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كيف تعرفت الى محمد حسين األعرجي؟  
د. عبد اإلله الصائغ

ون رشيد الخيُّ

صاحب العبارة األنيقة والمعلومة الموثقة
األعــــــــــرجــــــــــي..
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نص غير منشور لالعرجي
حسين القاصد

هذه مقدمة كتابه الذي تكلم عنه في مذكراته ، وقد كان العالمة د. محمد حسين االعرجي يسابق الموت في انجاز هذا الكتاب ، هو 
نوع من االصرار على الحياة في زمن يكتظ بالذين يتنفسون الحياة دون ان يستثنروها ، لقد شرع في هذا الكتاب وكان هاجسه ان 
يداهمه الموت قبل اكماله ، وحين شعر باقتراب الموت منه ، قال لي مطمئنا : انا اتفقت مع دار طباعة في قطر ـــــ أثناء تكريمه 
رائدا للثقافة في العراق من قبل الجماعة العربية ووزارة ثقافة قطر ــــ : اني سابقى على قيد الحياة اكثر من سنتين وكل همي هو 

ان انجز ماوعدت به من كتب هذه الدار .. لم أسأله عن كتابة مقدمة الكتاب قبل ان ينتهي منه ، الن في المقدمة جوابا واضحا هو انه 
سيقف عند هذا الحد .. لم يخبرني عن اسم الدار التي اتفق معها .. وهاهي المقدمة انشرها ألول مرة بعد ان تنفسُت أمال بأن الكتاب 

سيرى النور قريبا ... اليليق بي ان اتحدث قبله .. لكن مقتضى الحال زجتي في هذا لكي اجعل هذه السطور ايضاحا لهذه المقدمة 
ومالبساتها .
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د. محمد حسين االعرجي 
المعاصر)  الــعــربــي  الــشــعــر  ــي  ف (مــقــاالت  ــي  ف

 جمال كريم 

رؤى وتحليالت موضوعية في الخطاب الشعري العربي الحديث

منذ ظهور الحداثة الشعرية 
في العراق نهاية اربعينيات 
القرن الماضي التي نظر لها 
عدد من الشعراء العراقيين 
امثال ، نازك المالئكة وبدر 
شاكر السياب عبد الوهاب 
البياتي وبلند الحيدري ، 
والى فترة ليست بعيدة ، 
ظل هذا الظهور مثار جدل 
واحتدام بين رواد قصيدة 
التفعيلة والمدافعين عن 
قصيدة العمود وايقاع أوزانها 
الخليلية من جهة ،والجيل 
الذي أعقب الرواد – جيل 
الستينيات – من جهة أخرى ، 
وكان لكل من هؤالء المحتدمين 
حججه وذرائعه في الدفاع عن 
مشروعه الشعري .

وقد تصدت دراسات ومقاالت 
نقدية كثيرة للتجربة 
الشعرية الحديثة ، البل حتى 
الرواد أنفسهم نظروا لوالدة 
الشكل الشعري الجديد ، 
وبخاصة نازك المالئكة في 
كتابها ”قضايا في الشعر 
المعاصر“ ،
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محمد حسين األعرجي.. رصانة التأليف
سعيد عدنان 

      
      
      
     

       
          


       

   
      
      
      
       


          
 
    
         


         

       



        
       


         
       





  





 

  
   

     
 




          
      
        



          


             


           


          



عوالم الجواهري بعيون االعرجي
 رواء الجصاني
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 حاوره: علي وجيه 

د. محمد حسين األعرجي... 
آراؤه في الشعر والشعراء

د ُحسين األعرجي ضيفًا على ُغربتنا الشاسعة وطاردًا ما تراكم من ثلوج النفي والنأي بكلماِتِه  في طهران : جاء د.ُمحمَّ
د ُحسين األعرجي الناقد والشاعر والمحقق واألكاديمي والذي يكره الحوارات اضطّر تحت الحاحنا إلى  الدافئة ، د.ُمحمَّ

م فيه – كعادته – بصراحة ال تتواجد إال عند القّلة فسكب معلوماته وذكرياته وشعره في ذاكرتنا  القبول بإجراء حوار تكلَّ
د ُحسين األعرجي وليكون هذا الحوار  آذنًا – من حيث ال يعلم – لذاكرتنا ولذواتنا اإللتفات لجبٍل عراقّي نجفي ُيدعى د.ُمحمَّ

قطرة من ُمحيٍط عراقّي ُيحيط بالتراث واألدب والشعر والتحقيق كما يحيط السوار المعصم…







12










العدد (2674) 

السنة العاشرة 

الخميس (13) 

كانون االول 2012

13










العدد (2674) 

السنة العاشرة 

الخميس (13) 

كانون االول 2012

    
   


    
    
    
     


 –    –   
   
     
    
    
    
    

     
    




     





    
    
      



 – 
     –  

     
     
    
 


     
    
    

     

   
    
    
    
    
  
  

     

     
 
 

     
     

 –
     
   
     





     
  

  
     



    
    


     






    
     

    



      
     
    
    
     


     

 

    
    
    
    
    
     

     
    
     

    
     
    
     
 

     
     
 –
 –

   
      
     
  



       
     


     
     
  
   
    
    
      DF

    

      

     
    
 
    
    


    
      
 



    

    
    
     
 
    


  
  
     
      



الــمــواهــب  مكتشف  ــطــاهــر  ال ــا  ــاذن ــت ألس تــلــمــيــذًا  ـــان  ك

الدكتور محمد حسين االعرجي كسبته الكتابة 
وضيعته السياسة 

 شكيب كاظم 

 أ د. عبد الرضا علي
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عبقري هو... وكتابه كتاب

بين والدته في مدينة النجف سنة 1947، ووفاته في بغداد سنة 
2010، إذ قرأت من على شاشة التلفاز ونعيه يوم الثالثاء 28/ كانون 

األول/ 2010 ، بين هذين التأريخين ما ينوف على ستة عقود، هي 
عمر محمد حسين االعرجي الذي امضاه في الدرس والتدريس والكتابة 

وتحقيق المخطوطات، ونظم الشعر، حتى زادت حصيلته الكتابية 
على السبعين كتابًا. فضًال على رسالته لنيل الماجستير عن (الشعر 
في الكوفة) واطروحته للدكتوراه الموسومة بـ (الصراع بين القديم 

والجديد في الشعر العربي) التي كتبها باقتراح من استاذه واستاذي 
الدكتور علي جواد الطاهر – طيب الله تعالى ثراه – واشرافه عليها.
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رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

نائب رئيس التحرير: علي حسين

االخراج الفني: نصير سليم

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

نائب رئيس التحرير 

عدنان حسين

WWW. almadasupplements.com

رثاٌء قبَل األوان
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سالٌم لكم أهلي


     
       
    
    
       


         
   
    

    
       
   
    

    
   

  
      
      
    
   

     
     

   
  

  
         
   
   
    

   
     
      
    
   

  
     
      
  

    
     
  

     
    
  

 
  

حسين القاصد 
 
 

 
 

 
 


 

  
  

  
 

 
  


 
 
  
  
 

 
  
 

  
  

       
  
   


  

 

 


 

  

يا هيبة المعنى

حسين القاصد









   
 













 


















من أواخر ماقاله االعرجي 

قصيدتان من اخر ماكتب رحمه الله 
 االولى يرثي فيها نفسه 

 والثانية يسلم علينا سالم فيه لوعة شديدة 
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الحياة األدبية في مدينة الكوفة





  



      
     


      

   
    
    
    

   
     


   
     
     
    


      
    



    
    

    
 


      
     
     



      
      
     
      



      


       

    
    



     

     
     
      
    

     
      
      
    
      

      



 
    


    
    
   
     
       




  
    
   



    
    
       



    



     

      
   
    




 ايمن كامل جواد

االعرجي والشعر في الكوفة 



