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 ثشبرح انخُرْ 

. ذٍمٝ ١ٌٛ٠5698ٛ ػاَ  15، ٚذٛفٟ ف١ٙا فٟ 5881فٟ ت١شٚخ ػاَ شاػش غٕائٟ ٌثٕأٟ، ٌٚذ ٘ٛ 

ذؼ١ٍّٗ األٌٟٚ فٟ اٌىراب شُ أوًّ فٟ ِذسعح اٌذىّح ٚاٌفش٠ش ٚغ١شّ٘ا ِٓ ِذاسط رٌه اٌؼٙذ. 

، ػٕذِا أغٍمرٙا 5611، ٚاعرّشخ فٟ اٌظذٚس درٝ تذا٠ح ػاَ 5698أٔشأ جش٠ذج اٌثشق ػاَ 

١ًا. ٚوأد لذ ذٛلفد ؽٛػ١ًا أشٕاء عٕٛاخ اٌذشب اٌؼا١ٌّح اٌغٍطاخ اٌفشٔغ١ح ٚأٌغد اِر١اص٘ا ٔٙائ

األٌٚٝ. وأد د١اذٗ عٍغٍح ِٓ اٌّؼاسن األدت١ح ٚاٌغ١اع١ح ٔزس خالٌٙا لٍّٗ ٚشؼشٖ ٌٍذفاع ػٓ 

أِرٗ ٚإ٠ماظ ّّ٘ٙا ػذ االعرؼّاس ٚاٌظ١ٔٛ١ٙح. وأد ٌغح اٌمشآْ اٌىش٠ُ، اٌٍغح اٌؼشت١ح، د٠ذٔٗ 

ٌٕفغٗ ٌمة األخطً اٌظغ١ش ٌرٛاجذ اٌرشاتٗ ت١ٕٗ ٚت١ٓ األخطً  اخراس   .ِٚذاس اػرضاصٖ ٚفخشٖ

 اٌشاػش  األِٛٞ.

. ؽاسخ 5695، ٚد٠ٛاْ )شؼش األخطً اٌظغ١ش( 5611طذس ٌٗ د٠ٛاْ )اٌٜٙٛ ٚاٌشثاب( 

شٙشج األخطً اٌظغ١ش فٟ األلطاس اٌؼشت١ح، ٚوشَ فٟ ٌثٕاْ ٚاٌما٘شج. ٚفٟ دفً ذىش٠ّٗ تماػح 

 .تؼذ شٛلٟ أؽٍك ػ١ٍح ٌمة أ١ِش اٌشؼشاء 5695األ١ٔٚغىٛ تث١شٚخ عٕح 

 شعزي:ممٕشاد 

اذغُ شؼشٖ تاألطاٌح، ٚلٛج اٌغثه ٚاٌذ٠ثاجح، ٚجضاٌح األعٍٛب، ٚأٔالح اٌؼثاسج، ٚؽشافح  

ٚلذ ذأشش األخطً اٌظغ١ش تذشواخ اٌرجذ٠ذ  .اٌظٛسج، تاإلػافح إٌٝ ذٕٛع األغشاع ٚذؼذد٘ا

 .تاٌغٕائ١ح اٌشل١مح ٚاٌىٍّح اٌّخراسج تؼٕا٠ح فائمحفٟ اٌشؼش اٌؼشتٟ اٌّؼاطش، ٠ّٚراص شؼشٖ 

اشرٙش األخطً اٌظغ١ش تأٔٗ دّشس اٌٍغح اٌؼشت١ح ِٓ اٌمٛا١ِظ ٚاٌّؼاجُ، وٟ ذىْٛ تّرٕاٚي 

اٌج١ّغ، ٚدشص ػٍٝ أْ ذىْٛ وٍّرٗ تغ١طح ٚػٛئ١ح. ٚاػرثش أْ ِّاسعرٗ اٌظذافح ٌؼثد 

 .ا جؼٍرٗ ٠ثرؼذ ػٓ اٌغالظح اٌٍغ٠ٛحدٚساً ِّٙاً فٟ ذٕم١ح شؼشٖ. فاإلفرراد١اخ اٌرٟ ورثٙ

٠رظٛس اٌىص١شْٚ ِٓ إٌماد أْ اٌشاػش اٌٍثٕأٟ تشاسج اٌخٛسٞ لذ ٚلف ِؼظُ شؼشج ػٍٝ اٌغضي 

ٜٙٛ ٚاٌشثاب" ٚذؼّٓ ِجّٛػح ِٓ اٌ"ٚاٌذة. ٚلذ جاء ٘زا اٌرظٛس تغثة شٙشج د٠ٛأٗ 

ْ تأت١اذٙا اٌج١ٍّح.  إْ اٌمظائذ ٚاٌّمطٛػاخ اٌشؼش٠ح ذٙافد ػ١ٍٙا اٌّطشتْٛ ٚاٌّطشتاخ ٠رغٕٛ

ِؼظُ شؼشج لذ ٠ذٚس دٛي اٌَّٙٛ اٌم١ِٛح ٚاٌٛؽ١ٕح ٚاٌرغٕٝ تجّاي ٌثٕاْ ٚاٌذفاع ػٓ اٌؼشٚتح 

اٌطغ١اْ ٚذىش٠ظ إٌضػح اٌٛؽ١ٕح ٚاٌم١ِٛح اٌؼشت١ح ِٚٛاوثح ٚاعرٕٙاع ُّ٘ اٌشثاب ِٚماِٚح 
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ٚإْ  ء ٚاٌثٕاخ ٚاألدفاد.األدذاز ِٚذح تؼغ اٌضػّاء ٚذمش٠ع اٌشؼشاء ٚاألدتاء ٚاٌرغٕٝ تاألتٕا

 . ِؼظُ لظائذٖ لذ ذغٕٝ تٙا اٌّشٙٛسْٚ ِٓ اٌّطشت١ٓ ٚاٌّطشتاخ 

ٚإْ شؼشٖ ٠رغُ تّجّٛػح ِٓ اٌخظائض اٌف١ٕح ذّصً تاٌثغاؽحاٌف١ٕح ٚأرماء األٌفاظ اٌّٛد١ح 

ٚلظش اٌمظائذ اٌّغٕاج درٝ عًٙ دفظٙا ٚاعرشجاػٙا اٌّرأششج تاٌطث١ؼح اٌٍثٕا١ٔح اٌفٕأح 

ٚاالدرفاظ تٙا فٟ أػّاق اٌٛجذاْ ٌفرشاخ ؽ٠ٍٛح.  ٚاٌشِٚأغ١ح ٟ٘ ألشب اٌّزا٘ة إٌٝ ؽث١ؼح 

 ػاٌّٗ اٌشؼشٞ.

 شبعز انغشل:

سغُ أْ األخطً اٌظغ١ش لذ دٍّك فٟ ِؼظُ اٌفْٕٛ اٌشؼش٠ح اإلجرّاػ١ح ٚاٌٛؽ١ٕح اٌرٟ خاع  

ؤٌف ٔذٛ ذغغ ٚعثؼ١ٓ ػثاتٙا، فئٔٗ ِذ٠ٓ تشٙشذٗ اٌٝ اٌغضي، د١س وأد ِؼظُ غض١ٌاذٗ اٌرٟ ذ
شاػش اٌٜٙٛ ”لظ١ذج ذرغُ تؼاؽفح ف١ّاػح، ٚخ١اي سل١ك، ٚإدغاط ِش٘ف، درٝ ٌمّة تـ

٠ٚمٛي اٌشاػش طاٌخ جٛدخ فٟ لظ١ـذذٗ اٌرٟ أٌما٘ا فٟ دفٍح ذىش٠ُ األخطً ٚاطفاً ”. ٚاٌشثاب

 ِىأرٗ اٌشؼش٠ح، خظـٛطاً فٟ ػاٌّٟ اٌغـضي ٚاٌخـّشج تأٔٗ ٘ٛ ٚاٌغشاَ ٚاٌىأط ذٛائُ.
 

 انشجبةَقصٕذح انٍُِ 

 نجشبرح انخُرْ

 الهوى والشباب واألمل المن ... شود توَحى فتبعث الشعر حٌا

 والهوى والشباب واألمل المن ... شود ضاعت جمٌعها من ٌدٌا

 ٌشرب الكؤس ذو الَحِجًِّ وٌبمى ... لغد فً لرارة الكؤس شٌَّا

 لم ٌكن لً غد فؤفرغت كؤسً ... ثم حطمتها على شفتٌا

 أٌها الخافك المعذب ٌا لْل ... بً نزحت الدموع من مملتٌا

ًَّ إرسال دمعً ... كلما الح بارق فً ُمَحٌا؟  أفَحتْم عل

َل الوشاة علٌا  ٌا حبٌبً ألجل عٌنٌن ما أْل ... لى وما أوَّ

 أأنا العاشك الوحٌد لتُلمً ... تبعات الهوى على كتفٌا
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 اعة على راحتٌااسمنً من لمان أشهى من الخم ... ر ونم س

 أنا مٌٌت غدا مع الفجر فاسكب ... نغمات الحنان فً أذنً

 مهخص انقصٕذح

ٌذي انقصٕذح نهشبعز ثشبرح انخُرْ . قبل انشبعز فٓ ٌذي انقصٕذح فٓ انٍُِ َانشجبة كمب  

ٌُ ظبٌز مه مُضُع انقصٕذح. ثٕه انشبعز أحبطٕظً ألجم  ٌُاي َشجبثً.  ٔذكز انشبعز 

انحجٕت. ألن ٌذي األشٕبء انثالثخ رهعت دَرا ثبرسا حٕىمب رجزمع مع انٍُِ َانكأص َانخمز 

 َانشجبة.

ٔقُل انشبعز  انٍُِ َانشجبة َاألمم انمىشُد رىفخ انزَح فٓ انشعز. َقذ ضبع كم مه ٌُاي 

افزقذ  ألوً قذ ،َشجبثً َآمبنً. فجذأ ٔشزة انخمز َٔكظز انكأص َال ٔزٔذ أن ٔجقٓ انكأص نهغذ

 : حٕث ٔقُل:مه حٕبرً ٔئض عقهً َ

 لم ٌكن لً غد فؤفرغت كؤسً ... ثم حطمتها على شفتٌا

فٍذي انهٕهخ نٕهخ أخٕزح فٓ حٕبرً َطٕمُد مع طهُع انفجز. فمزح ٔخبطت قهجً َمزح أخزِ 

َٔزٔذ أن ٔخبطت حجٕجً َٔطهت مه حجٕجً أن ٔظقًٕ مه نمبي، ألن نمب حجٕجً أشٍّ مه انخمز 

 ، حٕث ٔقُل:األخٕزح مع حجٕجً،ألوً طُٕدع انحجٕت َانحٕبح َانذوٕبٔقضٓ طبعخ مه طبعبرً 

 اسمنً من لمان أشهى من الخم ... ر ونم ساعة على راحتٌا

َرثمب كبوذ قصٕذح انٍُِ َانشجبة انزٓ حمم دُٔاوً انشٍٕز عىُاوٍب أقزة إنّ شعز انهُعخ 

 قصٕذح.ح  َحجٕجً مزح َٔكبد انٕأص ٔغهجً فٓ انفٍُ فٍٕب ٔخبطت قهجً مز

 

 الزهاويصدقً جمٌل 

، اسمه جمٌل صدلً بن دمحم فٌضً بن المال أحمد بابان الزهاوّي، ُوِلد فً  ًٌّ جمٌل الزهاوي هو شاعٌر عرال

م، وتتلمذ على ٌدي أبٌه وعلماء عصره، عمل مدّرساً فً بداٌة حٌاته فً مدرسة 3681العاصمة بغداد عام 

م، ثّم ترأس إدارة مطبعة الوالٌة، وأصبح 3661المعارف عام  السلٌمانٌّة، ثّم انضّم إلى عضوٌّة مجلس

م، حٌث نال 3688م، وارتحل الزهاوي بعدها إلى مدٌنة إسطنبول عام 3681محّرراً لجرٌدة الزوراء عام 

ً عاد إلى بغداد، وحاضَر فً مدرسة الحموق، وصار  ًّ اثنً عشر عاما مفّكروها استحسانَه، وبعد مض

 .ان عندما تؤّسست الحكومة العرالٌّةعضواً فً مجلس األعٌ
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 :عالقة الزهاوي باألدب

لم ٌكتب الشاعر الزهاوي الشعر باللغة العربٌّة فحسب، بل نظمه باللغة الفارسٌّة أٌضاً، ولُمّب بالشاعر  

اله الفٌلسوف؛ حٌث كتب مماالٍت فلسفٌّةً فً عدٍد من المجاّلت العربٌّة البارزة فً حٌنه، وأشّد ما ٌمٌّز أعم

ً للعلماء واألدباء، وكان من بٌن  األدبٌّة هو وفرتها، وتنّوعها بٌن الشعر والنثر؛ وٌُذكر أنّه خّصص مجلسا

، واألستاذ إبراهٌم صالح شكر، والشاعر عبد الرحمن البناء،  ًّ الذٌن ٌترّددون علٌه الشاعر معروف الرصاف

 :ومن أشهر أشعاره

 لَد كنت فً درب ببغداد ماشٌاً 

 َوبَغداد فٌها للمشاة دروُب  

 فَصاَدفَت شٌخاً لد حنى الدهر ظهَره

 له فوق مستن الَطرٌك َدبٌُب  

 علٌه ثٌاب رثّة غٌر أنها نظاف

 فَلَم تدنس لهّن جـٌـوبُ  

 

لم ٌَر الزهاوي عٌباً فً الحدٌث عن نفسه، فكتب فً سٌرته الذاتٌّة عن الصفات التً ُكنًِّ بها فً كّل مرحلٍة 

ٍة مّر بها؛ بدءاً من الطفولة، ووصف األفكار التً ٌحملها بالتحّرر، والخروج عن الدٌن والعمٌدة عمرٌّ 

اإلسالمٌّة أحٌاناً، ورغم تؤٌٌده لنظرٌّة التطّور المعروفة لداروٌن إال أنّه كان مسلماً، فً الولت الذي وّجهت 

 .له أصابُع كثٌرةٌ اتهاماٍت بالكفر بوجود هللا

 :يمؤلّفات الزهاو

 برع الزهاوي فً مختلف المٌادٌن العلمٌة والفلسفٌّة، ومن مإلفاته العلمٌة واألدبٌّة:  

 .دواوٌنه الشعرٌة 

  .الجاذبٌة وتعلٌلها. الظواهر الطبٌعٌة والفلكٌّة 

   .الخٌل وسباتها 

  .الدفع العام 

  .الفجر الصادق 

  التً هجا فٌها صدٌمه الشاعر الكردّي مجموعةٌ من األشعار المكتوبة بالكردٌّة، من بٌنها األشعار

 .المعروف شٌخ رضا الطالبانً
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 :صفات الزهاوي

   ًلُِمّب بفٌلسوف العراق الكبٌر فً الربع األخٌر من المرن التاسع عشر، كما لُمّب بشاعر العراق ف

 المرن العشرٌن.

   على علم الطبٌعة والظواهر، مثل: نظرٌة النسبٌّة ًّ  ألنشتاٌن.اعتمد فً منهجه الفلسف

   .عُرف بالتحّرر، واحترام حموق المرأة 

  .تمٌّز شعره بالوالعٌّة فً مواضع معٌّنة، والرومانسٌّة والرلّة فً مواضع أخرى 

 دعا إلى التحّرر من المٌود التً تفرضها العادات والتمالٌد االجتماعٌّة. 

 

 :وفاة الزهاوي
م، وُدفِن فً 3818ن شهر تشرٌن الثانً للعام تُوفًّ الشاعر جمٌل الزهاوي فً الرابع والعشرٌن م 

 .ممبرة الخٌزران فً األعظمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبثٌن إن أدنى العدو حمامً
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 أبثٌن إن أدنى العدو حمامً

 بمسدس ٌورٌه أَو بحسامِ 

 فتجلدي عند الرزٌة واحسبً

 أنً اجتمعت إلٌن فً أالحالم

 والصبر أَجمل إن ألمت نكبة

لكرامبكرٌمة ٌنمونها   

 ً  أبثٌن إن أودى جمٌلن خابطا

 بدم له اهرٌك فوق رغام

 فتدرعً للخطب صبراً وامسحً

 من أَدمع فوق الخدود سجام

 أَنا لست أول هالن فً لومه

 ٌَرجو تمدمهم مع األلوام

 ما زاَل مذ أخذ الٌراع بكفه

 ٌَسعى لٌنمذهم من األوهام

 رمت الحٌاة لهم وراموا ممتلً

ومرامًشبان بٌن مرامهم   

 أَنا لست وحدي إن هلكت بمٌت

 َكم من كرام فً التراب نٌام

 عشنا َزماناً فً بلهنٌة الرضى

 متمتعٌن بؤلفة ووئام

 فإذا هلكت وكل شًء هالن

 فإلٌن أهدي ٌا بثٌن سالمً

 ال تجزعً ٌا بثن إنً واثك

 بٌراعتً وعوالب األٌام

 

 أبثٌن إن أدنى العدّو حمامً

 ملخص القصٌدة
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صدلً الزهاوي هذه األبٌات، كتبها ٌخاطب زوجته. جمٌل صدلً  لرض جمٌل

الزهاوي هو شاعر ومصلح كبٌر أٌضا. أتى بآراء جرٌئة وأحكام تنالض ما جاءت به 

الشرٌعة، فثار الناس وخاف الزهاوي االغتٌال والزم بٌته. فكتب هذه األبٌات ٌخاطب 

 زوجته.

اصبري . ألن كثٌرا ما ٌحدث هذا فً ٌمول الشاعر لوألتل فً سبٌل الدفاع عن الحك ف

الدنٌا. واألرض متلونة بدم األبرٌاء. ال ٌحصى كم من األبرٌاء لتلوا فً سبٌل الدفاع 

 عن الحك، والتارخ حافل باألمثلة، حٌث هو ٌمول : 

 

 أَنا لست وحدي إن هلكت بمٌت

 َكم من كرام فً التراب نٌام

 

فهنان فرق كبٌر بٌن مرامً ومرامهم ،لد لد أردت لهم الحٌاة ولكنهم أرادوا ممتلً، 

أردت أن ٌتمدم الموم، وأردت أن ٌكون مثل األلوام المتمدمة، فهذه هً خطٌئتى، 

وأصبحوا أعداءا لً، فؤرادوا أن ٌمتلونً، لكنً لست أول من ٌفعل الناس به هذا، حٌث 

 هو ٌمول:

 أَنا لست أول هالن فً لومه

 ٌَرجو تمدمهم مع األلوام

 

لبلً اآلخرون اصالح لومهم وتمدمهم فمتلهم الناس، فسؤصبح من الممتولٌن لغرض عال لد أراد 

وهدف سام، فال تحزنً علً واصبري صبرا جمٌال، وستجدٌن أجر هذا الصبر الجمٌل، واحسبً 

 :أننا لد اجتمعنا فً األحالم، وسنلتمً ٌوما ما، وتمبلً منً السالم ، أنا أهدي إلٌن السالم بعد ممتلً

 

ذا هلكت وكل شًء هالنفإ  

 فإلٌن أهدي ٌا بثٌن سالمً


