوال خــالل ســنها الشــعر مــا درت 
. 

 

 أما ضيفنا يف هذا اليوم والَّذي جعله صاحب الدعوة بكرم بالغ ضيفنا معه فإنين عرفته منذ                  -
 فوجدت يف الرجل كماالً أخالقياً، ووجدت به حافزاً كبرياً هلموم شعبه            - أيام ا لدراسة     -ن طويل   زم

مث مهوم أمته العربية وأمته اإلسالمية؛ بل إنه ذو تطلعات إنسانية كربى، ولذلك دامت هذه               ..  باألخص
 .الصداقة على هذه الشيم

وقت كثرياً، أحببت أن أركز على نقطة        وهذه الدعوة أردت ا حىت ال أتفرع وال آخذ من ال           -
هامة، وهي عندما يأيت هذا الرجل الَّذي نبت من العراق ليتحدث عن قضية قومية كربى، وليترمجها يف                 

 .اليت اقترفها حاكم العراق بدءاً من أول أغسطس قبل املاضي.. شعره حىت وصلت إىل هذه العربدة
مسألة نظرة شعوبية عفنة، بل حاول أن ينظر إىل          هذا الرجل اجتاز وطنه الضيق، ومل ينظر لل        -

. حىت أراد أن يجسد هذه الطغمة الطاغية يف بالده، مث تالها إىل أن وصل إىل احلكم               ..  أمته وإىل آالمها  
هذا العربيد الَّذي قضى على كل قيم األمة، وشتتها يف وقت كان عرضها مباحاً وأرضها ضائعة، فزاد                  

ها، وأجل نصرها وعزها ماليني السنني؛ هذا الرجل الَّذي مزق اجلسد، اجتازه            يف نكاهلا وزاد يف جراح    
هذا الرجل ومل ينظر إىل أنه عراقي يدافع عنه، بل وضعه يف حجمه جمرماً من الطبقة األوىل، وصل إىل                    

 .احلكم يف يوم أسود كقلب ذلك الرجل
ت ظهره اخليانة، وأطنان األكاذيب،      هذا الرجل الَّذي رزئت به األمة، هذا الرجل الَّذي أثقل          -

 .وألقاب العظام التافهني، وعلَّق خزاياه على شجر التاريخ
 من حق األمة أن تتضح فيها، ولذلك فقد كان هذا الرجل منوذجاً حقيقياً لعالقات العرب،                 -

 فلم تكن السعودية وال أي وطن عريب يريد للشعب العراقي أن يتشرد، الشعب العراقي يف سويداء                 
القلب، الشعب العراقي يف قلبه وخاطره، ولكنها الظروف اليت أزمت هذه املسألة، فقضية فصل هذا                
احلاكم عن شعبه قضية جيب أن يفهمها كل عريب وكل مسلم وكل إنسان، قضية جيب أن تتضح جبالء؛                  



 كامالً،  ولعل هذه الدعوة من أهم ميزاا أا تشخص وتفصل وجترد جبالء، حىت يبقى نسيج األمة                
 .فال يأيت هذا العربيد ليقطع منها أو يشتت مشلها، أو يؤجل نصرها.. وحىت تبقى األمة على تالمحها

 .  ال أريد أن أطيل، ولكنين أردت التركيز على هذه الناحية بعينها؛ وعليكم السالم والتحية-
 

  ))كلمة األستاذ الشاعر حييى السماوي(( 
 :، وهو أحد زمالء الضيف الكرمي ومن بلده العراق فقالمث حتدث األستاذ حيىي السماوي

 .. بسم اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم أيها األحبة-
 

 ما كان يل أن أكتب شيئاً أو أن أقول شيئاً، لوال أين قد وجدت أن يل رغبة يف البكاء أمامكم،                     -
اد، فاعذروين أيها الطيبون أن     ليس ألنين قد أضعت وطناً وعائلة، وليس ألنين مشروع جاهز لالستشه          

 .مل أهيئ نفسي لشي، ولقد كتبت شيئا على عجالة.. أقول شيئاً حبق صديقي
 

فصديقي الدكتور زاهد شجرة مثقلة باخلضرة والفيء والقصيد        ..   إذا كان العراق بستان شعر     -
" زاهد"نق، وألن   يف هذا البستان، ولكن يا أحبة مل يعد العراق بستان شعر، العراق اليوم بستان مشا               

النقاء ممنوع يف العراق، ال حق لنا إالَّ أن حنزن يف            :  فقد كان عليه أن يدفع الضريبة     ..  أخلص للشعر 
وطن مل نكن منيز فيه الربتقالة عن القنبلة، يف وطن ميتد جرحاً يف خارطة التاريخ ال نميز فيه فاكهة املوز                    

 .من أجل الشعر أقصى الضرباتمن أصابع الديناميت، وكان على زاهد أن يستعذب 
 

وألن زاهد أتقن فن    !  الشعر هو املرض الَّذي مينحنا الصحو والعافية      ..   فالشعر أيها الطيبون   -
وحنن يف الداخل،   ..  احملبة، فقد ارتضى أن حيمل خيمته ويطوف يف البلدان حبثاً عن حفنة أمتار مربعة              

 مع زوجاتنا وأطفالنا؛ هذا الفىت الواقف بينكم اآلن         فأقسم لكم باهللا لقد مننا يف السجون أكثر مما مننا         
عرفته شاعراً يف العراق، أتقن فن احلب للنخل وللرغيف وللمحبة واإلنسان، وكان عليه أن يشقى ألنه                

 .عاش نقياً يف زمن أصبح فيه النقاء يف وطن يدعى العراق ممنوعاً كالعملة املزورة
 

 كل شاعر هو قلب     ؛ديع وأليف، لكنه مشاكس يا أحبة     نقي كثوب الصالة، و   "  زاهد" صديقي   -
صغري كربتقالة، لكنه متسع حىت أنه مبستطاعه أن يستوعب العامل كله، ولن ينسى أن يتوشح باحلكمة                 

يف وطن كان يدعى العراق، هذا       ..  واملعرفة، وكان متاعه بني الوطن املقتول والقلق القاتل، الشعر         
ه إضبارة يف ملفات الشرطة السرية، ومل تلتقط له خمابرات صدام            السجني الوحيد الَّذي ال توجد ل      

ليطبعوا ا يف   ..  صوراً أمامية أو جانبية، ومل تؤخذ للوطن بصمات األصابع مثلما اقتصوا أصابعنا حنن             
 .امللفات



رية، أكثر مما عرفوا عن دهاليزهم الس     ..   حنن الَّذين عرفت الشرطة واهلراوات خرائط أجسادنا       -
 عاصمة العراق أيام    -لد يف مدينة احلي      غريباً إذن أن يولد صديقي الشاعر ثائراً ما دام قد و            فليس

فلم حيصدها،  ..  احلجاج بن يوسف الثقفي، الَّذي أراد حصاد الرؤوس يف زمن ال تحصد فيه السنابل              
مل يعرف  "  دزاه"جاء صدام ليحصد تلك الرؤوس؛ أنا من وطن حرثته القنابل، وألن            ..  ولقد جاء صدام  

فلم يكن غري واحة شعر؛ وتكرمي الشيخ عبد املقصود خوجه له يأيت تكرمياً لكل عراقي                 ..  غري احملبة 
ملاذا :  هلذا األلق النبيل، ولكن أسألكم  - لكم مجيعاً    - أن أحنين دوء     - سادايت   -شريف، فأستميحكم   

 .ضاع وطين
ــبنيلل ــو طيـ ــن ناتجـ ــأ ملـ وامثـ

ــ . ــراقلا ارص ــراق ع ــا ع ــم ريخل ربةق
. 

ــوان مــ ســاجدملا يفو وامثــأ نمــو عاث
ــىع . ــرملا ل ــج ناب ــال ه ــ الب ةلغ

. 
ســأملا اــ ستشــرىاو دكعــب دادغــب

لـتكث  قـد  هارونا  يـ  ـدا  عةيضا  ـي .
. 

ــأ ــ ام ــيا وكنب هــرموا قــد هــارون ف
ــدادب . ــ غ ــزل امل ــذراء ت ــقة ع عاش

. 
قـــمع هـــامحر يف رأةمـــا اكأـــ

ــلتن . ــللا اس او ســري ــامد يف لزه ه
. 

ــيقح ضــاعت ــ وق ــيملا عتاضــ امل ق
ـ  . ـ  شـعب لا مـن  اأن ـ ح  ال درف له وقق

. 
"تصممع"كـم  حلاي  فـ  لـو  دبنأ  نتلك

. 
 ــهيدلا دم ــى ش ــناعأ عل ــلخ ناق ِض

. 
 

 اعذروين أيها األحبة، قباليت لكم مجيعاً، وأشكر باسم كل األطفال الَّذين دفنتهم سلطات                -
يف وطن كان يدعى العراق، وأشكر الشيخ عبد         ..   باسم كل السجناء يف األقبية السرية       الدبابات؛

املقصود لتكرميه صديقي الدكتور زاهد، حيث ال ميكن أن يقدمه هذا الصعلوك املدعو حيىي السماوي                
 . هدية لكم؛ فاعذروين أيها األحبة وشكراً.. غري دموعه

 

 كلمة النادي األدبي جبدة(( 
  ))ستاذ حممد علي قدسيلقيها األ

نيابة عن النادي األديب جبدة مشاركة يف االحتفاء        ..  مث ألقى األستاذ حممد علي قدس كلمة      
 :بالدكتور زاهد حممد زهدي فقال

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..  بسم اهللا الرمحن الرحيم، أيها األخوة األفاضل-
-  اهد، الدكتور  عيت للمشاركة يف االحتفاء بالشاعر       حني دزاهد حممد زهدي،   :  العراقي ا

حتريت كثرياً بشأن ما سأحتدث به يف تكرمي هذا الشاعر، وأي جانب ترى سأتناوله ليكون شيئاً مناسباً                 



أو يستحق أن نقف عنده، لذا آثرت أن تكون مشاركيت قصرية، فقد عرفت             ..  ويليق بالشاعر والتكرمي  
خ األديب املفضال أستاذي أبو تراب الظاهري، وقدمه يل يف            حني جاءين الشي  ..  الشاعر أول مرة  

فأطرب إللقائه، وأغوص   ..  وعرفين به والتقينا عدة مرات؛ كان يسمعين فيها شيئاً من شعره          ..  النادي
يف أحزانه وأتأمل طويالً صوره الشعرية املعربة، ومعانيه اليت تدثرت بسواد احلزن، وتسامت مبشاعر               

زن عراقي عريب خيتلط فيها مالمح عديدة، القهر وحماولة االنتصار على            حمشاعر  إنسانية عميقة، هي    
 .الظلم

 

 فشاعرنا من الشعراء الَّذين آثروا أن يعيشوا يف املنفى بعيداً عن وطنهم املقهور، الَّذي خيتنق                 -
 .يف ظل نظام حكم ديكتاتوري إرهايب، يبطش بكل فكر وعلم واع

 

وكانت "  هال أيها احلزن  "ها الشاعر الدكتور زهدي، كانت بعنوان        القصيدة اليت أهداين إيا    -
 :هذه القصيدة اليت يقول يف مطلعها

ــت ــاكلأن أ ودتع ــ ق ــرباًمو بحاًص غ
. 

ــال  ــايأ ه ــا ه ــيبملا زنحل ــو ه رحباًم
. 

 

 الَّذي مات أو قتل يف ريعان شبابه، بعد أن ناله من بطش طاغية               -ه خبتيار    قاهلا يف رثاء ابن    -
ومن الصور اجلميلة اليت أعجبت     .  العراق الظامل ما نال كل األبرياء من شعب العراق املغلوب على أمره           

 :وهزت مشاعري، قوله.. ا يف هذه القصيدة
ــيجأ ىرأ ــ ل ــن م ــنيلا فةرط ــأ ع رباق

. 
ــ  ــر الماً،سـ ــلٌملُ ينإ هللا اكعـ عجـ

. 
ـ ا يأو ـ  قـى لي رئم ـ ان م رباً؟هــم وتمل

. 
دراًقــــم اءضــــق القــــيهم ينوإ 

. 
 

صر، فقد عرج على هذه الواقعة يف هذه القصيدة ذين البيتني،            أما وقد دفن ابنه خبتيار يف م       
 :حيث يقول

ــ ــمالك رضأب ــ يف ك ــت اهارث رباغ
. 

ــي  ــع اف ــ روم ــيارخب"ا ذه ــةدو" ت يع
. 

كــباًوم خلــدلل رمحنلــا ئكــةالم
. 

فــهحت يســاًرع دنــيالا عدو دوقــ 
. 

 

 إن تكرمي الدكتور زاهد زهدي، إمنا هو تكرمي لكل شعراء العراق األحرار، لكل الشعراء                 -
ربية، واألدباء األحرار يف بالدنا العربية، اليت حتارب الظلم وجتاهد يف سبيل نصرة كل الشعوب الع                

أرض العلم والعلماء؛ واهللا نسأل أن      ..  وأعلنوا معارضتهم للظلم الَّذي جيثم على صدر أرض الرافدين        
 .. يزيل عنه الغمة والكرب واحلزن، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 كلمة الوفد اإلعالمي لدولة الكويت(( 
  ))الَّذي حضر األمسية

 :لكويت، وكان يتكون منحضر األمسية الوفد اإلعالمي لدولة ا
 . فهد احلمود، مراقب الربامج األدبية والثقافية إلذاعة الكويت-١
 . عبد اهللا ناصر، رئيس قسم يف إذاعة الربنامج الثالث-٢
 . عدنان اخلليفة، باحث يف إذاعة الكويت-٣
 . نواب احلريب، مهندس تسجيل-٤
 . حممد الصدا، مهندس تسجيل-٥

 - أصالة عن نفسه ونيابة عن الوفد اإلعالمي الكوييت          -هللا ناصر   وقد ألقى األستاذ عبد ا    
 :الكلمة التالية

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته-
والفكر، األخوة  ..  واألدب..   أستاذنا الكبري األستاذ خوجه، الصفوة الطيبة من جنوم الشعر          -

 .ن يف خدمة الشعر واألدباحلاضرون من عشاق وحميب الشعر واألدب؛ على الدوام، واإلعالميو
 اإلعالم واإلعالميون يتنحون إذا جاء رجل الشعر؛ فلنعتذر لتأخرنا قليالً يف بداية هذه                 -

.. األمسية الرائعة، كان جيب أن نسبقكم إىل هذه األمسية الرائعة، وكان جيب أن نكون قبلكم مجيعاً                
 جنوم الشعر واألدب، مسجوعاً      وهذا احلوار الراقي بني   ..  لنهيئ أن تكون كلمة الشعر واألدب      

 ..وواضحاً بني احلاضرين
: - وأنا مقِْدم على هذه األمسية الرائعة        -كواحد من رجال اإلعالم، قلت يف نفسي        :   احلقيقة -

جزى اهللا األخوة يف اململكة ويف جدة بالذات، جزاهم اهللا كل خري، فما زالت أمسيات الشعر واألدب                 
قدناها يف كثري من عواصمنا ومدننا اخلليجية والعربية، والفضل لصاحب          موجودة وحاضرة، يف وقت افت    

األستاذ خوجه، الَّذي نشهد له بأنه ما زال حريصاً من جيل نعتز            ..  صاحب الدعوة، أستاذنا  ..  الفضل
وهم ..  به، حريص على أن تظل أمسيات الشعر واألدب موجودة بني ظهرانينا، حمليب الشعر واألدب              

 ..نا العريب كثريونعلى امتداد وطن
 اليت تغطي هذه األيام بعض األنشطة يف اململكة العربية السعودية،            - باسم إذاعة الكويت     -

 باسم  -الكويت احملررة اليت عادت ألهلها ولكم       ..  ملناسبة انعقاد القمة اخلليجية القادمة يف الكويت      



تمونا حبضورنا معكم، ونرجو أن     إذاعة الكويت نعرب لكم عن سعادتنا ذا اللقاء، وسعداء إذ كرم           
 .  وشكراً لكم؛يوفقنا اهللا كي ننقل هذه األمسية الطيبة إىل مستمعينا يف الكويت، ويف اخلليج العريب

 

  ))كلمة احملتفى به(( 
 :مث أعطيت الكلمة للدكتور زاهد حممد زهدي، فقال

الوفد اإلعالمي  .  .يسرين بشكل خاص أن أنوه حبضور األخوة الكويتيني        ..   السالم عليكم  -
حتية لشعب الكويت   ..  الكوييت هنا، وقد كتبت أبياتاً من الشعر، وأنا بينكم اآلن، أود أن أقرأها              

 :وللمستقبل الَّذي أراه بعيين
شــــعب الكــــويت لقــــد صــــمدت هلــــا وأُبــــرئت اجلــــراح

. 

لــــيل وانــــبلج الصــــباحوانشــــق فجــــرك مــــن كهــــوف ال
. 

ــتباح    ــيل املســ ــا القتــ ــراق أنــ ــعب العــ ــا شــ ــا أنــ أمــ
. 

سأشـــــق أكفـــــاين غـــــداً وظـــــالل صـــــدام تـــــزاح 
. 

ــي  ــاق روحــ ــن أعمــ ــيح مــ ــاح: وأصــ ــا ريــ ــيين يــ عانقــ
. 

ــناح   ــاً جـــ ــق خفاقـــ ــت ورف يل يف األفـــ ــا ذا ضـــ أنـــ
. 

أنـــا ذا وثـــبت علـــى الطغـــاة فمـــا علـــي مـــن جـــناح      
. 

فلــــــتعطين كفــــــيك إن اــــــرمني ــــــم يطــــــاح
. 

 

اليت كانت رداً مباشراً على هذه       ..   قبل أن أقرأ لكم مناذج من الشعر، أقرأ هذه الكلمة            -
 :الدعوة الكرمية

 ..السالم عليكم وبعد..  أيها األخ األكرم الشيخ عبد املقصود، أيها احلاضرون مجيعاً-
يف حمفلكم األديب   ..   لتكرمي شخصي املتواضع   - دعوتكم الكرمية    - فإنه شرف عظيم أعتز به       -

أو ..   حمجة رجال الفكر واألدب، سواء يف هذه البالد الطيبة          - بفضل من اهللا     -الرفيع، الَّذي صار    
 مواطناً عراقياً، يعيش بكل     - أوالً   -ى الكثري من األدباء واملفكرين يف عاملنا العريب، وباعتباري           لد

إحساسه هول املأساة اليت تعرض هلا شعبه حتت وطأة النظام االستبدادي الغاشم، وألين واحد من مئات                
 والَّذين يوجد منهم    ورجال الفكر، املشردين عن وطنهم،    ..  والشعراء..  واملثقفني..  وألوف األدباء 

تكرمياً هلؤالء  ..  الكثري ممن هو أوىل مين باحلفاوة والتكرمي، امسحوا يل إذن أن أعترب هذه الدعوة الكرمية              
 .الرجال، الَّذين تربطين بالكثري منهم صلة احملبة والصداقة والفكر



كابوس الظلم   إين ألدعو اهللا خملصاً أن جيمع مشلهم على أرض الوطن، وقد أزيح عن كاهله                 -
 وأن يتاح لنا رد هذا اجلميل الَّذي يصنعه فينا أخونا الشيخ عبد املقصود، فنستقبل أشقاءنا                ؛واالضطهاد

قصر ك..  رجال الفكر والثقافة واألدب السعودي يف العراق، إن مل يكن يف رحاب قصور واسعة الفناء              
حتت أفياء خنيل البصرة، وعند     ..  ا اخلضراء ، فعلى أرضن  - جعله اهللا عامراً     -أخينا الشيخ عبد املقصود     

أطالل دار اإلمارة يف الكوفة، حيث نشأت مدرسة النحو العريب؛ ولنتجول وإياكم يف أزقة البصرة                 
بدر "  :حيث متثال الشاعر الراحل   ..   مث نقف وإياكم   ؛العظيم"  اجلاحظ"  :القدمية، حيث عاش وأبدع   

وحنن نتابع أشرعة السفن اليت     .  ملنا الذكرى بعيداً  وهو يطل على شط العرب، حيث حت      "  شاكر السياب 
الشاعر الَّذي اجتاز حمنته يف نظره،      "  بشار بن برد  "  :متخر فيه، واليت قضى على واحد من صواريها        
 :فرأى الكواكب حبس الشاعر الفنان، عندما قال

وأســيافنا لــيلٌ تهــاوى كواكــبه   
     .                                                        

ــنا    ــوق رؤوس ــنقع ف ــثار ال ــأنَّ م ك
. 

 

ذات اجلنائن املعلقة، حيث قدم العراقيون القدامى أول قانون          "  مدينة بابل " ولرتور وإياكم    -
، وحتكمه شريعة الغاب، مث نرحل وإياكم إىل بغداد          مكتوب للبشرية، يف بلد يعيش اآلن بال قانون        

أول جامعة يف عاملنا العريب، وهي تتربع       ..  نشم عبق التاريخ على بوابة مدرستها املستنصرية      ..  العروبة
قريباً من اجلسر الَّذي كانت ختتال على جانبه أسراب املها،            ..  على الضفة اليسرى لدجلة اخلالدة    

 :الَّذي رته احلضارة، فراح يردد مبهوتاً.. لبدويمستثرية روح الفنان لدى ا
"يث أدري وال أدري   ـن ح ـجلنب اهلوى م  

                                                            . 

عــيون املهــا بــني الرصــافة واجلســر" 
. 

 

 :الَّذي استلهمته يف إحدى قصائدي، وأنا أخاطب بغداد..  ذلك املطلع اجلميل اخلالد-
ــر    ــداد أم احلواض ــى بغ ــالم عل س

. 

ــها    ــالم وأهل ــى دار الس ــالم عل س
. 

ــر    ــني املعاب ــتال ب ــا خت ــيون امله ع
                                                            . 

ل جانب ـى ك ـعلى اجلسر ما انفكت عل     
. 

ــر ــدري حبــد الفوات ــن حــيث ال ي وم
. 

هـ قتيل دريـث ي ـن حي ـجلنب اهلوى م   
. 

 

اجلميلة الغناء، والسهول   ..   وأخرياً، فلست أنسى إثارة فضولكم املشروع لزيارة تلك الوديان         -
يف بالد كردستان العراق،    ..  الرحبة اخلضراء، واجلبال الشاخمة، وعيون املاء املتدفقة من صخورها          

" الالووك"  :ردي بأحلان ـام الناي الك  ـتصدح على أنغ  ..  اعـالشجلتستمعوا ألغاين شعبها املكافح     
اليت خلَّدها  ..  شجية حزينة كحياة األكراد متطلعة إىل املستقبل الَّذي ترسخه أحالمهم          "  حريان"  :و

 ".قوران"و " بيكس" :شعراؤهم الكبار



ونا الشيخ عبد    جتاه هذا الفضل الغامر الَّذي حييطنا به أخ         - وختاماً ال أملك ما أعرب به         -
 .. والسالم عليكم؛وعرفان اجلميل.. والشكر..  إالَّ تأكيد شعور احملبة-املقصود واحلاضرون 

 من الشعر، اخترت لكم قصيدتني باللغة العربية الفصحى، وقصيدة واحدة باللغة الشعبية               -
وقد كتبتها أول ما    "  يا كعبة اهللا  "  :القصيدة األوىل كتبتها بعنوان   .  أظنكم ستعرفوا جيداً  ..  العراقية

مهداة إىل مسو األمري نايف بن عبد العزيز، الَّذي         "  البالد"  :جئت اململكة معتمراً، وقد نشرت يف جريدة      
 .جزاه اهللا خري اجلزاء.. حيث رعى ولدي خالل فترة العالج، ورعى عائليت.. أدين له بفضل كبري

ــا ــك ي ــ هللا بةَع ــما ي ــِنيملا رىس الي
. 

ــ  ــِكوح يتأت ــاًمظ ض ــقيينتل آن س
. 

ــذ ــيدِةلا رك ــ عق ــرياحنياك كوزي ل
. 

ا  ـوعضي  ضرأي  فـ  وحـيلا  بطَهما  ـي 
. 

ــع ــيق ىل ــ خمال ــن م ــو ٍرمت ــني نم ط
. 

ــ  ــا الأع ) ــذ) صــطفىملا ــِهخل راًك الق
. 

ــقاب ــفُهعي حل ــع ِص ــا فص رباكنيل
. 

ــ  ــع وىأه ــتثُّ حهارصــ ىل ــهاب جي طلَ
. 

ــ ــةجلا لَيل ــيالا يف هال ــا يفو دن دينل
. 

ــابفا  ــف جن ــي رج  ــا ــرقاًخم نورل ت
. 

ــع ــأ (ىل ــونأم وحــيلا مــلحل) نيم م
. 

ــىج  ــه لّ ــا ب ــ قحل ــزةًمو آناًرق عج
. 

ملضــامنياو عــاينملا جلــيلَ ياًحــو
. 

باِرئـــه امهلـــإ فدهريـــ) جـــربيلُ( 
. 

ــ يف ــيلا ِلرتم ــو وح ضــا اح رباهنيل
. 

 كٍَمِحن  مـ  تيـهوأا  مـ  لِقخلا  ـىلإ  زجيي
. 

ــأ ــدلَأو ىمس ــ ع ــلن م ــواننيلا ك ق
. 

ــنةً ارٍعوشــ  ــا مــ كــونلا يف س حترب
. 

ــ ــواب ينجت ــاقت ث ــ اه ــن ريغ نومم
. 

ــ  ــ ناسال ــع هايف ــت ىل ــيةٌ وىق سواس
. 

ــنيلل ــىلا بائسـ ــاكنياو يتامـ ملسـ
. 

تصفـاًنم  نـاسلا  ـنيب  عدلَلا  ـا  سىأر 
. 

ــتأ ــ ال اهم،ق ــالَ نوزاًكَ ــارون (م )ق
. 

ــ  ــأ ارفص ــن رمك ــا يف م ــةً ناسل مرتل
. 

شــواهنيلل طعــام هايفــ زغبلــا
. 

سنن  شرعــتا  مـ  ال  عدلُلا  هـو  ـذاه 
. 

ــىت ــتطأ ح ــع لّ ــ (ىل ــنيلا ابةوب )ص
. 

ــ  ــذي ذاه ــر الَّ ــا عف ــةً راياِتل خافق
. 

ــا بر ــدولَ ربيِةلـ ــا معـ وازينملـ
. 

ــ  ــ اهللات ــأن أا م ــدلَلا عناض ــرعه ع ش
. 

ــأ (ِضرأ يف ــطنيلف( يفو أ) دلٍسنـ )سـ
. 

ــ  ــدونا ىتح ــاللألا ىلإ غ ــ ط ِدبهانن
. 

*   *   * 

ــيين ــات يثن عــن كــل أرٍض ســواها ب
. 

 هلــا عــِرم ياكعــبةَ اهللا يب شــوق
. 

ــبون  ــبه مغ ــيداً ش ــنها بع ــنت ع وك
                                                            . 

ــبق أحال  ــئت أس ــد ج ــرؤيتهاق ــي ل م
. 

ــديين   ــوجِد يه ــريق ال ــيون ب ويف الع
. 

ــدفعين   ــوِق ي ــلوع أُورار الش ــني الض ب
. 

يدعوين"  البيت  "ـوت جليلُ الصدى ل   ـص
. 

ــا     ــن مآذ ــدوي م ــامِع ي ويف املس
. 



ــا ــزم"ي ــاَء زم ــرويين؟" م ــل إالّك ي ه
. 

ظمــآنَ جــئت أنــادي مــلَء حنجــريت 
. 

*   *   * 

ــواٌء يف   ــونَ سـ ــرابنيواملعدمـ القـ
. 

ــا    ــاطــاف املوســرونَ) كعــبة اهللا(ي
. 

ــت ــوم بش ــتى اللّق ــى ش ــتالوينغ ى ال
. 

لِّ فــج عمــيٍق جــاء يقصــدهامــن كُــ 
. 

ــالطني   ــناَء الس ــى وأب ــري اليتام تق
. 

مطاِعمــه" بــيت"حلّــوا ضــيوفاً علــى  
. 

*   *   * 

ـ   ــاين وممـ ــا أع ــنيين مم ــات يض ا ب
. 

ــا   ــبة اهللا(ي ــ) كع ــتجري ب ــناً أس هحص
. 

ــ ــحنيت س ــى ِس ــى عل ــزونألق يماَء حم
. 

  ــاب ــد ن ــى ق ــريد األس ــدإين ط رين ق
. 

ــويين   ــوِم تك ــن ي ــي م ــه توأم كأن
. 

ــ  ــارقين رتفِص ــنوي ال يف ــم ص  واهل
. 

*   *   * 

ــن  ــذٍةِف(م ــرهون) ل ــداِء م ــاِر ال بأَس
. 

ــا    أرفعــهصــوت جــئت) كعــبة اهللا(ي
. 

ــيين   ــناه تناجـ ــراكاً وعيـ وال حـ
. 

يـــرنو بعينـــيه ال يقـــوى خماطـــبةً 
. 

وى الرمحن يشفيين؟  ـي س ـن ل ـيا رب م  
. 

ــنه   ــو بأعيـ ــه يدعـ ــاد أمسعـ أكـ
. 

ــن ِر ــاُء م ــة األمسح ــيينبق ــدار تنج ق
                                                            . 

ـده ال ـم تزلْ ي  ـا رب واحفظْ أمرياً ل    ـي 
. 

ــا ِســ  ــاره ي ــنك املك ــيامنيع بطَ امل
. 

ــعودٍ (  ــا س ــبذَت ) أب ــاك اُهللا وانت رع
. 

ــيادين   ــتئ امل ــروءاِت يف ش ــلَّ امل ك
. 

هـزت مروءت ـالَّذي ب )  املليِك(ن  ـيا اب  
. 

ــاللنيحــزماً ويرعــى ســ ــناس ب واد ال
. 

  ــت ــرعيةَ جي ــاس ال ــاس  َــيث ثُّ اخلب
. 

*   *   * 

 

أي " أكتفي ذا القدر من هذه القصيدة، وأنتقل معكم إىل قصيدة عن أزمة اخلليج، عنواا                 -
 ".أزمٍة تأزمي

هـــــــــــذا أوان األزم
. 

أي أزمــــــا تأزمــــــي 
. 

ــنعم  ــنا والــ ــن اهلــ مــ
. 

ــبوحة   ــناس يف حبـــ الـــ
. 

ــرم ــه األكــ ــن اإللــ مــ
. 

قــــد أبطــــرم نعمــــة 
. 

فكوفــــــئوا بالــــــنقم
. 

فاســـــتكثروها وعـــــدوا 
. 

*    *    * 

واتســـــعي واســـــتعظمي
. 

أي أزمــــــة تأزمــــــي 
. 

مــــثل خبــــيث الــــورم
. 

ــي   ــوري وانتفخـــ تكـــ
. 



قــد عمــي والطــب عــنه  
. 

ــراحة   ــه جــ ــيا بــ تعــ
. 

ــرهم  ــري مــ ــيل خــ ئــ
. 

ولـــيس إالَّ يـــد عـــزرا   
. 

ــنة مل ت ــمألســــ لجــــ
. 

ــواههم   ــرس يف أفـــ ختـــ
. 

ضــــــائع يف العــــــدم
. 

حتــــــيلهم إىل هــــــباء 
. 

لـــــناطق وأعجمـــــي 
. 

ــربة  ــنهم عــ ــل مــ جتعــ
. 

وكــــان بــــئس احللــــم
. 

ــمٍ   ــن حلــ ــثهم مــ جتتــ
. 

مــــن رأســــهم للقــــدم
. 

أفـــــرغهم كابوســـــه  
. 

حـــىت خنـــاع األعظـــم  
. 

وانســــاب يف أعمــــاقهم  
. 

   ممـــن الضـــحايا الـــنو
. 

ــامل   ــاق حــ ــا أفــ ومــ
. 

طـــوفان ســـيل العـــرم  
. 

حـــىت أحـــاط باحلمـــى   
. 

*    *    * 

قــــِدمِت خــــري مقــــدم
. 

أي أزمــــــة تأزمــــــي 
. 

ــي  ــي ودمدمـــ فارزمـــ
. 

ــراق    ــالً بالعـ ــزلت أهـ نـ
. 

بالــــــدموطهــــــريها 
. 

ــنا  ــزيل األرض بـــ وزلـــ
. 

مــــن صــــلبنا فتندمــــي
. 

 بقــــي نطفــــةحــــذار ت
. 

ــن آدم   ــرى مـ ــى الثـ علـ
. 

مــا اســتوى  فــنحن شــر  
. 

ــنمكــــان طــــريق  مغــ
. 

ــا   ــر مــ ــر باملنكــ نأمــ
. 

يشــــــد أزر مســــــلم
. 

ــروف أن   ــن املعـ ــى عـ ننهـ
. 

ــنا واألدم حلومـــــــــ
. 

ــن   ــل مــ ــنا نأكــ وإنــ
. 

ــم  ــن ــ ــة مــ طارئــ
. 

وإن عـــــرتنا غُصـــــة  
. 

ــر مدم األخ احملـــــــــ
. 

ـــرع للشـــراب مـــن   
. 

جــــزنا مــــدار األجنــــم
. 

ــد   ــرنا فقـــ وإن تفاخـــ
. 

ــدم  ــورى يف القـ ــري الـ خـ
. 

ــا  ــدادنا.. آباؤنـــ أجـــ
. 

ــم ــوق رؤوس األمـــ فـــ
. 

وقــــد علــــت رايــــام 
. 

ــم ــرأس العلــ ــاراً بــ نــ
. 

قـــد كـــان فـــيهم حـــاكم 
. 

ــتحم  ــوقاً إىل مقـــ شـــ
. 

ــيوهلم  ــهلت خـــ إن صـــ
. 



ــي ــوام وترمتــــ أبــــ
. 

يـــزدحم اخللـــق علـــى   
. 

ــي   ــنا فاحكمـ ــئت إليـ جـ
. 

أي أَزمــــــا تأزمــــــي 
. 

ــتم  ــيل معــ ــار بلــ ســ
. 

ــر  علـــى ابـــن عـــم جائـ
. 

ــتحكم ــنطق الــــ مبــــ
. 

ــه   ــار أهلــ ــزو ديــ يغــ
. 

ــي؟  ــنيب حتتمـــ باألجـــ
. 

الم إذ تــــرىفهــــل تــــ 
. 

لــــرد كــــيد مســــلِم؟
. 

ــراً  ــايف كافـــ أو أن تصـــ
. 

*    *    * 

ــي  ــورى حتكمـــ وبالـــ
. 

 مــــــيأيأزمــــــا تأز 
. 

وأبطلـــــي خـــــرافة العهـــــد وحفـــــظ الـــــذِّمم
. 

جزمـــييف الـــتاريخ قـــويل وا
. 

ــئت   ــا شـــ وزوري مـــ
. 

ــمي  ــف وأقســـ يوســـ
. 

ــل   ــذئب بأكـ ــي الـ وامـ
. 

تكــــريت بــــاين اهلــــرم
. 

ــدك األول يف  وجــــــــ
. 

أســـرت بلـــيل مظلـــم  
. 

ــياءه  وأن مومــــــــــ
. 

الكــويت يف الــزمان األقــدم  
. 

واســــــــــتوطنت أرض 
. 

ــرم ــه العرمــــ جبيشــــ
. 

ــيده   ــتاحها حفـــ فاجـــ
. 

ــنعم فتزدهــــــي بالــــ
. 

ــا   ــري ــ ــر اخلــ لينشــ
. 

ذات عمـــــــــــاد أرم
. 

ــودة  ــنة موعــــ وجــــ
. 

ــ ــن ضــ ــعله مــ رميشــ
. 

ــا   ــيل مبــ ــزم اللــ ويهــ
. 

بداجـــــيات الظلـــــم 
. 

ــها  ــتنري أهلــــ ليســــ
. 

ــم  ــى أو نعــ ــري بلــ غــ
. 

ــنا  ــا جوابــ ــويل فمــ قــ
. 

وأنـــــت أم احلكـــــم 
. 

مـــن يـــا تـــرى يقـــول ال 
. 

صـــــيب علـــــى طعامـــــنا الطاعـــــون مث أطعمـــــي
. 

 

ــالعلقم  ــم أو بـــ بالســـ
. 

وكــــــدري شــــــرابنا 
. 

ــم  ــره يف ــــ جنتــــ
. 

ــنا  ــرين أنــ ــوف تــ ســ
. 

ــوأم ــق تــ ــة شــ األزمــ
. 

ــع   ــرنا مــ ــنا صــ وأنــ
. 

ــنم ــثل الغــ تعــــيش مــ
. 

ــيت   ــني الــ ــا املاليــ أمــ
. 



ــي  ــذئاب حتتمـــ وبالـــ
. 

ــا   ــى هلـ ــا يعطـ ــر مـ جتتـ
. 

طـــــوعاً إىل جهـــــنم 
. 

ــاقة   ــا منســــ فإــــ
. 

إىل طــــــريق مــــــبهم
. 

ــا  ــا رعاــ ــي ــ ميضــ
. 

خلــــف زعــــيم ملــــهم
. 

ــرباً   ــين طــ ــي تغــ وهــ
. 

ــتوهم  ــي والـــ الالوعـــ
. 

ــامل  ــارحة يف عــــ ســــ
. 

ــاألمل  ــعرت بــ ــا شــ مــ
. 

ــودها    ــلخت جلـ ــو سـ لـ
. 

*    *    * 

إىل الـــــورا تقدمـــــي 
. 

 مــــــيأيأزمــــــا تأز 
. 

ــلم  ــد دون سـ ــيت اـ رقـ
. 

ــيب  ــت املهــ ــدأنــ  قــ
. 

امللجـــــأ مث ازمـــــي 
. 

ــوة   ــن قــ ــاريب مــ فحــ
. 

ــنظم  ــحابك املـــ بانســـ
. 

ــاملو  ــري العــــ فاخــــ
. 

ــ ــالعلقممــــ رة كــــ
. 

ــروط   ــى الشـ ــي علـ ووقعـ
. 

ــلمي  ــك مل تستســـ أنـــ
. 

بـــل ادعـــي وكابـــري   
. 

ــي  ــيب ارمجـ ــر وبالغـ النصـ
. 

بــــل اعــــزيف أنشــــودة 
. 

مبــــث الكلــــم املــــرج
. 

علــــن نــــرفض املــــذيا 
. 

ــدم ــرك املهــــ قصــــ
. 

ــام     ــناس حط ــرى ال ــن ي ول
. 

ــلمي ــالم فاسـ أبـــرمت السـ
. 

فأنــــــت أم النصــــــر 
. 

ــِم ــا مل تفهــ ــول مــ تقــ
. 

ــي للـــــ   ناس أنال تأـــ
. 

ــئة  ــرملدريــــ لمغــــ
. 

فـــإم ليســـوا ســــوى   
. 

ــي   ــرابينك إن تقدمــــ ــض قــــ ــم بعــــ وإــــ
. 

ــم  ــبده احملطــــ معــــ
. 

ــلطان يف  ــذبح الســـ ملـــ
. 

مـــن ســـادن أو صـــنم  
. 

ــرمحة   ــناهلم مــــ تــــ
. 

*    *    * 

ال تشـــــفعي أو ترمحـــــي
. 

أي أزمــــــا تأزمــــــي 
. 

ــم  ــورة يف معصـــ أســـ
. 

ــه  ــراق كلــ ــك العــ لــ
. 

ــم  ــازهم يف املوســـ حـــ
. 

أبـــــناؤه رق أبـــــيك  
. 

ــدم  ــنذ القــ ــك مــ لــ
. 

ــاء  ــيد وإمــ ــم عبــ فهــ
. 



ــودهم كالغـــــنم  جلـــ
. 

ــلخي    ــائي فاسـ ــا تشـ فمـ
. 

كالقضــــــاء املُــــــربم
. 

ــراق    ــى العـ ــي علـ وخيمـ
. 

ــار فــــــرط األمل وثــــ
. 

ــنوبه   ــتكى جـــ إذا اشـــ
. 

ــاحلمم ــواهه بــــ أفــــ
. 

فأخرســـــي الشـــــكاة يف 
. 

ــم  ــوق القمـ ــبال فـ يف اجلـ
. 

ــراد  ــكا األكـــ وإن شـــ
. 

خبـــــردل أو دمـــــدم 
. 

فأحرقــــــي ســــــكانه 
. 

فاملوقـــف ِجـــد حمكـــم  
. 

مــــا دمــــت يف بغــــداد 
. 

بغــــــداد أم الشــــــيم
. 

فــــإن زهــــت بنفســــها 
. 

لصــــــرخة املعظــــــم
. 

ــورةً  ــت جســـ وانتفضـــ
. 

ــدم  ــيد بالـ ــارع الرشـ وشـ
. 

واصـــــطبغ اجلســـــر  
. 

ــم  ــرخ أم اهلمـــ بالكـــ
. 

ــافة   ــتحمت رصـــ والـــ
. 

ــندم  ــني مـــ والت حـــ
. 

ــرى    ــك الثـ ــزلت بـ وزلـ
. 

مللجـــــأ واعتصـــــمي 
. 

ــي   ــيها واهرعـــ فهدمـــ
. 

مــــلء فمــــيصــــارخة 
. 

ــوهلا   ــنين أقــــ لكــــ
. 

ــتم ــريك احملــــ مصــــ
. 

ــن     ــك م ــى ل ــيهات منج ه
. 

ســـــوى إىل جهـــــنم 
. 

ــي   ــر فاعلمـــ وال مفـــ
. 

جــــــزاء ذاك املــــــأمث
. 

ــورة  ــلَينها مدحـــ تصـــ
. 

*    *    * 

هـــــــــــذا أوان األزم
. 

أي أزمــــــا تأزمــــــي 
. 

 

 .. وهذه قصيدة كتبتها يف خالل اشتداد احلصار على العراق، والعامل كله يتوسل للطاغية-

  ))ثنا أيها الرجلأغ(( 
   ــب ــنا الس ــاقت ب ــد ض لُفق

. 

أغثــــنا أيهــــا الــــرجلُ 
. 

ــتملُ  ــيس يحـ ــوف لـ عصـ
. 

ــيلٌ    ــنا سـ ــاف بأرضـ وطـ
. 

ــل ــوى وال أمـــ ال رجـــ
. 

 ــف ــر  باسيعص ــفاف اخلض لض
. 

ــــبــــني يــــديكيب لُذَت
. 

ــتاريخ؟    ــو الـ ــزلةٌ هـ أمهـ
. 

ـ   ــيلُ يختــ ــنِح اللـ زل؟جبـ
. 

 غــــاٍفأشــــعب آمــــن 
. 



  ــب ــك اهلَـ ــدوت ألمـ لُعـ
. 

   وال وطـــن فـــال بـــيت
. 

 ـــلُبـــه األديـــانُ والرس
. 

ــاً   ــت نصـ ــا أتـ ــذا مـ أهـ
. 

ــدجل  ــاِن والـــ باألديـــ
. 

ــزءُ   ــديك اهلـ ــدين لـ أم الـ
. 

للــــوجك اهــــالّ نابــــ
. 

ــأرض اهللاِ   ــبود بـــ أمعـــ
. 

ــثل  ــِه متتــ ــني يديــ وبــ
. 

ومـــاذا بعـــد أن تفـــىن   
. 

ــل ــا العمـ ــحائِف زانهـ الصـ
. 

ــيضِ     ــوى ب ــن س ــال حص ف
. 

فــــيِه العــــدلُ يكــــتِمل
. 

ــوى هللا  ــم ســـ وال حكـــ
. 

حـــيثُ الكـــلُّ يبـــتهلُ   
. 

 الصـــفحات نشـــر عـــندهوت
. 

ــبطل"إال  ــد الـــ "القائـــ
. 

لغفـــرانلريجـــو الصـــفح وا 
. 

ه الـــزللُيحـــف طـــريقَ
. 

نـــأى عـــن ربـــه ومضـــى 
. 

ــى األجـــ  ــيِه وانقضـ لعلـ
. 

ت ِنقمـــــةُ اِهللافحلّـــــ 
. 

*    *    * 

 

قسيت، طلبته باهلاتف فلم أمسع من جييب على ندائي اهلاتفي؛ وبعد            الصديق الشاعر عبد الغين      -
 :كتبت له هذه القصيدة.. أن قمت ذه العملية مرات عديدة دون فائدة

ــبين ــاتفكُم أتعــــ هــــ
. 

"عــبد الغــين "يــا ســيدي   
. 

يف أذينرنيــــــــــــن ه
. 

ــبكُ  ــربي.. مأطلـــ لينـــ
. 

ـ   ــري أن يســ ــن غـ عفينمـ
. 

ــتها   ــرب يف طبلـــ يضـــ
. 

ِنرغــــم مــــرور الــــزم
. 

 ــتمر ــامتاً.. ويســـ صـــ
. 

مـــــواظب ال ينـــــثين 
. 

ــنه   ــى رنيــ ــو علــ وهــ
. 

*    *    * 

ــ ــن ألســ ــرفه مــ ِنأعــ
. 

 ــت ــا كلمــ ــل مــ ه بكــ
. 

بدو وأهـــل املـــدن ــــ
. 

ــا الــ    ــيت كم ــدوت غن ـح
. 

ــن ــوٍت حســــ بصــــ
. 

ــ  ــن أسـ ــنهاوند"معته حلـ "الـ
. 

ــن  ــود مث األرغـــ والعـــ
. 

لــــه عــــزفت بالــــناي 
. 

ــمعين   ــى يسـ ــعراً عسـ شـ
. 

 ــت ــو أمسعــ ــت لــ هوقلــ
. 

ــعِر  ــاين ا "ش ــن ه ــناب "حلس
. 

ــن    ــريف مـ ــدته الطـ أنشـ
. 



ــوثِن ــزماً كالــــ ملتــــ
. 

فلـــم يـــزل يف صـــمته   
. 

ــِرِن ــمته مقْتــــ بصــــ
. 

ــف   ــا هلاتــ ــت يــ فقلــ
. 

 ــامع ــألُِنيأو ســـ يســـ
. 

ــرفعه  ــد يــــ ال أحــــ
. 

ــين  ــييت أو وطـــ جنســـ
. 

عـــن بغـــييت عـــن طلَـــيب 
. 

ــجن   ــاحيب ذو شـ ــا صـ يـ
. 

عـــــندكم" الســـــنترال" 
. 

يف كفــــــنٍت كمــــــي
. 

ــنه يرجتـــى  "  ــع مـ "ال نفـ
. 

عشــــراً فمــــا أجــــابين
. 

 ــه أدرت ــاأرقامــــ هــــ
. 

املــــرة مــــن يســــمعين
. 

ــى    ــا رب عسـ ــت يـ وقلـ
. 

 أو يشـــــتمينينهـــــر
. 

ــو أراد أن  ــأس لـــ ال بـــ
. 

خالهلــــــا يوصــــــلين
. 

لعلـــــه بشخصـــــكم  
. 

رنيــــــــــــنه يف أذين
. 

فلـــم أنـــل شـــيئاً ســـوى 
. 

 

 ":لبيك"ستاذ عبد الغين قسيت على الرسالة الشعرية بقصيدة معارضة هلا عنواا  ورد األ-
ــن  ــروح روح السوســ بالــ

. 

مـــن ناديـــتين .. لبـــيك 
. 

ــد األذن  ــالعني بعـــ بـــ
. 

لبــــيك قلــــباً عاشــــقاً 
. 

س مســــع الــــزمنمــــء 
. 

لبـــيك يـــا أحلـــى نـــداء 
. 

مــا كــان غــايل الــثمن   ـ
. 

ــواه مهـــ   ــي سـ ـال أرتضـ
. 

أقــــول مــــا مل يرضــــين
. 

ــنين   ــفي -لكــ - وا أســ
. 

توقيــــــتك املــــــتلفن
. 

ــيق يف  ــأك التوفـــ أخطـــ
. 

"عــبد الغــين "ألــو .. ألــو
. 

هاتفــــــتين مكــــــرراً 
. 

ــدى  ــم الصـ ــدن"رغـ "املدنـ
. 

  ــد ــبك أحــ ــم جيــ فلــ
. 

ــكين  ــاب مسـ ــاوزت بـ جـ
. 

إذ مل أكــــــن آنــــــئذ 
. 

ــذرين؟ ـ ــل تعـ ــوالً فهـ فـ
. 

ـ    ــازال مقــ ــتيب مـ ـومكـ
. 

ــيومل  ــعــــ يند خيُصــــ
. 

ـ   تركوهاتفـــــي مشــــ
. 

دنــــيا املــــزاد العلــــين
. 

كأنــــــه اهللــــــوك يف 
. 

يــا هــل تــرى ينصــفين؟   
. 

ففــــيم أشــــكو مثَّ مــــن 
. 

ـ   ينظلمـــت نفســـي جنِّــ
. 

 فقــــدرمحــــاك يــــا ريب 
. 



الت اهلـــــوى ال أنـــــثين
. 

ــال   ــري يف ضـ ــيت عمـ أفنـ
. 

ــاألرعن ـ ــوفان أو كــ طــ
. 

ـ    ـمـــندفعاً كـــثورة الــ
. 

مفضـــال هـــل تـــنجدين؟ـ
. 

ـ     ــتورنا الـ ــا دك ــت ي ـوأن
. 

ء نافــــــع يــــــنقذين؟
. 

وهـــل هـــناك مـــن دوا   
. 

جــــاً شــــافياً للمــــدمن
. 

فالشــعر قــد ميســي عــال    
. 

 

 : فرد الدكتور زهدي قائال-
ــاً - ــين" - نافعـ ــبد الغـ "عـ

. 

ســـألتين عـــن الـــدواء   
. 

ــربة ــاحملن.. جتــــ بــــ
. 

تــــاهللا قــــد ســــألت ذا 
. 

ــــــمعة بالشــــــجنتر
. 

 ـ  الحـــت هالـــه كؤوســ
. 

خلفـــت مـــن حـــزنمـــا 
. 

 ــب ــمل ي هافصــــ ِنِهثْــــ
. 

نعــــنها صــــنيع مــــدِم
. 

وظــــل جيــــري باحــــثاً 
. 

اجلــــريح أغلــــى مثــــِن
. 

يدفــــع مــــن طمــــوحه 
. 

ــا مل يطعـــن   ــالم مـ األحـ
. 

يعــــرض للطعــــن مــــن 
. 

ــزمن   ــذا الـ ــأس هـ يف كـ
. 

"مثالــــة"حــــىت ارمتــــى  
. 

*    *    * 

ــربتين  ــو ســ ــاهللا لــ تــ
. 

ــألين   ــين "تسـ ــبد الغـ "عـ
. 

ــزِمنِ  ــداٍء مــ ــاَء بــ نــ
. 

رحاً يف احلشـــاوجـــدت جـــ 
. 

*    *    * 

طَـــنأهـــل النهـــى والفِ 
. 

ــن    ــت مـ ــيك أين لسـ أنبـ
. 

ــدهاة" ــن " الـ ــلُ املهـ أهـ
. 

ــا   ــنه"أجهــــل مــ "يتقــ
. 

الـــناس بـــوجه حســـن  
. 

ــةَ أىن إذ أرى  أيـــــــــ
. 

ل بـــــذات املعـــــدن  
. 

ــبو  ــب جمـ ــب أن القلـ أحسـ
. 

زاد األلســـــــــــنس 
. 

ــنفو   ــمره الـ ــا تضـ وأن مـ
. 

خــــــض اللــــــنب 
. 

ــزبدة    ــرح ال ــا ص ــىت إذا م ح
. 

ــغن   ــجا والضـ ــن الشـ مـ
. 

ــا الح يل  ــِعقت ممـــ صـــ
. 

 لَـــنالـــنفوس غـــري املُع
. 

وجـــدت مـــا تضـــمره   
. 



ــننت حتــــت مهــــيج الــ
. 

وغـــيض عطـــر زائـــف   
. 

إالَّ غطــــــاء العفــــــن
. 

والقـــــول ذاك مل يكـــــن 
. 

*    *    * 

ــاتين  ــا فــ ــردداً مــ مــ
. 

ــرؤى   ــذول الـ ــت خمـ ورحـ
. 

ــؤمن  ــدي املـ ــرين أيـ جحـ
. 

حتـــذر أن تلـــدغ مـــن   
. 

ــأ ــثين لــ ــا أنــ ف وملــ
. 

 لُــــدغت مــــنلكــــنين 
. 

*    *    * 

ــعر ــألينشــ ــه تســ  بــ
. 

ــا الــ    ــا أخ ــذا ي ــد ه ـأبع
. 

نلقـــى بأيـــدي الـــزمن  
. 

ــا   ــيان مبــ ــن ســ وحنــ
. 

ــذعن إذا مل نــــــــــ
. 

وأنــــه يــــزيدنا حــــيفاً 
. 

بل املــــــرنكالبلــــــ
. 

ــه    ــى أحكامـ ــزل علـ فانـ
. 

عــــن شــــدوه مل يهــــن
. 

مغــــــرداً يف قفــــــص 
. 

 

 جلسنا  - وهذه مطارحة شعرية، جلسنا الشيخ أبو تراب واألخ عبد الغين قسيت، وحمدثكم               -
 .خ أيب تراب، وقال لنا بيتاً من الشعر، وطلب منا أن نكمليف جملس الشي
 :فقال

ــوقةُ اآلداب إذْ كَ ــراه موثـ ــالعـ مـ
                                                            . 

هللا مجلــس أنــٍس ضــمنا شــمالً    
. 

 

 :قال الدكتور زهدي
الللحــب جملســنا يف أنِســه مــثَ   

. 

ــدا     ــداً فغ ــيه واح ــثالثةُ ف ــنا ال ك
. 

الـا ثق ـوق القلب م  ـن اهلم ف  ـو م ـجتل
          .                                                   

ــية     ــل قاف ــن ك ــرفده م ــعر ي الش
. 

ــبال   ــه الس ــم يف أرجائ ــىت ونقح ش
. 

نطــارح الشــعر ألــواناً وأمــزجةً 
. 

 

 :ال األستاذ القسيتفق
كأنــه مــن ســالف الشــعر قــد ِمثــال

. 

ــف حنــو الفجــر مبتســماً  ــيل يدل والل
. 

ــيهال   ِح حــم الس ــري ــس الظاه ل
                           .                                  

وودع الصــحب ال يخفــي مســرته   
. 

 

 :فقال أبو تراب
ــغال  شنــنه م ــجياً ع ــت ش ــلْ رأي وه

. 

 جذبــنيــا صــاح إين لوصــل اِخلــلّ م
. 



ــم طابع شال كالوــوج ــتوفر ال ســا ي ه
                                                            . 

    تــد فغ ــرت ــريات دث ــيت ذك تعلَّ
. 

ــال  هــا ن  ــنا ــا أب ــياِض فم ــى احل عل
. 

وكــم ســقينا ــذا احلــب مــن علــل 
. 

 

 :وقال الدكتور زهدي
ــال   ــه العق ــأيت ب ــا ي ــن مب ــيخ جي ش

. 

ــدهم    ــنان أفس ــنا اث ــثَّالثة م ــن ال حن
. 

ــال  ــوى أو العس ــه احللْ ــأن ب ــىت ك ح
                                                            . 

ــنطقة    ــو م ــن حل ــثه م ــحر ينف الس
. 

 

 :قال األستاذ القسيت
ــب    ــر مقْت ــلَّ الده ــن يم ــه ل الفإن

. 

ــكم  ــاحموين إذا ودعـــت جملسـ فسـ
. 

ــال    ــرعاً عج ســي م ــريقبون جميئ س
                                                            . 

د كلُّهــمفمــوعدي الصــبح واألوال  
. 

 

 :قال الدكتور زهدي
ــتعال" الوابــور"الشــاي العراقــي و  شم

. 

ــوى   ــيس س ــوحدي ال أن ــا فل ــا أن أم
. 

مـــاً ومـــرجتالطـــوراً وأمحلـــه نظْ
                                                            . 

ــين     ــعر حيمل ــهره والش ــيل أس والل
. 

 

 :قال أبو تراب
مـن غـري أن يسـتعيض اللـيلة الـبدال؟     

. 

ــرك   ــيف يت ــهوك ــراك ب ــيخ ال ح ش
. 

ــها ارحتــال ــن يف حل ــب م ــروع القل ي
                                                            . 

ــا      مانــز ــاد ال ــيلة ج ــيليت ل فل
. 

 

 كتب يل مرة أحد األصدقاء العراقيني الشعراء رسالة، يسألين فيها عن أخبار العراق نظراً ألين                -
 :أعيش يف اململكة قريباً من العراق، فكتبت له قصيدة، قلت له فيها

ــاره    ــى أدب ــه عل ــزمانُ ب ــع ال رج
. 

 ــراق ــا الع ــدعأم ــباره ف ــن أخ ك ع
. 

ــأِت ــيم مـ ــديارهويقـ ــه بـ م أهلـ
                                                            . 

لــيكِملَ زحفَــه) هوالكــو (ـوأتــى بــ 
. 

ــى  ــتوق مللتقـ ــيلٌ يـ ــارهلـ  مسـ
. 

   ــىت مل ي ــواه ح ــه األف ــت ب كُمــد ع
. 

ــنهاره  ــيله كـ ــدةُ لـ ــام، وعـ عـ
. 

 ه  وتــبدفــيوم الــرتيب ل الــزمن
. 

ــي ا ــاره ميش ــى آث ــم عل ــراب وه خل
. 

والـــناس فـــيه يرقصـــونَ ملـــوم 
. 

للعقـــل ســـلطانٌ علـــى أفكـــاره
                                                            . 

 بلـــدمتلكـــه الضـــاللُ ومل يعـــد 
. 

ئُه علــى أــاره بت شــواِطغَِضــ
. 

ونــأى الرضــا عــن بــرجه حــىت لقــد 
. 

*   *   * 



عصـــف الـــبالُء بأهلـــه وبـــداره
. 

 مـــاذا تـــؤملُ أن يفـــيدشـــاعر ك
. 

 ــأس ــب ك ــاره ليص ــزن يف أوت  احل
                                                            . 

ــى    ــن األس ــلوعه حل ــني ض ــام ب وأق
. 

ــعاره   ــاب يف أشـ ــومه تنسـ فهمـ
. 

ــ  ــمومتلّـ ــؤادك اهلـ ــيم فـ ه املقـ
. 

ــثاره   ــدى قي ــى ص ــئن عل ــدا ي فغ
. 

   ــوح ــراق طم ــيةُ الع ــتالَ طاغ هواغ
. 

*   *   * 

ــتلفِّ ودِع ــى مـ ــِدثاره األسـ عاً بـ
                                                            . 

 دــن ـ  ع ع ــراق وأهِلـ ــبار الع هك أخ
. 

ــدماره    ــت ب ــرياح آلذن ــف ال عص
. 

 ــت ــرماِدحت ــها  ال ــو مس ــر ل  جمام
. 

ــثوبه وإزاره   ــمري بـ ــوا الضـ باعـ
. 

 ــال خيد ــونَ(نك عـ ــإم) العازفـ فـ
. 

ــحافةِ ( ــور الص ـ ) ث ــباً خبـ وارهمعج
. 

يقـــودهم) جـــوقةُ املتشـــاعرين(أو  
. 

هم هلفــــى إىل ديــــنارهوعــــيون
                                     .                        

ــه   ــةً يف بابــ ــتون أذلّــ يتهافــ
. 

للشـــعر أكـــرمهم مـــثار غـــباره
. 

  ــرش ــني يفت ــرى يف ح ــناجةٌ( الث )ص
. 

ــراق وكّ ــام العـ ــارههـ ــته بغـ للـ
. 

ســبعونَ عامــاً تــوجت أشــعاره    
. 

و ســـائلٌ عـــنه وعـــن أخـــبارهأ
. 

والـــيوم ال بـــيت يلـــوذ بســـقفه 
. 

ــند ــاه ع ــِرأُذن ــدح الفج ــ  ص زارهه
                                                            . 

ــراب وتتقــي  ــؤوي الغ ــذي ي ــئس الَّ ب
. 

*   *   * 

ــاره   ــاك أس ــدهم فُك ــرى ويف ي أس
. 

   ه وأهلَــيــا صــاحيب إن العــراق
. 

ــناره  ــرافدين بـ ــب أرض الـ سيشـ
. 

إين ألعلــــم أنّ يــــوماً قادمــــاً 
. 

ه مـــن ســـقِفه وجـــدارهاتشـــرفَ
                                                            . 

  ــد ــي(ويه ــيت البغ ــرى) ب ــىت ال ت ح
. 

ــواره  ــى ذُرى أس ــرعود عل ــف ال قص
. 

  مســع احلــاكمني بامــرهم ويهــز 
. 

 

وكتبت فيها  ..  ومدينة جدة أحبها كثرياً     يف قطعة من جدة،   ..   حنن اآلن يف هذا املكان اجلميل      -
 :كثرياً من الشعر، فال أقل أن أقول أبياتاً عن مدينة جدة

ــِمفتن ــسـ ــبِريبي عـ ق العـ
. 

 ك بالبشـــــِريواىف ربـــــيع
. 

ــا املســـ  ــتحثُ خطـ ريويسـ
. 

ـ   م باللقـــاِءوافـــاِك حيلُــ
. 

ــزهور  ــرجان للـــ مبهـــ
. 

ــربيعِ   ــب الـ ــتقبلي ركـ فاسـ
. 

ــراِس ــور عـ ــنةَ احلضـ  فاتـ
. 

ــِة األوتقدمـــــي   يف حلَّـــ
. 

ــثُ   ــى ال ــباِح عل ــق الص غورأل
. 

يـــا جـــدةَ اخلضـــراَء يـــا 
. 



ـــا يتـــيه علـــى الـــبحور
. 

ــرِ   ــا درةَ البحـ ــييـ  احلفـ
. 

ــو    ــر العص ــى م ــوى عل رجن
. 

 ــع ــفافقِش ــثُ الض ــ يب ـها ال
. 

ــخور  ــوقاً للصـ ــيلُ شـ وميـ
. 

ــوى   ــرملَ اهلـ ــارح الـ ويطـ
. 

 ــرب ــواً كـ ــدورزهـ اِت اخلُـ
. 

ــيه إزاءَ   ــا أن تتتـــ همـــ
. 

ى بإيقــــاٍع مــــثريحــــر
. 

ـ    ـه الــومتــيلَ عــن آهاِتـ
. 

ــايل املهــ   ــن غ ــاَء م ــا ش ورم
. 

  ــن ــر حســـ هاإال وأمهـــ
. 

*    *    * 

 ــب ــاِف الـ ــا بأعطـ دورلُ هلـ
. 

ــا   ــدةً"ي ــا " ج ــرى اجلم أس
. 

ــهور  ــيايل يف الشـ ــه اللـ بـ
. 

 أمجـــلَيعـــتام مـــا جتـــود 
. 

ــتور  ــن الس ــلَّ م ــدٍر أط ــن ب م
. 

نا الفضــــيألــــق الســــ 
. 

ــ ــكأنــ ــوِرالّه شــ لُ نــ
. 

  ــباح ــتبق الصـ ــيلُ يسـ واللـ
. 

ــورِة" ــوِء" نافـ ــبهريالضـ  الـ
. 

  ـــعداً علـــىمـــتدفقاً ص
. 

*    *    * 

ــور  ــفر للظهـ ــبدر يسـ والـ
. 

"جـــدةٌ"نِك  حســـِهلّـــِل 
. 

ــ ــِر مـ ــنظرينيف العمـ قطع الـ
. 

 لٌ كأيـــام الصـــبا ِضـــخ
. 

*    *    * 

ــعوري  ــى ش ــالُ عل ــب اجلَم غل
. 

 ــري ــدةٌ"ِك إين أســـ "جـــ
. 

ــالَ ا  ــتعهدي حـ ــريفـ ألسـ
. 

وأهـــاج حســـنك خاطـــري 
. 

ــري   ــولَ املصـ ــاِك جمهـ وأتـ
. 

ألقــــى إلــــيك بــــروحِه 
. 

ولــيس غــريك مــن مســري   
. 

ــواِك  ــنِك إىل سـ ــيهات عـ هـ
. 

ــت إزاَء ــا باملســـ خِريهـــ
. 

ــ  ــداٍد "ـإالَّ بـ ــت" بغـ ولسـ
. 

 

كنهاية، ..   يف اخلتام، لقد أطلت عليكم كثرياً، لكن سأقرأ لكم قصيدة شعبية باللغة الشعبية              -
عات العراقيني، وقد قيلت    يف جتم ..  وهذه القصيدة ألقيت يف الكثري من العواصم والبلدان األجنبية         

 ويف فرنسا، يف أملانيا، يف      - بالواليات املتحدة    -خالل غربيت األوىل، ألقيت يف لندن، ويف بوسطن          
 .هدهد يا نسيم: براغ، يف موسكو، يف باكو؛ عنواا امسه

 د يا نسيم من الضفاف اخلضر هد من بعيد بعيدِه
 ل ساعة ضناها يزيد باألمل أيامداوي قلوب معذبة من اهلجر من بعد األوطان ك



 وليايل متر غامت مشوس الفرح وانكدرت يا حيف
 ..أعراس حلوة مبهرجان النصر

 لوال أمنك شعب ما خيب اآلمال لوال األمل شاج لك ما عاد
 يسوى العمر

 ..هب يا نسيم من الضفاف اخلضر
 )علهل بك مبعىن ل(هب يا نسيم الصاف دجلة وفرات هل بك جيف الدمع 

 هاذي قلوب من اهلوى معذبات
 والنار مزروعة حتت كل ضلع

 يا موطين لو يظل عند العمر فاد يوم وحلظتك نعود
 وبدار الصبا جنتمع ونطرز القاع شوبية وصالة الفرح

 وقدور بادينا صواين الشمع ونطش النذور
 سونزف للنصر أعراس ونكلل قبور الضحايا بورد ونعناع وقرنفل وجوري ويا

 ليوم واحد يظل من العمر ال باس
 بس كون أشوف اد يزهى يف صدر بغداد
 ومن حتت صوت احلقد ترفع جبني وراس
 بس كون أشوف العزم راعي على الترباس
 وتعود بغداد األبية جنم ساطع بعيون الناس

 ال باس.. لو يوم واحد يظل من العمر
 خلي تغمض العني والروح العزيزة تروح

 يوم شفت الردى جلل الوطن ينهابما 
 اجلسم حتت الثرى خليه يصري تراب

عد األوطان لو عاشت بذل وزجرمن ب 
 مضى احليا الورى وهيهات حيلى العمر

 .. هب يا نسيم من الضفاف اخلضر
 

  والسالم عليكم-



  ))قصيدة األستاذ حممد ضياء الدين الصابو�ي(( 
 ضياء الدين الصابوين قصيدة من وحي طيبة الطيبة،          الشيخ حممد ..  مث ألقى شاعر طيبة   

 :فقال
  احملمود اهللا جل جالله، واملصلى عليه حممد وآله، واملدعو له اإلسالم ورجاله؛ اللهم صلِّ                -

ومن اتبع سنته إىل    ..  املهداة والنعمة املسداة، وعلى آله وصحبه     ..  وسلم وبارك على سيدنا حممد الرمحة     
 : يوم الدين، وبعد

علمون مجيعاً أن الشاعر يشارك يف أفراح األمة وأتراحها، ولقد كنت أول املشاركني يف حمنة                ت -
 :العراق، وقلت

ــدام  ــا ص ــالم ي ــدو الس ــا ع ي
. 

جـــع املســـلمون واإلســـالمفُ 
. 

دأبـــك االغتـــيال واإلجـــرام
. 

ــت واهللا  ــري أنـ ــه وحقـ  تافـ
. 

 

 .. وقلت عدة قصائدة، ولكن ال أذكرها اآلن-
 : وإمنا سأقرأ أبياتاً أعددا اآلن وهي-

ــود  ــرمي حمم ــدي وذا التك ــرمت زه ك
. 

ــتها     ــألرواح ج ــك ل ــود إن مقص
. 

حملـــبة والدنـــيا أغاريـــدمشـــي ا
                                                            . 

  ــاركم ــوى يف دي ــعادة نش ــي الس متش
. 

ــود  ــب مقص ــذا احل ــس واىف وه واألن
. 

ــة    ــس جامع ــيلة لألن ــن يف ل ــا حن ه
. 

ــود    ــدي ملعم ــوى زه ــنا يف ه وقلب
. 

ــته     ــن بطول ــنا م ــد مسع ــد ق وزاه
. 

فالنصـــر يزهـــر واأليـــام تغـــريد
. 

ــل   ــان يف رج ــبأس واإلمي ــع ال إن يجم
. 

 

لقد ملست آالم أمتك، وابتسمت هذه اآلالم، وسالت هذه اجلراح دموعاً           :   أيها الشاعر املبدع   -
يته، صافية نقية من مآقيك، ينساب شعرك إىل النفوس انسياباً، وينحدر إىل قليب احنداراً لرقته وعفو                

مل تسمع    لنعرف عنك، كما أنك    - مع األسف    -فأنت الشاعر املباع، وأنت الشاعر امللهم، وما كنا         
 :فاآلن أمسعك شيئاً من شعري.. أيضاً بشاعر طيبة

ــي  ــبةٌ(ه ــناها ) طي ــود س ــم الوج ع
. 

 ــي ــب املتـ ــقلـ ــائم ـ اهاوِم هـ
. 

ــناِن بــ   ــن اجل ــيب م ــدم احلب اهارق
                                                            . 

ــ  رهــها   ز ــد مس ــربةً ق ل تــب ا وقَ
. 

ــ ــب ِم ــوحي ــرِلن أج ــيِب ث !اها احلب
. 

 ــم ــرغما ك ــارق م ــن يف ــد م  ذا يكاب
. 

نني يدعــــو اهللامســــتعرب العيــــ
. 

   مــاً هائمــاً يف رووضــهافتــراه د
. 

ــواها   ــغية إىل جنـ ــروح مصـ والـ
. 

 ــٍة وم ــرعاً يف ذلــ ــهمتضــ ٍةابــ
. 



ـ يف ح بحانَ مــن أرســاها يــرة سـ
                                                        .     

ــ   ــد أرس ــواِق ق ــفينةُ األش ــاوس  ت
. 

كـــم صـــعدت أعماقُـــنا اآلهـــا
. 

  ــالِت الع ــم س ــك بيف ج ــرات نابا
. 

وأعــيش أيامـــي علــى ذكـــراها  
. 

ــي   ــي أدمعـ ــرت لتهمـ إين إذا ذكـ
. 

ــي ــى ع ــت عل ــراهاينملك ــيب ك  ط
. 

ــنها   ــِغفْت حبس ــد ش ــولُ؟ وق ــاذا أق م
. 

)اقُــباه(ولــيال أنــٍس يف ربــوع   
                                                            . 

ـ كــم ذكــرياتٍ   ها حلــوٍة برياِضـ
. 

ــا    ــزمان وتاه ــار ال ــو ج ــىت ول ح
. 

   ــام ــا األي  ــو ــي حتل ــرة وه مري
. 

ــين حبــــ وحتَ ــناا عفــ ناهايــ
. 

أيـــام أمـــرح ناعمـــاً يف جـــوها 
. 

غَمـــرتك بـــاآلالِء ريـــا شـــذاها
. 

اـاً  ـب نفس ـِط)  ارـاملخت(ق  ـيا عاش  
. 

ــر ــفاها ح ــراب ِش ــثم يف الت !ى وتل
                                                            . 

 ــى ات ــأن جهــت ــاًت رأي ــيها أنفس  ف
. 

ن مـــن رؤياهـــاينـــيلُ العوتكحـــ
. 

ــةٍ   ــرا يف هلفـ ــبل تـ ــرى تقـ وتـ
. 

ــب ــياها دوال ــي ض ــن به ــبس م ر يق
. 

ــنها   ــياِء جبي ــن ض ــلُ م الشــمس ختج
. 

لُ اآليــــات يف أرجاهــــارتَّتتــــ
. 

ــ(  ــدى  )ريلُجب ــاِت اهل ــاها بآي  يغش
. 

ــواها  ــن يه م ــب ــنعش قل ــي وت !حتي
              .                                               

ــرائس(تلــك   ــي) الع ه حبســنهاكــم تت
. 

 ــرد ــنِة الف ــن ج ــووم ــد س اهاِس ق
. 

  ــي ــا ب ــِرب ن ِمم ــٍد(ن ــه) أمح ومقام
. 

ها وثـــراهاها وهضـــابوجـــبالَ
. 

هــــالَارك أهاهللا باركهــــا وبــــ 
. 

ـ   ــد فُـ ــتين ق ــكناهاتزيالي !! يف س
. 

ـ     ــرور بقُـ ــعادةَ والس ــد الس ارأج
. 

ألحـــن مـــن شـــوٍق إىل لُقـــياها
                                                            . 

  ــت ــبةَ(إين وإن فارقـ ــبةً) طيـ حقـ
. 

ــبها قَــ   ــذي يف ح ــا الَّ ــادوأن  تاه
. 

 ــاد ــوأكـ ــرى أذوب صـ ةابب للذكـ
. 

ألبـــلَّ حـــر الـــنفس يف مغـــناها
. 

 فلعــلَّ جيم ــنا الــزمانُ ع)ــبٍةبطي(
. 

واللَّـــهلَـــ يـــعص مقَدقاهـــاها وت
. 

  ــيتاهلــاً) ملحمــة النــبوة (غنو
. 

ـ  ــب واإلشـ ــداها واحل ــلُّ س راق ك
                                                    .         

  ــود ــةُ ن ال ــالص لُحم ــواإلخ ساجه
. 

ونــــزوه بعِشــــرــــية وضاهاح
. 

ب حيبـــنا وحنـــبهاحلبـــي) دأحـــ( 
. 

اِت وباهــىرضــعا حــنو املُنوحــ
. 

  ــم ــد ض ــزةَ(ق ــهي) مح ــنهالش د حبص
. 

ويضـــمين بعـــد املَمـــات ثـــراها
. 

ــالُواَهللا  ــها  أنْ أسـ ــيم بأرضـ  أقـ
. 

م ال أحـــب ســـواهاتـــيفأنـــا امل
                                                            . 

ـ     ــن حيقّـ ــرم م ــاُهللا أك ــف نيتق مي
. 

ــا د ــنفح يف الوجــ امم ــذاهاو ي ِد ش
. 

ــ  ــهِ  لَّص ــنيب وآل ــى ال ــيك عل ى املل
. 



  ))ختام األمسية(( 
 :مث خيتتم األستاذ عدنان صعيدي األمسية بالكلمة التالية

 وهو  -   إن شاء اهللا   -   وقبل أن خنتتم هذه األمسية نود أن نذكركم بضيف االثنينية القادمة            -
كما نذكر أن من      ن الطيب األنصاري؛ فأهالً بكم للمشاركة معنا يف االحتفاء به؛          الدكتور عبد الرمح  

وهي مجع  "  أحاسيس اللظى " من كتاب املنهل بعنوان       أجزاء ثالثة..  ضمن الكتب اليت توزع هذه الليلة     
د صاحب االثنينية األستاذ عبد املقصو    و األستاذ نبيه األنصاري،     :لشعر األزمة قام بنشره صاحب املنهل     

 والسالم عليكم ورمحة اهللا     -ال أعادها اهللا      -:شاركة منهما يف هذه األزمة اليت مرت باملنطقة       مخوجه،  
 ..وبركاته

إىل ضيفه الدكتور زاهد حممد زهدي      )  االثنينية( مث قدم األستاذ عبد املقصود خوجه صاحب         -
 وبعد  ؛ تناول طعام العشاء    إىل رلوحة تذكارية باملناسبة، فتقبلها شاكراً مث تقدم الضيف واملضيف احلضو         

وقلوم داعية، بأن حيقق هلم مزيداً من هذه االجتماعات اليت          ..  ذلك انصرف اجلميع وألسنتهم شاكرة    
 .والعلم.. والثقافة.. تعبق باألدب
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