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دعا القارئ الش�اب قتيبة عبداهلل الزويد إلى اغتنام ش�هر رمضان 
بالقيام وقراءة القرآن، مش�يرا إلى أن هذه األيام إمنا هي فرصة للتغيير 
فحري باملسلم العاقل أن يشحذ الهمة ويشمر عن ساعد العزم للتوبة 

واإلقالع عن املعاصي.
وأشار الزويد في لقائه مع »األنباء« إلى عدم االنصراف إلى علم املقامات 
على حس�اب تدبر معاني اآليات، وقال إن ما يخرج من القلب يصل إلى 
القلب، وما يخرج من الفم فقط ال يتعدى اآلذان، الفتا في الوقت نفسه 
إلى أن حتس�ن القراءة والتغني بها وحتبيرها وارد عن الصحابة الكرام 

رضي اهلل عنهم.
والزويد الذي أكرمه اهلل بإمتام حفظ القرآن الكرمي وهو في ال� 15 
من عمره بفضل اهتمام والديه أبدى امتعاضه من تدني مس�توى تفاعل 
وزارتي األوقاف واإلعالم مع القارئ الكويتي، مطالبا مبزيد من االهتمام 

والتشجيع للقراء، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الزويد: تحسين قراءة القرآن وارد عن الصحابة وعلينا أن نتدبر 
اآليات ونعايش معانيها لتخرج من القلب وتصل إلى القلب

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة اإلميان، شهر تغلق فيه أبواب 

النيران وتفتح فيه أبواب اجلنان، شهر يتمنى فيه كل مسلم أن 

ُيختم له فيه بالتوبة والغف�ران، وأن يكون ممن يدخلون اجلنة 

من باب الصائمن، باب الريان. ففي هذه األيام املباركة ينكب 

املس�لم على قراءة القرآن تالوة وتدبرا، وعلى استثمار الوقت 

في كل ما هو نافع في نهار هذه األي�ام املعدودة والتهجد في 

لياليها، لكن ما إن ميضي ي�وم أو يومان حتى تفتر الهمة ويخور 

البدن ويركن إلى الكس�ل واخلمول، فيفوت�ه اخلير الكثير في 

شهر اخلير. وإميانا من جريدة »األنباء« بضرورة أن تكون بن يدي 

القارئ مناذج حية تبعث في النفس الهمة والقوة على االستمرار 

في اس�تغالل األوقات في قراءة كل م�ا هو نافع، فلقد خصصت 

صفحة إميانية تتضمن لقاءين موجزين مع قارئ للقرآن ومؤلف 

وكتاب من أهل الكويت.

نوافذ
رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

ما املوضوعات التي يتحدث عنها الكتاب؟
الكتاب عبارة عن شرح وتنسيق ملباحث 
وجزئي���ات علم العروض، وه���و علم يعنى 
مبعرفة اوزان الشعر العربي الفصيح، وأحلقت 
في آخره مباحث في علم القافية ومسمياتها 

عند اهل الصنعة.

تاريخ علم العروض

متى نشأ علم العروض؟
ظهر علم العروض في القرن الثاني للهجرة 
على ي���د العالم اللغ���وي اجلهبذ اخلليل بن 
احمد الفراهيدي الذي قام بسبر اشعار العرب 
والتحقق من طرقه���م في النظم حتى وضع 
تلك القواعد التي من طبقها فقد وافق العرب 
في سننهم، ومن العجيب ان هذا العلم خرج 
كامال مبعنى ان اخلليل وضع قواعده كاملة 
مبفرده فلم يضف احد بعد اخلليل اال الشيء 

القليل، فهو كما قيل: ُولد رجال.
ما السبب في تأليفك للكتاب مع وجود كتب 

اخرى في علم العروض؟
االسباب كثيرة، منها ما يلي:

1 - ان كتب العروض املتوافرة في املكتبات 
ليست بالكثرة التي تغني عن غيرها.

2 - عزوف اكثر املش���تغلني بعلوم اللغة 
عن تعلم العروض مع حاجتهم اليه في العديد 

من مباحث العربية.
3 - ولعل اهمها: ان االس���لوب املتبع في 
كثير من كتب العروض بش���كل عام ميضي 
عل���ى وتيرة معقدة في عرض���ه ملباحث هذا 

العلم املوسوم بالتعقيد.

االسلوب الجديد

اذن م��ا االس��لوب اجلديد ال��ذي اتبعته في 
تأليف هذا الكتاب؟

اجلديد في هذا الكتاب هو اعتمادي الكلي 
على الوضوح في عرض جزئياته من خالل 
جداول منسقة وتقسيمات جتعل االستفادة 
من هذا العلم س���هلة وميس���رة، فالزحافات 
والعلل والبح���ور بأوجهها املتعددة كل ذلك 

معروض بش���كل واضح ومختصر من خالل 
تلك اجلداول.

هل لعلم الع��روض فوائد اخرى غير معرفة 
الوزن؟

نعم، فهو يعني على القراءة السليمة للشعر 
العربي، كما انه يقوم بخدمة املشتغلني بتحقيق 
املخطوطات فيم���ا يجدون فيه���ا من ابيات 
ش���عرية ال ميكن ضبطها احيانا اال مبعرفة 

علم العروض.
ولعل من لطائف علم العروض ان فيه ردا 
على املستشرقني القائلني ان القرآن عبارة عن 
ش���عر، فعلم العروض يكشف لك أن الشعر 
مختلف اختالف تامًا عن القرآن الكرمي، فمثاًل 
من املعروف ف���ي علم العروض انه ال يجوز 
توالي خمسة متحركات، بينما جند كثيرا من 
اآليات توالى فيها اكثر من خمسة متحركات 
كما في قول���ه تعالى: )واجلب عليهم بخيلك 
ورجلك وشاركهم( فقد توالت تسعة متحركات 

من الم خيلك الى ش���ني شاركهم، وال نحتاج 
نحن املس���لمني الى العروض وغيره الثبات 
ان القرآن ليس بشعر، فيكفينا االميان باهلل 

وكتبه ورسله.

حاجة الشعراء

ه��ل الش��عراء اآلن محتاج��ون ال��ى عل��م 
العروض؟

يكفي جوابا عن هذا الس����ؤال أن تعلم أن 
اشهر برنامج تلفزيوني ملسابقة الشعر الفصيح 
يعاني بعض شعرائه من كسور في قصائدهم 
م����ع ان بعضهم قد وصل الى مراحل متقدمة 

في ذلك البرنامج.
هل القائمون على نشر الثقافة العربية لديهم 

اهتمام بنشر هذا العلم؟
لالسف فإنه لم يلق االهتمام الالئق به من 
قبل املعنيني بنش����ر الثقافة العربية، ولكن 
مم����ا يثلج الصدر ويبعث على الس����رور ما 
يقوم به رجل االعمال املعروف العم الشاعر 
سعود عبدالعزيز البابطني من خالل مؤسسته 
الرائدة في هذا املجال، وذلك مبا تقوم به من 
دورات في علم العروض في العديد من الدول 

العربية والعاملية.

أهداف

ه��ل لك أه��داف أخ��رى م��ن وراء تأليفك 
للكتاب؟

نعم، من تلك األهداف دعوة الشعراء الى 
العودة الى املع����ني الصافي في هيكل النظم 
عن����د العرب، فقد ابتلين����ا اآلن مبا ُيعرفون 
بش����عراء احلداثة وأمثالهم الذين عاثوا في 
الشعر فسادا، فهؤالء قد ارمتوا في أحضان 
الثقافة الغربية فأخ����ذوا من معينها اأُلجاج 

إن صح التعبير.
ولعل الس����بب الرئيس في ابتعادهم عن 
الشعر العمودي للقصيدة هو ان أغلبهم ليسوا 
بشعراء أصال وإال النكشف زيفهم، فيتشبثون 
بشعر احلداثة وما شاكله، وهو ليس شعرا 
في احلقيقة، ليكونوا في مصاف الش����عراء، 

والشعر منهم براء.
بالنس��بة للبرنامج التلفزيوني الذي أشرت 

إليه هل لك مالحظات عليه؟
ال أخفيك سرا اني فرحت بخبر اقامة مسابقة 
للشعر الفصيح من خالل هذا البرنامج وكنت 
في لهفة ملش����اهدته، ولكن ُصدمت مبستوى 
شعرائه املجازين من قبل اللجنة، بل ان بعض 
أعضاء جلنة التحكيم يخف����ي ضعفه وراء 
املجامالت التي ال تخدم الثقافة الش����عرية، 
وبعضهم يحتاج نقده الى نقد، ولكنه عموما 

حّرك شيئا من ركود احلركة الشعرية.

صعوبة العروض

ه��ل علم الع��روض معق��د وم��ن الصعب 
تعلمه؟

بال ش����ك انه يشوبه ش����يء من التعقيد 
لصعوبة بعض مصطلحات����ه أوال، ولكونه 
يعتمد على الدقة الشديدة، فهو ال يقبل خطأ 
بنسبة 1%، فهو كميزان الذهب من حيث اعطاء 
النتيجة الس����ليمة ملا ُيعرض عليه. لكن ال 
ينبغي لنا ان نس����تصعب أمرا قد سُهل على 
غيرنا، خاصة ان متذوق الشعر وناظمه البد 
له من تعلمه وإن أشكل عليه شيء من معالم 

هذا العلم.

كلمة أخيرة

هل من كلمة أخيرة تود ان تختم بها؟
أحمد اهلل تعالى على ان يس����ر لي عرض 
ما لدي، كما أش����كرك جريدة »األنباء« على 
هذا اللقاء، وإن كان من ش����يء أختم به فهو 
الوصية بتقوى اهلل في السر والعلن، ولزوم 
طاعة اهلل ورسوله ژ، وان يحرص املسلم 
أوال على تعلم علوم الشريعة التي بها صالح 
الدنيا واآلخرة، ثم ال مانع بعد ذلك من تعلم 
العلوم األخرى النافعة التي منها علم العروض 
الذي يجب ان ُيس����ّخر في خدمة اإلسالم من 
خالل االستعانة به في الشعر النافع واملفيد، 
وصلى اهلل وس����لم على النب����ي الكرمي وآله 

وصحبه أجمعني.

أوضح الباحث محمد فالح املطيري ان »علم العروض« يعن على القراءة الس�ليمة للش�عر العربي، اضافة الى ان به 
يعرف وزن الش�عر، كما انه ايضا يخدم املش�تغلن بتحقيق املخطوطات وما فيها من ابيات شعرية يصعب ضبطها من 
دونه، الفتا الى انه بهذا العلم نرد على بعض املستشرقن في زعمهم ان القرآن الكرمي شعر، فهو يكشف لنا أن الشعر 

مختلف اختالفا تامًا عن القرآن الكرمي.
واكد املطيري في لقائه مع »األنباء« حول كتابه »القواعد العروضية واحكام القافية العربية« حاجة الش�عراء الى تعلم 
هذا الفن الذي يس�اعد على تقومي ملكتهم الشعرية، مشيرا الى ان اش�هر برنامج تلفزيوني في مسابقة الشعر الفصيح 
يعاني بعض شعرائه من كسور في قصائدهم رغم ان بعضهم وصل الى مراحل متقدمة في البرنامج، كما اثنى على اجلهود 
الطيبة التي يقوم بها العم الشاعر سعود البابطن من خالل مؤسسته في حفظ هذا العلم عبر اقامة الدورات التعليمية 

فيه، وفيما يلي نص اللقاء:

المطيري: »علم العروض« يخدم المشتغلين 
بتحقيق المخطوطات ويرّد على 

المستشرقين الزاعمين أن القرآن شعر

الباحث محمد فالح المطيري 

القارئ قتيبة عبداهلل الزويد

القارئ قتيبة عبداهلل الزويد متحدثاً للزميل ضاري املطيري

حدثنا عن بدايات��ك في حفظ القرآن 
الك��رمي، مت��ى حفظت��ه وعل��ى يد من 

تعلمته؟
بدأت حفظ القرآن الكرمي منذ سن 
السابعة من عمري، بتحفيز من والدي 
حفظهما اهلل تبارك وتعالى، وقد أمتمت 
حفظي في اخلامسة عشرة من عمري 
وهلل احلم����د واملنة على يد ش����يخي 
الفاضل الشيخ محمود الرفاعي، ولم 
أنت����ه من اإلجازة عن����ده بعد، وقرأت 
وتعلمت على يد الش����يخ قدري عبد 
الوهاب من مصر، وعبد املجيد الرويلي 

من السعودية.

المسجد الكبير هذا العام

قرآنا في آخر مقابلة أجريت معكم أن 
الوقت مازال مبكرا للصالة في مس��جد 
الدول��ة الكبير ويحتاج ذلك إلى أكثر من 
عام كما ذكرمت، وق��د علمنا أنكم ضمن 
باقة األئمة الذي س��يحيون ليالي القيام 

باملسجد الكبير هذا العام، فما ردكم؟
نعم قلت ذلك، ولكن ما حدث أني 
فوجئت باتصال من قبل مدير مسجد 
العاملني هناك  الكبير وبعض  الدولة 
وذلك بدعوتي لدخول اختبار اإلمامة 
ففوجئت كثيرا واستشرت كثيرا من 
القراء ومن لهم في هذا التخصص وكان 
رد اجلميع بتحفيزي لدخول االختبار 
وتغيير فك����رة أن الوقت مازال مبكرا 
وأن ف����ي ذلك خيرا كثي����را بإذن اهلل، 
وفعال دخلت االختبار ويسر اهلل لي 
ذلك فأس����أل اهلل تعال����ى القبول أوال 

وأخيرا.
ما املس��اجد التي يصلي بها القارئ 

قتيبة الزويد في رمضان 1430ه�؟

أصلي هذا الشهر في مملكة البحرين 
الشقيقة صالة التراويح، وأعود للبالد 
لصالة القيام في مسجد الدولة الكبير 
ومسجد جابر العلي في منطقة الشهداء 
ومس����جد اب����ن احلنفية ف����ي منطقة 

العدان.

شحذ الهمم

ما نصيحتك للش��اب املستقيم الذي 
ال يلب��ث أن تفتر عزميت��ه في أول أيام 
رمض��ان ومتضي أيامه وه��و لم يختم 

ولو ختمة واحدة على أقل تقدير؟
نقول ألحبتن����ا الكرام إن في ختم 
القرآن الكرمي خيرا كثيرا وأجرا وفيرا، 

فاهلل تبارك وتعالى جعل له من 
األجور ما لم جتعل لغيره من 

األعمال الصاحلة، فنرى 
أن الس����لف الصال����ح 

رضوان اهلل تعالى 
عليه����م يتركون 
العلم  حلق����ات 

ف��ي رمض���ان 
ويتفرغ����ون 
لقراءة وتدبر 
الق�������رآن 
الك����رمي، 
ودعونا 
نتذكر 

في هذا املقام أن اإلمام الشافعي رحمه 
اهلل تعالى كان يختم في اليوم ختمتني 
واحدة في النه����ار وأخرى في الليل، 
فندعوهم إلى ش����حذ الهمم وتشمير 
الس����واعد وأال يجعل����وا وردهم فوق 
طاقتهم، ويكون ذلك سببا لتوقفهم. 

من القلب إلى القلب

ما رأي��ك بعلم املقام��ات وهل قمت 
بدراسته أمال في حتسني قراءتك للقرآن 

الكرمي أكثر؟
لست عاملا بعلم املقامات حتى أبدي 
رأيي به ولكن ما أعرفه أن كل إنسان 
يقرأ بصوت حسن فهو يقرأ مبقام وما 
تعلمناه من مشايخنا األفاضل 
أثابهم اهلل أال جتعل املقامات 
أساسا لتحسني القراءة بل 
التدبر وتعايش املعنى 
القراءة  حتى تظه����ر 
بصورة أريح للسامع 
وأخشع للقارئ ودائما 
ما يقال بأن ما يخرج 
م����ن القلب يصل 
القلب وما  إلى 
من  يخرج 
الفم 

فقط ال يتعدى اآلذان وال شك بأن حتسني 
القراءة وحتبيرها وارد عن الصحابة 

الكرام رضوان اهلل تعالى عليهم.

فرصة للتغيير

ما نصيحتك للش��اب ال��ذي اليزال 
مس��تغرقا في س��ماع األغاني في أيام 

رمضان وتقصيره في جانب القرآن؟
أنصح إخوان����ي األحبة بقولي إن 
رمضان فرص����ة عظيمة للتغير ففيه 
األجور العظيمة فعن ابن عباس رضي 
اهلل عنهما قال: »كان رس����ول اهلل ژ 
أجود الناس أي أكرم الناس وكان أجود 
ما يكون في رمضان حني يلقاه جبريل، 

فبادر إلى التوبة وترك املعاصي.

األوقاف واإلعالم

م��ا تقييم��ك ألداء وزارة األوق��اف 
ووزارة االع��الم ف��ي االحتف��اء بالقراء 

وتشجيع حفظ كتاب اهلل؟
أجد م����ن وزارة األوقاف احلرص 
الشديد على خدمة املساجد وغيرها، وقد 

كان إلدارة مساجد حولي دور إعالمي 
بارز في الفترة األخيرة، خصوصا عبر 
مسجد جابر العلي، والذي وصل عدد 
املصل����ني فيه إلى نح����و 11 ألف مصل 
في العام املاضي، وذلك بالتعاون مع 
مبرة طريق اإلميان، ف����ي مقابل ذلك 
فإن الوزارة تفرض تعميمات وتصدر 
ملزمة كاملة من القوانني لألئمة بشكل 
ينفر القراء من اإلمامة، فتحظر تشغيل 
امليكروفون����ات اخلارجية، وتنبه عن 
االبتعاد عن امليكروفون أثناء التالوة، 
وحتذر من اإلطالة في الصالة، وتلزمهم 
بتوقيت محدد لإلقامة، وقد رأيت فعليا 
عزوف بعض القراء نتيجة هذا االمر، 
وأما وزارة االعالم فيالحظ تقصيرها 
في إجراء اللقاءات مع القراء واحلفاظ، 
املباشر لصالة  بالنقل  وعدم عنايتها 
مس����اجد الكويت، حتى أن نقل صالة 
املسجد الكبير تكون على القناة االرضية 
فقط دون الفضائية، فيبدو أن البعض 
يظن ان جمهور مستمعي القرآن الكرمي 

قليل وهذا خالف الواقع.


