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مجلة روى - نروي لنرتوي

صالكاِتبامَلوضوعت

1
أرجوزة يف العلل والزحافات

لبحرق الحضرمي )ت 930هـ(
تحقيق: سالم رحال

)باحثة يف اللغة العربية وآداهبا، من األردن(
8

رسالة يف استثناء ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾2
ألبي سعيد الخادمي )ت 1176هـ(

تحقيق: سارة رحاحلة
)باحثة يف اللغة العربية وآداهبا، من األردن(

13

3
لغويَّات وإشكاالت

يف تقديم »الظاهرة القرآنيَّة«
د. محمد جمعة الدربي

)ناقد وباحث معجمي ومحقق لغوي، من مصر(
16

4
ِة الُمْصَطَلَحاُت النَّْحِويَّ

فِــي كَِتــاِب: الُموفِــي فِــي النَّْحــِو 

، لِِلَكنَْغَراِويِّ الُكوفِيِّ

د. علي حكمت فاضل
)أكاديمي ومحقق وباحث لغوي، من العراق(

28

5
العالمة محمد بهجة األثرّي

وحياته العلمية والعملية
د. عماد خليفة الدايني

)باحث يف األدب العربي والعلوم اإلسالمية، من العراق(
51

التناص يف شعر محمد بهجة األثرّي6
عايد محسن السليمان

)باحث يف اللغة العربية وآداهبا، من سوريا(
81

7
المنهج األدبي 

للعالمة محمد بهجة األثرّي
د. عماد خليفة الدايني

)باحث يف األدب العربي والعلوم اإلسالمية، من العراق(
89

8
إهــداءات محمــد بهجــة األثــرّي 

لعلماء عصره
عادل عبد الرحيم العوضي

)باحث يف التاريخ اإلسالمي والرتاث العربي، من اإلمارات(
106

9
األثري وأعالم عصره

ذاكرة الصور
يسار محمد بهجة األثري

)نجل العالمة األثري، والوصي على تراثه(
114

محتويات العدد
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10
العالمة األثري
ذكرى وبشرى

أحمد صبري
)باحث يف التاريخ واألدب العربي، من مصر(

144

11
معارك األثري

األدبية والفكرية
عمر ماجد السنوي

)باحث يف اللغة العربية وآداهبا، من العراق(
147

12
الشعر يف صدر اإلسالم

وأثره يف الدعوة اإلسالمية
خالد مطر حرز

)باحث يف اللغة العربية وآداهبا، من العراق(
165

13
َمَراِقُص الَمَراِقس

)الِقَراَءُة الثَّانِيــة لَحَياِة امرِئ الَقْيس 
وِشْعرِِه(

موالي المهدي اإلدريسي
)باحث يف اللغة والبالغة واألدب العربي، من المغرب(

177

14
التعليم يف العراق

ُصروِحــِه..  ِع  َتَصــدُّ )َأســَباُب   
بِِه( َواْنتَِكاُس ُطالَّ

بكر آل مهدي
)تربوي وباحث يف العلوم اإلسالمية، من العراق(

215

هل المرأة عورة؟!15
أحمد منصور الشبيب الجبوري

)باحث يف العلوم اإلسالمية ومحقق، من العراق(
223

معيار الصبر16
أ.د. عماد علي الخطيب

)أكاديمي وباحث يف اللغة العربية وآداهبا، من األردن(
229

سهرة مع نجيب محفوظ17
محمد إبراهيم شحاتة 

)ناقد وكاتب مهتم باللغة واألدب، من مصر(
231

اْلتِقاَطة18
زينب األزبكي

)كاتبة وقاّصة، من العراق(
234
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مجلة روى - نروي لنرتوي

افتتاحية العدد

هذه ه��ي اإلطاللة الفصلي��ة الثالثة 
مت  ت��ي كلَّم��ا تقدَّ لمجلَّتك��م روى، الَّ
َم��ت يف العَم��ل، وزادت  يف الع��َدد تقدَّ
زت فيها العناصر،  مياُهها عذوبًة، وتركَّ
واحتشد عليها الرواة، ليدلي كلٌّ منهم 
ن وَرَد هذا  بدلوه، فيس��قي َمن َيلي��ه ممَّ
المنه��َل الفك��ريَّ الثقايفَّ، لع��لَّ ظامًئا 

ذ. يرتوي، أو مرتوًيا يتلذَّ

��ة ق��د أخَذت  ��ا كان��ت المجلَّ ولمَّ
��ة الثقافي��ة  عل��ى عاتقه��ا ه��ذه المهمَّ
الدقيق��ة الَمس��َلك، رأت أْن ُتعن��ى يف 
كلِّ ع��دٍد بمل��فٍّ خ��اصٍّ يخ��دم هذه 
القضي��ة؛ وأَجلُّ ما ُيمك��ن أن يخدمها 
ه��و إحياُء ذك��رى الق��دوات الثقافيَّة، 
واإلش��ادة  العليَّ��ة،  المقام��ات  ذات 
بَمآثره��م وُمنَجزاهت��م، علَّه��ا تض��يء 
بع��َض جوانب ق��د أعتمتها الس��نون، 

وتناساها الدارسون.

ومل��فُّ هذا العدد كما قد كنَّا أعلنَّا 
م��ن ذي قب��ل، هو ع��ن عَل��م كبير من 
أع��الم العراق، وهو األدي��ب اللُّغوي 
ق: محمد  خ العالِم الفنَّان المحقِّ المؤرِّ
هبجة األثرّي، صاح��ب النتاج الثرّي، 
ت حياته على امتداد القرن  اّلذي امتدَّ
العش��رين، فكان خير ش��جرة استظلَّ 

فون جياًل تلو جيل. هبا المثقَّ

ت��ي  الَّ المش��اركات األخ��رى  ��ا  أمَّ
ع��ت  توزَّ فق��د  الع��دد،  ه��ذا  أْث��رت 
المعت��ادة،  األربع��ة  األقس��ام  عل��ى 
كلٌّ منه��ا بحس��بها، ف��ال نطي��ل القول 
فيه��ا؛ فدونكم أيُّها ال��واردون األحبَّة 
عناوينه��ا، ثمَّ نصوصه��ا، لتتخيَّروا ما 
ت��ي مألها لكم  ش��ئتهم من األقداح الَّ
أمن��اء الس��قاية، ش��كَر اهلل جهوده��م، 

وأدام توفيقهم.

التحرير

صالكاِتبامَلوضوعت

أبونا أيها العراق19
حّسان الحديثي

)أديب وناقد، من العراق(
236

قصة كتاب20
د. محمد سالمان

)أكاديمي وشاعر ومحقق، من مصر(
240

تجربتي يف ترجمة األدب الحديث21
آية حسن حسان

)مرتجمة وباحثة يف اللغة الروسية وآداهبا، من مصر(
244

الدرس األول22
علي الشافعي 

)تربوي وشاعر وقاص، من األردن(
250

خلف الباب23
زينب األزبكي

)قاصة وكاتبة، من العراق(
253

يربُّوَننا قبَل أْن نربَِّيهم!24
صفا عاطف

)قاصة وتربوية، من العراق(
255

رسائل السحاب25
إيهاب عنان سنجاري

)أديب شاعر، من العراق(
256

َسِل الُفرات26
عامر الرقيبة

)شاعر وباحث يف التاريخ والرتاث، من العراق(
257

27
قية قصيدة تذوُّ

لقصيدة أم السليك الحماسية
أبو المعالي الظاهري

)أديب شاعر، من الجزائر(
259
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إن ه��ذه األرجورة تتضمن مجموعة من 
القواعد العروضية التي يختص هبا الشاعر أو 
الدارس على وجه الخصوص، استحوذت 
على أكرب قدر ممكن من العلل والزحافات 
التي من ش��أهنا أن توض��ح وظيفتها وكيفية 

ظهورها يف القصيدة الشعرية. 

وم��ن الجدي��ر بالذكر أهنا تس��هل على 
الدارس��ين معرف��ة ه��ذه القواع��د وماهية 
هذه المصطلحات، كما تيس��ر على الطلبة 
حفظها، حتى يلموا بمجمل المصطلحات 

العروضي��ة الخاصة بالعل��ل والزحافات؛ 
فهذه المنظومة ه��ي منظومة تعليمية تقدم 

إرًثا طيًبا للدارس المتخصص.

صاح��ب هذه األرج��وزة هو محمد بن 
عم��ر ب��ن مب��ارك الحمي��ري الحضرم��ي 
الش��افعي، الش��هير ببح��رق، م��ن علم��اء 
القرنين التاسع العاشر الهجريين )869-
يف  ول��د  1465-1524م(،   = 930ه��� 
حضرم��وت وتعل��م الفق��ه باإلضاف��ة إلى 
األدب، وُيعد من الزهاد المتصوفة، رَحل 

 أرجوزة في العلل والزحافات 
لبحرق احلضرمي )ت 930هـ(

حتقيق: سالم رحال

تقـدمـــة:

الـمؤلــف:
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إل��ى مدن كثي��رة لطلب العل��م كان آخرها 
الهن��د، وله العدي��د من المؤلف��ات، منها: 
)تبصرة الحضرة الشاهية األحمدية بسيرة 
الحضرة النبوي��ة(، و)حلية البنات والبنين 
فيم��ا يحتاج إليه م��ن أمر الدين(، و)نش��ر 
العل��م يف ش��رح المي��ة العج��م(، و)تحفة 
الش��ريعة  عل��وم  يف  وكَت��ب  األحب��اب(، 

واألدب، وله شعر جيد)1(.

تعود ه��ذه األرجوزة إل��ى محفوظات 
مكتبة جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وهي 

)1(  ينَظر: األعالم، للزركلي، ج6، ص315.

متاحة على موقعه��ا اإللكرتوين، وتحمل 
 ،)5-13020،416( المرجع��ي:  الرق��م 
مرقم��ة  خطي��ة  مجموع��ة  ضم��ن  وتق��ع 
الصفحات، وهي فيها يف الصفحة )48(، 
وناس��خها ه��و محمد بن ص��الح بن علي 
مش��حم، وتاريخ نس��خها لم يص���رح به، 
ولك��ن بالمقارن��ة م��ع م��ا ص��رح ب��ه فيما 
قبله��ا وما بعدها فيبدو أهنا نس��خت س��نة 

)1220ه�(.

قمُت بنس��خ المخطوطة، التي تحتوي 
األرج��وزة المتكون��ة م��ن عش���رين بيًت��ا، 
وراعي��ت يف كتابته��ا القواع��د اإلمالئي��ة 
المعاص��رة، ث��م حّش��يت عليه��ا بحواٍش 
توّض��ح مصطلحاهت��ا، متعم��دًة يف ذل��ك 
على كتاٍب جامٍع لها وهو كتاب: المرشد 
لمحم��د  والقــوايف،  العــروض  الــوايف يف 
حس��ن عثمان، طبع��ة دار الكتب العلمية، 

لبنان )2004م(.

كم��ا قّدمُت بمقدم��ة تعريفية مختصرة 
باألرجوزة وصاحبها.

اخملطوطة:

عملي في التحقيق:
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

ه��ذه األبي��ات للعالم��ة محم��د ب��ن عثمان ب��ن مب��ارك الش��هير ببحرق 
الحضرمي، يف حصر علل الزحاف:

مجمال قـــوالاً  اهلل  ــم  اس على  مفصالهـــاَك  أو  الــــزحــــاف  ــل  ــل ع يف 
قــد سَكنا ـــٍع  راب ــذف  )1( ح ــطــيُّ ــال مبيَّناف ـــى  أت مــا  واحــفــظ  فــاحــفــظــه 

مــخــتــصُّ أي  بـــالـــثـــاِن  ــــٌة  ــــالث الَوْقُص)4(ث ثم  واإلضمار)3(  الخبُن)2( 
يــتــلــو إذ  ـــس  ـــام خ يف  العقُل)7(ومــثــلــهــا  ثم  العقُص)6(  ثم  القبُض)5( 
يــقــفــو إذ  ــــٍع  ســــاب يف  )8( ثم الوقُف)9( ثم الكشُف)10(وهــــكــــذا  الكفُّ
ـــذا ــــنَّ هــــــذه الـــتـــســـُع ك ــــب ــــرّت ـــاط ذاف ـــق إســـقـــاطـــه إســـكـــانـــه إس
الشكال)11( يسمى  كفٍّ  مع  الخبال)12(والخبُن  يسمى  طيٍّ  مْع  والخبن 

ق: صُّ امُلَحقَّ النَّ

 هو حذف الرابع الساكن مثل )مستفعلن( ( 1)
تصبح )مستعلن(.

 الش��كل: حذف الثاين والس��ابع الساكنين ( 2)
من التفعيلة.

 تس��كين الخامس المتحرك يف )مفاعلتن( ( 3)
فقط لتصير )مفاعْلُتن(.

 تسكين الخامس وحذف السابع الساكن، ( 4)
ويدخل ُمفاعَلُتن، فتصير ُمفاَعلُتن.

الب��رت: اجتم��اع الح��ذف والقط��ع، مثال: ( 5)
)فعوُلن( تصير)َفْع(.

 الث��رم: م��ن أن��واع الخرم، وه��و إذا دخل ( 6)
)فعول��ن( المقبوض��ة، يف ص��در الش��طر 
يف  وذل��ك  )ع��وُل(،  فتصب��ح  األول،  

المتقارب والطويل.

 القصر: حذف س��اكن الس��بب الخفيف، ( 7)
وإس��كان ما قبل��ه مث��ل: )مفاعيلن( تصير 

)مفاعيْل(.
 القط��ع: ح��ذف س��اكن الوت��د المجموع ( 8)

وتس��كين ما قبل��ه مثل: )فاعل��ن(، لتصير 
)فاعْل(.

 الوت��د المجم��وع: متحركين ثم س��اكن، ( 9)
مثل: )َنَعْم(.

 الحذف: إس��قاط الس��بب الخفيف من ( 10)
آخ��ر التفعيل��ة، مث��ال: )مفاعيل��ن( تصير 

)مفاعي(.
بينهم��ا ( 11) متحركي��ن  المف��روق:  الوت��د   

ساكن، مثاله: )َقاَل(.
 المنهوك: ما حذف ثلثاه وبقي ثلث.( 12)
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ُيحـصىوالعصُب)1( مْع كفٍّ يسمى النقصا)2( خــزال)3(  واإلضمار  والطي 
البترا)4( يسمى  والقطع  الشترا)6(والــحــذُف  يسمى  والخرُم)5(  والقبُض 
ــثــرمــا)7( ال يسمى  الــخــمــاســيِّ  ــمــا)8(ويف  ــل ث ســمــي  الـــخـــرم  ــه  ــي ف ألن 
مْع الخفيف  ساكن  من  ـــْعوالقصُر)9(  ــه حــيــثــمــا وق ــي ــل ـــا ي ـــان م ـــك إس
ــــول والـــفـــروِعوالقطُع)10( جاء يف الوتد المجموِع)11( كــالــقــصــر يف األص
الحذفا)12( الخفيف  إسقاط  الــقــطــفــا)13(وســمِّ  يليه  ــا  م ــن  ُتــســكِّ وإن 
والمجموعا المفروَق)14(  الجميعاوحذُفَك  فاحفظ  ا)16(  وحذَّ ا)15(  صلماً
ــهــا ســالــمــا ــن ــُم م ــل ــس ـــا ي وماوســـــمِّ م األصــل  على  جاء  ما  والــتــام)17( 

 التذيل: زيادة حرف س��اكن على ما آخره ( 1)
وت��د مجم��وع، مث��ال: )متفاعل��ن( تصير 

)متفاعالن(.
التفعيل��ة ( 2) م��ن  الس��اكن  الث��اين  ح��ذف   

)مستفعلن( لتصبح )ُمتفعلن(.
تفعيل��ة ( 3) م��ن  المتح��رك  الث��اين  تس��كين   

)ُمَتافعلن( لتصبح )ُمْتفاعُلن(.
 ح��ذف الث��اين المتح��رك، ويدخ��ل ف��س ( 4)

)متفاعلن( فقط، فتصير )ُمفاعُلن(.
تفعلي��ة ( 5) م��ن  الس��اكن  الخام��س  ح��ذف   

)مفاعيلن( لتصير )مفاعلن(.
إذا دخل��ت )ُمفاعَلُتن( المنقوصة، فتصبح ( 6)

)َفاَعلُت(، وذلك يف الوافر.
 ح��ذف الخامس المتحرك، يف )ُمفاَعَلُتن( ( 7)

فقط، فتصير )ُمفاَعُتن(.
 حذف الس��ابع الس��اكن، مثال )فاعالتن( ( 8)

تصبح )فاِعالُت(.
مث��ال: ( 9) المتح��رك،  الس��ابع  تس��كين   

)مفعوالُت( تصبح )مفعوالْت(.

مث��ال ( 10) المتح��رك،  الس��ابع  ح��ذف   
)مفعوالُت( تصير )مفعوال(.

 الخب��ل: حذف الثاين والرابع الس��اكنين ( 11)
من التفعيلة )مستفعلن( لتصير )ُمتعُلن(.

 الخزل: تسكين الثاين المتحرك وحذف ( 12)
الرابع الساكن من التفعيلة.

 الخرم: إس��قاط أول الوتد المجموع يف ( 13)
صدر الشطر األول.

 الش��رت: من أنواع الخرم وهو إذا دخلت ( 14)
)مفاعيل��ن( المقبوض��ة يف ص��در الش��طر 

األول، فتصبح )فاعيُل(.
 الثل��م: من أنواع الخ��رم وهو إذا دخلت ( 15)

)فعولن( الس��المو يف صدر الشطر األول، 
المتق��ارب  يف  وذل��ك  )عول��ن(  فتصب��ح 

والطويل.
 القط��ف: اجتماع العص��ب مع الحذف ( 16)

مثاله: )مفاعلتن( تصير )مفاعْل(.
 حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة، ( 17)

مثال: )مفعوالت( تصير )مفعو(.
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أو جـــزآِن الــنــصــُف  مــنــه  ــزء والــثــلــثــاِنُيـــحـــذُف  ــج ــم ال ــالــشــطــر)1( ث ب
والتذييُل)3( ــاُع  واإلشــب ـــُل)4(بالنهِك)2(  ـــي ـــرف ـــت زيــــــــادةاً وهــــكــــذا ال
ــْد م حــــرف  يـــــزاد  أن  وتـــْدفــــــاألوالن  مـــن  أو  ســبــب  مـــن  آخـــر  يف 
يكمُل خــفــيــف  يف  ــــَد  زي ــث  ــي ــــُلوح ـــو الــــمــــرفَّ ـــه بـــــه خـــفـــيـــف ف
بــــدُّ ال  ـــــا  م ـــــاء  ـــــم أس ــا ثــــالثــــون حــــواهــــا الـــعـــدُّفـــــهـــــذه  ــه ــن م

      

 الح��ذذ: هو ح��ذف الوت��د المجموع من ( 1)
آخر التفعيلة.

 البي��ت الت��ام: ما اس��توىف كل أج��زاءه بال ( 2)
نقص.

 المشطور: ما حذف نصفه وبقى نصفه.( 3)
 الرتفيل: زيادة سبب خفيف على ما آخره ( 4)

وتد مجم��وع مثل: )فاعل��ن( تقلب النون 
ألًفا: )فاعالتن(.
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��ُف ه��ذه الرس��الة ه��و محم��د ب��ن  مؤلِّ
محم��د بن مصطف��ى بن عثمان، أبو س��عيد 
الخادم��ي، وه��و فقي��ه أصولّي، م��ن علماء 

الحنفية، ول��د يف قرية خ��ادم التابعة لمدينة 
قوني��ة الرتكّي��ة، وذل��ك س��نة )1113ه���(، 
وتويف فيها س��نة )1176ه���(. وقد قرأ على 
أبيه وغيره من الش��يوخ، وله من المؤلفات: 
»مجم��ع الحقائ��ق« وه��و كت��اب يف أصول 
الفق��ه، و»حاش��ية على درر الح��كام« وهو 
يف فق��ه الحنفية، كما له »الربيقة المحمودية 
يف شرح الطريقة المحمدية« للربكلي، وهو 
يف أربعة أجزاء، و»ش��رح الرس��الة الولدية« 
آي��ة  ق��راءة  حك��م  يف  و»رس��الة  للغزال��ي، 
الكرسي عقب الصالة«، و«رسالة يف تفسير 

البسملة« وغيرها من الرسائل)1(.

)1(  ينظر: األعالم، للزركلي، )ج7، ص68(.

مقدمة:

 رسالة في استثناء ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾
ألبي سعيد اخلادمي )ت 1176هـ(

حتقيق: سارة رحاحلة

هذه رسالة ُعنيْت ببيان نوع االستثناء 
ۆئ  ۇئ  ﴿ۇئ  تعال��ى:  قول��ه  يف  الواق��ع 
ۆئ﴾ من اآلية رقم )108( من س��ورة 
هود. كما اهتمت الرس��الة ببيان المعنى 
الخارج عن مثل هذا النوع من االستثناء، 
وإيضاح تفس��يره، عن طريق ذكر بعض 
��رون  ض لها المفسِّ التأوي��الت اّلتي تعرَّ

عند تفسيرهم هذه اآلية الكريمة.  



14

مجلة روى - نروي لنرتوي

ه��ذه المخطوطة م��ن مقتني��ات مكتبة 
جامعة طوكيو، )معهد الثقافة والدراسات 
الشرقية( يف اليابان، تحت رقم: )1129(. 

تقع هذه النس��خة يف صفحة واحدة، يف 
)16( س��طًرا، وحالتها جيدة، ُكتبت بخطٍّ 

واضح. 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل على َوْليه، والصالة على نبيِّه 
د وآله وصحبه، وبعد: محمَّ

فاعل��م أن��ه َأش��َكل عليَّ باالس��تثناء يف 
قول��ه تعال��ى: ﴿ی ی ی ی جئ 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
ىب يب﴾ ]ه��ود: 108[ فإن��ه يقتض��ي عدم 

خلود بعض أهل الجنة. 

فقل��ت: إنه يج��وز كون االس��تثناء من 
قوله الكريم »ففي الجنة« بمعنى أن بعض 

الس��عداء ال يك��ون يف الجنة، وه��م الذين 
كان��وا يف أول أعماره��م من الس��عداء ويف 
آخرها من األشقياء، بناًء على قاعدة كلّية، 

وهي: »السعيد قد يشقى«)1(.

)1( ه��ذه من القواعد اّلتي قال هبا الماُتريدية، وخاَلَفهم 
فيها األش��اعرة، فقالوا: إن السعيد َمن سعد يف بطن 
أمه، والشقي من َش��قي يف بطن أمه. ُينظر: موسوعة 
ه��و  الوس��ط  والق��ول  ص173(.  )ج2،  الف��رق، 
م��ا ذك��َره ابن حج��ر يف كتاب��ه: فتح الب��اري )ج11، 
ص497(، أّن الس��عيد ق��د يش��قى وأّن الش��قي ق��د 
يسعد لكن بالنسبة إلى األعمال الظاهرة، وأما ما يف 

ِعلم اهلل تعالى فال َيتغير.

وصف اخملطوطة: 

ق:  النصُّ احملقَّ

هذه رســالة يف اســتثناء ﴿ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ﴾، ألبي سعيد الخادمي
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أو المعنى أهنم يف الجنة من ابتداء حالهم 
إلى انتهائها إال ما ش��اء اهلل تعالى، فإهنم يف 

الجنة، لكن ال يف االبتداء، بل يف االنتهاء.

 ويمك��ن أن ُي��راد م��ن الجن��ة: الجن��ة 
المخصوصة أو نعيمها المخصوص.

ث��م اطلعُت يف تفس��ير العيون)1( أنه قال 
يف معنى االس��تثناء ما حاصل��ه: أن المراد 
م��ن االس��تثناء مق��دار محبس يف الحش��ر 
وعل��ى الص��راط، وتعميره��م يف الدني��ا، 

وإحساهبم يف الربزخ. 

وقي��ل)2(: معن��اه س��وى ما ش��اء تعالى 
م��ن الزيادة على قدر مدة بقاء الس��ماوات 
يف  الخل��ود  ه��و  ذل��ك  وه��و  واألرض، 

الموضعين. 

أي:  ال��واو،  بمعن��ى  »إال«  وقي��ل)3(: 
وما ش��اء ربك م��ن خلود ه��ؤالء يف النار، 

وهؤالء يف الجنة.

)1( يقصد به كتاب النكت والعيون، لمؤلفه الماوردي، 
)ج2، ص506(. واالس��تثناء ال��وارد يف ه��ذه اآلية 
صها  اختلف يف تفسيره العلماء على أقوال كثيرة، لخَّ
السمين الحلبي يف أربعة عشر وجًها يف تفسيره: الدر 

المصون )ج6، ص391(.
)2( ينظر: النكت والعيون، للماوردي، )ج2، ص506(. 

)3( ينظر: المصدر السابق.

وقي��ل)4(: معن��ى ذل��ك ل��و ش��اء ربك 
ألخرجهم منها، ولكنه ال يش��اء ألنه حكم 

لهم بالخلود فيها. 

هذي��ن  قي��اس  عل��ى  أن��ه  يخف��ى  وال 
األولين يمكن أن يراد من المستثنى عصاة 
المؤمنين، فإهنم س��عداء بش��رف إيماهنم، 
وال يدخلون الجنة ابتداًء بسبب عصياهنم 

-كما تقدم-. 

وأما الجواب بَجعل االستثناء منقطًعا)5(، 
وبم��ا ق��ال الحنفي��ة)6(: إن االس��تثناء تكلٌم 
بالباق��ي بع��د الُثنَيَّ��ا)7(، فبعي��ٌد غاي��ًة كما ال 

يخفى على المتأّمل. 

متت الرسالة

)4( ينظر: المصدر السابق.
)5( ح��كاه الزّجاج عن بعض أهل اللغة، يف كتابه: معاين 

القرآن وإعرابه )ج3، ص79(.
)6( ُينظر: رد المحت��ار على الدر المختار، ابن عابدين، 
وأدلت��ه،  اإلس��المي  والفق��ه  ص605(.  )ج5، 

للزحيلي، )ج8، ص111(.
)7( الثنيا: وُيقصد هبا االس��تثناء، ينظر: رد المحتار على 

الدر المختار، المرجع السابق.
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والتقديم نوعان، األول: خطبة الكتاب 
ح س��بب التألي��ف ومحتوياته،  الت��ي توضِّ
م��ة تحقي��ق الكتاب الت��ي تبيِّن قيمته  ومقدِّ
المتَّب��ع يف  والمنه��ج  المعتم��دة  والنَُّس��خ 

تحقيق��ه. والثاين: تصدي��ر ُمراِجع الكتاب 
ق ومحاس��نه  ز على جهد المحقِّ ال��ذي يركِّ
وأخطائ��ه، ويق��ع توطئة وتمهي��ًدا للكتاب 
قب��ل التقدي��م؛ وكأن ه��ذا التصدي��ر َصْدر 

ات وإشكاالت   لغويَّ
ة« في تقدمي »الظاهرة القرآنيَّ

ربّي د. محمد جمعة الِدّ

توطئة:

رس اللس��اينّ والنق��د األدبّي التطبيقّي  للتقدي��م قيمة كبي��رة يف التأليف العربّي، وُيَعّد يف الدَّ
الحديث من عتبات النص paratexte  التي تتماّس مع المتن -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- 
ُبغية استيعابه وتأويله واإلحاطة به؛ حيث يساعد التقديم بجانب العتبات األخرى مثل الغالف 

اخلّي)1(.  والعنوان وأيقون دار النشر واإلهداء وكلمة الناشر ونوع الخط يف إضاءة النص الدَّ

فين م��ن ُيهدي عمله إلى زوجت��ه وأوالده، ومنهم من يهديه  )1( وتحت��اج إه��داءات الكتب إلى دراس��ة نصيَّة؛ فمن المؤلِّ
إلى مؤلِّف قديم، وقد أهدى األستاذ محمود محمد شاكر تحقيق طبقات فحول الشعراء إلى مجلة المورد العراقيَّة.
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للكتاب؛ ففي الصحاح للجوهري )ت بعد 
ر كتابه: جعل له َصْدًرا«)1(؛  393ه�(: »صدَّ
م��ة، ويف المعجم الوس��يط أش��هر  أي مقدِّ
ر  معجمات مجمع اللغ��ة المصرّي: »صدَّ

مة«)2(. الكتاَب: افتتحه بمقدِّ

ويعنينا هنا الن��وع الثاين للتقديم المعبَّر 
عن��ه أحياًن��ا يف الكتاب��ات الحديث��ة بلف��ظ 
التصدير، وللَّفظ أصٌل قديم ُيفَهم من قول 
الس��يوطّي )ت911ه���(: »وه��ذا تصدير 
ألقيُته بحضرة شيخنا العاّلمة محيي الدين 
الكافيج��ي وجماعة المدرس��ة، وذلك يف 
رجب س��نة س��بع وس��بعين وثمانمئة«)3(. 
وق��د ُيطَلق على التصدير لفظ التقديم قبل 
ق أو المرتِجم،  ��ف أو المحقِّ مة المؤلِّ مقدِّ
وُيوَص��ف التصدير أحياًنا بأنه )تقريظ( أو 
)تقديم ونْقد( إيماًن��ا بوظيفة التصدير)4(؛ 

)1( الصحاح للجوهري )ص د ر( ج�710/2.

ول��م  ر( ج���529/1،  د  الوس��يط )ص  المعج��م   )2(
يذكر الوس��يط هذا المعنى يف ح��رف القاف؛ فانظر 
إلى س��وء اإلحال��ة، والخل��ط بين المع��اين الحديثة 

للتصدير والتقديم!

)3( التحدث بنعمة اهلل للسيوطّي ص92.

)4( مثل كتاب: النص الفكاهّي يف درس النحو- تأليف 
محمد صالح بن عمر.

ل تصدي��ر األب البنه؛ ألن  وله��ذا ال ُيفضَّ
ة تُحول دون تمام النقد)5(.  األبوَّ

والتقدي��م  التصدي��ر  ى  ُيس��مَّ وربم��ا 
يباجة أو االفتتاحيَّة ال س��يَّما يف ُمفتَتح  بالدِّ
يف  التصدي��ر  ُيوَض��ع  وق��د  المج��الت، 
ة(  سالسل النش��ر تحت عنوان )كلمة عامَّ

أو )هذا الكتاب(. 

ومن المبالغة وضع أكثر من تصدير -أو 
تقديم- للنشرة الواحدة مثل الطبعة الثانية 
ق  م��ن معجم الصحاح التي افتتحها المحقِّ
م��ة جدي��دة ل��ه من ث��الث صفحات  بمقدِّ
م��ة الطبع��ة الثاني��ة(، بعده��ا  اها )مقدِّ س��مَّ
مة  مة من خمس صفحات باس��م )مقدِّ مقدِّ
الصح��اح( بقلم حض��رة صاحب الس��مّو 
الملكّي األمير فه��د بن عبد العزيز، بعدها 
صفحتان بعن��وان )كلمة حض��رة صاحب 
الس��ماحة العاّلم��ة الكبير الش��يخ عمر بن 

)5( يمك��ن التمثيل بكتاب: من كن��وز الرتاث يف إعجاز 
الق��رآن: تناس��ق الدرر يف تناس��ب اآليات والس��ور 
للحافظ جالل الدين السيوطي، والربهان يف توجيه 
متش��ابه الق��رآن بما )ك��ذا!( فيه من الحج��ة والبيان 
لت��اج القراء محمود بن حم��زة الكرماين. وقد صَدر 
الكت��اب يف طبعات كثيرة س��ابقة باس��م )الربهان ىف 

توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان(.
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ق  حس��ن آل الش��يخ(، بعدها بحث للمحقِّ
بعن��وان  صفح��ة  وعش��رين  إح��دى  م��ن 
)الجوهري مبتكر منهج الصحاح(، بعدها 
كلمة من أربع عش��رة صفحة بقلم الدكتور 
بك��ري ش��يخ أمين بعن��وان )األث��ر الخالد 

مته(!  معجم الصحاح هتذيبه ومقدِّ

واألش��دُّ مرارة م��ن ذلك كتابُة أس��ماء 
د-  رين -يف حالة التعدُّ مين والمصدِّ المقدِّ
عل��ى غ��الف الكت��اب؛ فيطغ��ى اس��مهم 
ق أو  ��ف أو المحقِّ عم��ًدا على اس��م المؤلِّ
المرتج��م)1(! ومن النادر إط��الق التقديم 
على اإلهداء أو الش��كر؛ وه��و الذي فعله 
األس��تاذ يوس��ف س��ركيس تح��ت عنوان 
��ص هذا  )تقدم��ة الكت��اب(؛ حي��ث خصَّ
العنوان لش��كر األس��تاذ أحمد باشا تيمور 

الذي ساعده يف تأليف معجمه)2(!

وأما كتاب الظاهرة القرآنية فهو  كتاب 

)1( يمكن التمثيل بغالف كتاب:الطريقة المثلى يف جمع 
القراءات العش��ر الصغرى؛ وفيه أسماء المراجعين 
بوظائفهم قبل اسم المؤلِّف؛ وهدفها جذب األنظار 
إلى أس��ماء المراجعين ترويًج��ا للكتاب الذي يرى 

قه أنه ال يزال مغموًرا! فه أو محقِّ مؤلِّ

بة- جمعه ورتبه  )2( معجم المطبوعات العربيَّة والمعرَّ
يوسف سركيس )تقدمة الكتاب(. 

مش��هور للكاتب الجزائري مالك بن نبي، 
ترجم��ه الدكت��ور عب��د الصبور ش��اهين، 
م له الش��يخ محم��ود محمد ش��اكر؛  وق��دَّ
ويب��دو أن ش��اكًرا كان ينتق��ي الكتب التي 
ر لكتاب  يكت��ب له��ا تقديًم��ا؛ فق��د ص��دَّ
الكري��م(،  الق��رآن  )دراس��ات ألس��لوب 
ووصَف��ه بأنه معجم نح��وّي صريفّ للقرآن 
ظ كت��اب )تاريخ الدعوة إلى  العظيم! وقرَّ
العامّية وآثارها يف مصر(، ووَصف الجهد 
المب��ذول يف جم��ع مادت��ه بأّن��ه دليل على 
د الصحيح السليم يف طلب المعرفة.  التجرُّ

 وتصدي��ر ش��اكر للكتب الثالث��ة ُيظِهر 
-كم��ا ُتظِهر كتب ش��اكر األخ��رى- ُحبَّه 
للعربي��ة، ونظرته إلى لغ��ة القرآن على أهنا 
أمان��ة يج��ب الحف��اظ عليه��ا، وأن معرفة 
ش��عرها  يف  ��ل  والتوغُّ وِحذقه��ا  العربي��ة 
وبياهن��ا وأس��اليبها أص��ٌل م��ن األصول ال 
يح��ّل لم��ن يتكلم يف الق��رآن أن يتكلَّم فيه 
حت��ى ُيحس��نه ويحذقه)3(، ولك��نَّ تصدير 

)3( راجع تقديم ش��اكر للظاهرة القرآنية- الهيئة العامة 
لقصور الثقاف��ة- القاهرة ص25 ، 39، 49، وكتابه 
أباطيل وأسمار ص241، وراجع برنامجه لطبقات 
فحول الشعراء البن س��الم ص44، 140، وتفسير 

الطربي )ت310ه( بتحقيقه وتعليقه ج�416/4.
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شاكر لكتاب الظاهرة القرآنيَّة يكشف عن 
بعض المالم��ح اللغويَّة مثل: ثراء معجمه 
��عه يف االس��تعمال، ويثير  اللغ��وّي، وتوسُّ
التصدي��ر أيًض��ا بع��ض اإلش��كاالت التي 
يجب التنبيه عليها مثل: األخطاء المطبعيَّة 
يف بع��ض الطبعات، واالخت��الف اللغوّي 
والتدليس بين الطبع��ات؛ ويف الصفحات 
التالي��ة نص��وص ونم��اذج؛ ويكف��ي م��ن 

القالدة ما أحاط بالِجيد.

يكش��ف تقديم الشيخ ش��اكر للظاهرة 
القرآنيَّ��ة ع��ن ث��راء معجم��ه اللغ��وّي مثل 
قول��ه: »وه��ذا الذي اقتصصُته ل��ك تاريٌخ 
...النظ��ر  االختص��ار...  أش��دَّ  مختَص��ٌر 
د والمنطق المتس��اوق والتمحيص  المجرَّ
ه��ذه  ج��واب  ...يقتضين��ي  المتتاب��ع... 
المسألة أن أقتصَّ قصة أخرى... ...فكان 
نصيبه من إنش��ادهم وتقصيدهم القصائد 

أقلَّ مما كان يف جاهليتهم«)1(. 

اس��تعماله  يش��يع   ) )اقت��صَّ والفع��ل 
بمعن��ى: أخ��َذ الِقص��اص، أو تتبَّ��ع األثَر. 
وأم��ا رواية الخرب على وجهه فيش��يع فيها 

)1( الظاهرة القرآنية ص38، 43، 48، 53.

(؛ ويف القرآن الكريم: ﴿ۓ  الفعل )قصَّ
]يوس��ف:3[،  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ۓ 
ولك��نَّ ش��اكًرا آثر الصيغ��ة غي��ر الثالثية، 
واخت��ار التعدي��ة بال��الم، ول��م يخرج عن 
كالم الفصحاء)2(، ويبدو أن ش��اكًرا يميل 
إل��ى الصيغ غي��ر الثالثي��ة مث��ل: احتمل، 
واقت��در)3(. وأم��ا الفع��ل )تس��اَوق( فه��و 
بمعن��ى تتابَع، وهو م��ن األفعال التي على 
وزن تفاع��ل للواح��د)4(، وأم��ا التقصي��د 

فمعناه التهذيب والتنقيح والتجويد.  

��ا م��ن ه��ذه المف��ردات  ول��م يذك��ر أيًّ
المعجميَّة األس��تاذ منذر أبو شعر يف كتابه 
)معجم محم��ود محمد ش��اكر( الذي لم 
دُت  يمثِّل لغة شاكر تمثياًل حقيقيًّا؛ وقد أكَّ
ذل��ك يف بحث��ي )مراجع��ة نقدي��ة لمعجم 
محمود محمد شاكر()5(، وأشرُت هنالك 

د(. إلى الفعل )قصَّ

)2( تاج العروس للزبيدّي )ق ص ص( ج�107/18.
)3( راجع تقديمه للظاهرة القرآنية ص41- 42.

)4( سقط الفعل )تساوَق(- ضمن ما سقط- من بحثي: 
داللة تفاعل لغير االش��رتاك بين دعوى القلة وكثرة 
االس��تعمال؛ فأرجو أن تكون اإلش��ارة هنا إصالًحا 

لما فَسد هناك.

)5( من منشورات مجلة مجمع اللغة العربيَّة بدمشق.

: ثراء املعجم اللغوّي: أوالاً
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أيًض��ا يف تقدي��م ش��اكر  يلف��ت نظرن��ا 
��عه اللغ��وّي، ويمكن التمثي��ل بقوله:  توسُّ
ر لك مش��كلة الش��باب المس��لم  »فقد صوَّ
��م يف ه��ذا العصر، وما كان قاس��اه،  المتعلِّ
وم��ا يزال يقاس��يه)!( من العن��ت يف إدراك 
ويطمئ��ن  يرض��اه  إدراًكا  الق��رآن  إعج��از 
إلي��ه... ...وكل م��ا عن��د القدم��اء من ذكر 
��عر الجاهل��يِّ يف تفس��يرهم فهــو أنهم  الشِّ
يستدّلون به على معنى حرف يف القرآن... 
...ال معن��ى له��ا البتة إال أن يك��ون كان يف 
طاقة ه��ؤالء الس��امعين أن يميِّ��زوا تمييًزا 
واضًح��ا بي��ن ال��كالم ال��ذي هو م��ن نحو 
كالم البش��ر، والكالم ال��ذي ليس من نحو 
��وه به من  كالمه��م... ...وعل��ى الذي تلقَّ
��دد يف الخصوم��ة والعن��اد ل��م يلبث أن  اللَّ

استجاب له النفر بعد النفر...«)1(. 

والفصاح��ة تقتضي )وم��ا ال يزال(؛ ألن 
)ما( هنا معطوفة، وكان يف إمكان ش��اكر أن 
يق��ول: )وما كان قاس��اه وال يزال يقاس��يه(، 
أو )وما كان قاس��اه والذي ال يزال يقاسيه(. 
ولك��ن يمك��ن الق��ول إن جملة »وم��ا يزال 

)1( الظاهرة القرآنية ص21، 29، 34، 50.

يقاس��يه« اعرتاضية؛ وال إشكال يف استعمال 
بع��ض  أنك��ره  وإن  المض��ارع،  م��ع  )م��ا( 
المعاصرين من علماء التنقية اللغويَّة الذين 
يوجبون اس��تعمال )ما( م��ع الماضي فقط؛ 
(،    و)ما  فيق��ال: )ما زال( مث��ل: )ما انف��كَّ
بِرح(، و)ما فتئ(، ويزعمون أن )ال( تأيت مع 
وا بلغة  المضارع! والعجيب أن هؤالء احتجُّ

الق��رآن الكريم مث��ل ق��ول اهلل تعالى: ﴿ک 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

﴿پ  وقول��ه:   ،]217 ]البق��رة:  ڳ﴾ 

ڀ ڀ﴾ ]ه��ود: 118[، وقوله: ﴿ڳ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ ]الرع��د: 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ﴿وئ  وقول��ه:   ،]31

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴾ ]الحج: 55[.

والح��ق أنَّ االس��تعمال الق��رآينّ يصلح 
لإلثب��ات ال للنف��ي)2(، بمعن��ى » أنه يصلح 
دلياًل على صحة االستعمال المعيَّن ولكن 
ال يصلح دلياًل على خطأ ما عداه؛ فالقرآن 
لم يجم��ع اللغة العربي��ة جميعها، والقرآن 
ليس هو المصدر الوحيد للصحة اللغوية، 

)2( راج��ع: خط��أ لغ��وي يف دي��وان ش��وقي- د.محمد 
ربّي ص599. جمعة الدِّ

ع في االستعمال: ا: التوسُّ ثانياً
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وُربَّ عبارة لم يأت هبا القرآن جاء هبا غيره 
ق��ة فارتفع الحرج عن  من النصوص الموثَّ
اس��تعمالها«)1(، وق��د ج��اء الفع��ل )يزال( 
مس��بوًقا باألداة )ما( يف رواية الُكْش��ميَِهني 
لصحي��ح البخ��ارّي: »وم��ا ي��زال عب��دي 
ب إل��يَّ بالنوافل حتى أحبَّ��ه«)2(، وىف  يتق��رَّ
��دق؛ فإنَّ  الّصحي��ح أيًض��ا: »عليكم بالصِّ
دق يهدي إلى البِّر، وإنَّ البِرَّ يهدي إلى  الصِّ
ى  الجنَّ��ة. وما يزال الرجل يص��ُدق ويتحرَّ
يًق��ا.  ��دق حت��ى ُيكَت��ب عن��د اهلل ِصدِّ الصِّ
وإّياك��م والكذَب؛ ف��إنَّ الكذب يهدي إلى 
الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إلى النار، وما 
ى الكذب حتى  يزال الرجل يكذب ويتحرَّ
اًبا«)3(؛ ويبدو أن ش��اكًرا  ُيكَتب عند اهلل كذَّ
أدرك صحة االس��تعمال؛ حيث اس��تعمله 
الش��عراء)4(.  فح��ول  طبق��ات  برنام��ج  يف 
وقد اس��تعمل ش��اكر الفصيح المشهور يف 
أح��د مقاالته حين قال: »ال بدَّ من دراس��ة 

)1( العربية الصحيحة- د.أحمد مختار عمر ص202.
)2( فتح الباري البن حجر العسقالينّ )حديث6502( 

ج�319/17.
)3( صحي��ح مس��لم )حدي��ث2607( ج���2013/4، 
وراجع فتح الباري )حديث 6094( ج�507/10.
)4( برنامج شاكر لكتاب طبقات فحول الشعراء ص11.

يَّ��ة يف الب��الد العربية كلها  اللهج��ات العامِّ
دراس��َة تبويٍب وتقس��يٍم وفهم، وال بدَّ من 
ردِّ كل ط��ارئ عل��ى ه��ذه اللهج��ات إل��ى 
األصول القديمة التي ال تزال باقية متوارثة 
يف س��الئق الش��عوب الت��ي تنط��ق بالعربية 
إل��ى ي��وم الن��اس ه��ذا«)5(؛ وال يخف��ى ما 
يف ه��ذه المقول��ة من فهم عمي��ق للهجات 

والعاميَّات الحديثة.

د أن )ما( ال تأيت مع مضارع )زال(  ونؤكِّ
( مثل  فقط؛ فقد ُسمعْت مع مضارع )انفكَّ

 :)6( قول ِجْدل الطِّعان الكناينّ

أديمه��ا         ال  الت��ي  والح��رَب  وإي��اك 
ْغم صحيٌح وما تنفّك تأيت على الرَّ

وأم��ا الف��اء يف قول ش��اكر »فه��و أهنم« 
فيج��وز إدخاله��ا يف خرب الموص��ول؛ ويف 

الكري��م: ﴿ٺ ٺ ٺ  الق��رآن 

)5( جمه��رة مق��االت األس��تاذ محم��ود محمد ش��اكر 
ج�880/2.

ال يف ديوان المعاين للعس��كري ج�66/2.  )6( كذا بالدَّ
وجدل الطعان هو علقمة بن فِراس بن َغنْم بن مالك 
ب��ن كنانة، وقيل: هو عمير ب��ن قيس أحد بني فِراس 
ب��ن َغنْم ب��ن ثعلبة بن مال��ك بن كنانة، واألش��هر يف 
اس��مه ِجْذل- بال��ذال المعجمة- لثبات��ه يف الحرب 
كأن��ه َجْذل ش��جرة واق��ف؛ راج��ع: ت��اج العروس 

للزبيدّي )ج ذ ل( ج�198/28.
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ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
]الحج:57[، و)كّل( تشبه الشرط يف العموم 

والرتتي��ب، كم��ا أن المض��اف والمضاف 
إليه كالكلمة الواحدة.

كت��اب  أن  كذل��ك  النظ��ر  ويس��رتعي 
الظاهرة القرآنيَّة ُطبع بتقديم شاكر أكثر من 
مرة، كما ُنشر تقديُمه ضمن كتاب )مداخل 
م ل��ه فِهر محمود  إعج��از الق��رآن( الذي قدَّ
شاكر. ولم تسلم طبعة الهيئة العامة لقصور 
الثقافة من بعض األخطاء التي سلِمْت منها 
الطبعات الس��ابقة عليها، وق��د يكون األمر 
هيِّنًا يف حالة الخطأ الواحد، ولكنَّ األخطاء 
كثي��رة يجب التنبيه عليه��ا، ويمكن التمثيل 
بقول ش��اكر: »بقي��ت أيًضا مع��ارك الثقافة 
ا خافًي��ا ال يتدراس��ه)1( عل��ى تطاوله��ا س��رًّ

اإلس��المية وجنده��ا...  الثقاف��ة  ق��ادة   )!(
دل)2( ...فمنهج التفسير القديم يجب أن يتعَّ

)!(... ...ه��ذا المق��روء عليه��م كان هو يف 
نفس��ه آي��ة أوض��ح)3( الدليل عل��ى أنه ليس 

)1( والصواب )يتدارسه(.
)2( حق التضعيف أن يكون على الدال ال العين.

)3( ك��ذا! ولو قي��ل: )أوضح يف الدلي��ل(؛ لكان الكالم 
أكثر وضوًحا.

م��ن كالمه هو، وال من كالم بش��ر مثله، ثم 
أيًضا ال معنى لها البتة إال أن يكون وكان)4(

)!( يف طاق��ة ه��ؤالء الس��امعين أن يميِّ��زوا 
تميي��ًزا واضًح��ا بي��ن الكالم ال��ذي هو من 
نحو كالم البش��ر، والكالم ال��ذي ليس من 
نح��و كالمهم... ...ولكن بق��ي ما البد)!( 
من��ه)5(... ...فالش��عر الجاهلّي هو أس��اس 
مكش��لة)6()!( إعجاز القرآن... ...تخالطة 
نة)7()!( للعرب ولإلسالم...  ضغينة مس��كَّ
ش��حنته)8(...  ترّب��د)!(  ...وغاضبه��م 
...ويكش��ف لن��ا الش��ر)!( الجاهل��ّي ع��ن 
داءة  وال��رَّ ...الج��ودة  روائع��ه...  أروع 
...وتماثلها  والسالسلة)9()!( واالنعقاد... 
يف السالسلة)10()!( واإلعراب... ...«)11(. 

)4( ال معنى إلقحام الواو!
)5( يجب الفصل بين ال النافية واس��مها، ومثله )الشك(
ص44، )الس��يما( ص45، ويج��ب كذل��ك الفصل 
بين ما الموصولة  وما بعدها مثل)ماال تشك(، و)ماال 

ترتاب( ص59، )وماله من علو الشأن( ص60!
)6( الصواب )مشكلة(؛ فانظر إلى آثار السرعة!

)7( األفضل )مستكنَّة( بمعنى مسترتة.
)8( الصواب: تربّد َسحنُته؛ أي: تتغيَّر هيئُته.

)9( الصواب )السالسة(.
)10( انظر أيَّ تكرار للخطأ!

)11( الظاه��رة القرآني��ة ص24، 28، 34، ،41،43-
.60 -59 ،47 ،45

ة في بعض الطبعات: ا: األخطاء املطبعيَّ ثالثاً
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بل س��قَط من هذه الطبعة ما يلقي عليها 
ظالاًل م��ن الضعف والتوهين)1(! وقد وقع 
التنوي��ن يف ه��ذا التقديم عل��ى األلف كما 
وق��ع يف التصدير لكتاب عضيمة؛ فهل هذا 
اختيار الشيخ ش��اكر اقتداء ببعض القدماء 
الذي��ن اختاروا وضع التنوي��ن بالفتح على 

األلف؟ أو أن هذا من آثار الطباعة؟

مة شاكر  بقي أن أش��ير إلى اختالف مقدِّ
للظاهرة القرآنيِّة بين الطبعات؛ فعبارة: »ال 
معن��ى له��ا البت��ة إال أن يك��ون وكان)!( يف 
طاقة هؤالء السامعين أن يميِّزوا«)2( وقعت 
يف طبعة دار الفك��ر )ط/1985م( ص27 
ب��دون واو العطف )يك��ون كان(! ووقعْت 
بالواو يف طبعة دار الفكر )ط1987/4م(! 
ووقع��ت يف كت��اب مداخل إعج��از القرآن 

ص157 بدون )كان(!

نة  مس��كَّ ضغين��ة  »تخالط��ة  وعب��ارة: 
للعرب ولإلس��الم«)3( وقع��ْت يف طبعة دار 

)1( وهذا يثير الش��كوك يف جميع طبع��ات الهيئة العامة 
لقصور الثقافة! راجع مثاًل ص42، 43 ، 67 وقارن 
بس��ائر الطبع��ات. وهن��اك عالم��ات ترقي��م يف غير 

موضعها مثل ص50.
)2( وكذا يف طبعة مجلة األزهر ص27.
)3( وكذا يف طبعة مجلة األزهر ص35.

الفك��ر )ط/1985م(، و)ط1987/4م( 
ص34 بلف��ظ: »مس��تكينة«! ويف مداخ��ل 
إعجاز القرآن ص167 بلفظ: »ُمستكنَّة«؛ 
أي: مس��ترتة؛ وه��و األقرب إلى الس��ياق 

وإلى لغة شاكر)4(.

وعبارة: »وكس��جية النط��ق يف البِضعة 
اة باللس��ان«)5( وقعت  المتجلجلة المس��مَّ
بلف��ظ:  األزه��ر ص37  يف طبع��ة مجل��ة 

»المتلجلجة« بتقديم الالمين!

نا أن نتساءل: هل غيَّر الدكتور  ومن حقِّ
فِهر -وهو الذي نش��ر بعد وفاة أبيه كتاب 
م ل��ه- بعَض  مداخ��ل إعجاز الق��رآن وقدَّ
الكلم��ات بن��اًء على تعدي��الت رآها بقلم 
أبي��ه يف النس��خة المخطوط��ة أو يف إحدى 
النش��رات؟ وهْب أنه فعل ذلك فلماذا لم 
ُيِش��ر كما كان أبوه شاكر يشير غالًبا إلى ما 
يج��ري يف عمل��ه من تعدي��ل؟ أو أن أيدي 
نا أن نتساءل:  الناش��رين تطاولْت؟ من حقِّ
م��ة ش��اكر للظاه��رة  لم��اذا اختلف��ت مقدِّ

القرآنيَّة؟ 

)4( راج��ع: رس��الة يف الطري��ق إل��ى ثقافتن��ا- محم��ود 
محمد ش��اكر ص24، ومثله يف: المتنبي، رس��الة يف 

الطريق إلى ثقافتنا.
ك. )5( الظاهرة القرآنية ص47، وتجلجل بمعنى تحرَّ

ا: االختالف اللغوّي والتدليس بني الطبعات: رابعاً
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ال ش��كَّ أن الجه��ود اللغوي��ة للش��يخ 
محم��ود ش��اكر متنوع��ة؛ فتحقيقات��ه غير 
د م��ن اللغة؛  مقص��ورة على جان��ب محدَّ
ففيها التثقيف اللغوّي والتفس��ير والبالغة 
والحديث. ولم تقتصر جهود ش��اكر على 
التصحيح والتحقيق؛ فقد راجع تحقيقات 
بعض األكابر؛ يقول األس��تاذ عبد الس��تار 
ف��راج يف مقدم��ة تحقيق��ه لش��رح أش��عار 
الهذليِّي��ن: »وإذا كنُت ق��د قمُت بجهد يف 
��ة  ه��ذا الكت��اب؛ ف��إن األخ العال��م الحجَّ
األس��تاذ محم��ود محم��د ش��اكر ق��د بذل 
مجهوًدا أكرب يف مراجعة هذا الكتاب كلمًة 
كلمًة قبل أن ُيدَفَع إلى المطبعة؛ فاستدرك 
��ه، وأض��اف بعَض م��ا يقتضيه  م��ا ل��م ُأوفِّ
ح ما أخطأُت فيه أو سهوُت  البيان، وصحَّ
عنه، ونَس��ب م��ن الش��واهد بع��َض ما لم 
أعرفه، وما لم تسعفني مراجعي يف نسبته، 
��ل مش��كوًرا كلَّ الش��كر؛ ف��كان  ث��م تفضَّ
يراج��ع تج��ارب المطبع��ة مرتي��ن بعد أن 
أراجعه��ا مرتين؛ كل ذلك ليخرج الكتاب 
أق��رب ما يك��ون إل��ى الصح��ة والكمال، 

هذا إلى جانب اختي��اره للصورة الجميلة 
التي ظهر فيها الكتاب؛ فجزاه اهلل أحس��ن 
الج��زاء على حّب��ه للعل��م واإلخالص يف 

خدمته«)1(! 

وق��د فطن كثي��ر من الباحثي��ن إلى هذه 
الجهود الش��اكريَّة، ولكن م��ن الضرورّي 
لف��ت االنتباه إل��ى ما كتبه م��ن تصديراٍت 
ه��ذه  فف��ي  غي��ره؛  لكت��ب  )تقديم��ات( 
التصدي��رات ظواه��ر وإش��كاالت؛ وق��د 
تناولن��ا يف الصفح��ات الس��ابقة تصدي��َره 
لكت��اب )الظاه��رة القرآنيَّ��ة( على س��بيل 
المث��ال ال الحصر)2(، وكش��فنا عن بعض 
األخط��اء  وبع��ض  ��ة،  اللغويَّ المالم��ح 
واإلش��كاالت الت��ي يج��ب إصالحه��ا يف 
الطبع��ات األخرى الجديدة م��ن الظاهرة 

القرآنيَّة.

)1( شرح أشعار الهذليِّين للسكري ص16، ومما ذكره 
منذر محمد س��عيد أبو شعر للش��يخ شاكر تصحيح 
واس��تدراك لكت��اب ذي��ل زه��ر اآلداب للحص��ري 
)ت453ه(، راج��ع : معج��م محمود محمد ش��اكر 

ص10.
)2( ويمك��ن تطبيق الفك��رة على تصدير ش��اكر لكتاب 
)تاري��خ الدعوة إلى العاميَّ��ة وآثارها يف مصر( الذي 
ص��در يف طبع��ات متعددة منه��ا طبع��ة دار الفاروق 

وطبعة دار اإلمام الشافعّي بالقاهرة.

خامتة:
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محم��د  محم��ود  وأس��مار-  1-  أباطي��ل 
ش��اكر- مطبعة الم��دين- القاهرة- مصر 

ط1972/2م.

للزبي��دّي )ت1205ه�(-  العروس  2-  تاج 
تحقيق مجموعة من األس��اتذة- الرتاث 
تصدره��ا  سلس��لة   -)16( العرب��ّي 
واألنب��اء(-  )اإلرش��اد  اإلع��الم  وزارة 
الكوي��ت  الكوي��ت-  حكوم��ة  مطبع��ة 

ط1965/1-2001م. 

3-  تاري��خ الدع��وة إل��ى العاميَّ��ة وآثارها يف 
مص��ر- نفوس��ة زكري��ا- دار المعارف- 

القاهرة- مصر ط1980/2م.

ث بنعمة اهلل للسيوطّي )911ه�(- 4-  التحدُّ
تحقيق اليزابث ماري سارتين- الذخائر 
)106(- الهيئة العام��ة لقصور الثقافة- 

القاهرة- مصر ط/2003م.

قه وعلَّق  5-  تفسير الطربي )ت310ه�( حقَّ
حواش��يه محمود محمد شاكر، وراجعه 
ج أحاديثه أحمد محمد شاكر- دار  وخرَّ
القاه��رة- مص��ر ط/54-  المع��ارف- 

1969م.

6-  جمهرة مقاالت األس��تاذ محمود محمد 

م لها الدكتور  شاكر- جمعها وقرأها وقدَّ
عادل سليمان جمال- مكتبة الخانجي- 

القاهرة- مصر ط2003/1م.

7-  خط��أ لغوي يف ديوان ش��وقي- د.محمد 
ربّي- عدد ربيع األول- مجلة  جمعة الدِّ
البحوث اإلس��الميَّة-  األزهر- مجم��ع 

القاهرة- مصر ط/1437ه.

الكري��م-  الق��رآن  ألس��لوب  8-  دراس��ات 
تألي��ف محم��د عب��د الخال��ق عضيمة- 
دار  ش��اكر-  محم��د  محم��ود  تصدي��ر 

الحديث- القاهرة- مصر )د.ت(.

9-  دالل��ة تفاعل لغير االش��رتاك بين دعوى 
د.محم��د  االس��تعمال-  وكث��رة  القل��ة 
رب��ّي- الع��دد 128- مجل��ة  جمع��ة الدِّ
مجم��ع اللغة العربي��ة- القاه��رة- مصر 

ط/2014م.

10-  ديوان المعاين للعسكري )ت395ه�(- 
مص��ر  القاه��رة-  القدس��ي-  مكتب��ة 

ط1352/1ه.

11-  رس��الة يف الطريق إلى ثقافتنا- محمود 
محمد ش��اكر- مكتبة األس��رة- الهيئة 
المصري��ة العام��ة للكت��اب- القاهرة- 

مصر ط/2009م.

املصادر واملراجع:



26

مجلة روى - نروي لنرتوي

للس��كري  الهذليِّي��ن  أش��عار  12-  ش��رح 
)ت275ه���(- مطبعة الم��دين ومكتبة 
دار العروب��ة- القاه��رة- مص��ر ط1/ 

1965م.

13-  الصحاح للجوهرّي )ت بعد 393ه�( 
- تحقي��ق أحم��د عبد الغف��ور عطار- 
دار العل��م للماليي��ن- بي��روت- لبنان 

ط1979/2م.

14-  صحيح مس��لم )ت261ه���(- تحقيق 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي- مطبعة 
دار إحي��اء الكت��ب العربي��ة- القاهرة- 

مصر )د.ت(.

15-  طبق��ات فح��ول الش��عراء البن س��الم 
الجمحّي )ت231ه�(- قرأه وش��رحه 
محم��ود محم��د ش��اكر-دار المدين- 

جدة- السعودية ط/1980م.

16-  الطريق��ة المثل��ى يف جم��ع الق��راءات 
العشر الصغرى- ضمن: الجمع باآلية 
مع األدل��ة والتحري��رات والتوجيهات 
عب��د  د.ط��ارق  راجع��ه  اآلي-  وع��ّد 
الحكيم عبد الس��تار البيومي والش��يخ 
س��لطان حس��ين إبراهيم وعلي محمد 
توفي��ق النحاس والش��يخ ه��اين محمد 

بركات- إعداد يس��ري ط��ه عبد الفتاح 
العبد- دار خير زاد للنش��ر والطباعة- 

القاهرة- مصر ط/2020م.

17-  الظاه��رة القرآني��ة- مال��ك ب��ن نب��ي- 
ترجمة د. عبد الصبور ش��اهين- الهيئة 
العامة لقصور الثقافة- القاهرة- مصر 
ط/2001م، وطبع��ة بإش��راف ن��دوة 
مال��ك بن نب��ي- دار الفكر- دمش��ق- 
ط1987/4م  ط/1985م،  س��وريا 
)إع��ادة طب��ع 2000م(، ضم��ن هدايا 
األزه��ر-  الحج��ة- مجل��ة  ع��دد ذي 
مجمع البحوث اإلس��المية-القاهرة- 

مصر ط/1439ه.

18-  العربي��ة الصحيح��ة- د. أحم��د مختار 
عم��ر- عالم الكت��ب – القاهرة- مصر            

ط1998/2م.

19-  فت��ح الب��اري الب��ن حج��ر العس��قالينّ 
)ت852ه���(- عناية عبد العزيز بن باز 
ومحمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين 
بي��روت-  المعرف��ة-  دار  الخطي��ب- 

لبنان)د.ت(.

العرب��ّي-  التألي��ف  الغ��الف يف  20-  قيم��ة 
الع��دد  رب��ّي-  الدِّ جمع��ة  د.محم��د 
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الرقي��م  ن��ادي  الربيئ��ة-  مجل��ة   -15
العلم��ّي- جمعي��ة العلماء المس��لمين 

الجزائريِّين- الجزائر ط/2019م. 

21-  المتنبي، رسالة يف الطريق إلى ثقافتنا- 
محم��ود محمد ش��اكر- مطبعة المدين 
ومكتب��ة الخانج��ي- القاه��رة- مص��ر 

ط/1987م.  

محم��ود  الق��رآن-  إعج��از  22-  مداخ��ل 
م ل��ه فِه��ر محمود  محمد ش��اكر- ق��دَّ
شاكر- مطبعة المدين- القاهرة- مصر 

ط/2001م.

بة-  23-  معجم المطبوعات العربيَّة والمعرَّ
رة  جمعه ورتبه يوسف سركيس- مصوَّ
بمص��ر  س��ركيس  مطبع��ة  نش��رة  ع��ن 
الديني��ة-  الثقاف��ة  مكتب��ة  1928م- 

القاهرة- مصر)د.ت(.

24-  المعج��م الوس��يط- مطبوعات مجمع 
اللغ��ة العربية- القاه��رة- مصر ط3/ 

1985م.

25-  معجم محم��ود محمد ش��اكر- إعداد 
ش��عر-  أب��و  س��عيد  محم��د  من��ذر 
بي��روت- لبنان  المكتب اإلس��المي- 

ط2007/2م.  

26-  م��ن كن��وز ال��رتاث يف إعج��از القرآن: 
تناسق الدرر يف تناسب اآليات والسور 
الس��يوطي،  الدي��ن  ج��الل  للحاف��ظ 
الق��رآن  متش��ابه  توجي��ه  يف  والربه��ان 
بما)كذا!( فيه م��ن الحجة والبيان لتاج 
م  القراء محمود بن حمزة الكرماين- قدَّ
لهما بدراسة يف إعجاز القرآن أ.د فتحي 
أحم��د عبد الرحمن حجازي- تخريج 
وتحقي��ق أحمد فتحي عب��د الرحمن- 
دار الكت��ب العلمية للنش��ر والتوزيع- 

بيروت- لبنان ط/2008م.

27-  النص الفكاهّي يف درس النحو- تأليف 
محم��د صالح ب��ن عمر- تقدي��م ونقد 
ثامر الغزي- المجلد 7 ج�26- مجلة 
األدب��ي  الن��ادي  النق��د-  عالم��ات يف 
الثقايف بجدة- السعودية ط/1997م.
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تكم��ن أهمّية البحث)1( يف هذا الكتاب 
يف أّن المدرس��ة الكوفّي��ة ه��ي المدرس��ة 
الّثاني��ة م��ن ناحي��ة األهمّية بعد المدرس��ة 
الك��ويفّ  النّح��و  عل��ى  وألّن��ه  البصرّي��ة، 
ُأقيَمِت الق��راءات القرآنّية، فل��و عدنا إلى 
القّراء الّس��بعة لوجدنا ثالثة منهم من أهل 
الكوفة، والعش��رة لوجدنا خمس��ة منهم، 

)1( أصل ه��ذا البحث، محاضرة قّدمته��ا يف ماّدة: علم 
المصطل��ح، يف مرحل��ة الّدكت��وراه، يف قس��م الّلغ��ة 

العربّية، كّلّية اآلداب / جامعة بغداد، 2020م.

وكّل هؤالء القّراء هم نحويون.

والّس��ؤال ال��ذي ننطلق من��ه: هل يغني 
كت��اب المويف يف النّحو الك��ويفّ القارئ يف 

النّحو الكويفّ؟

نجيب على هذه اإلش��كالّية من خالل 
المصطلحات النّحوّية التي وردت يف هذا 
الكتاب؛ وألّنه أقّر على نفسه بذلك حينما 
قال: »فهذا كتاب نحٍو وضعته على مذهب 
الكوفّيين ومصطلحاهتم...«، فهل  األئّمة 

ِة  ْحِويَّ امُلْصَطَلَحاُت النَّ
، ِللَكْنَغَراِويِّ ْحِو الُكوِفيِّ ِفي ِكَتاِب: امُلوِفي ِفي النَّ

د. علّي حكمت فاضل 

ُيعّد كتاُب: المويف يف النّحو الكويفّ، لصدر الّدين الكنغراوّي، المتوّفى ســنة: 1349هـ، 
أّوَل مدّونــة جمَعْت بين طّياتها النّظرّية النّحوّية الكوفّية، وعلى الّرغم من تأّخر مؤّلفه إاّل أّنه 

كتاب مهّم يف بابه؛ ألّنه حاول أن يجمع أصوالاً نحوّية لهذه المدرسة المهمة.
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فع��اًل التزم الكنغ��راوّي هبذا الّش��رط، أي 
المصطلحات الكوفّية؟

فقد ج��ردُت المصطلحات النّحوّية يف 
الكتاب، ووجدهتا على أربعة أقسام:

   مصطلحات كوفّية لها مقابالت بصرّية، 
استعمل الكوفّية منها.

   مصطلح��ات كوفّية لي��س لها مقابالت 
بصرّية.

   مصطلحات بصرّية لها مقابالت كوفّية 
استعمل البصرّي منها.

   مصطلح��ات بصرّية ليس لها مقابالت 
كوفّية.

حاول��ت أن أبّي��ن كي��ف اش��تّق أه��ل 
الكوفة مصطلحاهتم، وبّينتها معتمًدا على 
ثالثّية المفه��وم والمصطل��ح والّتعريف، 
وقد قّدمت للبحث بتمهيد بّينت فيه أموًرا 
عن المصطلح الكويفّ، وضّمنته مبحثين:

   األّول ذكرت فيه المصطلحات الكوفّية 
التي جاءت يف الكتاب.

المصطلح��ات  في��ه  ذك��رت     والّث��اين 
البصرّي��ة الت��ي ذكره��ا الكنغ��راوّي يف 

كتابه، وقد قّس��مت البحث على هذين 
القس��مين نس��بة لطبيعة المصطلحات 
المتواف��رة يف الكت��اب، وذّيلت��ه بع��ض 

النتائج، وقائمة بالمصادر والمراجع.

أجمع الباحثون عل��ى أن النّحو الكويف 
تأّخر ع��ن النّح��و البصرّي بنح��و قرٍن من 
الّزم��ن، وق��د اخُتلف يف َمن أّس��س النّحو 
الك��ويفّ، فذه��ب ق��وم إل��ى أّن أب��ا جعف��ر 
له��ذا  األّول  المؤّس��س  ه��و  الّرؤاس��ّي 
النّحو)1(، وهناك َمن ذهب إلى أن علّي بن 
حمزة الكسائّي هو َمن أّسس النّحو الكويف 
ثّم الف��ّراء)2(، ويب��دو أّن الكس��ائّي هو َمن 
أّسس النحو الكويفّ وسبقه علماء لم تصل 
إلين��ا آراؤهم ك�)مع��اذ بن مس��لم الهّراء(، 
و)أبي جعفر الّرؤاس��ّي(، وقد انماز النّحو 

الكويفّ على النّحو البصرّي بما يأيت:

)1( كت��ب الّدكتور عبد العال س��الم مكرم بحًثا عنوانه: 
أبو جعفر الّرؤاس��ّي المؤّسس األّول للنّحو الكويفّ، 
وكذل��ك كتب الّدكتور عبد اهلل الجب��ورّي كتاًبا قّيًما 

عنوانه: أبو جعفر الّرؤاسّي نحوّي من الكوفة.
)2( ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها يف الّلغة والنّحو 74.

الّتمهيد:

: انتقال الّنحو إلى الكوفة:  أّوالاً
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البصرّيي��ن  ع��ن  الكوفّي��ون     اختل��ف 
القي��اس،  لطريق��ة  العمل��ّي  بالّتطبي��ق 
فالكوفّيون ال يتشّددون يف القياس كما 

هو الحال عند أهل البصرة، 
ب��ل يقيس��ون على الّش��اهد 
الواح��د، وهب��ذا لهم أقيس��ة 
وتعلي��الت أقّل تش��ّدًدا من 

أهل البصرة)1(.

عل��ى  الكوفّي��ون  اعتم��د      
القراءات القرآنّية وال س��ّيما 
م��ن  كثي��ر  منه��ا يف  الّش��اّذة 

آرائه��م النّحوّي��ة؛ ألّن معظ��م نحوي��ي 
خ��الف  وه��ذا  الق��ّراء،  م��ن  الكوف��ة 
البصرّيين الذين لم يعتمدوا كثيًرا على 

القراءات الّشاّذة.

   توّس��عوا يف الّرواي��ة والّش��اهد الحّجة 
زماًنا وماكنًا)2(.

وخالصــة القــول: أّن النّح��و الك��ويفّ 
ب��دأ بداية حقيقّي��ة عند الكس��ائّي وتلميذه 
الف��ّراء، فهم��ا الّل��ذان رس��ما ص��ورة هذا 

)1( ينظ��ر: الّت��راث النّح��وّي يف الكوفة وأثره يف تفس��ير 
القرآن 36.

)2( ينظر: المدارس النّحوّية )د. خديجة الحديثّي( 180.

النّحو، ووضعا أسس��ه وأصول��ه، وأعّداه 
بحذقهم��ا ليكون ل��ه خواّصه الت��ي تّميزه 

عن النّحو البصرّي.

هو اّتفاق بين النّحوّيين على ألفاظ معّينة 
تؤدي إلى معاٍن ومفاهيم مستّقرة عندهم)3(، 
والنّح��و بوصفه علًم��ا يج��ب أن تتوافر فيه 
مصطلح��ات خاّص��ة به تك��ون أعالًما على 
موضوعاته ومعاني��ه يطلقها أصحابه ألجل 

أن يفهمها الّدارسون من أهلها)4(.

مّم��ا اختل��ف ب��ه أه��ل الكوف��ة عل��ى 
أه��ل البصرة ه��و تبنّيهم لبعض المس��ائل 

)3( ينظر: المصطلح النّحوّي، نشأته وتطّوره 22.
)4( ينظر: المصطلح النّحوّي يف كتاب سيبويه 2.

ا: املصطلح الّنحوّي:  ثانياً

ا: املصطلح الّنحوّي في الكوفة:  ثالثاً

]مخّطط يوّضح انتقال النّحو إلى الكوفة[
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والمصطلح��ات التي لم تكن معروفة عند 
أهل البصرة، فمثاًل يس��تعملون مصطلح: 
الخ��الف، والخ��روج، والّص��رف، ومثل 
هذه المسائل والمصطلحات لم يستعملها 

البصرّيون.

ول��م يبتع��د المصطل��ح النّح��وّي عن 
الخ��الف بينه��م وبي��ن أهل البص��رة؛ ألّن 
خالف النّحوّيين لم يتوقف عند المس��ائل 
وتع��ّداه  تج��اوزه  وإّنم��ا  فق��ط  النّحوّي��ة 
إل��ى الخ��الف يف المصطلح��ات كذلك، 
مصطلح��ات  الكوفّي��ون  اس��تعمل  فق��د 
تختلف عن مصطلح��ات أهل البصرة)1(، 
كقولهم: الفعل الّدائم، أي: اسم الفاعل، 
والنّعت، أي الّصفة)2(، وكذلك استعملوا 
مصطلحات ل��م تكون معروف��ة عند أهل 
البص��رة، كم��ا قلن��ا س��ابًقا، كالخ��الف، 
وإعراضه��م  والخ��روج)3(،  والّص��رف 
ع��ن بع��ض مصطلح��ات أه��ل البص��رة، 
كالمفاعيل والم االبتداء واسم الفعل)4(. 

)1( ينظر: المصطلح النّحوّي، نشأته وتطّوره 162
)2( ينظر: المدارس النّحوّية )د. خديجة الحديثّي( 167.
)3( ينظر: أبو زكرّيا الفّراء ومذهبه يف النّحو والّلغة 453.
)4( ينظ��ر: مدرس��ة الكوف��ة ومنهجها يف الّلغ��ة والنّحو 

307و308.

 وهذا االخت��الف يف المصطلحات لم 
يأِت من عبث، وإّنما كان ألجل استقاللهم 
عن مذهب البصرّيين، وتأس��يس مذهبهم 
الخاّص؛ وتأسيس المذهب النّحوّي البّد 
له من مصطلحات خاّصة به يعرف هبا عن 
غيره)5(، وُيعّد الكس��ائّي ش��يخ المدرس��ة 
الكوفّي��ة ومؤّس��س مصطلحاهت��ا، ثّم جاء 
بعد الفّراء ليتبنّى طريقة ش��يخة الكس��ائّي 
يف وضع المصطلح��ات، وإن كان يخالفه 
]أي: الف��ّراء يخال��ف الكس��ائّي[ يف كثي��ر 
م��ن مذاهبه، وال��ذي ُع��رَف ]أي: الفّراء[ 
بمخالفة س��يبويه يف ألق��اب اإلعراب إلى 

حروف اإلعراب)6(. 

يع��ّد عل��ّي ب��ن حم��زة الكس��ائّي )ت: 
189ه���( وأبو زكرّيا الف��ّراء )ت: 207ه�( 
وأحمد ب��ن يحيى المع��روف بثعلب )ت: 
291ه�(، أعمدة مدرس��ة الكوف��ة)7(، فهم 

)5( ينظ��ر: الّت��راث النّح��وّي يف الكوفة وأثره يف تفس��ير 
القرآن يف القرنين الّرابع والخامس للهجرة 294.

)6( ينظر: مراتب النّحوّيين 106.
)7( س��بق الكس��ائّي والفّراء وثعلب علم��اء كوفّيين لم 
تص��ل إلينا آراؤه��م، إاّل أن بعضهم أخذ عن بعض، 
حّت��ى وصل��ت الحلقة إلى مع��اذ بن مس��لم الّهراء، 
وأبو جعف��ر الّرؤاس��ّي، إاّل أّنن��ا نقول بأّن الكس��ائّي 

ا: أبرز نحويي الكوفة: رابعاً

=



32

مجلة روى - نروي لنرتوي

َم��ن وضعوا أس��س ه��ذه المدرس��ة، وهم 
َمن جعلوا مدرسة الكوفة لها استقالل عن 
مدرس��ة البصرة، فكانت له��م آراء تختلف 
عن آراء البصرّيين، ووضعوا المصطلحات 
النّحوّية س��واء الخاّصة هبم كوهنم من أهل 
الكوفة أم مقابالت لمصطلحات بصرّية أم 

نفيهم لبعض مصطلحات أهل البصرة)1(.

   الكسائّي:

 ُيع��ّد عل��ّي بن حمزة الكس��ائّي ش��يخ 
ومؤّس��س  النّحوّي��ة  الكوفّي��ة  المدرس��ة 
مصطلحاهتا)2(، فقد نسب له مصطلحات 
كالم��ردود على المضم��ر، وال يقول عنه: 
البدل)3(، وكذلك له مصطلح: الّدعامة أو 
العماد)4(، وكذلك له مصطلح: القطع)5(، 

والفّراء هما قّمة النّضج والّتكامل يف النّحو الكويفّ، 
وتبعه��م ثعل��ب ال��ذي كان ل��ه الفضل يف اس��تمرار 
ه��ذا المذهب والّتروي��ج له، ينظر: مدرس��ة الكوفة 

ومنهاجها يف الّلغة والنّحو 84.
)1( ينظ��ر: الم��دراس النّحوّي��ة )د. خديج��ة الحديثّي( 

162 و163.
)2( ينظر: القطع واالئتناف 54.

)3( ينظ��ر: تفس��ير القرطب��ّي )الجامع ألح��كام القرآن( 
.268/14

)4( ينظر: معاين القرآن )الكسائّي( 164.
)5( ينظر: معاين القرآن )الكسائّي( 96و156و207.

والمصدر)6(، والنّعت)7(، وغيرها.

   الفّراء:

ه��و أعل��م أه��ل الكوف��ة بالنّح��و بع��د 
الكسائّي، أخذه علمه عنه، وهو عمدته، ثّم 
أخذ عن أعراب وثق هبم، ك� )ابن الجّراح( 
و)أبو ث��روان(، وكذلك أخذ عن يونس بن 
حبيب، وقد خالف شيخه الكسائّي يف كثير 
من مذاهبه، وقد اش��تهر بخالفه لس��يبويه، 
فقد تعّمد خالَفه، حتى يف ألقاب اإلعراب، 
اإلع��راب)8(،  ح��روف  يس��ّميها:  ف��كان 
وُنِس��َب ألب��ي زكرّيا الف��ّراء ع��دد كبير من 
المصطلح��ات ذكره��ا بالّتفصي��ل الّدكتور 
أحمد مكّي األنص��ارّي يف كتابه: أبو زكرّيا 
الف��ّراء ومذهب��ه يف النّحو والّلغ��ة)9(، ومن 
ه��ذه المصطلحات: الفعل الذي لم يس��مَّ 
فاعله)10(، والفعل الواقع وغير الواقع)11(، 

)6( ينظر: معاين القرآن )الكسائّي( 109.
)7( ينظر: معاين القرآن )الكسائّي( 190و224.

)8( ينظر: مراتب النّحوّيين 105 و106.
)9( ينظ��ر: أب��و زكرّي��ا الف��ّراء ومذهبه يف النح��و والّلغة 

436 وما بعدها.
)10( ينظ��ر: ينظ��ر: مع��اين الق��رآن )الف��ّراء( 303/1 

و210/2 و53/3.
)11( ينظ��ر: معاين القرآن )الفّراء( 16/1و17و21و4

8و79و21/2و150و171/3و228.

=
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والفع��ل المس��تقبل)1(، والفع��ل الّدائم)2(، 
والّتفسير)3(، وغيرها كثير.

   ثعلب:

ه��و ثالث ثالث��ة قامت عل��ى أعمالهم 
مدرسة الكوفة النّحوّية)4(، وثعلب كان قد 
وّجه عنايت��ه إلى كتب الكس��ائّي والفّراء، 
وكان فضله على مدرس��ة الكوفة أّنه جعل 
م��ن مدرس��ة الكوف��ة تس��تمر ورّوج لها، 
وأكم��ل سلس��لة علمائه��ا بعد الكس��ائّي 
المصطلح��ات  ه��ي  كثي��رة  والف��ّراء)5(، 
النّحوّي��ة الت��ي وردت يف كتاب��ه: مجالس 
ثعلب، ومنها: الفعل ما لم يس��مَّ فاعله)6(، 
أو  الكناي��ة  المفّس��ر)7(،  أو  الّتفس��ير 

المكني)8(، وغيرها.

)1( ينظر: معاين القرآن )الفّراء( 165/1.
)2( ينظ��ر: معاين الق��رآن )الف��ّراء( 32/1و33 و165 

و420/2.
)3( ينظر: معاين القرآن )الفّراء( 79/1و225.

)4( ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها يف الّلغة والنّحو )د. 
مهدي المخزومي( 144.

)5( ينظ��ر: مدرس��ة الكوف��ة ومنهجها يف الّلغ��ة والنّحو 
.152

)6( ينظر: مجالس ثعلب 208/1.
)7( ينظر: مجالس ثعلب 265/1و437.

)8( ينظر: مجالس ثعلب 43/1و332.

جمع الّس��يد ص��در الّدي��ن الكنغراوّي 
رسالة يف النّحو الكويفّ عنواهنا: المويف يف 
النّحو الكويفّ، والكنغراوّي: هو أبو طلحة 
عبد القادر صدر الّدين بن عبد اهلل بن عبد 
الق��ادر بن عب��د اهلل بن حس��ن الكنغراوّي 
اإلس��تنابولّي الحنفّي الّس��لفّي، ولد س��نة 
ثم��اٍن وس��بعين ومئتي��ن وأل��ف هجرّي��ة، 
وكان  باآلس��تانة،  ش��يوخه  عل��ى  تتلم��ذ 
عض��ًوا يف مجل��س المعارف هبا، وأس��تاذ 
حكمة الّتشريع يف جامعتها، ألف بالّلغتين 
العربّي��ة والّتركّي��ة ، ومن مؤلفات��ه: تاريخ 
المصنّفي��ن يف  اإلس��الم، وطبق��ات  دول 
العلوم اإلس��المّية قرًنا بعد قرن إلى عصر 
المؤل��ف، وطبق��ات الحنفّي��ة، ومختصر 
هتذي��ب الكم��ال يف الحّفاظ، ورس��الة يف 
النّحو، ورس��الة يف العروض، والمويف يف 
النّح��و الك��ويف، وكان��ت وفاته  يف 
شهر رمضان س��نة تسٍع وأربعين وثالثمئة 
وأل��ف هجرّي��ة يف اآلس��تانة، وق��د قارب 

. ،)9(عمره الّسبعين

)9( ينظر: مقّدمة المحّقق: محّمد هبجة البيطار، المويف 
يف النّحو الكويفّ 14. لّخصتها يف هذه األسطر.

ا: أّول مدّونة متكاملة في الّنحو الكوفّي: خامساً
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ويع��ّد كت��اب: الم��ويف يف النّح��و الكويفّ، 
أّول مدّونة متكاملة تجمع بين دفتيها النّظرّية 
النّحوّية الكوفّية، ق��ال يف مقّدمة كتابه: »فهذا 
كت��اب نح��ٍو وضعت��ه عل��ى مذه��ب األئّم��ة 
الكوفّيين ومصطلحاهت��م...«)1(، فقد أوجب 
نفسه بأّنه وضع كتابه على مذهب أهل الكوفة 
ومصطلحاهتم، وسبب كتابته هذا الكتاب)2(:

   أّن النّح��و الكويفّ ينبن��ي عليه وجوه من 
القراءات القرآنّية.

   أّن النّح��و الك��ويفّ ينبن��ي علي��ه الوجوه 
والبلغ��اء،  الفصح��اء  ع��ن  المحتَمل��ة 
كعاصم بن أب��ي النّجود )ت: 127ه�(، 
148ه���(،  )ت:  األعم��ش  وس��ليمان 

وحمزة )ت: 156ه�(، والكسائّي.

هذا  يف  ال��ك��ن��غ��راوّي  منهج  أّن  علًما 
رئيسة،  أقسام  ثالثة  على  قّسمه  أّنه  الكتاب 
ضّمن  والحروف،  واألفعال  األسماء  هي: 
والمنصوبات  المرفوعات  األس��م��اء:  يف 
وال��م��ج��رورات ث��م ال��ّت��واب��ع ث��ّم األس��م��اء 
العاملة فالكنايات )الّضمائر( ، وبعدها جاء 
إلى القسم الّثاين: وهو األفعال الذي ضّمنه 
القلوب،  وأف��ع��ال  وال��ج��وازم  ال��نّ��واص��ب 

)1( المويف يف النّحو الكويفّ 16. 
)2( ينظر: المويف يف النّحو الكويفّ 9 )المقّدمة(. 

المقاربة،  وأف��ع��ال  ال��ّت��ح��وي��ل،  وأف��ع��ال 
واألفعال النّاقصة، ثم تناول القسم الّثالث: 
اإلض��اف��ة،  وق��د ضّمنه ح��روف  ال��ح��روف 
وح����روف ال��ع��ط��ف، وح����روف ال��ّش��رط، 

وحروف االستفهام، وغيرها.

 اّدعى الّسّيد صدر الّدين الكنغراوّي، 
يف كتاب��ه: الم��ويف يف النّح��و الك��ويفّ أّنه 
أورد فيه مصطلحات أهل الكوفة، قال: 
» فهذا كتاب )نحو( وضعته على مذهب 
األئّمة الكوفّيين ومصطلحاهتم« )3(، وإّن 
ه��ذا الكت��اب - وإن كان متأّخ��ًرا - هو 
أّول كتاب يتناول المصطلحات النّحوّية 
الكوفّية، ولكنّه ال يحتوي المصطلحات 
الكوفّية المعروفة منها، والذي ألزم نفسه 
هبا يف مقّدمت��ه للكتاب، فقد أورد نوعين 
من المصطلحات، األولى: مصطلحات 
كوفّية، واألخرى: بصرّية لها بديل كويف 
لكنّه أورد البصرّي منها! ، وقد قّس��مت 
البحث على هذين القس��مين، وهذا هو 

األّول، أي: المصطلحات الكوفّية:

)3( المويف يف النّحو الكويفّ 16.

املبحث األّول: مصطلحات كوفّية
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   الّترجمة)1(:

مصطل��ح ك��ويفّ ورد يف مع��اين الق��رآن 
وأه��ل  ثعل��ب)3(،  ومجال��س  للف��ّراء)2(، 
الكوفة يقصدون هبذا المصطلح ب�)البدل( 
عند البصرّيين، ومصطل��ح الّترجمة أولى 
من اس��تعمال مصطل��ح الب��دل؛ ألّن أهل 
البص��رة يعن��ون بكلمة )الب��دل( هو إبدال 
كلم��ة من أخ��رى يف الحكم، وه��و اعتبار 
ي��كاد يك��ون لفظيًّ��ا محًض��ا، وعلي��ه فإّن 
مصطلح أه��ل الكوفة أفضل من مصطلح 
أه��ل البص��رة)4(، عل��ى اعتب��ار إّن��ه بي��ان 
الّس��ابق، وإّن مصطل��ح  للف��ظ  وترجم��ة 
الّتبيي��ن - وإن كان كويفّ النّس��ب - إاّل أّن 
الم��ربّد قد اس��تعمله)5(، وه��ذا دليل على 

حرّية الفكر عند هؤالء العلماء)6(.

)1( ورد هذا المصطلح يف: المويف يف النّحو الكويفّ 62.
)2( ينظر: معاين القرآن )الفّراء( 7/1 و56/1 و10/2 

و178/2.
)3( ينظر: مجالس ثعلب: 20.

)4( ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها يف الّلغة والنّحو 310.
)5( ينظر: المقتضب 272/3.

)6( ينظ��ر: المصطل��ح النّح��وّي نش��أته وتط��ّوره حّتى 
أواخر القرن الّثالث الهجرّي 164.

الّتاب��ع  »الّترجم��ة  الكنغ��راوّي:  ق��ال 
المقص��ود بالحك��م دون متبوعه، ويكون 
مس��اويًّا لمتبوع��ه، وبعض��ه، وما يش��تمل 
علي��ه، ومباين��ه وه��و غل��ط، إاّل أن يكون 

لنكتة...« )7(.

   الّتبيين)8(:

المصطل��ح  ه��ذا  الكوف��ة  أه��ل  ذك��ر 
وأرادوا من��ه أن يقابل مصطل��ح: )البدل( 
عن��د البصرّيي��ن، والكنغ��راوّي ذك��ره يف 
كتاب��ه عند تناوله معن��اي: من، حينما عّدد 
معانيها، قال: معانيها )االبتداء يف الّزمان، 
واالبتداء يف المكان، والّتبيين، والّتبعيض، 

والتبديل، والّزيادة( )9(.

الهام��ش  يف  المحق��ق  وّض��ح  وق��ّد 
دالل��ة قوله: الّتبيين يف ش��اهد ق��رآينّ، قال 
تعال��ى: )وع��د اهلل الذي��ن آمن��وا وعمل��وا 
الّصالحات منهم مغفرة( أي: الذين آمنوا 
منهم)10(، فالذي أراده الكنغراوّي من هذا 

المصطلح: البدل أو اإليضاح.

)7( المويف يف النّحو الكويفّ 62.
)8( ورد هذا المصطلح يف: المويف يف النّحو الكويفّ 123.

)9( ينظر:المويف يف النّحو الكويفّ 123.
)10( ينظر:المويف يف النّحو الكويفّ 123 )الهامش(.

: مصطلحات كوفّية لها مقابل بصرّي: أّوالاً
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   الّتفسير)1( والمفّسر)2(:

مصطل��ح ق��ال به أه��ل الكوف��ة، أورده 
الف��ّراء)3(، وثعل��ب)4(، وه��ذا المصطل��ح 
ُيطلق على أكثر من باب نحوّي بصريًّا كان 
أم كوفيًّا، فُأريد به: الّتمييز أو المفعول به أو 
المفعول معه، عند أهل البصرة)5(، والذي 

أراده الكنغراوّي هو مصطلح الّتمييز.

   العماد)6(:

مصطلح ك��ويفّ ورد عند الكس��ائّي)7(، 
والف��ّراء)8(، وه��و يقاب��ل ضمي��ر الفص��ل 
عن��د البصرّيي��ن، ويقصد به: ه��و الّضمير 
ال��ذي يفصل بي��ن المبت��دأ والخ��رب أو ما 
أصله مبتدأ وخ��رب)9(، ليعرف الّس��امع أّن 
المقص��ود بع��ده خرب ل��ه ال تابع، وس��بب 

)1( ورد هذا المصطلح يف: المويف يف النّحو الكويفّ 142.
)2( ورد ه��ذا المصطل��ح يف: الم��ويف يف النّح��و الكويفّ 

90و97.
)3( ينظر: معاين القرآن )الفّراء( 79/1و225.

)4( ينظر: مجالس ثعلب: 265و437.
)5( ينظر: المدارس النّحوّية أسطورة وواقع 125و126.
)6( ورد هذا المصطلح يف: المويف يف النّحو الكويفّ 88.

)7( ينظر: معاين القرآن )الكسائّي( 164.
)8( ينظر: معاين القرآن )الفّراء( 299/3.

)9( ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها يف الّلغة والنّحو 312.

تس��مية الكوفّيين ه��ذا الّضمي��ر )عماًدا(؛ 
ألّن��ه يعتمد يف الفائدة، إذ ب��ه يتبّين الخرب، 
أي أّنه حافًظا لما بعده حتى ال يس��قط عن 
الخربّية كالعماد يف البيت الحافظ للّسقف 

من الّسقوط)10(.

   الكناية)11( والمكنّي)12(:

ورد هذا المصطلح عن��د أهل الكوفة، 
فقد ورد عند الفّراء)13(، وثعلب)14(، ويراد 
منه الّضمي��ر)15(، ويطلقون��ه على الّضمير 
الغائب، والظاهر، أي: أّنه يطلق على اسم 
المتكّلم يف خطابه إذا خاطب، وعلى اسم 
المخاطب يف خطاب��ه إذا خوطب، و على 

اسم الغائب بعد أن جرى ذكره)16(.

)10( ينظر: شرح الّرضي على الكافّية: 42/2.
)11( ورد ه��ذا المصطلح يف: الم��ويف يف النّحو الكويفّ 

30و74و75و84و89.
النّح��و  يف  الم��ويف  يف:  المصطل��ح  ه��ذا  ورد   )12(
الك��ويف25ّ، و28، و29، و46، و63، و64، و65، 
و75، و78، و83، و87، و97، و، 115، و123، 

و125، و126.
)13( ينظ��ر: معاين الق��رآن )الف��ّراء( 50/1 و104/1 

و10/2 و16/3.
)14( ينظر: مجالس ثعلب: 43و332.

)15( ينظر: شرح المفّصل 153/3.
)16( ينظر: المصطلح النّحوّي نشأته وتطّوره 174. 
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   غير الُمجرى)1(:

ذكر الكنغراوّي هذا المصطلح وأراد منه 
الممنوع من الّصرف، فقد عّرفه بقوله: هو » 
ما فيه علت��ان)2(، من العلل المذكورة، وهي 
ألف الّتأنيث قائمة مقام علتين، والجمع قائم 
مقام علتين؛ شرطه أن يكون على وزن َفَواِعل 
أو َمَفاِعْيل، وله يف األصل ك�)حضاجر(، أو 
يف الّتقدير ك�)س��راويل(«)3(، وقد ُنِسب هذا 
المصطل��ح للف��ّراء، وعّل��ل الّدكتور عوض 
حمد الق��وزّي)4( ذلك بقول��ه: ألّنه أكثر َمن 
صن��ع مصطلح��ات الكوفّيي��ن، وألّن��ه عقد 
ا يف كتاب��ه: الح��دود النّحوّية،  ل��ه باًب��ا خاصًّ
كما نق��ل عنوانه هذا الكتاب اب��ن النّديم يف 
الفهرست)5(، وكذلك لكثرة استعماله لهذه 

المصطلح.

)1( ورد هذا المصطلح يف: المويف يف النّحو الكويفّ 19و20.
)2( والعل��ل تس��ع ه��ي: الع��دل والوص��ف والّتأني��ث 
والمعرف��ة والعجم��ة ومنته��ى الجم��وع والّتركي��ب 

واأللف والنّون ووزن الفعل، وقد جمعت يف:
عدل ووص��ف وتأنيث ومعرفة

وعجم��ة ث��ّم جمع ث��ّم تركيب
والنّ��ون زائ��دة من قبله��ا ألف

ووزن فعل وهذا القول تقريب
)3( المويف يف النّحو الكويفّ 20.

)4( ينظر: المصطلح النّحوّي نشأته وتطّوره 166.
)5( ينظر: الفهرست 106.

   ال الّتبرئة)6(:

ورد ه��ذا المصطل��ح يف كت��اب المويف 
يف النّح��و الكويفّ، يف موضعين، األّول: يف 
كثرة حذف خ��رب ال)7(، والّثاين: تناولها يف 
باب عنوانه: منص��وب ال الّتربئة)8(، ويراد 
ب��� )ال الّتربئ��ة(: )ال التي لنف��ي الجنس(، 
ويب��دو أّن مصطل��ح أه��ل الكوفة أصوب 
من مصطلح أهل البصرة؛ ألّنها تفيد تربئة 
المتكّلم للجن��س، وتنزيهه عن االّتصاف 

بالخرب)9(.

   المصدر)10(:

الكس��ائّي)11(،  مصطل��ح ك��ويفّ ذك��ره 
ويطلقه أهل الكوفة على المفعول المطلق 
أو المفعول ألجل��ه)12(، وأراد الكنغراوّي 

منه: المفعول المطلق.

)6( ورد ه��ذا المصطل��ح يف: الم��ويف يف النّح��و الكويفّ 
33و51.

)7( ينظر: المويف يف النّحو الكويف 33.

)8( ينظر: المويف يف النّحو الكويف 51.
)9( ينظر: المويف يف النّحو الكويف 51 )الهامش(.

)10( ورد ه��ذا المصطلح يف: الم��ويف يف النّحو الكويفّ 
32و37و55و75و83و100و129.

)11( ينظر: معاين القرآن )الكسائّي( 109.
)12( ينظر: المدارس النّحوّية أسطورة وواقع 125.
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   النّعت)1(:

مصطلح ك��ويفّ ورد عند الكس��ائّي)2(، 
يقابل��ه عن��د أه��ل البص��رة: الوص��ف أو 
الّصف��ة)3(، والخ��الف يف ه��ذا المصطلح 
ج��رى عند أهل البص��رة، فيطلقون النّعت 
كذل��ك لكنّهم يريدون منه��ا: الّصفة تارة، 
ويطلق��ون  أخ��رى،  ت��ارة  والموص��وف 
الّصفة على الّتوكيد كذلك، وأهل الكوفة 
اكتف��وا بالنّع��ت ليدّلوا به عل��ى الّصفة)4(، 
هذي��ن  بي��ن  أن  بّي��ن  َم��ن  العلم��اء  م��ن 
المصطلحي��ن اختالًف��ا؛ ألّن النّعت يكون 
بالحلَي��ة، ك�)طوي��ل، وقصي��ر(، والّصف��ة 

تكون باألفعال ك�)ضارب، وخارج( )5(.

   حروف اإلضافة:

م��ن مصطلح��ات أه��ل البص��رة، وهو 
مك��ّون من جزأي��ن، األّول منهم��ا بصرّي 
واآلخ��ر ك��ويفّ ، ف��األّول، أي: البصرّي: 

)1( ورد ه��ذا المصطل��ح يف: الم��ويف النّح��و الك��ويفّ 
32و51و56و58و59و63و65و66و75و146.

)2( ينظر: معاين القرآن )الكسائّي( 190و224.
)3( ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها يف الّلغة والنّحو 314.

)4( ينظر: المصطلح النّحوّي نشأته وتطّوره 165.
)5( ينظر: شرح المفّصل85/3.

مصطل��ح الحروف، والّث��اين، أي الكويفّ: 
مصطلح اإلضافة، فأه��ل الكوفة يطلقون 
عل��ى الح��رف مصطل��ح األداة، وس��يأيت 
ال��كالم عنه، وإن كنّ��ا نميل مع المصطلح 

البصرّي يف ذلك.

أّم��ا المصطل��ح اآلخر فه��و مصطلح: 
الكوف��ة  أه��ل  اختل��ف  وف��د  اإلضاف��ة؛ 
يف اصط��الٍح عل��ى ح��روف الج��ّر، فق��د 
بالخف��ض،  الج��ر  عليه��ا:  اصطلح��وا 
فيقول��ون: أدوات الخف��ض، أو ح��روف 
أي:  اإلضاف��ة)6(،  ح��روف  أو  الّصف��ات 
ح��روف الج��ّر)7(، وينق��ل الّدكتور مهدي 
المخزومي تعليل الّس��يوطّي يف سبب هذا 
االصط��الح؛ ألّنها تضي��ف معاين األفعال 
إل��ى األس��ماء وتوصله��ا إليه��ا، فلذل��ك 
سّميت بحروف اإلضافة، أّما الّسّيد صدر 
الّدي��ن الكنغراوّي فقد اس��تعمل مصطلح 
حروف اإلضاف��ة)8(، وهو مصطلح كويفّ؛ 
على اعتبار أّنها تضيف معاين لما بعدها. 

)6( ينظر: معاين القرآن )الكس��ائّي( 76، ومعاين القرآن 
)الفّراء( 2/1و7و10و148و385/2.

)7( ينظر: شرح المفّصل 16/8.
)8( ينظر: المويف يف النّحو الكويفّ 122.
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م��ن  الّص��رف والخ��الف والخ��روج، 
المصطلحات الكوفّية التي تفّردت هبا هذه 
المدرس��ة عن المدرس��ة البصرّي��ة، وهذه 
المصطلح��ات الّثالثة تتفق م��ع بعضها يف 
ال�معن��ى والعمل، إذ معناها واحد هو عدم 
المماثلة يف المعنى بين الّس��ابق والاّلحق، 
ويف العمل النّحوّي من حيث نصب االسم 
أو الفعل الذي بعدها إذا خالف ما كان حّقه 
أن يش��اركه فيه م��ن حكم ومعن��ى، ولكن 
تختلف م��ن حيث العم��وم والخصوص، 
فالخالف أع��ّم المصطلح��ات الّثالثة، إذ 
يمك��ن ذك��ره يف كّل موضع، أّم��ا الّصرف 
ف��ال ُيذك��ر إاّل م��ع )واو المعّي��ة(، أو )فاء 
الّس��ببّية()1(، والخ��روج أيًض��ا ي��دّل على 
الخ��الف، إذ هو مخالف��ة الّلف��ظ المتأّخر 
لّلفظ المتقّدم يف أحكامه، وس��يأيت تفصيل 

ذلك عند الكنغراوّي: 

   الّصرف:

مصطل��ح كويفّ ق��ال به الف��ّراء)2(، وهو 

)1( ينظر: معاين القرآن )الفّراء( 34/1.
)2( ينظر: معاين القرآن )الفّراء( 33/1و235/1.

مصطلح ك��ويفّ لم يرد عند أه��ل البصرة، 
يطلقه��ا الكوفّيون على ال��واو والفاء وأو، 
الت��ي ينتص��ب الفع��ل المض��ارع بعده��ا، 
مس��بوقة بنف��ي أو طل��ب، وه��ي النّاصب��ة 
للفع��ل عند جمهور الكوفّيي��ن وإّما الفّراء 
فالنّاصب للفعل هو الّص��رف)3(، لكنّه لم 
ي��رد يف كتاب: الم��ويف يف النّح��و الكويفّ، 
وه��و أمر غريب؛ ألّن ه��ذا المصطلح من 
أش��هر مصطلحات أه��ل الكوفة، ولم يرد 
يف كت��اب يّدعي صاحبه: أّنه يف المصطلح 
الك��ويفّ! ، أو ق��د يكون الكنغراوّي س��ار 
على م��ا قاله رضي الّدين األس��رتباذّي يف 
ش��رحه على كافي��ة ابن الحاج��ب، حينما 
جعل من الخ��الف والّصرف مصطلحان 

مرتادفان)4(.

   الخالف أو الخروج)5(:

الف��ّراء)6(،  عن��د  ك��ويفّ ورد  مصطل��ح 
أي:  المصطل��ح  وه��ذا  والكنغ��راوّي)7(، 

)3( ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها يف الّلغة والنّحو 306.
)4( ينظر: شرح الّرضي على الكافية 241/2.

)5( ينظر: المويف يف النّحو الكويفّ 107. 
)6( ينظر: معاين القرآن )الفّراء( 208/3.
)7( ينظر: المويف يف النّحو الكويفّ 107. 

ـــا: مصطلحـــات كوفّيـــة ليـــس لهـــا  ثانياً
مقابل بصرّي
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الخ��الف، فيراد ب��ه: » عام��ل معنوي عند 
الكوفّيي��ن، إذا قال��وا: إّن الّظ��رف ينتصب 
على الخالف، إذا وقع خربًا للمبتدأ نحو: 
زيٌد أمامك وعمر وراءك، وهذه المس��ألة 
رفضه��ا أهل البص��رة؛ ألّن العامل عندهم 
ه��و منصوب بفعل مق��ّدر والّتقدي��ر: زيٌد 

استقّر أماَمك، وعمر استقّر وراءك«)1(.

ه��ذا  الكنغ��راوّي  اس��تعمل  وق��د 
بالّش��كل  الخ��الف[  ]أي:  المصطل��ح 
الّصحيح حينما تناول الخرب إْن كان ش��به 
جمل��ة، فتناوله يف موضوع ب��اب: المبتدأ 
المخالف، قال: » فهو محٌل ]أي: ظرف[ 
أو جار ومجرور، ُأس��ند إل��ى فاعٍل عامله 
الخالف، نحو: عنَدك زيٌد، وحكمه حكم 

الفعل مع فاعله)2(«)3(. 

وكذلك تناوله يف موضع آخر يف كالمه 
 ، عن الخبر المخالف ينما قال: »فهو محلٌّ
أو جاٌر ومجرور أيًضا، ُأسند إلى المبتدأ، 

)1( المصطلح النّحوّي نشأته وتطّوره 188.

)2( أي ألّنهم يوجبون ارتفاع )زيٌد( يف نحو عندك زيٌد؛ 
ألّنه��م - أي: أهل الكوفة - يضمنّون الّظرف معنى 

الفعل.
)3( المويف يف النّحو الكويفّ 36.

الخ��الف  وعامل��ه   ، عن��َدك  زي��ٌد  نح��و: 
أيًضا«)4(.

ب��اب:  ثال��ث، يف  وتناول��ه يف موض��ع 
النّعــت المخالــف، حينم��ا ق��ال: » فه��و 
، أو جاٌر مع المج��رور يبّين وصف  مح��لٌّ
نك��رة، نحو رج��ل من الك��رام عندنا، وال 

يتقّدم على المنعوت«)5(.

وتناول��ه يف موض��ع آخر حينم��ا تناول 
المفع��ول فيه، قال: » وهو المس��ّمى حااًل 
وصف��ًة ما في��ه الفعل م��ن زم��ان أو مكان 
مبهم، وين��وب عنه ما دّل عليه، نحو: جاء 
زي��د وح��َده، أي: زمان انف��راده، وحكمه 
حك��م المفع��ول به، ومن��ه جئ��ُت وزيًدا، 
الواو: اس��م بمعنى مع، مفعول فيه، انتقل 
إعرابه إلى م��ا بعده كالّضارب، وقيل: هو 

منصوب بالخالف«)6(.

وخالصة القــول: أّن الكنغراوّي جعل 
من معنى مصطلحي الخ��الف والخروج 

واحًدا، ولم يذكر منها إاّل الخالف. 

)4( المويف يف النّحو الكويفّ 36.

)5( المويف يف النّحو الكويفّ 37.
)6( المويف يف النّحو الكويفّ 42و43.
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كثيرة ه��ي المصطلح��ات التي وردت 
عند أهل البصرة واس��تعملها أهل الكوفة 
ولكن بتغير اسمها إلى مصطلح اختاروه؛ 
مصطل��ح  م��ن  العب��ارة  يف  أدّق  ليك��ون 
البصرّيي��ن، وق��د عم��ل الّدكت��ور مه��دي 
الكوف��ة  مدرس��ة  كتب��ه:  يف  المخزوم��ّي 
ومنهجها يف الّلغة والنّحو، ثالثة تقسيمات 

للمصطلحات النّحوّية)1(:

   مصطلحات كوفّية لم يعرفها البصرّيون، 
كالخالف والخروج.

   مصطلحات بصرّية لم يعرفها الكوفّيون، 
كالم االبتداء واسم الفعل.

)1( ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها يف الّلغة والنّحو 305.

   مصطلحــات كوفّيــة بصرّيــة، أي: أّن 
أهل البصرة وضعوا مصطلًحا لمفهوم 
معّي��ن، وقد قابل��ه أهل الكوف��ة لذلك 
كالفع��ل  آخ��ر،  بمصطل��ح  المفه��وم 
الّدائ��م عند أهل الكوفة واس��م الفاعل 
عند أه��ل البصرة، والجح��د عند أهل 

الكوفة والنّفي عند أهل البصرة.

وم��ا يهّمنا يف هذا المبحث هو القس��م 
الّثال��ث؛ لك��ّن الكنغ��راوّي أع��رض ع��ن 
بع��ض المصطلحات الكوفّية المش��هورة 
ليس��تعمَل مصطلحات بصرّية بديلة عنها، 

ومن هذه المصطلحات:

   اسم الفاعل:

خاّص��ة  مصطلح��ات  الكوف��ة  أله��ل 
ُعِرُف��وا هبا، كالخالف والخ��روج وغيرها 

: مصطلحـــات بصرّيـــة لهـــا مقابالت  أّوالاً
كوفّية لكّنه لم يستعملها:

اس��تعمل الّس��يد ص��در الّدين الكنغ��راوّي، مصطلح��ات بصرّية يف كتاب��ه: ال�مويف 
يف النّح��و الك��ويفّ، وهذه المصطلح��ات ]أي: البصرّي��ة[ على نوعي��ن األّول منها 
مصطلح��ات بصرّية لها مقابالت كوفّية لكنّه اس��تعمل البصرّي منها، والّثاين منها: 
بصرّية لم يكن لها مقابالت كوفّية، وقد استعملها، والنّوعان الّلذان وردا يف كتابه:

املبحث الّثاني: مصطلحات بصرّية
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الت��ي أضح��ت كالعل��م له��م، وم��ن هذه 
المصطلح��ات، قولهم: الفع��ل الّدائم)1(، 
فهو من أش��هر مصطلحاهتم، أطلقه الفّراء 
على اس��م الفاعل؛ لقرب الفعل من اس��م 
الفاع��ل يف العم��ل والمعن��ى، وهن��اك من 
أهل الكوفة من يسّميه فعاًل إذا كان عاماًل، 
فهو عندهم ثالث أقسام األفعال)2(، وهذا 
المصطل��ح ]أي: الفع��ل الّدائم[ مش��هور 
عن��د أهل الكوف��ة، لك��ّن الكنغ��راوّي لم 
يذك��ره يف كتابه الذي قال عنه: إّنه يش��تمل 
على مصطلحات أهل الكوفة!، واستعمل 
بداًل منه، مصطلح: اس��م الفاعل، واس��م 
الفاع��ل: مصطلح بصرّي مع��روف، وقد 
تكّون ه��ذا المصطلح عن طري��ق التوليد 
بالمج��از؛ أي أّنه اس��م من يق��وم بالفعل، 

فإن قلنا: كاتب، فهو َمن قام بالكتابة.

 أّما الكنغراوي فقد استعمل مصطلح: 
اسم الفاعل)3(، ويبدو أّن تسمية الكنغراوّي 

)1( ينظ��ر: معاين الق��رآن )الف��ّراء( 32/1 و33 و165 
و420/2، وش��رح القصائ��د الّس��بع الّطوال 244، 

ومدرسة الكوفة ومنهجها يف الّلغة والنّحو 310.
)2( ينظ��ر: مجالس ثعل��ب 44/1، ومجال��س العلماء 

.265
)3( ينظر: المويف يف النّحو الكويفّ 77.

للفعل الّدائم ب�)اس��م الفاعل( كان أفضل؛ 
ألّن تس��ميته ب�)الفعل( أو ب�)الفعل الّدائم( 
فيه تجّوز كبير؛ ألّن عالمات الفعل ال تنطبق 
عليه، وحينها يخرج من دائرة األفعال، أّما 
تسميته: )الفعل الّدائم( فكذلك فيه تجّوز 
كبي��ر؛ فاختالف النّحوّيين يف عمله إن كان 
ماضًي��ا أو كان بمعنى الحال واالس��تقبال 
كبي��ر، وكون��ه يعم��ل عمل الفع��ل، فذلك 
ال يخرج��ه عن دائ��رة األس��ماء؛ النطباق 
عالمات األسماء عليه من تنوين وتعريف 

وإضافة)4(.

   الحروف:

ل��م يس��تعمل أه��ل الكوف��ة مصطل��ح 
الح��روف، وإّنم��ا م��ا اش��ُتهر عنه��م ه��و 
فق��د  األدوات،  لمصطل��ح:  اس��تعمالهم 
جعل��ه الفّراء يقابل مصطل��ح الحروف)5(، 
وخاّصة حروف المع��اين، وكان يخّصص 
م��ا جاء منها لمعنى آخر)6(، فكان يس��ّمي: 
أدوات الجحد للّداللة على حروف النّفي، 
وأدوات اإلجاب��ة للّدالل��ة عل��ى ح��روف 

)4( ينظر: المصطلح النّحوّي نشأته وتطّوره 186.
)5( ينظر: معاين القرآن )الفّراء( 371/2و396.

)6( ينظر: معاين القرآن )الفّراء( 58/1.
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اإلجابة ك�)نعم( و)بلى(، واس��تعمال أهل 
الكوفة ل��ألدوات رّجح��ه الّدكتور مهدي 
مك��ّي  أحم��د  والّدكت��ور  المخزوم��ّي)1( 
األنص��ارّي)2(؛ لم��ا فيه من دّق��ة يف الّداللة 

واختصار يف الّلفظ.

وهن��اك من أه��ل البصرة َمن اس��تعمل 
مصطلح األداة، كما يف: األصول يف النّحو 
البن الّسّراج)3(، ويف سّر صناعة اإلعراب 
البن جن��ّي)4(، ويف دّرة الغواص يف أوهام 

الخواص للحريرّي)5(.

أّما الكنغراوّي فلم يس��تعمل مصطلح 
األداة يف كتاب��ه، وإّنم��ا اس��تعمل مصطلح 
الح��روف، ومنه��ا: ح��روف اإلضافة)6(، 
وح��روف العطف)7(، وح��روف النّفي)8(، 
ا، فالكنغراوّي  حروف النّداء)9(، وهلم جرًّ

)1( ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها يف الّلغة والنّحو 310.

)2( ينظر: أبو زكرّيا الفّراء ومذهبه يف النّحو والّلغة 445.

)3( ينظر: األصول يف النّحو 178/1و215/2، 235.
)4( ينظر: سّر صناعة اإلعراب 17/1.

)5( ينظر: دّرة الغواص يف أوهام الخواص 25.
)6( ينظر: المويف يف النّحو الكويفّ 122.
)7( ينظر: المويف يف النّحو الكويفّ 134.
)8( ينظر: المويف يف النّحو الكويفّ 139.
)9( ينظر: المويف يف النّحو الكويفّ 140.

اس��تعمل مصطلح الحروف ولم يرد عنده 
مصطلح األداة.

 ويب��دو أّن ما ذهب إلي��ه الكنغراوّي هو 
األرجح، وهو ما نذهب إليه؛ ألّن مصطلح: 
األدوات، التي هي جمع ل�)األداة( مصطلح 
منطق��ّي ورد عند أه��ل المنط��ق)10(، أّما يف 
المعجم، فاألداة تعني اآللة)11(، ومصطلح 
الحروف فه��و جمع ل�)الحرف(، والحرف 
يف المعجم: طرف الّش��يء وحّده)12(، يبدو 
أّن ه��ذا المصطلح، أي: الحرف، أفضل يف 

االستعمال من مصطلح: األداة.

   حروف العطف:

يتكّون ه��ذا المصطلح من مصطلحين 
بصرّيين، األول: الحروف، وهو مصطلح 
الحدي��ث عن��ه،  تق��ّدَم  أن  بص��ري س��بق 
والّث��اين: العط��ف، وهو مصطل��ح بصرّي 
قابله مصطلح: النّس��ق عن��د أهل الكوفة، 
فأهل الكوف��ة يقولون: أدوات النّس��ق)13( 

يريدون منه: حروف العطف.

)10( ينظر: المنطق 46.
)11( ينظر: تاج الّلغة وصحاح العربّية 1345/5.

)12( ينظر: القاموس المحيط 799.
75/1و235،  )الف��ّراء(  الق��رآن  مع��اين  )13(  ينظ��ر: 

ومجالس ثعلب 146/1.
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يف  المخزوم��ّي  مه��دي  الّدكت��ور  ق��ال 
كتابه: مدرس��ة الكوف��ة: إّن مصطلح النّس��ق 
بص��رّي، يقابل��ه المصطلح الكويفّ: النّس��ق، 
المصطل��ح  م��ن  أدّق  الك��ويفّ  والمصطل��ح 
البصرّي؛ الختصاصه وغنائه عن الّتخصيص 

والّتقييد)1(.

والكنغ��راوّي أع��رض ع��ن المصطل��ح 
الكويفّ فق��د اّتخذ من المصطل��ح البصرّي 
أفضلّي��ة من المصطلح الك��ويفّ، وقد تكّون 
هذا المصطل��ح من مصطلحين وكّل منهما 
بص��رّي، الح��روف وهو مصطل��ح بصرّي 
ذكرناه، ومصطلح النّسق أولى من العطف؛ 
ألّن نس��ق الكالم هو: عط��ف الكالم بعضه 
على بع��ض، أّما العط��ف، فيعن��ي: الميل، 
وإن كان مصطلح عطف النّس��ق أفضل من 
س��ابقيه؛ ألّن مصطلحا العطف والنّسق إذا 

اشرتكا يكونا مصطلًحا أكثر دّقة)2(.

   حروف النّفي: 

م��ن  المصطل��ح  ه��ذا  تك��ّون  كذل��ك 
مصطلحين بصرّيين، األّول: هو مصطلح: 

)1( ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها يف الّلغة والنّحو 315.

)2( ينظر: المصطلحات النّحوّية يف الّتراث النّحوّي 168.

الح��روف، وق��د س��بق إن تحّدثن��ا عن��ه، 
واآلخر: وهو النّفي، وهذان المصطلحان 
بصري��ان، م��ا يهّمن��ا يف ه��ذه الفق��رة ه��و 
المصطلح الّثاين منها، وهو: النّفي، فالنّفي 
ه��و مصطلح بص��رّي مع��روف يقابله عند 
أه��ل الكوف��ة مصطلح: الجح��د)3(، فأهل 
الكوفة يس��تعملون: الجح��د ويريدون منه 
النّفي، وقال الّدكتور مه��دي المخزومّي: 
الّلغ��ة  إل��ى  إّن الجح��د مصطل��ح أق��رب 
م��ن مصطل��ح النّف��ي؛ ألّن النّف��ي مأخ��وذ 
من ألف��اظ المتكّلمين)4(، أّم��ا الكنغراوّي 
صاحبنا فقد اس��تعمل المصطلح البصرّي 
أراد  ول��و  الك��ويف)5(،  المصطل��ح  ت��ارًكا 

المصطلح الكويف لقال: أدوات الجحد.

أي: كأّنن��ا حينما ننفي ش��يء نبعده منه، 
وأّم��ا مصطل��ح الجحد يف المعج��م فهي: 
اإلن��كار مع العل��م)6(، فمصطل��ح الجحد 
أفض��ل م��ن مصطل��ح النّف��ي؛ ألّنن��ا ننكر 

الّشيء مع علمنا به.

)3( ينظ��ر: مع��اين الق��رآن )الف��ّراء( 8/1 و52 و125 
و228 و235 و137/3، ومجالس ثعلب 101/1.
)4( ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها يف الّلغة والنّحو 309.

)5( ينظر: المويف يف النّحو الكويفّ 139.
)6( ينظر: تاج الّلغة وصحاح العربّية 276/1.
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  المفعول فيه:

عّرف جمال الّدي��ن الفاكهّي المفعول 
في��ه قائاًل: هو » المس��ّمى ظرًفا هو ما ذكر 
فضل��ة ألجل أم��ر وقع في��ه أي فيم��ا ُذكَِر 
من اس��م زمان بيان لما مطلًقا، أي: س��واء 
كان مبهًم��ا أم مختًصا أم معدوًدا كصمت 
زماًن��ا«)1(،  أو  أو حينً��ا،  الخمي��س،  ي��وم 
والمفع��ول فيه مصطلح بص��رّي لم يعرفه 

الكوفّيون، ولم يعطوا مقاباًل له.

المخزوم��ّي:  مه��دي  الّدكت��ور  ق��ال 
ل��م يع��رف الكوفّي��ون م��ن المفاعي��ل إاّل 
المفع��ول ب��ه؛ ألّنه��م ال ي��رون المفاعيل 
]إاّل المفع��ول به[ ممكن أن تقابل الفاعل 
بحي��ث يك��ون ق��د وق��ع عليه��ا الفع��ل، 
فأطلقوا على بقّية المفاعيل اسم شبيهات 
بالمفعول؛ ألّن الّرابط المش��رتك بينها هو 
النّصب، فكما يكون المفعول به منصوب 

تكون المشّبهات منصوبات)2(.

)1( شرح الحدود النّحوّية 162.
)2( ينظ��ر: مدرس��ة الكوف��ة ومنهجها يف الّلغ��ة والنّحو 

.309

أّما الكنغراوّي فقد استعمل المصطلح 
البص��رّي)3(، وه��و مك��ّون م��ن مقطعي��ن 
األول: مفع��ول كما هي عادة أهل البصرة 
يف تس��ميتهم المفاعي��ل، والّثاين: فيه، أي: 

ما يكون الفعل واقًعا فيه زماًنا أو مكاًنا.

يعت��رب كتاب الم��ويف يف النّح��و الكويفّ 
الك��ويفّ  النّح��و  ع��ن  مدّون��ة  أّول  ه��و 
ومصطلحاهت��م، كم��ا يق��ول مؤلف��ه عنه، 
فح��ص  خ��الل  م��ن  ل��ي  تبّي��ن  ولك��ن 
المصطلح��ات النّحوّية لهذا الكتاب، أّني 
وجدت��ه غير موفٍق يف ذك��ره لمصطلحات 
أهل الكوفة - على الّرغم من تأّخره زمنيًّا 
- أي: كان الب��ّد ل��ه م��ن أن يس��تفيد مّمن 
س��بقه يف الّتصنيف يف هذا الغرض أي: يف 
النّح��و الكويفّ؛ لكنّ��ه كان يذكر الكثير من 
المصطلح��ات البصرّي��ة الت��ي له��ا مقابل 
ك��ويفّ، ولم يلتزم بالمصطلحات الكوفّية، 

)3( ينظ��ر: المويف يف النّحو الكويفّ 42، قال: »المفعول 
فيه: هو المس��ّمى حااًل أو صفة، ما فيه الفعل وزمان 
أو م��كان مبه��م، وين��وب عن��ه م��ا دّل علي��ه، نحو: 
ج��اءين زي��د وح��ده، أي: زم��ان انف��راده، وحكم��ه 
حك��م المفع��ول ب��ه... والمفعول في��ه... منصوب 

بالخالف«. 

ا: مصطلحات بصرّية ليس لها مقابل  ثانياً
كوفّي لكّنه استعملها:

الّنتائج:
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كاس��تعماله: اس��م الفاعل، وأهل الكوفة 
يجمعون على أهنم يسّمونه: الفعل الّدائم، 
وكذل��ك اس��تعماله ل�)الح��روف(، وأهل 
واس��تعماله  أدوات،  يس��ّموهنا:  الكوف��ة 
لمصطلح: النّفي، وأهل الكوفة يس��ّمونه: 
الجح��د، أي: ال يمكن أن نق��ول عن هذا 
الكت��اب: إّن��ه يش��تمل عل��ى المصطل��ح 

الكويفّ، ألسباب منها:

   لم يشتمل الكتاب على كّل المصطلحات 
الكوفّية من ناحّية الّتعريفات ومفاهيمها، 
أي: أّنه لم يذكر أبرز المفاهيم التي تدّل 

عليها المصطلحات الكوفّية.

ه��ي  الكت��اب  مصطلح��ات     أغل��ب 
مصطلحات بصرّية، وكأّن الكنغراوّي 
يم��زج بي��ن المصطلح��ات البصرّية و 

المصطلحات الكوفّية.

   ذكر الكنغراوّي مصطلحات بصرّية لها 
مقابالت كوفّية، كاس��تعماله لمصطلح 

اسم الفاعل بداًل من الفعل الّدائم.

بص��رّي  األّول  مصطلحي��ن     اس��تعمل 
واآلخ��ر ك��ويف يف آٍن واح��د، كم��ا هو 
الحال يف اس��تعماله لمصطل��ح الّتمييز 
وه��و مصطل��ح بص��ري، ويقابل��ه م��ن 
المصطلحات الكوفّية: المفّس��ر، وقد 
ج��اء بالمصطلحي��ن يف م��كان واحد، 

وهو أمر غريب. 

   استعمل الكنغراوّي مصطلحات بصرّية 
ليس لها مقابل كويف، ك�)المفعول فيه(.

فمن خالل ما تقّدم يتبّين أن هذا الكتاب 
للمصطلح��ات  مدّون��ة  ع��ّده  يمك��ن  ال 
الكوفّية، وتصّفح فهرست الكتاب يكفيك 

ألن تالحظ ذلك.
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]مخّطط بالمصطلحات الواردة يف الكتاب[
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   القرآن الكريم.

األّول  المؤّســس  الّرؤاســّي  جعفــر     أبــو 

للنّحــو الكويفّ: الّدكتور عبد العال س��الم 
مكرم، مجّلة الّضاّد، الجزء الّثالث، تموز 

1989م.

النّحــو  يف  ومذهبــه  الفــّراء  زكرّيــا     أبــو 

والّلغة: الّدكتور أحم��د مكي األنصارّي، 
مطبوعات المجلس األعلى لرعاية الفنون 

واآلداب، القاهرة - مصر، 1964م.

   األســس الّلغوّية لعلم المصطلح: الّدكتور 

غري��ب  دار  حج��ازي،  فهم��ي  محم��ود 
للّطباعة والنّشر والّتوزيع، القاهرة - مصر.

دار  الّس��ّراج،  اب��ن  النّحــو:  يف     األصــول 

البشير، بيروت - لبنان.

   تــاج الّلغــة وصحــاح العربّيــة: أب��و نص��ر 

الجوه��رّي، المتوّفى س��نة 398 للهجرة، 
تحقيق: مكتب الّتحقيق بدار إحياء الّتراث 
إحي��اء  دار  الخامس��ة،  الّطبع��ة  العرب��ّي، 
الّتراث العربّي، بيروت - لبنان، 2009م.

   جامع البيان عــن تأويل القرآن: محّمد بن 

جرير الّطربّي، المتوّفى سنة 310 للهجرة، 

تحقيق: محّمود شاكر الحرستاينّ، الّطبعة 
األولى، دار إحياء الّتراث العربّي، بيروت 

- لبنان.

   الجامع ألحكام القــرآن: اإلمام القرطبّي، 

الّطبع��ة  للهج��رة،   671 س��نة  المتوّف��ى 
الّثاني��ة، دار الّت��راث العرب��ّي، بي��روت - 

لبنان، 1965م.

   دّرة الغّواص يف أوهام الخواص: أبو القاسم 

الحريرّي، مطبعة الجوائب، 1299ه�.

   ســّر صناعة اإلعراب: ابن جنّي، تحقيق: 

الّسقا وآخرون، القاهرة - مصر، 1954م.

   شــرح الحــدود النّحوّيــة: جم��ال الّدي��ن 

الفاكه��ّي، المتوّف��ى س��نة 972 للهجرة، 
تحقيق: الّدكتور محّمد الطّيب اإلبراهيم، 
دار النّفائ��س، الّطبع��ة األول��ى، بيروت - 

لبنان، 1996م.

   شــرح الّرضي على الكافيــة: رضي الّدين 

األسرتباذّي، تحقيق: يوسف حسن عمر، 
منشورات قار يونس، 1978م.

   شرح القصائد الّسبع الّطوال الجاهلّيات: 

أب��و بك��ر األنب��ارّي، المتوّفى س��نة 328 

قائمة املصادر واملراجع:
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للهج��رة، تحقي��ق: عب��د الّس��الم محّم��د 
ه��ارون، الّطبع��ة الّثاني��ة، دار المع��ارف، 

القاهرة - مصر، 1969م.

   شــرح المفّصــل: اب��ن يعي��ش النّح��وّي، 

المتوّف��ى س��نة 646 للهج��رة، تحقي��ق: 
األس��تاذ الّدكتور إبراهيم محّمد عبد اهلل، 
الّطبعة األولى، دار س��عد الّدين، دمشق - 

سورية، 2013م.

   ضحــى اإلســالم: أحم��د أمي��ن، الّطبع��ة 

الّسابعة، مكتبة النّهضة المصرّية، القاهرة 
- مصر، 1964م.

   الفهرســت: اب��ن النّدي��م، المتوّف��ى س��نة 

380 للهج��رة، تحقيق: الّدكتور يوس��ف 
علي الّطوي��ل، الّطبعة الّثاني��ة، دار الكتب 

العلمّية، بيروت - لبنان، 2002م.

   القاموس المحيط: الفيروزابادّي، المتوّفى 

سنة 817 للهجرة، تحقيق: مكتب تحقيق 
الّتراث يف مؤّسسة الّرسالة، الّطبعة الّثالثة، 
مؤّسسة الّرسالة ناشرون، بيروت - لبنان، 

2009م.

   القطــع واالئتالف: أب��و جعف��ر النّّحاس، 

المتوّف��ى س��نة 338 للهج��رة، تحقي��ق: 
الّدكت��ور أحم��د خّط��اب العم��ر، الّطبعة 

األول��ى، مطبعة العاينّ، بغ��داد - العراق، 
الّطبعة األولى، 1978م. 

   لســان العرب: ابن منظور، المتوّفى س��نة 
711 للهج��رة، تحقيق: أمي��ن محّمد عبد 
الوّهاب ومحّمد الّصادق، الّطبعة الّثالثة، 
دار إحياء الّتراث العربّي، بيروت - لبنان، 

1999م.

ثعل��ب،  العّب��اس  أب��و  ثعلــب:     مجالــس 
المتوّفى سنة 291م، تحقيق: عبد الّسالم 
ه��ارون، دار المع��ارف، القاهرة - مصر، 

1960م.

   مجالس العلمــاء: أبو القاس��م الّزّجاجّي، 
المتوّفى س��نة 337 للهج��رة، تحقيق: عبد 
الّسالم محّمد هارون، الّطبعة الّثالثة، مكتبة 

الخانجي، القاهرة - مصر، 1999م. 

   المدراس النّحوّية: الّدكتور شوقي ضيف، 
المع��ارف،  دار  عش��ر،  الحادي��ة  الّطبع��ة 

القاهرة - مصر، 2008م.

   المــدراس النّحوّيــة: الّدكت��ورة خديج��ة 
الحديث��ّي، الّطبع��ة الّثاني��ة، مطبعة جامعة 

بغداد، بغداد - العراق، 1990م.

   المدارس النّحوّية أسطورة وواقع: الّدكتور 
إبراهيم الّس��امرائّي، الّطبع��ة األولى، دار 

الفكر، عّمان - األردن، 1987م.
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   مدرسة الكوفة ومنهجها يف الّلغة والنّحو: 
الّطبع��ة  المخزوم��ّي،  مه��دي  الّدكت��ور 
الّثالثة، دار الّرائد العربّي، بيروت - لبنان، 

1986م.

   مراتــب النّحوّيين: أب��و الّطي��ب الّلغوّي، 
المتوّف��ى س��نة 351 للهج��رة، تحقي��ق: 
الّطبع��ة  إبراهي��م،  الفض��ل  أب��و  محّم��د 
األول��ى، المكتب��ة العصرّي��ة، بي��روت - 

لبنان، 2002م.

   المصطلــح النّحوّي نشــأته وتطّوره حتى 
أواخــر القــرن الّثالــث الهجــرّي: عوض 
حم��د الق��وزّي، الّطبع��ة األولى، ش��ركة 
الّطباع��ة العربّي��ة الّس��عودّية، الّري��اض - 

المملكة العربّية الّسعودّية، 1981م.

   المصطلحات النّحوّية يف الّتراث النّحوّي 
الحديــث:  االصطــالح  علــم  ضــوء  يف 
الّدكت��ورة إين��اس كم��ال الحدي��دّي، دار 

الوفاء، اإلسكندرية - مصر، 2005م.

   معاين القــرآن: علّي ب��ن حمزة الكس��ائّي، 
المتوّف��ى س��نة 189 للهجرة، أع��اد بناءه: 
الّدكت��ور عيس��ى ش��حاته عيس��ى، دار قباء 
للّطباعة والنّشر، القاهرة - مصر، 1988م.

   معاين القــرآن: أبو زكرّيا الف��ّراء، المتوّفى 
207 للهج��رة، تحقي��ق: أحم��د يوس��ف 
نجايت ومحّمد علي النّّجار، الّطبعة الّثانية، 
الهيئة المصرّية العاّمة للكتاب، القاهرة - 

مصر، 1980م.

   معجم مقاييــس الّلغة: أحم��د بن فارس، 
المتوّفى 395 للهج��رة، تحقيق: الّدكتور 
محّم��د ع��وض مرع��ب واآلنس��ة فاطمة 
محّم��د أصالن، الّطبعة األولى، دار إحياء 
الّتراث العربّي، بيروت - لبنان، 2001م.

   المقتضب: أبو العّباس الم��ربّد، المتوّفى 
س��نة 285 للهجرة، عالم الكتب، بيروت 

- لبنان، 2010م.

   المنطــق: الّش��يخ محّم��د رض��ا المظّفر، 
المتوّف��ى س��نة 1383 للهج��رة، الّطبع��ة 
األولى، مؤّسس��ة األعلمّي للمطبوعات، 

بيروت - لبنان، 2011م.

   المــويف يف النّحــو الكــويفّ: الّس��ّيد ص��در 
الّدي��ن الكنغراوّي، المتوّفى س��نة 1349 
للهج��رة، تحقي��ق: محّمد هبج��ة البيطار، 
الّطبعة الثانية، دار البّينة للّطباعة والنّش��ر، 

دمشق - سورية، 2011م. 
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لقد ش��هد القرن الرابع عشر بزوغ عدٍد 
من نجوم العلم، وأئمة التجديد، ورؤوس 
النهضــة، مــن التراثّيين والباحثيــن الرّواد 
الذيــن كتبــوا وأّلفــوا وحّققــوا وأنجــزوا 
انجــازات علميــة وثقافيــة جّمــة كانــت 
ــا مهمة من أســس الثقافة  ومازالــت أسساً
العراقّية والعربّية اإلسالمّية الراهنة ودافعا 
ومنّبها قويا نحو البحث الجاد والدؤوب.

األعــالم  النجــوم  هــؤالء  مقدمــة  ويف 
األستاذ الكبير العالمة محمد بهجة األثرّي 
، فهو بحاثة يف اللغة العربية والتاريخ 
واألدب، وهــو عالم محقِّق كاتب شــاعر 
أديب من الطراز األول، وقد أشربُت حب 
هذا اإلمام وشــيخه ِمن َقبله اإلمام العالمة 
محمود شــكري اآللوسي لِما اتَّسما به من 

عقيدة صحيحة صافية نقية ومنهج سليم.

د. عماد خليفة الدايني

)1(ملف العدد
العالمة 
محمد 
بهجة 

األثري 
وحياته 
العلمية 
والعملية
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وقد كتبت هذا البحث عنه وهو إن شاء 
اهلل باك��ورة لبحوث أخ��رى عن هذا العلم 
العالمة المصلح، فُعنيت يف هذا المبحث 

بـترجمته ، وفيه مطلبان:

بالعالمــة  التعريــف  األول:     المطلــب 
محمد بهجة األثري.

   المطلب الثاين: حياته العلمية والعملية.

وعند الكتابة على علم من أعالم األمة، 
 ، كالعالم��ة محم��د هبجة األث��ري
فلي��س القص��د هو الس��رد القصص��ي، أو 
الوق��وف عل��ى أح��داث عاب��رة يف حياته، 
م، ومعرفة ما نفَع  ب��ل ألخذ العربة مما ق��دَّ
به األم��ة، فالعالم��ة محمد هبج��ة األثري 
 يمثل مش��روًعا إصالحًي��ا تنموًيا، 
ومش��روَع هنض��ٍة إس��المية مدني��ة علمي��ة 
أثرية، فيجب أن ندرس أفكاره، وأعماله، 
ومش��اريعه، يف ضوء مشروعه اإلصالحي 
الكبي��ر، وبخاص��ة أنن��ا يف عه��د نفتقر إلى 
أبس��ط مقومات اإلص��الح، فلعلن��ا نأخذ 
العرب من مسيرة هذا اإلمام العلم يف طريقة 
إصالح��ه العلم��ي والدين��ي والمجتمعي 
بفكره وقلمه وأدبه، ووظائفه، ومؤتمراته، 

فلم يحم��ل بندقية وال س��يًفا، لك��نَّ آثاره 
وتأثي��ره  الب��الد،  أرج��اء  ��ت  عمَّ الطيب��ة 
واض��ح بيِّن يف مجتمعه خاص��ة، ويف بالد 

المسلمين عامة.

وإين أقّدم ه��ذا البحث هدّية نضرة إلى 
طالب العلم ومحّبي رجال العلم، ووفاًء 
للعالم الفّذ، والجهبذ النحرير، والمصلح 
الخبي��ر، العالم��ة محّم��د هبج��ة األث��رّي 
 ال��ذي كثيًرا ما غم��ط حّقه وأغفل 
ذكره، عرفاًنا لجميل أدبه، وعظيم جهده، 

يف خدمة دينه وأمته وبلده.

وأسأل اهلل تعالى أن يجعل عملي هذا 
ا لوجهه الكريم،   خالصاً

وأن ينفع به.

واهلل ولي التوفيق.
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والعالمــة محمــد بهجة األثــري ووالده 
األفنــدي محمــود بغداديان كاِلهمــا والدةاً 
، وعائلتــه معروفــة يف التجــارة ولها  ونشــأةاً
أمالك كثيرة يف العراق كانت تتاجر بالخيول، 

ا من ملكية الخانات يف بغداد. وتدير عدداً

   ولد العالمة محمد هبجة األثرّي
يف )23- جمادى األولى من عام: 1320ه�  

= الموافق  28 - 9 -1902م(.

ووالدت��ه كانت يف محلة جديد حس��ن 
باشا يف جانب الرصافة من بغداد، وكانت 
أحس��ن أحياء بغ��داد، على مقرب��ة من هنر 
دجلة ومن المدرسة المستنصرية العباسّية 
المعروف��ة يف ال��رتاث العربّي اإلس��المّي، 
تحيط ب��ه المس��اجد الك��ربى والدواوين 
التج��ارة  وأس��واق  للحكوم��ة  الرئيس��ة 
وخاناهت��ا الكبيرة، فنشــأ فيها عل��ى التعلم 
والتق��وى، ومــارس التجارة والفروســّية، 

ا: مولده ونشأته:  ثانياً

املطلب األول: التعريف بالعالمة محمد بهجة األثري

هو محمد بهجة بن محمود بن عبد القادر بن أحمد بن محمود، وهم أس��رة عربي�ة أصيلة 
من ديار بكر بن وائل، وأمه تركماني�ة من مدين�ة كركوك، وقد تعلم الرتكية منها وأتقنها.

: اسمه ونسبه )1(: أوالاً

)1( مصادر ترجمته:
   ترجمة األثري بقلمه، المجمع العلمي العراقي.

  كت��اب البغدادي��ون أخبارهم ومجالس��هم، تأليف 
إبراهي��م عب��د الغن��ي الدروب��ي، مطبع��ة الرابطة، 

بغداد، 1958م، ص250.
   األس��تاذ محمد هبجة األثرّي، د. يوسف عّز الدين، 
مجل��ة المجم��ع العلمي العراق��ّي، المجلد الس��ابع 
 - 1421ه���  ع��ام:  الثال��ث،  الج��زء  واألربع��ون، 

2000م.

   مجل��ة الم��ورد، عدد خ��اص عن العالم��ة محمد 
هبجة األثري.

   محم��د هبجة األثري باح��ث تراثي عراق��ي رائد، 
عبد األمير المؤمن، بحث منشور يف الشابكة.

   تقري��ر وثائق��ي عنه بعن��وان: »راهب اللغ��ة«، قناة 
الشرقية الفضائية.

   تقرير وثائقي عنه بعن��وان: »محمد هبجة األثري« 
يف جزأين، قناة عين على الرتاث اإللكرتونية.
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دخــل الرشــيدية العســكرية فلــم يتحّمل 
التدريب العسكري لضعف بنيته، فأمضى 
دور النقاهة يف محكمة االستئناف يتدرب 
علــى اإلنشــاء التركــّي، وتــرك الوظيفــة 
ليتفّرغ للتخّصص يف العربّية وعلومها )1(.

العالمــة األثــرّي   عربــي األصل 
والــوالء،  واالنتمــاء  والــدم  والفصــل 
وكانــت عائلتهم تقطن  ديــار بكر بن وائل، 
وهاجــر جــده األعلــى منهــا إلــى أربيل يف 
شــمال العراق، على إثــر خصومة مع والي 
البلد، وضاقــت هذه المدينــة الصغيرة عن 
مطامحــه، فرحل مــن أربيل إلى بغــداد)2(، 
واســتقّر بهــا إلــى أن لبَّــى داعــي رّبــه إلى 
منّيتــه ، وأس��رة األث��رّي   من 
أس��ر بغداد الغنّية، ووالده م��ن تجار بغداد 
الكبار، وشملت تجارة والده التي توسعت 
المتاجرة بالخيول الجياد يرسلها الى الهند.

)1( ينظر: محمد هبجة األثري باحث تراثي عراقي رائد، 
عبد األمير المؤمن، بحث منشور على الشابكة.

)2( ينظ��ر: إتح��اف األمجاد فيما يصح به االستش��هاد، 
محمود شكري اآللوس��ي، تحقيق عدنان الدوري: 

16، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 1402 - 1982م.

تــزوج العالمــة محمــد بهجــة األثري 
من سيدة رفيعة النســب وشريفة الحسب 
دمشــقية البلــد وهي الســيدة شــهيرة بنت 
محمــد توفيق بن الباشــا نظيــف، وجدها 
هــذا نظيــف كان والياًــا علــى ســورية يف 
الحكــم العثمــاين وواليتــه قصيــرة كانت 

عشرين شهرا، وتويف عام: 1896م.

ويذكر زوجته يف قصيدته »لَِم ُتشنَأ األنَثى« 
التي نظمها البنته زينب، فيقول لها)3(:

َها  ِت فِْي َمَعالَِي اْلَحَسِبَيــا بِنْــَت َخْيــَر األُمَّ
َما ِبَأْلِقــْي َلَها َعَلــى الزَّ ــَؤدَّ ــُم اْل َطــاَعــَة  ِن   
َغِبَوْاْســَتِمِعْي لِنُْصِحَهــا  َتْلَقــْي َكرِْيــَم الرَّ
بَِهــا اْلبِــرَّ  َفاْلبِــرُّ َخْيُر َمْكَســِبوَأْكثِــرِْي   

ويذكر نجله األســتاذ يســار األثري أنَّ 
والــده لم يــر والدته الســيدة شــهيرة  قبل 
الزواج، وإنمــا زارت بغــداد وُوصفت له 
فتقدم لها وتزوجها يف بغداد وعاشــت معه 
يف بغداد إلى أن توفيت  يف بغداد)4(.

)3( ديوان مالحم وأزهار: 387.
)4( من تقرير وثائقي أعدته قناة الشرقية، بعنوان: راهب 

اللغة .

ا: أصله: ثالثاً

ا: أسرته: رابعاً
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وقــد رزق منهــا بســبعة أوالد: أربعــة 
أبناء، وثالث بنات، وهم)1(:

1-  األستاذ زاهر األثري وهو ابنهما البكر، 
وقد تويف  سنة )2011(، وُدفن 

بدمشق.

2-  مخلد األثري عاش تسعة أشهر فقط، 
جعله اهلل فرطا لوالديه وشفيعا مجابا، 

وثّقل به موازينهما.

3- األستاذ سناء األثري.

4- األستاذة نهى األثرية.

5-  األســتاذة زينــب األثريــة، وهــي التي 
رزق فيها وهو معتقــل الفاو فنظم لها 
قصيــدة فريدة من درر الشــعر العربي 
اإلســالمي، وهــي قصيــدة »لم ُتشــنَُأ 

األنثى« إذ قال فيها )2(:

ــِب َوَرحِّ بَِهــا  ــْل  َحِب َأهِّ الرُّ َجَماُل  َفْهَي 

ـــَسـْلَوى َوبِْشُر الطََّرِبُرْؤَيُتَها اْلَفْرَحُة َوالْســــ

بِاْلــــ اْلَمنْــِزِل  ــِبَزائِنَــُة  ــَحــبُّ ـــاِس َوالــتَّ ـــنَ إِْي

َمْوكِِب أيَّاَن َتْخطِــْر َيْخطِرِ النْـ يف  ــِه  بِ ــنُـْوُر 

)1( من تقرير وثائقي أعدته قناة الشرقية، بعنوان: راهب 
اللغة .

)2( ديوان مالحم وأزهار: 384 - 385.

ــٌة ــْوَم ــُص ــْع ـــَئـــٌة َم َنبِْيَبـــرِْي ُطــْهــرِ  يف  ــَرُح  ــْم َت

ــُرْو َضى يف اْلَمْلَعِبِهــَي النَِّعْيــُم َوالسُّ ُر َوالرِّ

إَذا اْلــَوْرُد  َشــَذا  ُحِبَوِهَي  السُّ بَِساِرْي  ُطلَّ 

ويذكر إخوانها األكبر منها زاهر وسناء 
ونهى عدا مخلد ألنه تويف، فيقول)3(:

»َســنَا« إَِلــى  ــْيَتَحبَّبِــْي  ــبِ ــبَّ ــَح ــرٍ« َت َو»َزاِه  
بَِما »ُنَهــْى«   َتْقِضْي ُحُقْوُق النََّسِبَوَجاِمِلْي 

وتوفيــت  عــام )2019م(، أي 
قبل عامين من كتابة هذه الترجمة.

6-  األستاذة عالية األثرية، وال تزال تعيش 
بفضــل اهلل -طيــب اهلل حياتها-، وقد 
ا كتبته منذ ثالثة أيام يف  قرأت لها تعليقاً
  صفحة والدها العالمة األثري
عــن المناقضــات بينه وبيــن معروف 
عبــد الغني الرصــايف بســبب مواقف 
الرصايف من بعض التعاليم اإلســالمية 

ودعوته إلى السفور.

7-  األستاذ يســار األثري، وقد راسلته يف 
كتابة هذه الترجمة فأفادين بمعلومات 
قيمة جزاه اهلل خيرا. ولألســتاذ يســار 
أوالد وأحفــاد ظهر منهم يف تســجيل 

)3( ديوان مالحم وأزهار: 387.
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الترجمة الوثائقي ابناه محمد وفيصل، 
وبنتاه ملــك ونور، وحفيــداه من ابنته 

ملك: يوسف وسارة.

اشــتهر بلقب األثرّي  وهو نسبة 
إلى أثر الرســول ملسو هيلع هللا ىلص واألثر يعني السنّة)1(، 
ويف ذلك يقــول: »واِلْنتحالي لقب األثري 
نســبة إلى أثر الرســول  منذ 
أول نشــأتي العلمية، إشارة إلى عزويف عن 
االنتســاب إلى المدن أو العشائر، وتعلقي 
باإلســالم الصحيــح، ونبيه المعظــم«)2(، 
فهو يتســمى باألثري لتمســكه باإلســالم 
الصحيح ورســوله الكريم ســيدنا محمد 
ملسو هيلع هللا ىلص ولهــذه النســبة حادثة طريفــة وهي أّن 
العالمــة األثــرّي  درس على شــيخه علي 
عالء الدين اآللوسي كتاب »مراقي الفالح 
شــرح متــن نــور اإليضــاح« وهــو كتاب 
يف الفقــه الحنفــي، ألفه: حســن بــن عمار 
بــن علــي الشــرنباللي المصــري الحنفي 
)المتــوىف: 1069هـــ(، وهو علــى طريقة 
مقلدة المذاهب ومتعصبيهم، فلم يعجب 

)1( ينظر: ديوان مالحم وأزهار: 387.
)2( ترجمة األستاذ محمد هبجة األثري: 4 .

الطالب محمد بهجة بشــرح هذا الكتاب، 
بســبب عبــارة قبيحــة تنبــئ عــن تعصب 
مقيــت ذكرهــا صاحــب الكتــاب، وهي: 
»إنــك إذا عجنت عجيناًا بماء، ثم تبين لك 
أنه نجس، فلك أن تطرح هذا العجين إلى 
الكلب، أو تبيعه إلى...«)3(، فوقع الطالب 
الشاب بدهش غريب، وقال ألستاذه علي 
عــالء الدين اآللوســي: أســتاذي مــا هذا 
القول؟ ثــم دهش مرة أخرى عندما قال له 
أستاذه ماذا تريد؟ فأجابه: أريد دين رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أريد أن أقرأ علم الحديث، والفقه 

الحقيقي.

فقال له أستاذه: أنت أثري إذن.

فسأَل أستاَذه: ما األثري؟

 فقــال لــه أســتاذه: هــو الذي يتبــع أثر 
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. ومعنى أثره أي: سنَّته ملسو هيلع هللا ىلص 

فيسمى باألثرّي)4(.

)3( تنبي��ه: هذه العب��ارة غير موج��ودة يف الكتاب اليوم، 
فلعل��ه ت��م تصحيحها، أو حذفه��ا. فالحمد هلل الذي 
أذه��ب ع��ن كثي��ر م��ن المس��لمين ُعبِّيَّ��ة التعصب. 

ونسأله أن يذهبها عن جميع المسلمين.
)4( ينظ��ر: مجل��ة الم��ورد- ع��دد خاص ع��ن العالمة 
األثري: المجل��د الرابع والعش��رون- العدد الثاين، 

عام: 1417 ه�– 1996 م�: 16 .

ا: لقبه: خامساً
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فلزمه هذا اللقب من حينها وصار جزءا 
من هويته وكنيته، وبقي  له لقبا ونسبا طيلة 
حياته وبعد مماته، ويدخل التاريخ وعالم 

الخالدين بهذا اللقب.

األثــري  المنهــج  بهــذا  فخــر  وقــد 
واالنتســاب إليه بصوت مجلجل ندي يف 

:)1(  شعره فقال

إذا اعتــاد همَس القوِل يف الحقِّ شــاعٌر      
ِد فإنَّني غيَر الجهرِ لم أتعوَّ

بَِحْســبِي أنِّي يف اعتقادي مســلٌم

وأنِّي بخير الَخلِق بالُخْلِق مهتدي

ين إْن فاتني َهْدُي َمذَهٍب وما ضرَّ

محمــِد بالنبــيِّ  َهْديِــي  كان  إذا 

:)2(  وكذلك يف قوله
أال ليت أقطاب الضاللة فكرت

وليت اعتصاب الجهل ما ثار يعتدي

إذن الســتحالت هذه الناس أمةاً

تديــن لناموس الرســول المجدِد

  ثم يقول يصف حال الســلف
وبركة اتباعهم ســنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وما آل إليه 

)1( ديوانه: 76 .
)2( ديوانه: 74 – 75 .

حالنــا اليوم بســبب التعصــب والتفرق يف 
المذاهب )3(:

رعوه، فدان الدهر يف ذل خادم
وملنا، فصال الدهر يف عز سيِِّد

وعاشوا جميعا والصفاء طرافهم
وعشــنا فــرادى والعــداء بمقعِد

ــد موحَّ فديــن  أمرانــا:  تبايــن 
ــِد ــُب تــفــرقــنــا فــيــه مـــذاهـــُب أع

ةاً وأربت على فوضى المذاهب ضلَّ
سياسات أحزاب عن الحق ُحيَِّد

فعدنــا ونحــن األكثــرون أذلــة
إلى الضيم نزجى كالذلول المعبَِّد

ورثنــا أقاليــم البــالد فُضيِّعــت
ِد فنحــن فيهــا يف غربــة المتشــرِّ

أال ال أرانــا يجمع الدهر شــملنا
ونحن ِشظاٌظ بالضالالت نقتدي

ا كاختالف مذاهب ولــم أَر شــرًّ
ومن تحتها ثوب السياسة ترتدي

فإن كنت شهما أيها المصلح الذي
يجاهد، فاقبر كل ُخْلٍف بَِمْلَحِد

وقال أيضا يمجد السنة واتباعها )4(:
ومــْن يكْن برســول اهلل مؤتســياًا

لــم توهــِه مــن عــدو اهلل ضــّراُء

)3( ديوانه: 75 - 76.
)4( ديوانه: 227.
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سادسا: أبرز من كتبوا عن العالمة محمد بهجة األثرّي:

 : ِمن أبرز َمن كتب عن العالمة األثرّي

مدك��ور  إبراهي��م  الدكت��ور  1-  العالم��ة 
رئي��س مجمع اللغة العربية يف القاهرة 

يف كتابه الموسوم »مع الخالدين«.

2-  الشاعر المصرّي الكبير عزيز أباظة.

3-  الدكت��ور أحم��د مطل��وب أمي��ن عام 
المجمع العلمي العراقي.

4- العالمة عبد القادر المغربي.

5- العالمة محمد كرد علي.

6- الكاتب العربي أنور الجندي.

7- أدهم الجندي.

8- صالح السهروردي.

9- رؤوف الواعظ.

10- عبد اهلل الجبوري.

11- الدكتور عدنان الخطيب.

12- محمد مهدي عالم.

13- الباحث العراقي حميد المطبعي. 

14-  غيره��م الكثي��ر م��ن أع��الم الفك��ر 
واألدب، كمــا كتبت عنــه أكثر من 

رسالة جامعية)1(.

)1(

)1( معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة : 2000م، كامل الجبوري : 5 / 173 .

يقول العالمــة محمد بهجة األثري: 
»تفتحت على البحث والتأليف والكتابة 
والتحقيق والنشر منذ بداية إقبالي على 
الدراســات العربية واإلســالمية يف سن 
اليفاعة، ولمــا قرأت علما مــن العلوم 
دون أن أؤلــف فيــه، وأعلــق عليه، فقد 

خلقــت مياال إلــى تعرف األشــياء أمد 
بصــري وفكــر إلى مــا دنا منــي، وبعد 
فطــرة وغريزة وحرص على اكتســاب 
العلــم، والمعرفة يف أي لــون، ومن أي 
شــيء أســتطيعه مع الميل إلــى العمل 

والتطبيق«. 
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قال نجله األســتاذ يســار األثري: أكثر 
الكتــب الذي شــغله هــو تحقيقــه لكتاب 
واســتغرق  لإلدريســي،  المشــتاق  نزهــة 

العمل به ما يقرب سبعة عشر عاما.

وكتــب أكثر من خمســة آلــف ورقة ال 
زالــت كلها موجــودة وهلل الحمــد جاهزة 
للطبع والنشــر بإذن اهلل تعالى حينما يحين 

وقتها. 

تــويف األســتاذ األثــرّي   مودعا 
دنياه يف يوم الســبت الرابــع من ذي القعدة 
عام: 1416 الموافق: الثاين والعشرين من 
آذار )عــام: 1996م( يف بغــداد ودفن فيها 
  تعالــى، بع��د عمر حاف��ل بالعطاء 

واإلنج��از، واإلص��الح، وحم��ل هم��وم 
األم��ة وقضاياه��ا، وخدمة فري��دة لألدب 
الرصي��ن، وخدم��ة لغ��ة الق��رآن والثقاف��ة 
الهادف��ة لم��ا يقرب م��ن القرن م��ن الزمن 
ه��و أصعب ق��رن ش��هدته األّم��ة بأحداثه 
الجس��ام وفتنه العظ��ام. وبعد وفاته أصدر 
المجمع العلمي كتابا يف تكريمه واإلشادة 

بجهوده)1(. 

وقد قــال وكأنه يرثي نفســه: » الموت 
نقلــة من دار إلى دار، وعودة هذا الجســم 
الترابــي إلــى التــراب، أمــا الــروح التــي 
تقمصتــه فتبقى حية خالدة بمــا قدمته من 
عمل صالح، وأنا إنسان قامت حياتي منذ 
النشــأة على الدرس، والنظــر، والتأمل يف 
سلســلة متصلة الحلقات؛ لذلك فإنَّ عقل 

اإلنسان باق بما استطرف من أفكار«.

:  سابعا: وفاته

)1(

)1( ينظر: ديوان األثري: 2 / 113 .
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المحطــة الثانيــة وتعــدُّ المحطة األهم 
يف حياة األثــري، وكانت منــذ تعرفه على 

اإلمامين العالمين اآللوسيين: 

الســيد علــي عــالء الديــن اآللوســي 
الحســيني وهــو الذي أطلق لقــب األثري 

على الطالب محمد بهجة.

وابــن عمــه الســيد محمــود شــكري 
أســتاذا  كان  وقــد  الحســيني،  اآللوســي 
بينهــم  ومــن  العراقيــة،  الثقافــة  ألجيــال 
معــروف عبــد الغنــي الرصــايف، ومحمد 
بهجــة األثري نفســه، وفتح لــه يف البحث 
الشــرعي طرقــا فرعية أخــرى يف مختلف 
حقــول الثقافة والمعرفــة يف األدب والفن 

والتاريخ والجغرافية وغيرها.

تعليمــه    األثــرّي  العالمــة  بــدأ 
القــراءة والكتابــة يف إحــدى كتاتيبها فأتم 
ا يف السادســة  قــراءة القــرآن تلقيناًا وتجويداً
من عمره، ثم أنهى الدراســة االبتدائية، ثّم 
درس اللغة العربية وعلومها واألدب لمّدة 
عام واحــد يف ثانوية التفضيــل األهلّية، ثم 
توجه يف سن مبّكرة إلى تعليم اللغة العربّية 
وآدابها وعلوم الشــريعة اإلسالمّية على يد 
مجموعة من جّلة العلماء ثّم أكمل تعليمه 
يف المــدارس النظاميــة فدرس بالمدرســة 
آذار  1336هـــ-  عــام:  حتــى  الســلطانية 
1917م، وكان حاد الذكاء سريع الحافظة 
ا إلى اكتســاب مزيد مــن العلم فتعلم  تواقاً

ثانيا: طلبه للعلم وإجازاته العلمّية:

املطلب الثاني: حياة العالمة محمد بهجة األثري العلمية والعملية:

املحطة األوىل: بدأ العالمة األثري حياته ابًن�ا ألسرة ثرية مرموقة تعمل بالتجارة والعقارات 
يف بغداد، ونشأ يتعلم الرتكية، فالفارسية، ثم اإلجنلزيية والفرنسية، فطلب منه والده ذات 
يوم أن يقرأ له صحيفة عراقية كانت لديه، لكنه تلعثم، ولم يس��تطع القراءة، فهذه احلادثة 
أدت إىل ردة فع��ل عنيفة دعته إىل أن يتعلم العربي�ة، فكانت هذه احلادثة نقطة حتول أوىل يف 

حياته، فراح يتعلم العربي�ة ويتقنها، ويقرؤها، ويتضلع بها، حىت غدا فيها إماما ُمْبِدعا.

أوال: محطات التحول في حياته:
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اللغات: التركية والفرنسية واإلنجليزية)1(.

وأه��ّم م��ا أثر يف حي��اة العالم��ة األثرّي 
  بعد س��المة الفطرة وس��المة البيئة 
التي نش��أ فيها، هو تتلم��ذه على يد علمين 
من أع��الم األدب واللغ��ة العربّية والعلوم 
الشرعّية يف بغداد، فالزم الشيخ العالمة علي 
ع��الء الدين اآللوس��ي وكان يومئٍذ قاضي 
بغ��داد، وق��رأ علي��ه المجموع��ة الصرفية، 
وكت��اب نزه��ة الط��رف يف عل��م الص��رف 
للمي��داين، وق��رأ علي��ه يف األدب مقامات 
أبي الثناء اآللوس��ي وغيرها من كتب اللغة 
واألدب والفق��ه، ث��مَّ قصد العالمة الس��يد 
محم��ود ش��كري اآللوس��ي وكان يومئ��ٍذ 
عضًوا يف المجمع العلمي العربي بدمشق، 
فالزم��ه مالزم��ة تاّم��ة أرب��ع س��نوات إلى 
م��رض موته، فقرأ علي��ه يف العربية البالغة 
والنحو والعروض والقوايف وعلم الوضع 
والفرائض والحديث واألنساب والمنطق 
والمواري��ث وتاريخ العرب قبل اإلس��الم 
مــن  فــكان  والمناظ��رة،  البح��ث  وآداب 
أفذاذ علماء العراق الذيــن نبغوا بعلومهم 
وآدابهم حتــى ذاع صيتهم، وأخذ إجازات 

)1( ينظر: محمد هبجة األثري باحث تراثي عراقي رائد.

العلم واألدب والخّط من العالمتين الشيخ 
محمود شكري اآللوسي)2( المتوفَّى )عام: 
1923م( فتأّثــر به وأخذ عنــه اتجاهاته يف 
البحــث والتأليف، والشــيخ القاضي علي 

عالء الدين اآللوسي)3(. 

)2( ه��و جم��ال الدي��ن أب��و المعال��ي محمود ش��كري 
ب��ن عب��د اهلل هباء الدين ب��ن أبي الثناء ش��هاب الدين 
محمود الحس��يني اآللوس��ي البغدادي، من سادات 
آل البيت، ولد يف رمضان 1273ه�، وجده صاحب 
التفس��ير الش��هير »روح المعاين«، تأثر بمؤلفات ابن 
تيمي��ة وتلميذه اب��ن القي��م، وإلى ذلك أش��ار كامل 
الرافع��ي بقوله: )لم أَر أحًدا يقدر مؤلفات ابن تيمية 
واب��ن القي��م قدرهما مثلهم��ا( أي محمود ش��كري 

وابن عمه علي اآللوسي.
)3( ه��و علي عالء الدي��ن بن اإلمام نعم��ان خير الدين 
ب��ن اإلمام محم��ود أبي الثناء اآللوس��ي، ولد يف : 6  
ش��عبان 1277، وهو مؤرخ، نح��وي، ناظم، تتلمذ 
على أبيه وابن عمه السيد محمود شكري، ثم درس 
على إسماعيل الموصلي، وتخرج بمدرسة القضاة 
بالقسطنطينية، وولي القضاء يف عدة مدن يف العراق 
وخارج��ه، وأرس��له أبوه إل��ى ملك هبوب��ال صديق 
حس��ن خان، لطبع كتب��ه وكتب جده أب��ي الثناء، ثم 
ولي التدريس بمدرس��ة مرجان بع��د وفاة والده، ثم 
يف جامع الش��يخ صن��دل، وتخرج ب��ه كثيرون، تويف 
ببغ��داد رحم��ه اهلل تعال��ى ليل��ة الس��بت: 8 جمادى 

األولى 1340، بمرض الفالج.  
ينظ��ر: ال��در المنتث��ر يف رج��ال الق��رن الثاين عش��ر   
والثال��ث عش��ر، الحاج علي عالء الدي��ن بن نعمان 
خي��ر الدي��ن اآللوس��ي : 49، نق��اًل ع��ن: إتح��اف 
األمجاد : 14 - 15، ومعجم المؤلفين: 7/ 254.
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ودرس على يد علماء بغداد يف عصره، 
ومــن العلمــاء الذيــن تأثــر بهــم العالمــة 
نعمان خير الدين اآللوسي المتوفَّى )عام: 

1340م(.

وبــرع يف فــّن الخــط على قاعــدة نس 
تعليــق، وكان خطــه أشــبه بخــط أســتاذه 
الرســم  يف  اآللوســي  شــكري  محمــود 
والضبــط، وله نماذج من خطه يف المجمع 
العلمــي العراقي، وقد خــط وكتب كثيرا 
مــن الكتــب لنفســه وألســتاذه )1(، وتأثــر 
بشــخصيتين بارزتيــن يف الخــط العربــي 
مــن العصــر العباســي، األول هــو الوزير 
ابــن مقلة، والثاين هو ابــن البواب، والذي 
يوصف بأنه قلم اهلل يف أرضه؛ لشدة حسن 
خطــه وجودتــه، واهتمام العالمــة محمد 
بهجة األثري  دفعــه لترجمة كتاب 

عن ابن البواب.

بهجــة  محمــد  العالمــة  ينقطــع  ولــم 
األثري عن العلم والتحصيل إلى أخريات 
حياته ، إذ قال عن نفســه: »يراودين 
إحســاس دائــم ال يــكاد يفارقنــي، بأين ما 
زلــت يف البدايــة، وكنت كلمــا توغلت يف 

)1( ينظر: محمد هبجة األثري باحث تراثي عراقي رائد.

البحــث والــدرس أخرج بنتيجــة واحدة: 
هي ضرورة التعمق والتوسع واالستقصاء 
يف جوانــب المعرفــة، وكلمــا تقــدم بــي 
العمر وكثرت دراســاتي شعرت أنني أمام 
بحر ليس لــه حدود، وأنني مــا زلت على 
الســاحل، أنا طالب علــم، وطالب العلم 

نهم ال يشبع«)2(.

عل��ى  في��ه يف حرص��ه  اتص��ف  ومم��ا 
تحصيل المعلومة تسجيله للفوائد، فكان 
 يحمل دائما ورقة وقلم، فيخرجها 
فج��أة ويكت��ب م��ا يج��ول يف ذهن��ه، م��ن 
ذكريات وملحوظات وخواطر وأش��عار، 
وأش��ياء كثي��رة، وه��ذه س��جية كل طالب 
علم مجتهد، أن يكون عنده تقييد للفوائد 
واألف��كار والخواط��ر، حت��ى يحفظها من 
النس��يان، وقد صارت هذه الس��جية س��نة 
متبع��ة لطالب العلم من��ذ القرون األولى، 

فقال القائل:

قيــد والكتابــة  صيــد  العلــم 
قيِّــد صيــدك بالحبــال الواثقة

تصيد أن  ــســفــاهــة  ال فــمــن 
ـــدعـــهـــا طــالــقــة غــــزالــــة وت

)2( مجلة المورد، عدد خاص عن العالمة األثري: 1 .
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منهــج  علــى  المعتقــد  ســلفي  كان 
شــيخه العالمة محمود شــكري اآللوسي 
رحمهمــا اهلل تعالــى، والعقيــدة الســلفية 
هي العقيدة التي تتبــع الدليل من كالم اهلل 
تعالــى وكالم رســوله ملسو هيلع هللا ىلص، بفهم الســلف 
الصالح رضــي اهلل عـنهم وأرضاهم، وهم 
الصحابة، وتنبذ األهــواء والبدع والتفرق 

والتقليد والتعصب.

وقد أوضح هذا يف مواضع من شــعره، 
منها قوله )1(:

ودلَّ بآثــار الوجــود ُنهى الورى
ِد على موجٍدعــن كل نقص مَبعَّ

وقام علــى التوحيــد حائط دينه
ِد مــبــدَّ ــلَّ  ك بالتوحيد  ــع  فــَجــمَّ

وقــال موضحــا النهــج الــذي ينبغــي 
التمسك به على كل مسلم )2(:

دســتورك الفرقــان، أمــا وعظــُه
ُد فهــدى، وأمــا حكمــه فمســدَّ

عــاٍل علــى األهــواء، ال متملٍِّق
ُد يتمــرَّ ــف  متعسِّ وال  أحــدا، 

)1( ديوانه: 70.

)2( ديوانه: 78.

الصافيــة،  الصحيحــة  عقيدتــه  ولعــل 
ومنهجــه المســتقيم الســديد كانا ســببا يف 
تعمــد إخمال ذكره، وإبعاد نشــاطه ونتاجه 
يف  ســواء  الدارســين  أنظــار  عــن  األدبــي 
مناهج التعليم يف وزارتــي التربية والتعليم، 
والتعليــم العالــي والبحث العلمــي، أو يف 
ميدان الثقافة، والمنتديات األدبية، فال يكاد 
يعرفــه إال نخبــة مــن خــواص المتعلمين، 
والباحثيــن، يق��ول المفكر العراقي حس��ن 
العل��وي ع��ن منهج األث��رّي : » هذا 
الرج��ل أغفله القومّيون ألّنُه لم يكن قومًيا، 
ألنَّه كان يأخذ بالعروبة واإلس��الم، وأغفله 
الش��يوعيون؛ ألنَّه كان يعترب يميني، وأغفله 
أهل الحداثة؛ ألنه يعترب من أهل المدرس��ة 
الكالس��يكية التقليدي��ة، ف��ال توجد جهة يف 
العراق سياس��ية، أو ثقافية ذات مصلحة يف 
الرجل، المصلحة اآلن بدأت أهمية الرجل 
بع��د أن اكتش��ف التي��ار القوم��ي أن موقفه 
الحاّد من اإلس��الم ل��م يكن صائب��ا، وبعد 
أن اكتش��فنا نحن أنَّ بإمكانن��ا أن نقدم تيارا 
عربي��ا، وليس تيارا قومي��ا، فال يرفض؛ ألن 

الرجل لم يكن قوميا، بل كان عربيا«)3(.

)3( من تقرير وثائقي أعدته قناة الشرقية، بعنوان: راهب 
اللغة .

ا: عقيدته: ثالثاً
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لكنه يبقى بال منازع وال شــك علم 
رائــد مــن أكبــر رواد النهضــة العربية 
الذيــن  الحديثــة وقادتهــا وموجهيهــا 
كانوا يهدفون إلى نهضة عربية إسالمية 
تنتشــل األمة مــن الضعــف والضياع، 
فغايتهم هي: »األمة العربية اإلســالمية 
الســمات  المتقدمة، فمن  المتحضــرة 
المعرفية لهذا الخضم المعريف الواسع 
تبرز كذلك إسهاماته يف تنشئة أجيال من 
الثقافة العراقية المعاصرة، فهو يعد إلى 
جانب ســاطع الحصري رائدا أساسيا 
يف وضع المناهج الدراســية الحديثة يف 
العراق من خــالل عمله يف لجنة وضع 

المناهج يف وزارة المعارف«)1(.

1- التواضع:

سمة بارزة وخلق نبيل اتسم به العالمة 
األث��ري ، والح��ق يق��ال أن أغلب 
رموز بغ��داد وعلماءها س��متهم التواضع 
من غي��ر ضع��ف وال ذلة فق��د كان اإلمام 

)1( من تقرير وثائقي أعدته قناة الشرقية، بعنوان: راهب 
اللغة .

أحمد بن حنبل  مثاال يف التواضع، 
وكذلك ش��يخه محمود شكري اآللوسي 
، وال يزال إل��ى اليوم فضالء بغداد 
ال يدانيهم أح��د يف التواضع، أذكر يف هذا 
المقام أًخا فاضاًل وأستاًذا وشيًخا وعالًما 
وه��و عم��ار الخطي��ب أب��و عبدالوه��اب 
عرفته قبل أكثر من عشرين عاما من أبسط 
الناس ومن أكرمهم بربه وجوده وخلقه ال 
يرد س��ائال وال محتاجا، بابتسامة وبساطة 
وبشاش��ة، ول��ي مع��ه مواقف طيب��ة جمة، 
ول��ه علي أي��اد ال توفيها األن��ام، ولم يقل 
يوما مفتخرا بش��يء حتى أنني قبل أسبوع 
فق��ط علمت أن والده عادل الخطيب كان 
وزي��را يف العهد الملكي ثم وزيرا يف العهد 
الجمه��وري ومن لجن��ة كتابة الدس��تور، 

وهو لم يذكر ذلك طيلة هذه المدة.

نعود إلى العالم��ة محمد هبجة األثري 
بغ��داد  أس��ر  م��ن  ه��ي  فأس��رته   
المرموق��ة، وق��د عاص��ر ه��و حكوم��ات 
الع��راق للعهود الماضي��ة عثمانية وملكية 
وجمهوري��ة، وزار معظ��م ال��دول العربية 
والتقى بقادهتا وعلمائها وله مكانة س��امية 
يف كل بل��د يدخله، ولم يفتخر بش��يء من 

ا: صفاته وسجاياه: رابعاً
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ذلك يف كالمه وال يف ش��عره، وال علم هذا 
م��ن واقف��ه، وإنم��ا كان من أبس��ط الناس 

وأقرهبم من الجميع.

فرحم��ه اهلل وأعل��ى درجت��ه واخلفه يف 
عقبه خير ما أخلف الصالحين من عباده.

2- كرثة تالوة القرآن الكريم:

تعلق األثري منذ نشأته بالقرآن الكريم، 
وتعلمه وتالوته، ف��كان منهله األول الذي 
ال ينضب، ويظهر ذلك جليا يف أدبه ش��عرا 
ونثرا، فإذا طالعنا ديوانه وجدنا يزخر باألثر 
القرآين، وال تكاد تخلو قصيدة، أو مقطوعة 
من اقتب��اس قرآين، لفظ��ي أو معنوي، ولم 
ينقط��ع عن ت��الوة القرآن الكري��م، بل ظل 
محافظ��ا عليها، ومكثرا منه��ا إلى أخريات 
حياته ، فقد ذكر نجله األس��تاذ يسار 
األث��ري عنه أن��ه كان يعزو ق��وة ذاكرته إلى 

كثرة قراءته القرآن الكريم )1(.

3- الشجاعة وصدحه باحلق:

األث��ري  هبج��ة  محم��د  العالم��ة  كان 
 صاح��ب ه��دف ومش��روع، آم��ن 

)1( من تقرير وثائقي أعدته قناة الشرقية، بعنوان: راهب 
اللغة .

باتب��اع الح��ق، وبق��ي يناف��ح، ويناض��ل، 
ويداف��ع ع��ن الح��ق، فربما ظ��ن بعضهم 
فيه ش��دة وقس��وة، وهي يف الحقيقة قوة يف 
الحق، وأن��ه ال تأخذه يف الحق لومة الئم، 
ق��ال  عنه نفس��ه: »يتهمن��ي البعض 
بالقس��وة، وي��رى فيه��ا طبع��ا ال يتب��دل يف 
ش��خصيتي، لكنَّن��ي رجل صاح��ب قضية 
أمة ومصير، أستمس��ك بعراها، وأش��دها 
ش��دا، ونحن الحق والع��دل واإلنصاف، 
الفك��ر  وأن��ا لس��ت قاس��يا إال يف مج��ال 
والقل��م، وأن��ا أعلن كلمت��ي يف نية صادقة 
وقل��ب س��ليم، وال أدعي العصم��ة، لكن 
هناك م��ن يخلط بين القس��وة والصراحة، 

وللناس فيما يرون مذاهب«.

أو  أو الصراحــة،  القســوة  ولــم تكــن 
التشــدد يف المواقــف لتقــف عنــد حدود 
الســجال يف محيطــه الثقــايف، إذ تجاوزت 
أحيانــا قاعدة المقــام، ومقتضــى الحال، 
فعندما  زار شــاعر الهنــد الكبير »طاغور« 
الع��راق يف الع��ام: 1931م، بدع��وة م��ن 
المل��ك فيصل دعا يف تل��ك الزيارة إلى ما 
س��ماه »المس��المة والموادعة والتعايش« 
وه��ي مب��ادئ تنب��ع م��ن أص��ول الثقاف��ة 
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الهندي��ة، لك��ن األث��ري ال��ذي يعيش عن 
كث��ب تفاعالت حال��ة الصدامات األهلية 
مع الملكية يف العراق كان له موقف آخر، 
وذلك يف قصيدة وجهها إلى ش��اعر الهند 

الكبير:

بســمت لبغــداٍد وبغــداُد ثاكلــة

مجاملــة تهــش  أن  إال  تــر  فلــم 

وبغــداد ثغــر صاغــه اهلل باســما

لــكل أديــب حــط فيهــا رواحله

إذا ما اقشعر الدهر فارقب فعالها

وأصغ إلى صوت القواضب فاصلة

أال ال يرعــك القــول منــي أقوله

وإن يكن ضدا للذي جئت حامله

فإنــا علــى حــال إذا مــا دريتــه

عذرت ورمت العفو إن كنت جاهله

ويف موق��ف آخ��ر، يظه��ر لن��ا صادًح��ا 
بالحق بصوته المجلجل، إذ دعته الجامعة 
1951م  س��نة  يف  ببي��روت  األمريكي��ة 
لمؤتمر الدراس��ات العربية وخصصت له 
يوما من أيامه األربعة إللقاء محاضرة عن 
االتجاهات الحديثة يف اإلسالم، وكان من 
جهودها الكاتب المص��ري أنور الجندي 
ال��ذي وصف صراحته يف جري��دة الدعوة 

الس��عودية قائ��ال: »وهو الرجل الش��جاع 
الذي دعته الجامع��ة األمريكية يف بيروت 
لل��كالم فلم��ا ذه��ب إل��ى هناك ق��ال لهم 
كل ش��يء دون هتيب أو مجاملة، وتركهم 

فاغري األفواه«.

4- وفاؤه.

قال نجله األس��تاذ يس��ار األثري: »من 
صفات الوالد التي أحبها فيه: أنه كان وفيًّا 
ج��دا ألصدقائه، وكان عن��ده وفاء عجيب 
لألسرة اآللوسية، وخاصة األساتذة الذين 
درس عليهم مثل العالمة محمود ش��كري 
أبو الثناء، فتقريب��ا حقق كل ما كتبوه، وهو 
اشتهر هبم، وكان وفيًّا لهم وفاًء حقيقيًّا«)1(.

وقــال العالمــة محمــد بهجــة األثرّي 
 يف ذكر الوفاء، والتحسر على تنكر 

الناس له:

َمــا َبــاُل ُدْنَياَنــا َتِســْيُر اْلَقْهَقــَرْى

َوالنَّاُس فِْي ُخَداِع اْلَهَوْى َوكَِذابِِه

َكاُنوْا َعلى ِعــْرِق اْلَوَفاِء َفَقطَُّعوْا

َأْرَحاَمــُه َوَعــَدوْا َعَلــى َأْحَســابِِه

)1( من تقرير وثائقي أعدته قناة الشرقية، بعنوان: راهب 
اللغة .
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َقــْد َصــاَر َمْخِشــيًّا َأَذى َأْوَصابِِه
ا َجنَــى آَدابِِه )1( َمــْن َكاَن َمْرُجــوًّ

ْمُتــُه َكرَّ إَِذا  بِإِْنســاٍن  لِــْي  َمــْن 
َيَزُع األََذى َوَيُكفُّ ُســمَّ ُلَعابِِه )2(

ثم يقول فيها:

نِْي َوَلئِــْن َأَســاَءْتنِْي التََّجــاُرُب إِنَّ

َســَأظِلُّ َأْحِســُن بِاْلِفَعــاِل النَّابِــِه

ــَيَم اْلَكَرائِــَم َعاَدةاً َوُأَواِصــُل الشِّ

َمــاِن َوَعابِِه َوَهوىاً َعَلــى ُلْؤِم الزَّ

َكاْلَغْيِث ُيْمطُِر ُمْجِدباًا أْو ُمْخِضَبا
َيْجرِْي َعَلى َدْأِب اْلكَِراِم َوَدابِِه )3(

ثم يقول فيها:

َأَفــاَدَك َطيِّباًــا َمــا  اْلُعْمــُر إاِل  َمــا 
َوَحَبــْوَت َأْطَيَبــُه َوِســرَّ ُلَبابِــِه )4(

ا َفَخالِْس ِعْطَرُه إِْن َلْم َتُكــْن َوْرداً
َواْنَفْح َحَواَلْيَك اْلَوَرى بَِماَلبِِه )5(

)1( األوصــاب: األوج��اع واألم��راض. ينظ��ر: دي��وان 
مالحم وأزهار: 405 .

)2( يزع: يكف ويمنع. ينظر: المصدر نفسه: 405 .
)3( الــداب: الدأب وهو العادة، س��هلت همزته. ينظر: 

المصدر نفسه: 406 .
)4( حبوت: أعطيت. ينظر: المصدر نفسه: 406 .

)5( المالب: نوع من الطيب. ينظر: المصدر نفسه: 406.

ومن دالئل وفائه لشيخه العالمة اإلمام 
محمود ش��كري اآللوس��ي  مرثيته 
في��ه »وا ح��ّر قلب��اه«، قالها يف حفلــة تأبين 

بغداد وعدد أبياتها 67 بيتا)6(:

ــّواال ش العيد  أْهــنــي  بالعيد  أتيت 

ــلــت إبـــالال ــل ــــك قـــد أب الـــظـــّن أّن

بلوعته مــلــتــاع  والــقــلــب  فــعــدت 

والعيــن ترســل فيض الدمع إرســاال

فعلت ما  يكفيه  أمــا  لــدهــري!  فــوا 

ــاال صــي كــــّر  حــتــى  يفّ  صـــروفـــه 

فأخمدهم بإخــواين  باألمس صــاح 

ـــاذ فــاغــتــاال ـــال االســـت ـــوم ص ـــي وال

يــا راحــالاً جــّدد األحــزان مصرعه

نّغصــت عيشــي وزدت البــال بلباال

ا ال تــنــثــنــي حــدبــا ــت بــــراً ــن قـــد ك

واآلال الصحب  تجفو  اليوم  فمالك 

؟ سئمت منا فأزمعت السرى عجالاً

أم قــد رأيت مصيــر القــوم ممحاال

أظهرنا بــيــن  مــقــام  يــرقــك  ــم  ل أم 

أحطاال؟ الــشــاء  ــاء  رع ــت  رأي لما 

أرديـــة ــاء  ــش ال جــلــود  ــن  م عليهم 

ـــام ُخــتــاال ــون بــهــا األغـــن ــادع ــخ ي

)6( أعالم العراق : 208، وينظر: إتحاف األمجاد فيما 
يصح به االستشهاد: 30 .
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آلــت إليهــم مقاليــد األمــور وهــم

حاال أحــوالــهــم  ــوى  س يرقبون  ال 

باألمــس كانت إلى جنكيز نســبتهم

واليــوم صــاروا إلى قحطــان أنجاال

حــال لعمــرك تبكــي كل ذي بصــر

ــل الــعــاقــل الــفــّكــيــر إذهـــاال ــذه وت

باســم العروبــة قــد باعــوا مواطننــا

وحــمــلــونــا عــلــى األثـــقـــال أثــقــاال

إذالال اإلذالل  عــلــى  ــا  ــون ــق وأره

ــالال ــا عــلــى األغــــالل أغ وطــوقــون

وللقصيــدة تتّمــة يمكــن مراجعتهــا يف 
كتابه المعروف »أعالم العراق«)1(.

محمــود  لشــيخه  وفائــه  معالــم  ومــن 
شــكري اآللوسي  ما جاء يف الخطبة 
التي افتتح بهــا األثرّي  حفلة التأبين 
األربعينية ألســتاذه محمود شكري بن عبد 
ــى )عــام: 1344 هـ(  اهلل اآللوســي المتوفَّ
قولــه: » أحيِّيكم تحية مهيض ُجبر كســره، 
وكئيــب أذهــب عنه الحــزن بعــد أن راعه 
دهره، وأشكركم على شــعوركم الحّي يف 
تقديــر نوابغ الرجال واالهتمــام بأمورهم: 
شــعرتم باألمس عندما حّم القضاء، ونزل 

)1( أعالم العراق، محمد هبجة األثرّي : 229-226 .

البالء، وغالت المنية رجل اإلســالم الفّذ، 
بالفــراغ الكبير الذي كان يشــغله يف عالمي 
العلــم واألدب، فهرعتــم لتشــييع جثمانــه 
الطاهر من كل فج متفجعين، وما فيكم إال 
المحوقل والمرجع والمتأسف والمتوجع، 

والنادب والمتصدع والنائح والجازع.

واليــوم لبيتم دعوتنــا واجتمعتم لتأبينه 
واســتمطار الرحمة لتلك الــروح الطاهرة 
التي خدمت العلم واألدب ســبعين حجة 
واصلــة ليلهــا بنهارها من غيــر أن يعروها 
فتــور أو ســأم إلــى أن لّبــت داعــي ربهــا 
فذهبــت إليــه طاهــرة زكيــة، فنشــكركم 
على عرفانكم للجميــل، ووفائكم بالذمة 
وتقريركــم للعلــم، ال جعــل اهلل لعدوكم 

عليكم سبيال«)2(.

5- ذاكرته الفذة:

ذكر نجله يس��ار األثري أن��ه كان يتمتع 
بذاك��رة ف��ذة قوي��ة، وكان محم��د هبج��ة 
األثري  يع��زو ذلك إلى كثرة تالوة 
الق��رآن الكريم)3( ومن مواقف��ه يف الذاكرة 

)2( أعالم العراق، محمد هبجة األثري : 189 - 190 .
)3( من تقرير وثائقي أعدته قناة الشرقية، بعنوان: راهب 

اللغة .
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يقول طل��ب مني مرة أن أحض��ر كتابا من 
مكتبت��ه فق��ال: تج��ده يف ال��دوالب الثاين 
يف رف ك��ذا ث��اين كت��اب او ثال��ث كتاب، 
والمكتبة يف الطابق العلوي من البيت ولم 
يصع��د إليها من��ذ 25 عاما بس��بب إصابته 

بمرض التهاب يف المفاصل«)1(.

فلن��ا أن نتص��ور حج��م ه��ذه الذاكرة، 
وس��عة هذا العقل وقابليت��ه للحفظ، على 
طول ه��ذه المدة لرب��ع قرن، وه��و يتذكر 

ادق التفاصيل عن مكتبته.

6- ورعه: 

على الرغم م��ن موس��وعيته المعرفية، 
ووصف��ه بالعالمة وصفا يس��تحقه، وطلبه 
الفق��ه،  دراس��ة  يف  بواكي��ره  من��ذ  للعل��م 
وعلوم الدين، فهو بقي ش��خصية محافظة 
يف  الخ��وض  ع��ن  متورع��ة  متواضع��ة 
األح��كام الش��رعية، فلم ينش��غل بإصدار 
الفتاوى للناس، ولم يتص��دَّ لقضايا الدين 
يف حياهتم اليومية، وإنما انش��غل بتنويرهم 
من خالل حقول الثقافة والفكر، واألدب، 
ال م��ن خ��الل مواعظ األحكام الش��رعية، 

)1( من تقرير وثائقي أعدته قناة الشرقية، بعنوان: راهب 
اللغة .

م��ن معامالت وعبادات، فه��و على غزارة 
علمه وفقهه كان يتحرج من إصدار فتوى، 
وخاصة الفتاوى يف التكفير، فعنده المسلم 

الذي يقول: »ال إله إال اهلل« فهو مسلم.

ويقول حسن العلوي سألته مرة: لماذا 
ال نج��د لك فت��اوى، فقال: » أنا لس��ت يف 
موض��ع من يصح له إص��دار الفتوى »هذا 

العالم الجليل المرجع الفقيه«)2(. 

وه��ذا قول��ه وورعه م��ع غ��زارة علمه 
وس��عة اطالع��ه، فأين الن��اس من��ه اليوم، 
وق��د اس��تبيحت الفت��وى وص��ار الصبيان 

يصدرون الفتوى يف الحالل والحرام.

7-  إيمانه بالعقيدة الصحيحة واإلسالم 
النقي من البدع واخلرافات.

تعد هذه المزية من أهم سجايا العالمة 
محمد هبجة األثري؛ إذ إنه عرف اإلسالم 
الحق، والمنهج الوسط، وبقي متمسكا به 
 ، داعي��ا إليه، إل��ى أن توفاه ربه
ونجد غرس��ه قد أثمر ثمارا طيبة يف أسرته 
مجتمع��ه،  ويف  طالب��ه،  ويف  المبارك��ة، 
وهك��ذا يكون المصلح الصادق، نحس��به 

)2( من تقرير وثائقي أعدته قناة الشرقية، بعنوان: راهب 
اللغة .



70

مجلة روى - نروي لنرتوي

كذل��ك واهلل حس��يبه، وق��د أوض��ح ه��ذا 
المنهج، وه��ذا الفهم الصحيح لإلس��الم 
المبن��ي على العلم الصحي��ح من الكتاب 
والسنة، وفهم الس��لف الصالح رضي اهلل 
عن�هم وأرضاهم، ونبذ التقليد والتعصب، 

والخرافات والبدع واألهواء، 

تمسكه بالسنة ونب�ذه للتعصب:  -8

ق��ال  يف نبذ التعصب وذمه: » إن 
التعصب يف كل ألوانه وصوره وحاالته ال 
ــد عند عامة النــاس الذين يجهلون  يتجسَّ
وإنمــا  الصــدور،  يف  والنيــات  الحقائــق 
يتجســد عند الزعمــاء ممــن ينتفعون من 
تلــك العصبيــات، فيدفعونهــم نحوه بعد 
أن يغرســوه يف نفــوس أتباعهــم اســتبقاء 
زعاماتهــم،  علــى  وحفاظــا  لهيمنتهــم، 

ومنافعهم وما يمتلكون«.

وذك��ر صاحب الخزانة أن��ه عندما كان 
يف جام��ع الحي��در خانة ق��ام بنق��ل القبور 
من المس��جد إلى المقربة، وهذا بحد ذاته 
جهاد يف تطبيق الش��ريعة وإحياء الس��نة إذ 
المساجد أقيمت للصالة ال لدفن الموتى 

فجزاه اهلل خيرا.

اإلمــام العالمــة محمــد بهجــة األثري 
 يمثل مدرسة رائدة يف اللغة العربية، 
فهو ذو نهــج فريد يف اللغة ويف التعامل مع 
قضاياها، كمــا أنه أعطى دوافــع للغويين 
جعلتهم يؤمنون بحيويــة اللغة، ومواكبها 
للحيــاة، والتطــور الحاصل، ومســتوعبة 
للمبتكــرات الصناعيــة، والتقنيــة، يق��ول 
المفكر العراقي حس��ن العلوي عن منهج 
األثرّي  يف اللغة: » مدرسته اللغوية 
كان مــن المتنوريــن، رغــم أنــه محافــظ 
وســلفي، لكنه يف مناهج اللغة واإلصالح 
متنــورا  كان  ســلفيا،  يكــن  لــم  اللغــوي 
ومنفتحا، ويمكن يكــون أهم لغوي حتى 
اآلن ســاهم يف فكــرة توســيع مــدى اللغة 
بحيث تتقبــل الصياغات واالشــتقاقات، 
هــو كتــب الدراســة األساســية يف مســألة 
أوزان اآللة، لتســهيل قبــول المخترعات 
العلميــة يف هذا العصر، وهو لــم ينتم إلى 
مدرســة أســعد داغر، أو حتى إلى مدرسة 
مصطفــى جــواد، كان أكثــر تحــررا مــن 
المــدارس اللغوية، يعني لم يكن حارســا 
مــن حراس اللغة، أنــا ال أميل إلى حراس 

ا: جهوده في اللغة العربية: خامساً
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اللغة، اللغة ال تحتاج إلى حارس«)1(.

ولم تقف جهوده عند هذا الحد، بل إنه 
استدرك على اللغويين القدامى أشياء تعد 
يف ميدان اللغة ابتــكارا علميا فريدا، ومنها 
تمسك كثير من اللغويين بالقول أنَّ ما كان 
علــى وزن » فاعــول » فهــو أعجمي، وقد 
  جمــع العالمة محمد بهجة األثري
أكثر من عشرين اســما عربيا فصيحا على 
هذا الــوزن، فرد إلــى األذهــان عربية هذا 
الوزن، ومن هذه االسماء: فاثور وقد ورد 
يف شعر امرئ القيس، فقال: فاثور اللجين، 
أي: طبــق الفضــة، وعاقــول، وحاطــوم، 
وماعون )2(، فأســهم بقــدر جليل يف خدمة 
اللغــة العربيــة وآدابها وفكرهــا من خالل 
نشــاطه الفكــري وإنتاجه العلمــي الغزير 

ا. ا وتحقيقاً تأليفاً

  ترك العالمة محمد هبجة األثرّي
مؤلف��ات وبح��وث ثمين��ة، ال زال صداه��ا 
ي��رتدد يف مجامع اللغة والعل��م، وتدل على 

)1( من تقرير وثائقي أعدته قناة الشرقية، بعنوان: راهب 
اللغة.

)2( ينظر: نظرات فاحصة: .

عظي��م موهبته وعلم��ه وضالعت��ه يف علوم 
  األدب والعربي��ة وغيرها، وقد عني
بتحقي��ق وش��رح مؤلف��ات ش��يخه العالمة 
محم��ود ش��كري اآللوس��ي، ونش��ر طائفة 
صالحة م��ن كتبه، وتراثه الضخ��م طبع منه 
الكثي��ر وال يزال بعضه مخطوطا لم يَر النور 
إلى اآلن، وسأذكر فيما يأيت أبرز كتبه أبتدئ 
المطبوعة ثّم أثنّي بدواوينه الشعرّية ثّم أثّلث 

بالمخطوطة، ثّم أختم بآثاره بالتحقيق:

1- املطبوعة:

1-  االتجاهات الحديثة يف اإلس��الم )طبع 
ث��الث طبع��ات، منه��ا طبع��ة مصري��ة 
مس��تقلة أصدره��ا الكاتب اإلس��المي 

محب الدين الخطيب(.

2-  ارتسامات حمالت نادر شاه يف آثار أدباء 
حديقة الــزوراء، مجلة المجمع العلمي 

العراقّي، المجلد: 33، عام: 1982 م.

3-  أعــالم العــراق، الــذي يحــوي تراجم 
أهــل العــراق وهــو نــادر مــن نوعه يف 
الســبك والصياغــة، ويتضمــن ســيرة 
اإلمام اآللوســي الكبيــر وتراجم نوابغ 

اآللوسيين، عام: 1924 م.

ا: آثاره ومصنفاته: سادساً
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والدراســات  الفصحــى  يف  4-  األلــوان 
كتــاب  )ضمــن  واللغويــة  العلميــة 
المحاضــرات المفتوحــة يف المجمــع 

العلمي العراقي(.

5-  تحرير المشــتقات من مزاعم الشذوذ، 
)الدورة األربعون لمجمع اللغة العربية 

بالقاهرة( عام: 1974 م.

6-  خواطر وســوانح يف حلول مشــكالت 
المــاء والتغذية وتزايد الســكان، مجلة 
أكاديميــة المملكــة المغربّيــة، ج: 1، 

عام:1982  م.

7-  ذرائع العصبّيات العنصرية.

8-  الرئي بديل التلفزيون، المجمع العلمي 
العراقــي، مج: 4، الجزء: 3 - 4، عام: 

1989 م.

9-  ســيرة العالمــة األثــرّي ، بقلمه، 
مجلة المورد، مج: 24، عام: 1996م.

10-  الطيــران مــن الخيــال إلــى الحقيقــة 
ومغزى غزو الفضاء، مجلة المجمع 
العلمــّي العراقــّي، مــج: 37، ج: 4، 

عام: 1986 م.

11-  الظواهر الكونية يف القرآن.

12-  علم استنباط الحياة الخفية عند العرب 
مجلة المجمع العلمي العراقي، مج: 

36، ج: 1، عام: 1988 م.

13-  عيــن الحياة يف علم اســتنباط الحياة، 
مجلة المجمع العلمي العراقي، مج: 

36، ج: 1، عام: 1988م.

14-  فتــاوى وتحقيقــات لغويــة ونحويــة 
نــادرة، أكاديمية المملكــة المغربّية، 

العدد: 6، عام: 1989م.

15-  مأســاة الشــاعر وضـّاح اليمن، وهي 
مس��اجلة أدبّية بينه وبين أحمد حسن 
الزّي��ات - طب��ع م��رات ع��ّدة آخرها 
بتحقيق وش��رح الدكتور محمد خير 

البقاعي.

16-  المجمــل يف تاريــخ األدب العربــي، 
طبع عام: 1927م.

17-  محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد 
الحدي��ث  العص��ر  يف  والتجدي��د 
)محاض��رة حاض��ر هب��ا ط��الب كلية 
الش��ريعة بجامع��ة اإلم��ام محمد بن 
س��عود بالرياض يف ع��ام: 1400ه�( 
ونش��رهتا الكلي��ة يف مجلته��ا أض��واء 
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الش��ريعة، ثم نشرهتا الجامعة مستقلة 
بمقدمة كتبها رئيس الجامعة الدكتور 
عب��د اهلل اب��ن عبد المحس��ن الرتكي، 
ثم )المجل��ة العربية( الت��ي تصدر يف 
جدة )ع��ام: 1406ه��� - 1985م(، 
ثّم طبعته وزارة الشــؤون اإلســالمية 
واإلرشــاد  والدعــوة  واألوقــاف 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  يف 
1424هـــ(  )عــام:  األولــى  الطبعــة 
الوّهــاب  عبــد  بــن  بعنــوان محمــد 
داعيــة التوحيد، أي: مــن غير إضافة 

والتجديد يف العصر الحديث.

وآراؤه  اآللوس��ي  ش��كري  18-  محم��ود 
ط��الب  بفصول��ه  حاض��ر  اللغوي��ة، 
بالقاهرة  العربي��ة  الدراس��ات  معه��د 
التابع لجامعة الدول العربية، ونش��ره 

المعهد )عام: 1958م(.

العرب��ي  تاري��خ األدب  19-  المدخ��ل يف 
)كت��اب مدرس��ي لط��الب الدراس��ة 
المتوس��طة. عهدت وزارة المعارف 
إلي��ه تأليف��ه )ع��ام: 1930م(، وطبع 
ببغ��داد ع��ام: )1931م(، وله س��بع 

طبع��ات، وألغى المش��رف الربيطاين 
تدريس��ه يف أعق��اب ثورة آي��ار )عام: 
لمش��اركة  أخفق��ت  الت��ي  1941م( 

مؤلفه يف تأجيجها(.

20-  مصادر تاريخ الجزيرة، دراسات تاريخ 
الجزيرة العربية، ج: 1، عام: 1979م.

21-  مهذب تاريخ مســاجد بغــداد وآثارها، 
أصل الكتاب لشــيخه محمود شــكري 
بن عبد اهلل اآللوسي رحمهم اهلل تعالى، 

فقام بتهذيبه، وطباعته، عام: 1927م.

22-  الموفق يف التاريخ العربي.

23-  نظرات فاحصة يف قواعد رسم الكتابة 
العربية وضوابط اللغة وطريقة تدوين 
تاريــخ األدب العربــي، وزارة الثقافة 
واالع��الم العراقي��ة - بغــداد، عــام: 

1991م.

2- ديوانه الشعري: 

 ، 1-  ديــوان محمــد بهجــة األثــرّي
طبعه المجمــع العلمي العراقي: الجزء 
األّول عــام:1990 م، والجــزء الثــاين، 

عام:  1996م.
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2-  وطبــع يف مصر بعنــوان » ديوان مالحم 
وأزهار » الهيئة المصرية العامة للكتاب 

1974م يبلغ حوالي: 405 صفحة. 

3- املخطوطات: 

لقد جمع مكتبة عامرة حافلة تعد اليوم 
مــن أكبر مكتبــات بغــداد تحــوي الكثير 
مــن المخطوطــات العلميــة واألدبيــة لم 
تطبع بعد، وقد زادت عل��ى الثالثين كتاًبا 
مخطوًط��ا ومئات األبحاث المنش��ورة يف 

أمهات المجالت العلمّية.

4- التحقيق:

له تحقيقات لعدد من كتب التراث المهمة 
منها:

1-  أدب الكت��ّاب تألي��ف الوزير أبي بكر 
محم��د ب��ن يحي��ى الصول��ي، حقق��ه 
وعّلق عليه ونش��رته المطبعة الس��لفية 

)عام: 1922م(.

2-  أم الرجز للعجلي.

3-  البحــث وبيــان حقيقتــه ونبــذة عــن 
قواعده، محمود شــكري اآللوســي، 
العلمــي  المجمــع  وتحقيــق،  شــرح 

العراقّي، عام: 1989م.

4-  بلوغ األرب يف أحوال العرب لآللوسي.

5-  تاريخ مدينة دمشق، تحقيق، المجمع 
العلمي العراقي، المجلد: 31، ج: 1، 

عام: 1980م.

6-  تاريخ نجــد، تأليف محمود شــكري 
بهجــة  محمــد  تحقيــق:  اآللوســي، 
األثرّي ، ال��ذي صدر بطبعات 

عديدة وكانت له أصداء واسعة.

7-  تفســير أرجوزة أبــي نــواس يف تقريظ 
الفضل بن الربيع وزير الرشيد واألمين، 
البــن جنــي، )تحقيق( الشــرح مجمع 

اللغة العربية، دمشق، عام: 1980م. 

8-  خريدة القصر وجريدة العصر، تأليف 
األصفهــاين  الكاتــب  الديــن  عمــاد 
)تحقيق وشرح قسم شعراء العراق(، 
بغداد، عــام: 1976م، وبه منح جائزة 
الملــك فيصل العالمّية لألدب العربي 
عام: 1406 هـــ - 1986م، وكان قد 
رش��حته رابطة العالم اإلسالمي لنيل 
جائزة الملك فيصل العالمية عن هذا 

المؤلف فحاز عليها.

9-  صورة األرض لإلدريسّي.
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10-  عقوبات العرب يف جاهليتها وحدود 
المعاصــي التــي يرتكبهــا بعضهم، 
اآللوســي )تحقيق وشرح( المجمع 
العلمــي العراقي، مــج: 35، ج: 2، 

عام: 1984مـ.

11-  كت��اب الضرائر وما يس��وغ للش��اعر 
دون الناثر.

12-  كتاب النغم، يحيى بن علي بن يحيى 
المنج، تحقيق وتعليق: محمد بهجة 
طبــع: المجمــع   ، األثــرّي 

العلمي العراقّي، عام: 1950 م.

وروضــة  األرواح  نزهــة  13-  مقدمــة 
األفراح، لشمس لدين الشهرزورّي، 
نصــوص  كتــاب:  ضمــن  نشــرت 
فلســفية مهداة إلى الدكتور إبراهيم 

مدكور )عام: 1974م()1(.

14-  مناقب بغداد البن الجوزّي.

وله أيًضا مئات البحوث والدراس��ات 
والمقاالت يف أمه��ات المجالت العلمية 

)1( معج��م المؤلفين والكتاب العراقيين، صباح الزوك: 
7 / 109-112، وكتاب معجم المؤلفين العراقيين، 
كوركي��س عواد : 3 / 114 - 116، ومعجم األدباء 

للجبوري : 5 /  173.

والصح��ف، كما ت��رك عش��رات القصائد 
المبعثرة هنا وهناك وغير المنشورة بسبب 
التقلبات السياسية التي كانت تحجر على 
  قصائ��ده علًما أن العالم��ة األثرّي
ذاق مرارة السجن ثالثة سنوات بعد فشل 
ث��ورة آيار )عام: 1941م( بس��بب قصيدة 
ثوري��ة هتاج��م اإلنجلي��ز ألقاها م��ن مبنى 
اإلذاعة بينما كانت الطائرات تحوم فوقه.

محمــد بهجــة األثــرّي  عالمــة 
موســوعي المعرفة ومحّقق بــارع ولغوّي 
راســخ ومــؤّرخ ثقــة، وأديــب فائــق وهو 
الداعيــة الصادق والشــاعر العمالق، علم 
من أعــالم العرب خصوصا والمســلمين 
عمومــا وعالم مــن علمائهم عــاش قرابة 
القــرن مجاهــدا يف ســبيل دينــه وعقيدتــه 
ولغــة القــرآن الكريــم التــي ظــّل منافحا 
عنهــا وخادمــا لهــا طــوال حياتــه، فــكان 
 موســوعة علميــة متكاملــة، فهــو 
يتقــن إلى جانب اللغــة العربية أربع لغات 
التركيــة، والفارســية، والفرنســية،  هــي: 
واإلنجليزيــة، فعندما تجــد يف بداية القرن 
العشرين إنســانا يتقن خمس لغات تجده 

ا: سعة علمه: سابعاً
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موســوعيا حقيقــة وبجــدارة، وال عجب 
يف ذلك فصفة الموســوعية لــدى العلماء 
العرب المســلمين هي صفــة متوارثة، فال 
تــكاد تجد عالما يقتصــر على علم واحد، 
بل تجــده يؤلــف يف النحــو ويف الصرف، 
ويؤلــف يف الثقافــة، ويف علــوم الدين، من 
عقيــدة وحديــث وفقــه وغيرهــا، فظاهرة 
عــن  متوارثــة  ظاهــرة  هــي  الموســوعية 
األســالف، لكــنَّ العالمــة محمــد بهجــة 
األثري له يف ذلك قصب السبق، والنصيب 
األوفــر؛ ألنه تميز بعلمــه المتبحر يف اللغة 
العربية لغة اإلســالم الخالــدة، كما عرف 
بتحقيقه الرصين وتوثيقه األمين وإســناده 
الدقيق فيما حقــق من كتب اللغة واألدب 
فعــرف  وغيرهــا،  والشــريعة  والتأريــخ، 
بولعــه الشــديد بالعلم ودراســته المعمقة 
للتراث العربي اإلسالمّي، فمضى يف بداية 
األربعينّي��ات م��ن الق��رن الهج��رّي الرابع 
عشر - العش��رينّيات من القرن المسيحّي 
يف  األدبي��ة  الفص��ول  يكت��ب  العش��رين 
الصح��ف، واش��تبك يف ص��در ش��بابه مع 
الش��اعر جميل صدقي الزهاوّي والشاعر 

معروف الرصايفّ.

ش��غل العالمة األثرّي  يف مطلع 
حياته مناصب تدريس��ّية وعلمية متعددة، 

ثّم شغل عددا من الوظائف:

1-  انتخــب نائباًــا ثانيــا ألميــن المجمــع 
العلمــّي العراقــي من��ذ تأسيس��ه عام: 
1367 هـــ - 1947م، ثّم نائباًا أّوال له 
من عام: 1375 هـ - 1955م إلى عام: 
1383 هـ - 1963م، شــارك يف وضع 
جميــع المصطلحات العلميــة والفنية 
والحضارية التي انصرف المجمع إلى 
االشــتغال بها إلى سنة 1963م، وهي 

سنة إحالته على التقاعد.

ا عامالاً يف المجمع الموحد عام:  2-  عضواً
1399 هـ - 1979م. 

3-  انتــدب للتدريس يف المــدارس الثانوية 
عــام:  يف  وذلــك  شــبابه  ريعــان  منــذ 
1343هـ - 1924م )1(، فدرس العربية 
واألدب بثانويــة التفيض لســنة واحدة 
من عام 1924 إلى عام 195م، ثم ُعيِّن 

)1( محمد هبجة األثري، بحث منش��ور على الش��ابكة، 
 www.alfalaq.com :موقع شبكة الفلق الثقافية

ثامنا: الوظائف واملناصب العلمّية والوظيفّية:
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ــا للعربيــة واألخــالق يف الثانوية  مدرساً
المركزيــة ببغــداد لمــدة عشــرة أعوام، 
وكان لــه األثر الكبير يف رســم مســتقبل 
الذيــن  الطــالب  أغلــب  ألن  العــراق؛ 
درسهم تقلدوا مناصب يف الدولة، وكان 
مــن أهمهــم عبدالكريم قاســم الرئيس 
العراقــي منــذ عــام: 1958 إلــى عــام: 
1963م، وعبدالوهــاب مرجان، وكان 
عبدالكريم قاســم يجــل العالمة األثري 
كثيــرا عرفانــا بفضله فهــو معلمه، وقد 
قدمه إلــى المغفور له محمــد الخامس 
ملــك المغرب الشــقيق لمــا زار بغداد، 
وقال عبدالكريم قاســم مقدمــا العالمة 
محمد بهجة األثري: هذا أســتاذي، من 
علمك حرفا ملكك حرا. ولم يل عبدا.

4-  تولــى رئاســة تحريــر مجلــة )البدائــع 
األســبوعية( وجعلهــا ميــدان جهــاده 
االجتماعي واألدبي، ونشر فيها ما كتبه 

السلف يف األدب واللغة والتاريخ.

5-  عهــد إليه منصــب مدير أوقــاف بغداد 
 ،)1( 1936م   - هـــ   1355 عــام:  يف 
ولم تكن هن��اك وزارة لألوقاف آنذاك 

)1( المصدر نفسه. 

وكانت أوقاف بغداد بمقام وزارة.

ــا يف وزارة المعارف،  6-  بعدها عين مفتشاً
وبعــد انضمامه لثــورة عــام 1941م، 
فصل من الوظيفة، واعتقل ثم توسط له 
الشيخ محمد رضا الشبيبّي بعد اعتقاله 

وأعيد إلى الوظيفة بعنوان مفتش.

ا يف لجنة التأليف والترجمة  7-  عين عضواً
والنشــر يف وزارة المع��ارف العراقّي��ة 
)تع��رف اآلن ب��وزارة التربيــة(، وقــد 
كان الشــيخ محمد رضا الشــبيبي هو 
الساعي من أجل إعادة تعيينه كما تقدم 

وذلك عام: 1366 هـ - 1947م)1(. 

8-  عهد إليه تدريس مادة األدب وفلســفة 
األخالق يف كلية الشرطة.

9-  عضوا يف مجلس شورى األوقاف.

10-  انتخب نائباًــا لرئيس المجمع العلمي 
العراقي يف عام : 1369 - 1949م)1(.

المجمــع  لرئيــس  أول  نائباًــا  11-  عيِّــن 
العلمي العراقي من سنة : 1375 - 
1955م إلى: 1383 - 1963م)1(.

المجمــع  يف  عامــال  عضــوا  12-  ُعيِّــن 
الموحد عام : 1399 - 1979م)1(.
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ا مــن الجمعيــات منهــا  13-  أســس عــدداً
جمعيــة الشــبان المســلمين، وأحــد 
المنســوجات  جمعيــة  مؤسســي 

الوطنية عام: 1349 - 1930م )1(.

14-  عضــو مــؤازر يف المجمــع العلمــّي 
العربّي يف دمشــق، وكان ذلك بدعوة 
م��ن العالمة محمد ك��رد علي، وكان 
س��ن العالم��ة األث��رّي  يومئٍذ 
دون الس��ن القانوني��ة المش��روطة يف 

قانونه لهذه العضوية.

15-  عضو مراسل يف مجمع فؤاد األّول للغة 
العربّية بمصر حتى عام: 1947م.

ا يف مجمع اللغة العربية  16-  انتخب عضواً
يف األردّن فكانت له إسهاماته البارزة 
يف التأليــف، ويف المؤتمرات العلمية 

العربية، ويف المجامع اللغوية.

االستشــاري  المجلــس  17-  عضــو يف 
األعلى بالجامعة اإلسالمية يف المدينة 
المنصــب  لهــذا  اختــاره  المنــورة، 
مؤســس الجامعة ورئيســها الفخري 
الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود 

)1( ينظر: ديوان محمد هبجة األثرّي: 1 / 357 .

ع��ام: )1381 ه��� - 1961م( وظل 
في��ه م��ّدة س��بعة عش��رة عاًم��ا إلى أن 
تغي��ر نظ��ام الجامعة عــام: 1395 هـ 

الموافق عام: 1975م.

كان  1371هـــ- 1951م  عــام:  18-  منــذ 
يدعى إلى المؤتمرات العربية والعالمية 

يف أنحاء مختلفة من العالم)2(.

19-  قام بتدريس األدب واألخالق يف كلية 
الشــرطة إلــى جانب أعمالــه األخرى 
وكان ذلك عام: 1372 - 1952م)3(.

ــا لألوقــاف يف عــام:  ا عاماً 20-  عيــن مديــراً
ع��ام:  إل��ى  1958م   - هـــ   1378
1383ه��� - 1963م )4(، فكانــت لــه 
أعمال مشــهورة يف تعمير المســاجد، 
وإخــالء بعضهــا من القبــور، وإدخال 
القبور يف المســاجد بدعة راجت كثيرا 
يف العهد التركي، فال تكاد تجد مسجدا 
يخلو من قبر يف عهد االحتالل التركي.

)2( موس��وعة أعالم العراق يف القرن العش��رين، حميد 
المطبعي : 1 / 182 .

)3( ينظر: محمد هبجة األثري، بحث منشور على الشابكة، 
 www.alfalaq.com :موقع شبكة الفلق الثقافية

)4( المصدر نفسه. 
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21-  عضــو يف لجنــة »من أين لــك هذا؟« 
عهــد  يف  تشــكلت  لجنــة  وهــي 
عبدالكريــم قاســم لمحاســبة رجال 
وزراء  رؤســاء  مــن  الملكــي  عهــد 
ورؤســاء مجلس األعيان، ورؤســاء 

مجلس النواب، وكبار الموظفين.

22-  يف عــام 1963م أحيل علــى التقاعد 
وانصرف إلى البحث والتأليف.

23-  عضو مش��ارك يف أكاديمي��ة المملكة 
المغربية عام: 1977م.

لقد نال العالمة األثرّي  أوس��مة 
وجوائ��ز كثيرة من دولته الع��راق يف عهديه 
الملك��ّي والجمه��ورّي، كم��ا نال أوس��مة 
وجوائز أخرى من دول عربّية عّدة، سأذكر 

فيما يأيت ما تسنّى لي معرفته منها: 

1-  وس��ام الرافدي��ن م��ن بلده الع��راق يف 
العهد الملكي.

2-  وسام العرش من ملك المغرب محمد 
الخام��س، قّلده إي��اه س��فيرة المملكة 

المغربية ببغداد يف حفلة خاصة.

3-  وس��ام أكاديمي��ة المملك��ة المغربي��ة، 
قلده إياه ملك المغرب الحس��ن الثاين 

يف قصره بالرباط.

4-  وسام االستحقاق السوري من الدرجة 
األول��ى: قل��ده إي��اه س��فير الجمهورية 
العربية السورية ببغداد يف احتفاٍل فخم.

5-  وسام المعارف من الحكومة اللبنانية.

6-  جائ��زة الملك فيص��ل العالمية لألدب 
العرب��ي، مع وس��ام رفي��ع، وذلك عن 
تحقيقه كتاب »خريدة القصر وجريدة 
العص��ر« قس��م ش��عراء الع��راق( وقد 
رش��حته رابطة العالم اإلس��المي لنيل 
جائزة الملك فيص��ل العالمية عن هذا 
المؤلف فحاز عليها عام: 1406 ه� - 

1986م(.

7-  جائ��زة الرئيس صدام لإلنت��اج األدبي 
الموسوعي مع وس��ام رفيع، وذلك يف 
مهرجان المربد ببغداد عام: 1989م.

8-  جائ��زة الكوفة للخط العربي من وزارة 
الثقافة واإلعالم العراقية.

9-  و 10 - وس��ام الم��ؤرخ العرب��ّي، من 
اّتحاد المؤّرخين العرب )مّرتين(.

تاسعا: اجلوائز والتكرمي:
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بع��ض  أس��جل  أن  أود  الخت��ام  يف 
النتائج التي خرج هبا هذا المبحث:

مش��روع    األث��ري    العالم��ة 
إصالح دين��ي واجتماعي، وعلمي، 
وهنض��ة بالف��رد، والش��عب واألم��ة 
للوصول إلى سالف العهد من العز، 

والبهاء والتمكين.

  رك��ز منهج اإلص��الح عن��د العالمة 
األث��ري  عل��ى تحري��ر العقل 
والش��رك  الجه��ل،  ظلم��ات  م��ن 
والخرافة والبدعة، وتحرير اإلنسان 

من التضليل والتجهيل واالستعمار، 
واعتم��اد العل��م الصحي��ح، والعقل 

السديد.

  إن حاج��ة الب��الد اليوم إل��ى إصالح 
حقيق��ي، وه��ذا اإلص��الح ال يتأتى 
م��ن الخيال، وال م��ن الفراغ، بل من 
اس��تثمروا حياهت��م  جه��ود، علم��اء 
بالعل��م والعم��ل، وقطع��وا أش��واطا 
كبي��رة ج��دا يف اإلص��الح، ومنه��م 
األث��ري،  هبج��ة  محم��د  العالم��ة 
محم��ود  اإلم��ام  العالم��ة  وش��يخه 
ش��كري اآللوس��ي ، فينبغي 
لطالب��ي اإلص��الح اليوم أن يس��يروا 
عل��ى خطاه��م، ويعرف��وا منهجهم، 
وس��يرهتم، ومنجزاهت��م، لتكون لهم 

مثاال يحتذى يف مسيرة اإلصالح.

هبج��ة  محم��د  العالم��ة  اهلل  رح��م 
األثري، وكثر اهلل يف األمة رجااًل أمثاله.

خامتة:
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وقد اغتنى ش��عر محمد هبج��ة األثري 
بالتن��اص م��ع ال��رتاث، وأعاد إنت��اج هذا 
الرتاث وتوظيفه بما يخدم غرضه الشعري 
ألن »الحساس��ية الخاص��ة تج��اه ال��رتاث 
ال يمتلكه��ا إال الش��اعر الموه��وب الذي 

يميز ذاكرته الخيال النش��ط، وهو ما يعمل 
باس��تمرار على تحليل المواد المخزونة، 

وتركيبها على هيئة جديدة«)1(.

)1( مصطفى الس��عدين، التناص الش��عري ق��راءة أخرى لقضية 
السرقات، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 1991م، ص69

عايد محسن السليمان

يختلط مصطلح التناص، وهو مصطلح ألسني حديث، بمصطلحات كثيرة يف النقد العربي 
القدي��م، كالتضمين واالقتباس والس��رقة والمعارضة والمناقض��ة، وقد ظهر مصطلح التناص 
يف كتابات جوليا كرس��تيفا، ثم ُوِضع موضع التداول النقدي، فاس��تثمرته مدارس نقدية كثيرة، 
وال يعنين��ا هنا دراس��ة تاريخ المصطلح والتأصي��ل له، وإنما نريد تطبيق ه��ذا المصطلح على 
شعر العاّلمة الكبير محمد هبجة األثري، ألنه من األعالم الذين يّمموا وجوههم شطر الرتاث 

العربي فاستحضروه يف إنتاجهم الشعري.

)2(
التناص في شعر محمد 

بهجة األثري
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وإن ق��ارئ ش��عر العاّلم��ة محمد هبجة 
األثري يس��توقفه التعال��ق النصي الحاضر 
بقوة مع نصوص س��ابقة، ولما كان اإلبداع 
األدب��ي ال يأيت من فراغ، ف��كل نص جديد 
يبن��ى عل��ى أنقاض ن��ص قديم، س��واء أتم 
ذلك بص��ورة واعية من المب��دع أم بصورة 
غير واعية، وجدنا التناص يف شعر العاّلمة 
مضم��رات  كش��ف  عل��ى  يعينن��ا  األث��ري 
النص��وص، ويوضح لنا عالق��ة المبدع بما 
س��بقه م��ن إب��داع، وقدرت��ه على اس��تثمار 
أف��كاره لتت��الءم مع نص��ه الجدي��د. وهذا 
ما يجعلن��ا نتوقف عند أبرز أن��واع التناص 

وأكثرها حضوًرا يف شعر العاّلمة األثري.

األول  المص��در  الكري��م  الق��رآن  يع��ّد 
ترّب��ى  وق��د  اإلس��المية،  العربي��ة  للثقاف��ة 
العاّلمة األثري على هذه الثقافة على أيدي 

مش��ايخه وعلى رأس��هم العاّلمة األلوسي؛ 
ولذلك نجده يس��تحضر الكثير من اآليات 
والمفردات والمعاين الدينية يف شعره، وقد 
أكثر من هذا يف وصفه طبيعة دمشق الخالبة 
الت��ي تغنّ��ى هب��ا كثي��ًرا يف ش��عره، ويمك��ن 
وص��ف  يف  االقتباس��ي  التن��اص  التم��اس 
دمشق من خالل مستويات عدة: أولها جاء 
على مستوى األلفاظ؛ فقد وّظف كثيًرا من 
مف��ردات القرآن الكريم عن��د الحديث عن 
جمال دمشق وطبيعتها اآلسرة، ويبدو ذلك 
واضًح��ا يف توظيف��ه )الف��ردوس، رضوان، 

جنات عدن، ..( استمع إليه وهو يقول)1(:

والــربــوتــان وإّن حــســنــهــمــا

مــا بــان عــن عينــي وإن شــردا

بــاب إلــى الفــردوس تحتهمــا

َصــدا رضــواُن شــّدد حولــه الرَّ

وقول��ه يف الش��وق إل��ى طبيعة دمش��ق 
اآلسرة حول هنر بردى)2(:

بنفســي من جنات عدن خمائال

على بردى من نعمة الحسن تزهر

)1( ديوان األثري، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، 
ط1، 1990م، ج35/2

)2( ديوان األثري: ج302/1

وس��نقتصر يف ه��ذه الدراس��ة عل��ى 
شعر محمد هبجة األثري يف دمشق التي 
كتب فيه��ا قصائ��د كثي��رة، وتفاعل مع 
األح��داث التي تجري يف الش��ام، وعّبر 

عن مواقفه ورؤاه يف مناسبات عدة. 

1- التناص مع القرآن الكرمي: 
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لقد اتخ��ذ العاّلمة األثري من مفردات 
القرآن وتراكيبه يف وصف الجنة -الذي ال 
يخطر على قلب بش��ر- سبياًل للتعبير عن 
جمال طبيعة دمشق وروعتها، فقد جعلها 
تض��ارع الجن��ة جم��ااًل، وه��ذا دليل على 
إعجاب الشاعر بدمش��ق التي فتنته بسحر 

طبيعتها.

وي��رى المتأم��ل أن الش��اعر ل��م ينتزع 
مفردات الق��رآن من س��ياق المعنى الذي 
وردت في��ه، ب��ل وظفه��ا يف الدالل��ة على 
الدالل��ة  وه��ي  والطبيع��ة  البيئ��ة  جم��ال 

األصلية التي وردت يف القرآن الكريم.

وأم��ا المس��توى الث��اين من مس��تويات 
التن��اص يف وص��ف دمش��ق فق��د تمثل يف 
استحضار عبارات وجمل قرآنية وتوظيفها 
يف معنى يقارب الس��ياق الذي وردت فيه، 

ومن ذلك قوله يف قصيدة دمشق)1(:

ـــي! ـــُق تــبـــــارك رب ـــلَّ هــــذه ِج

غــفـــــوُر« وربٌّ  ــٌب  طــي ــٌد  ــل »ب

ال ي��كاد القارئ يت��م قراءة ه��ذا البيت 
حتى يستحضر قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ 

)1( ديوان األثري: ج28/2

ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ل��م  فالش��اعر   .]15 ]س��بأ:  ٹ﴾  ٹ 
يتصرف يف جزء اآلية س��وى التذكير )بلد 
طيب( ليس��تقيم له الوزن الشعري، وهذه 
المقاربة بين دمش��ق وس��بأ تعمق الداللة، 
وتمنح دمش��ق هبة إلهي��ة وبركة ربانية من 
الجم��ال والبهاء والطيب كالتي منحها اهلل 

تعالى لسبأ. 

وأما المس��توى الثالث من مس��تويات 
التناص مع القرآن الكريم يف ش��عر دمشق 
فه��و اس��تحضار المعاين اإلس��المية، وقد 
تمثل ذلك يف تفتيق صورة فنية بديعة بليغة 

الداللة يف قوله)2(:

بنــو أمّيــَة ما زالـــوا كمــا ُخِلقوا

بنـــو المــكارم واآلداب واللـيِن

أصبْحُت فيهم تهاداين ســراتهم

كأننــي مصحف يف بيت ذي ديِن

زار العاّلم��ة األث��ري دمش��ق، فحّل على 
قوم كرام تناوبوا على اس��تضافته والرتحيب 
ب��ه وإك��رام منزلت��ه، وه��ا ه��و يش��به نفس��ه 

)2( ديوان األثري: ج304-303/1



84

مجلة روى - نروي لنرتوي

بالمصحف، ويصف أهل دمش��ق بأهنم أهل 
دي��ن، فكم��ا أن أه��ل بي��ت الدي��ن يتناوبون 
عل��ى االحتف��اء بالمصح��ف، واالعتناء به، 
والتن��اوب عل��ى قراءت��ه، كذلك الش��اعر يف 
أهل دمشق الذين أكرموا وفادته، واعتنوا به.

وال يخفى على القارئ قدس��ية القرآن 
الكريم )المصحف( -الذي ال يمس��ه إال 
المطه��رون- عند المس��لمين، مما يوحي 
بطه��ارة أه��ل دمش��ق ونقائه��م إذ جعلهم 
الش��اعر بيت الدين. وهب��ذا يمنح التناص 
مع الق��رآن الكريم النص مزي��ًدا من القوة 
والتأثي��ر، وزيادة يف الداللة التي يكتس��بها 

من قدسية هذا النص العظيم.

أع��الم  أح��د  األث��ري  العالم��ة  يع��ّد 
المدرس��ة االتباعي��ة يف الش��عر الحدي��ث، 
التي اتخذت من الشعر العربي القديم مثاًل 
أعل��ى يحتذى يف الصياغ��ة الفنية، فكثرت 
المعارضات الشعرية للنصوص الشامخة 
ذل��ك قصي��دة  العرب��ي، وم��ن  الش��عر  يف 
العالم��ة األث��ري )الث��ورة الس��ورية( التي 
نظمها عام 1925 وهي من بواكير ش��عره، 

وق��د برز فيه��ا التناص واضًح��ا من خالل 
معارضته رائية أبي فراس الحمداين)1(:

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر

أما للهــوى نهي عليك وال أمر؟

مطل��ع  يف  األث��ري  العاّلم��ة  يق��ول  إذ 
قصيدته )الثورة السورية()2(:

دمشق! حماك اهلل. ما الحادث النُّكر

سلمت. وفيم البغي راعك والغدر؟ 

يبدو التعالق واضًحا بين المطلعين من 
خ��الل البح��ر الواحد )الطوي��ل( والقافية 
الموحدة، ومن خالل أسلوب االستفهام 
الذي يثير دهشة القارئ يف المطلع ويدفعه 

ليتابع القراءة بغية الكشف عن اإلجابة.

والسؤال الذي يطرح ههنا: لماذا اختار 
الش��اعر قصيدة أبي فراس ليعارضها دون 

غيرها؟

والح��ق أن المناس��بة بي��ن القصيدتي��ن 
وطيدة، فالعاّلمة األث��ري نظم قصيدته عام 
)1925( إّبان وقوع دمشق أسيرة االحتالل 

)1( ديوان أبي فراس الحمداين، تحقيق: سامي الدهان، 
بيروت، 1944م، ج209/2 

)2( ديوان األثري: ج295/1 

2- التناص مع الشعر العربي القدمي: 
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الفرنس��ي، وانتفاض��ة أهله��ا يف وج��ه ه��ذا 
االحتالل وثورهتم عليه، ورفضهم الخضوع 
تش��ابه  المناس��بة  وه��ذه  واالستس��الم. 
المناس��بة التي قال أبو ف��راس فيها قصيدته 
عندما وقع أس��يًرا يف يد ال��روم، وهو يفتخر 
ته وكربيائه وهو يف األس��ر، والقصيدتان  بعزَّ
تضج��ان ب��روح الكربي��اء والش��موخ، وقد 
اس��تلهم العاّلمة األثري كثي��ًرا من مفردات 
ومع��اين قصي��دة أب��ي ف��راس، ويب��دو ه��ذا 
واضًحا على مس��توى المف��ردات يف تطابق 
اثنتي عش��رة قافي��ة بي��ن القصيدتين ُختمت 
بالمفردات نفس��ها، وهو ما يمث��ل قريًبا من 

نصف أبيات قصيدة العاّلمة األثري.  

ه��ذا  يتج��اوز  القصي��دة  والتن��اص يف 
التشاكل على مس��توى المفردات ليصبح 
استثماًرا لعبارات وأشطر شعرية وتوظيفها 
يف القصي��دة وف��ق داللتها األصلي��ة أو يف 

دالالت جديدة تخدم غرض القصيدة.

فمم��ا اس��تخدمه الّعالم��ة األثري وفق 
داللته األصلية قوله)1(:

فإّنــه أبــاه  قحطــان  كان  ومــن 

»له الصدر دون العالمين أو القبر«

)1( ديوان األثري: ج296/1

فه��و يس��تحضر بي��ت أب��ي ف��راس يف 
الفخر)2(:

بيننــا أنــاس ال توســط  ونحــن 

لنا الصدر دون العالمين أو القبر

والس��ياق واحد وهو االفتخار وإظهار 
الع��زة والكرام��ة، وهذا متفق بين دمش��ق 

وأبي فراس.

وربم��ا اتخ��ذ ش��طًرا فوظف��ه يف دالل��ة 
جديدة، كقوله يحث أهل دمشق على الثورة 

وعدم االكتفاء بالمعارضة القولية)3(:

ومــن طلــب اســتقالله بلســانه

كمن خطب الحسنا وما عنده مهر

وقد استثمر فيه قول أبي فراس)4(:

تهــون علينا يف المعالي نفوســنا

ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر

وكأنه يريد أن يحيل المتلقي إلى معنى 
بي��ت أبي ف��راس وهو تقديم ال��روح مهًرا 
للمعال��ي، وه��و ال��ذي يريده الش��اعر من 
أهل دمش��ق، غير أن سياق بيت أبي فراس 

)2( ديوان أبي فراس الحمداين: ج214/2 
)3( ديوان األثري: ج298/1

)4( ديوان أبي فراس الحمداين: ج214/2
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ج��اء يف الفخ��ر يف حين جاء بي��ت العالمة 
األثري يف س��ياق الل��وم والتقريع والحث 

على النهوض.

يس��تقي  األث��ري  العالم��ة  أن  عل��ى 
أحياًن��ا من معاين أبي ف��راس، غير أنه يعيد 
صياغتها من روحه ونفسه فتصبح جديدة 
كل الجدة، وهذا هو التناص االمتصاصي 
ال��ذي يعّد م��ن التناص اإليجاب��ي القوي 
ألنه يق��وم بإنتاج »أفكار قديمة بأس��لوب 
جدي��د، فهو ثمرة نصوص س��ابقة، ولكنه 
ال��دالالت  وفقي��ر  البني��ة  وحي��د  لي��س 
واإلش��ارات«)1( الت��ي يمكن أن يلتمس��ها 
المتلقي يف النص��وص الجديدة، كقوله يف 

مدح أهل دمشق الثائرين)2(:

هــم قــد أبــوا ذل الحيــاة وآثروا

ا ُمرُّ ــا طعمه أبداً على العيش موتاً

فالش��اعر يج��ري مقارن��ة بي��ن حالي��ن: 
األولى قب��ول ذل الحياة والعي��ش الطيب، 
والثانية رفض الذل واختيار الموت الكريم. 

)1( حس��ين جمعة، المسبار يف النقد األدبي، منشورات 
اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2003م، ص165

)2( ديوان األثري: ج295/1

وهو ما عرب عنه أبو فراس يف قوله)3(:

وقال أصيحابي: الفرار أو الردى

فقلت همــا أمــران أحالهما مرُّ

فالعاّلم��ة األث��ري اس��تحضر المعن��ى 
دون األلف��اظ، فليس بين البيتين تطابق يف 
( يف هناية البيتين  األلف��اظ إال يف كلمة )م��رُّ

وهذا هو جوهر التناص االمتصاصي.

لقد وق��ف العاّلم��ة األثري أم��ام كثير 
من النصوص الش��امخة يف ش��عرنا القديم 
وأع��اد إنتاجه��ا واس��تثمارها بم��ا يخ��دم 
غرضه الشعري، وما قصيدة أبي فراس إال 
نموذج للتناص مع الشعر العربي القديم. 
وال يعدم القارئ أمثلة أخرى إذا قرأ ش��عر 

العالمة األثري.

أكث��ر العاّلم��ة األث��ري يف ش��عره م��ن 
اس��تحضار التاريخ والشخصيات الرتاثية 
التي تركت أثًرا واضًحا يف مس��يرة دمش��ق 
ع��رب الق��رون، وعندم��ا أراد التأكي��د على 
عروب��ة دمش��ق وحري��ة أبنائها اس��تحضر 

)3( ديوان أبي فراس الحمداين: ج213/2

3- التناص مع الشخصيات التراثية:
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ش��خصية )قحطان( ال��ذي كان ابنه يعرب 
أول م��ن عدل لس��انه ع��ن الس��ريانية إلى 
العربي��ة كم��ا تذك��ر كثي��ر م��ن المص��ادر 

التاريخية، يقول)1(:

وأنَّ بني قحطان سادات نفسهم

وموطنهــم حــرٌّ وملكهــم حــرُّ

م��ن ه��ذا  يري��د  وال ري��ب أن األث��ري 
التناص اإلشارة إلى عزة نفوس أهل دمشق 
وإلى ماضيهم المجيد الذي س��طره جدهم 
قحطان، وهاهي دمشق تعيد سيرته األولى.

واألث��ري يتغنّ��ى كثي��ًرا بتاريخ دمش��ق 
ويس��تحضر رم��وز التاري��خ ال��ذي أقاموا 
دولهم على أرض دمشق، ويربط الماضي 

بالحاضر، وهو يقول)2(:

ا أدمشــق يا أخت الضحى وهجاً

ذهـباًــا ويــا رئــد العــلــى َصَيــدا

مملكــة فيــك  أّثــل  غّســان 

واحتشــدا ــان  حسَّ لهــا  غنّــى 

ــا أندلساً شــّد  عريـــض  ملــك 

ا ومــّتــحـــــدا بــالــســنــد مــحــتــشــداً

)1( ديوان األثري: ج296/1
)2( دي��وان األث��ري: ج37/2-40، الرئد: الرتب وهو 
من ولد معك. الصيد: رفع الرأس كربا. أّثل: أّصل. 

ــه ــت ـــــك راي أعـــلـــت أمــّيـــــة فــي

رصــدا ا  نــاضــراً تحسـر  شـماء 

وهــدى ــة  ــنّ س طيبـة  ــِت  ــْع ــاب ت

ــهــدا ــه وامــت ــت ــر مـــا ســنَّ ــي ــخ وال

دوحـتها أصـــل  الــخــالفــة  أمُّ 

طابت وطـــاب بها الورى رغـدا

تاري��خ  األث��ري  العاّلم��ة  يلخ��ص 
دمش��ق يف هذه األبي��ات ويس��تحضر فيها 
الش��خصيات التي لعب��ت دوًرا يف صناعة 
هذا التاريخ، واألماكن التي ارتبطت هبذه 
األح��داث، ولم��ا كان التن��اص يعن��ي أن 
»كل ن��ص يق��ع يف مفرتق ط��رق نصوص 
عدة، فيك��ون يف آن واحد إعادة قراءة لها، 
واحتداًدا وتكثيًف��ا ونقاًل وتعميًقا«)3( نجد 
الشاعر يتحدث عن مملكة الغساسنة التي 
تغنى هبا الشاعر حس��ان بن ثابت وامتدح 
ملوكه��ا، ث��م يتحدث ع��ن دولة بن��ي أمية 
يف دمش��ق التي امتدت إل��ى األندلس غرًبا 
وإل��ى الس��ند ش��رًقا، وهي تس��ير يف ذلك 
عل��ى خطى مدين��ة رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا 
االس��تحضار المكثف يعمق الداللة التي 

)3( التن��اص الش��عري ق��راءة أخرى لقضية الس��رقات، 
ص8



88

مجلة روى - نروي لنرتوي

يرمي إليها الشاعر من إشاعة مظاهر القوة 
واالعتزاز هبذا الماضي المجيد.

وق��د أطال العالمة األث��ري الوقوف يف 
قصائ��ده عل��ى تاري��خ بني أمية يف دمش��ق 
وامتدح خلفاءها وعلى رأسهم معاوية بن 
أبي سفيان مؤسس الخالفة األموية الذي 

نسب دمشق إليه يف قوله)1(:
ــٌة لم تعــرف الذلَّ ســاعة معاويَّ

فكيف على الذلِّ المكابر تصبُر؟

قال الش��اعر قصيدت��ه بعد إضراب عام 
يف دمشق دام أربعين يوًما رفًضا لالحتالل 
الفرنسي، وها هو ينس��ب دمشق يف عزهتا 
وكربيائه��ا ورفضه��ا ال��ذل إل��ى الخليف��ة 
معاوية بن أبي س��فيان، وهذا االستحضار 
يرب��ط الماض��ي بالحاض��ر ويؤك��د عل��ى 

عروبة دمشق وإسالمها.

ليس��تحضر  آخ��ر  مش��هد  يف  ويع��ود 
ب��ن  ش��خصية الخليف��ة األم��وي م��روان 

الحكم يف قوله)2(:
ا يــا دار مــرواَن دام البشــر مؤتلقاً

علــى جبينــك لّمــاح التالويــن

)1( ديوان األثري: ج301/1
)2( ديوان األثري: ج306/1

ولعل االرتباط واضح بين الفرح الذي 
تعيش��ه دمش��ق حاضًرا والف��رح والرخاء 
ال��ذي كان��ت تعيش��ه يف ظ��الل الخالف��ة 

األموية يف عهد مروان بن الحكم.

اس��تحضار  أن  تق��دم  مم��ا  لن��ا  يتبي��ن 
س��ياق  يف  ج��اء  الرتاثي��ة  الش��خصيات 
الفخ��ر واالعت��زاز وإظهار مش��اعر الفرح 
والس��رور، ولذلك جاء هذا االس��تحضار 
التواص��ل الحض��اري واألصال��ة  مع��ّزًزا 

العربية بين الماضي والحاضر.

هذه أبرز مصادر التناص التي برزت 
يف شعر العالمة األثري يف دمشق، وهي 
تبين لنا أصالة الش��اعر وثراءه الفكري، 
الذي تمثل يف استحضار القرآن الكريم 
والش��خصيات  الش��عرية  التج��ارب 
الرتاثية والتاريخية ومحاكاهتا واالغتناء 
هبا، وليس ذلك دليل عجز عن اإلبداع، 
بل دليل وعي عميق وتقدير كبير لقيمة 
الموروث الثق��ايف، وضرورة االنطالق 
من��ه والبناء عليه، وتقدي��م رؤية جديدة 

لموضوعاته األصيلة.

ا: ختاماً



العدد الثالث

89

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج

د. عماد خليفة الدايني

   العالمــة المصلح محمد بهجــة األثرّي
ه، وشاعٌر فحل  كاتٌب فذٌّ بليٌغ فصيح، وخطيٌب ُمفوَّ
مجيــد، من الطراز األول، وهــو ناثر بارع متمكن، 
وعند مطالعة نتاجه األدبي من نثر وش��عر نجد فيه 
ثروة فكرية عظيمة هائلة، ومثال يحتذى للش��عراء 
واألدب��اء يف األدب اإلس��المي المت��زن الملت��زم، 
واألدب العربي المحافظ بصورة عامة، فاس��تطاع 
العالمة محمد هبجة األثرّي أن يرس��م لنفسه طابًعا 
يمّيزه يف ش��عره، وأدبه، وعلمه، فقد سخر إمكاناته 
العلمية واألدبية لنصرة اإلس��الم والعروبة، وعلى 
مختلف األصعدة السياسية واالجتماعية واألدبية، 
إال أنَّ النشاط األدبي كان أبرز الميادين اّلتي جاهد 

من خاللها العالمة األثرّي   وكافح يف سبيل 
نصرة فكرته.

 وإنَّ مما يؤس��ف له أش��د األس��ف أنَّ كثيرا من 
المصادر التي تناولت األدب اإلس��المي المعاصر 
لم تذكر العالمة األثري، ولم تش��ر إليه وال إش��ارة، 
وكان حق��ه أن يك��ون يف مقدمة الق��وم، وعلى رأس 
القائمة، وينبغي أن ال تخلو مناهج التعليم من أدبه يف 
مراحل��ه جميعا، فإن قصيدة واحدة مما كتب تعادل 
جميع ما أنجز غيره بل تفوقه، ويقوم منهجه األدبي 
بشعره ونثره على مرتكزات أساسية وسنتناول فيما 

يأتي طرفا منه ليتضح لنا منهجه األدبي:

)3(
املنهج األدبي للعالمة 
محمد بهجة األثرّي
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يقول الدكتور محمود جواد المشهداين: 
»آم��ن العالمــة األث��رّي   باإلس��الم 
إيماًن��ا صادًقا، ونبذ ما س��واه م��ن المبادئ 
واألف��كار األخ��رى، ول��م ُيعرف عن��ُه أنه 
أنض��م إلى حزٍب من األحزاِب السياس��ية، 
كم��ا انه لم يؤازر حزًبا أو جماعة يف ش��عره 
ونثره، وإنما وجه كل امكاناته إلى محاسن 
اإلسالم، والعروبية، والعربية »، فمما أجاد 
في��ه وأف��اد يف نص��رة اإلس��الم، واالنتصار 
للعقي��دة الصافي��ة النقي��ة الس��نية الس��لفية 
األثري��ة ما جــاء ترجمتــه لشــيخه ومعلمه 
عالمة العراق العالمة الس��يد شهاب الدين 
أب��و المعال��ي محم��ود ش��كري اآللوس��ي 
الحسيني: » ثم ما لبث األلوسي أن أصحر 

ع��ن انحي��ازه يف ج��رأة وق��وة إل��ى الحركة 
السنية السلفية، مع مقاومة الدولة العثماني�ة 
الصوفي��ة لهذه الحرك��ة اإلصالحي��ة بكل 
قواها الرجعية، واستعلن وقوفه إلى جانبها 
بكتابه )فت��ح المنان تتمة منهاج التأس��يس 
رد صل��ح اإلخوان( الذي فرغ من تأليفه يف 
غرة ذي الحجة سنة 1306 ه� وطبع بالهند 

سنة 1309 ه�..«.

وقال األث��ري عنه أيض��ا: »ومن يطالع 
كتابه )اآلي��ة الكربى( يرى عب��ارات قوية 
��ا  تزع��زع أس��اس الباط��ل، وتح��دث دويًّ
بوجه��ه، لكنه��ا مبنية على أس��اس علمي 

رصين«.

ونعيش اآلن مع نصوص من نثر العالمة 
ف من  محمــد بهجة األث��رّي   لنتعرَّ
خالله��ا على منهجه األدبي، وما يؤمن به، 

1- نصـــرة اإلســـالم بعقيدتـــه الصحيحـــة 
الصافية، ومنهجه القومي السلفي األثري:

املطلب األول: نثره:

ــا من نثره الفنــي، لنقف على منهــج هذا الَعلـَــم العراقي المصلح  نذكــر اآلن بعضاً
والداعيــة والعالــم المربــي، فإنَّه على مســتوى نثره قد أجــاد وأفاد، وكان مدرســة يف 
اإلصــالح، وبناء الدولــة الناجحــة، واألجيال المتعلمــة المتفتحة، ومــن أبرز قضايا 

منهجه يف النثر:
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فه��و يق��ول: »يق��ول المحروم��ون ِعْلَم ما 
بتاري��خ  َعِم��َل محم��ٌد ملسو هيلع هللا ىلص، والجاهل��ون 
اإلس��الم: »الث��ورة الفرنس��ية اّلت��ي هّدت 
)البستيل( هي اّلتي منحت اإلنسان الحرية 
والحياة«.ونق��ول: أس��ألوا الدهر عن ثورة 
المس��لمين بعد م��ا ثار هبم »اب��ن عبد اهلل« 
عل��ى أل��ف بس��تيل وبس��تيل من س��جون 
العقل والوجدان، وخرافات الكهنة وكهنة 

الخرافات.

ويقول��ون: بس��مارك ونابلي��ون وجان 
دارك ...ونق��ول: أبو بك��ر والفاروق وذو 
النورين وعلّي وخال��د وخديجة وحفصة 
والخنس��اء  وفاطم��ة  وأس��ماء  وعائش��ة 

وألوف من الرجال والنساء.

العش��رين  الق��رن  مدني��ة  ويقول��ون: 
األول  الق��رن  مدني��ة  ونق��ول:  للمي��الد. 
للهج��رة: مدني��ة الق��رآن، ومدني��ة األم��ر 
المنك��ر، ه��ي  بالمع��روف والنه��ي ع��ن 
األول��ى واألخي��رة يف تاريخ اإلنس��ان من 

األزل إلى األبد، وإن كابر المكابرون.

ويقولون: اخرتاعات الحضارة الغربية، 
ونق��ول: جس��م من غي��ر روح، ووحش��ية 
م��ن غير رحم��ة، غ��ازاٌت خانق��ة، واآلت 

مدمرات، وتوّثب إنساٌن على إنسان، وأمة 
عل��ى أم��ة من أج��ل البطن، وظل��م القوي 

للضعيف يف غير هوادة وال رحمة!

ويقولون: شرائع أثينا وروما وباريس، 
وأمث��ال هذه الواوات م��ن لعنات الغرب. 
ونقول، ويق��ول معنا الدهر: اإلس��الم ثّم 
اإلس��الم »إنَّ الدي��ن عن��د اهلل اإلس��الم« 
ويقول��ون: ذك��رى الجن��دي المجه��ول، 
ونقول: ذكرى منق��ذ العالم محمد »ملسو هيلع هللا ىلص« 

ويقولون: القانون، ونقول: كتاب اهلل«.

ومن نثره يف نصرة اإلسالم، واالنتصار 
للعقي��دة الصافية النقية األثري��ة ما جاء يف 
مقدمــة رســالته »محمد بن عبــد الوهاب 
داعيــة التوحيد« قال: »فقد دعتني رئاســة 
جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلسالمية 
المحمــودة  األســبوع  هــذا  يف  ألشــارك 
مقاصــده، مشــكورة علــى حســن الظّن، 
فتذكــرت نبــأ أميــر مشــرقي كان مولعــا 
يف  أديــب  ألفــه  بكتــاب  ســمع  بالكتــب 
األندلــس، استحســنه األدبــاء وقرظــوه، 
فتاقت نفســه إليــه، فلما حصــل يف يده لم 
يجــد فيه مــا ال يعرفه، فأطبق عليــه دفتيه، 

وقال: » هذه بضاعتنا ردت إلينا«!



92

مجلة روى - نروي لنرتوي

  فقلت يف نفســي: ليت شــعري ما الذي 

حدا بالقوم أن يدعوين إلى أمر هم أهله، 
ومنهم يقتبس الحديث عنه؟ فما عســى 
أن أحمــل إليهم من شــيء يعلمون من 
ظاهره وخافيه، ومن مــوارده ومصادره 
مــا ال أعلمــه؟ أآخذ بضاعتهــم وأرّدها 
إليهــم؟ أأخلــف نخيل هجــر، فأحمل 

إليها تمرا من العراق؟

  وهتــف بي هاتف من النفــس يقول: أن 

ال، ليــس الرأي ما تراه، فــإّن القوم كما 
تعرفهم أذكى من أن يذهب ذلك عنهم، 
وليس بنخيل هجر إخــالف، إّنهم إنما 

دعوك لتسمع منهم فتتعلم.

  فقلت له: إّن هذا لهــو حق اليقين، وإنه 

لجميل!

  فقــال: وإذا نطقــت لُتســمع مــا عنــدك 

فُجرت أو أخطأت سّددوك.

  فقلت: وإن هذا واهلل ألجمل .

  فعزمت، ولبيت، ولساين يخاطب نفسي 

بما قال أبو العالء )1(:

)1( شرح اللزوميات، أبو العالء المعري: 1 : 274 .

ُخــِذي َرأيِي وَحســُبِك ذاَك ِمنِّي

علـــى مــا فِيَّ ِمــن ِعــَوٍج َوَأْمتِ 

َوَمــاذا َيبَتِغــي الُجلســاُء ِعنــدي

َوَأَردُت َصمتِــْي َمنطِِقــي  َأراُدوا 

  وإن رجيــت إذ أنطــق بالــذي دعيت له 

أن ال أجامــل فُيغَضــى على أْمــٍت كان 
الصمت يسّره«)2(.

األث��ري  العالم��ة محم��د هبج��ة  ق��ال 
 يف حب��ه للغ��ة العربي��ة وتعلقه هبا: 
»لقد عش��قت اللغة العربية؛ ألهنا المكون 
األول للثقاف��ة، فاللغ��ة هي الوع��اء الذي 
يحمل الفكر والعقيدة، ويحمل الفلس��فة 
والسياس��ة، والمدرس��ة التي انتميت إليها 
العربي��ة اإلس��المية كان��ت خي��ر معرب عن 
هذا التفاعل بين هذه اللغة وجميع شؤون 

الناس«.

)2( محم��د بن عبد الوه��اب داعية التوحي��د، تأليف 
الش��ؤون  وزارة  ط1،  األث��ري،  هبج��ة  محم��د 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة 

العربية السعودية، عام: 1424 ه�: 3 – 5 .

2- حبه للعروبة وانتصاره للعربية: 
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مم��ا أج��اد فيه وأف��اد يف نص��رة العربية 
وال��ّرد عل��ى الش��عوبية وفض��ح أكاذيبها، 
وذل��ك يف مواض��ع كثي��رة يف أدب��ه، نث��ًرا 
وش��عًرا، ولع��لَّ مس��اجلته ألحمد حس��ن 
الّزيات عل��ى صفحات البالد، والّرد على 
الفري��ة الّش��عوبية القائل��ة بعالقة الش��اعر 
أم  والحس��ب  النس��ب  بالرفيع��ة  وّض��اح 

البنين األموية.

وللعالمة األثرّي  كتاب مخطوط 
بعن��وان )ال��ّرد على الش��عوبية( وهو نقض 

لكتاب المثالب البن الكلبي.

وقال الباحث حميد المطبعي عن جهود 
العالمة األثرّي   يف التصدي للحركة 
الش��عوبية: » ول��ه يف هذه الحرك��ة فيما بعد 
العش��رينات نقود ومعارك حارب فيها هذه 

الحركة ودعاهتا والدائرين يف فلكها«.

وقال الكاتب اإلس��المي أنور الجندي 
اّلذي حض��ر مؤتمر »الدراس��ات العربية« 
يف الجامع��ة االمريكي��ة يف بي��روت )ع��ام: 
1951م( وكان العالمة محمد هبجة األثرّي 
 قد اصطفته الجامعة يف عداد أربعة 

أعالم لمش��اركتها يف محاضراته، وطلبت 
إلي��ه أن ُيحاض��ر يف موض��وع االتجاهات 
الحديثة يف اإلس��الم، يقول الجندي: »هذا 
واحٌد م��ن ه��ذه المجموعة اّلت��ي قاومت 
الغزو الفك��ري،  والتغريب، والش��عوبية، 
دون توقٍف يف حمالهتا الضارية على اللغة 
واألدب  اإلس��المي،  والتاري��خ  العربي��ة، 

العربي.

مــن أهم قضايا األمة يف هذا العصر هي 
القضية الفلســطينية، والتي شــغلت األمة 
  جميعا، وشــغلت العالمــة األثري
كثيــرا، وأخذت أغلب جهده، وســاعات 
حياته، فقال : »فلسطين التي كانت 
مركز التطاحن بين قوتي الشرق والغرب، 
وكان مصابهــا الفادح باعثا ألمم اإلســالم 
من عــرب وأكــراد وتركمان علــى اتحاد 
كلمتهــا، قد عادت لها اليوم محنة أمســها 
الدابــر، يف مختلــف شــؤونها وأحوالهــا، 
وإن محنتها هي محنة هذا الشــرق العربي 
اإلســالمي، تتالقى عند همومــه، وتتذامر 

من أجلها شعوبه«.

3- الرد على الشعوبية:

4- قضايا األمة:
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لقــد بــدأ العالمــة محمد بهجــة األثرّي 
  بقــرض الشــعر منذ صبــاه، ومعينه 
يف ذلــك دراســته للغــة العربيــة واهتمامــه 
بالوقــوف على أســرارها، ومــا تطلبه ذلك 
من العكوف على دراســة الشــعر الجاهلي 
والغوص يف أغواره، واستفتاح مغاليقه، ثّم 
بعد ذلك دراســة الشــعر العربي يف مختلف 
عصوره وعلــى تعاقب دولــه، على تطاول 
األيــام حتــى شــعراء النهضــة الحديثة كل 
ذلــك أعانــه علــى حســن اســتعمال ملكة 
الشــعر، وعلى إبراز مواهبــه الفنية يف صور 
تدعــوا إلــى اإلعجــاب فجاء شــعره قوي 
محكــم، متيــن األســباب، يجمع بيــن قوة 
التعبير ودقــة التصوير، ومتابعــة ما جد من 
فنون الشــعر، من تطور مــع المحافظة على 
أصول هذا الفن العريقة، واإلمســاك بأوتار 
الشــعر يف أزهى عصوره وأبهى َمجالـِيه )1(، 
وإذا ما وازنا شــعره بشعر الفحول، وجدناه 
يضاهيه، فإنَّه شــعر عاٍل مــن الطراز األول، 
ولــه قصائد حقها أن تكــون من المعلقات، 
فإنه متميــز بجزالــة اللفظ، وقــّوة الصياغة 

)1( ينظر: ديوان محمد هبجة األثرّي: 1 / 7 - 8 .

وبراعــة التعبيــر، وإبــداع النســج وإحكام 
القوايف، وطرافة المعاين، مــع توافر الغنائية 
وانســجام القصيدة بيتا بعد بيت إلى جانب 
تنــوع األغراض والمقاصــد واالتجاهات، 
مــع المحافظة علــى قواعد الشــعر العربي 
األصيل)2(، وكان القدماء إذا أرادوا أن يذموا 
شــعر شــاعر قالوا: » هــذا شــعر العلماء«، 
وهــو صحيح إلــى حــد مــا )3(، فالعالم قد 
يشــغله علمه وبحثه عن اإلبحار يف الخيال 
وولــوج بحــر العواطــف، فيكــون علمه يف 
خــط متقاطــع مع جودة شــعره، لكــن هذا 
ليس قاعدة مضطردة، وال الزم لجودة شعر 
كل عالــم وإبداعه، فقد برع عندنا علماء يف 
شعرهم كما برعوا يف علمهم كما هو الحال 
عند اإلمام الشــافعي ، وعند مطالعة 
 ، شــعر العالمة محمد بهجة األثرّي
نجده »شعرا متألق القسمات، فتان الرواء، 
يتيه بأبراد موشاة بأروع الصور، تحس معها 
صنعة من يتذوق الجمال، ويحســن اختيار 

)2( ينظر: المصدر نفسه: 1 / 10 .
)3( ينظ��ر: َعرار نجد قراءة يف ش��عر عب��د اهلل العثيمين، 
د. أحم��د مطلوب: 7، منش��ورات المجمع العلمي 

العراقي، عام: 1430 - 2009م.

املطلب الثاني: شعره:
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األلفاظ، وتشــتم وأنت تقرأه شذا الريحان، 
الياســمين«)1(،  وأريــج  النرجــس،  وعبــق 
فاألســتاذ األثــرّي   لم تذهب ســعة 
علمــه وتبحره بنضارة شــعره ورونقه، ولم 
يكن علمه متقاطعا مع إبداعه الشعري كما 
حدث آلخرين، بل سارا يف خطين متوازيين 
يكمــل أحدهما اآلخر، فما زال أدبه عموما 
وشعره باألخص، ميدانا خصبا للدارسين، 
ومنهال عذبا للمتذوقيــن، فلو أخذنا مطلع 

قصيدته العصماء »نبي الرحمة«)2(:

إذا اعتاد همس القول يف الحق شاعر

أتعــود لــم  الجهــر  غيــر  فــإين 

بحســبي أين يف اعتقــادي مســلم

وأين بخير الخلق بالُخلق مهتدي

وماضرين إن فاتنــي هدي مذهٍب

ــِد محمَّ بالنبــّي  هديــي  كان  إذا 

لوجدن��ا أّنه يفصح ع��ن غاية طرفه من 
األدب، ومرم��ى عصاه من الّش��عر وعلوم 
لغ��ة الق��رآن فالعالمة األث��رّي   هو 
أح��د ش��يوخ األدب العرب��ّي اإلس��المّي، 
والقّوامي��ن على اللغة العربي��ة، ومن أبرز 

)1( ديوانه: 23.
)2( ديوانه: 1 / 76.

ثب��ت،  الع��راق واألّم��ة، محّق��ق  ش��عراء 
ومؤّل��ف واس��ع االّط��الع، ملت��زم يف أدبه 
وحياته بإسالمه، وهو يف شعره ونثره بليٌغ 
مش��رق الديباجة، وأهّم ما يمثل لنا مذهبه 
يف الشــعر ونظرته إلى المضمون الشعري 

هي قصيدته »الشعر والصدق« وهي)3(:

ذِر الشــعَر أماله الهــوى وَتَذْبَذَبا

َبا وإن نفث السحَر الحالَل وطرَّ

ا ــر كالطاووس وشــياًا مزوقاً ونشَّ

ى واســتمال وشــبَّبا   وغنَّى وطرَّ

هو الزيف ال يذهْب بلبِّك فخُره

با تفاَخَر لما عن هوى الصدق َنكَّ

ا قاً يغطــي بــه ذل المديــح مشــرِّ

بــا ـا مغرِّ ـا، وحيناـً بسفســافه حيناـً

ثم يقول فيها )4(:

وُصبَّت أهاضيب المخازي ُمِلثَّةاً

على شاعر ينحو المديح تكسبا

بالقوايف ونفســه ُعجباًــا  تخايــل 

بــا! يتحدَّ بــأن  أولــى  لــه  وكان 

ودع عنك مــن أضفى عليه ثناءه

ــبهان إال ليكِســبا فما اجتمع الشِّ

)3( ديوانه: 1 / 164 - 167 .
)4( ديوانه: 1 / 165 .



96

مجلة روى - نروي لنرتوي

ويقول فيها )1(:

وال تشغلوا بالشعر بالكذب مصحباًا

وروموا سموَّ الشأن بالصدق مذهبا

والشــعر عنده تعبير عّما يكنّه الوجدان 
الحّي للشــاعر، من تعاطف عظيم مع هذا 
الفّن العريق، والســمّو به إلى حيث يضعه 
يف أرفع مكانة، فقد قــال يف مطلع قصيدته 
ثمانيــة  تبلــغ  أراه« والتــي  »الشــعر كمــا 

وعشرين بيتا )2(:

الشــعر ما روى النفـــوس معينه
وجــرت برقراق الشــعور عيونه

وصَفــت كألالء الضياء حروفه
وأزهــت بوضــاء البيــان متونـه

مـتألــق القســمات فتـــان الــرؤا
يزهو ِصبا الفصحى الطريَر رصينه

حّر المذاهب ال يشــوب أصوله
كـــدر وال واهي اللغات يشــينه

ابــن الحقيـقــة والحقيقــة نهجـه
والصــدق يف أرب الحياة خدينه

وأم��ا ع��ن منهج��ه يف األدب، فقد نافح 
عن العقيدة الصحيح��ة الصافية، والمنهج 

)1( ديوانه: 1 / 167 .

)2( ديوانه: 1 / 160 .

األثري، وذم التقليد والتعصب، ودعا إلى 
العلم الصحيح، ونب��ذ الخرافات والبدع، 
وتج��اوب م��ع قضاي��ا األّم��ة اإلس��المّية 
عل��ى  ثائ��ًرا  بطبيعت��ه  ف��كان  وش��عوهبا 
االستعمار وعمالئِه، فتجد يف شعره صدى 

لألحداث الجسام التي ألّمت باألمة. 

وســنقف عنــد كل واحــدة مــن هــذه 
المنهجيات واألغراض الشعرية:

وه��ي الت��ي تمث��ل اإلس��الم الصحيح 
المنق��ى من ش��وائب الجاهلي��ة وظلمات 
الجهل، وعوالق الب��دع والخرافات، فهو 
اخت��ار أن يك��ون أثريا قلب��ا وقالبا، وذلك 
يتضح جليا يف ش��عره يف القضاي��ا الدينية، 

كما يف قصيدته »أنوار وتجليات«)3(:

ربِّ حــارْت يف ُكنهــك األفكاُر

انبهــاُر عراهــا  ــرت  فكَّ كلمــا 

كيف تســمو إلى اكتناهك خلق

هــن عــن فهــم خلقهــنَّ قصــاُر

بهرتها هــذي الطبيعة والُحســـــ

ــــــــُن وهذي اآليــات واألنواُر

)3( ديوانه: 1 / 58 .

1- العقيدة اإلسالمية:
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كيف فاضت وكيف نارت ومن أيـ
ــــَن استفاض اإلبداع واإلبتكاُر

بهــداه دونهــا  العقــل  وقــف 
وهــــــــداه تــــنــــور واعـــتـــبـــاُر

إن تكــن ال ُتــرى فآُيــك َشــفَّت
عنــك جهرا كمــا يِشــفُّ النهاُر

ذو الِحجا يشهُد التجلي يف الكو
اإلســفاُر قلبــه  يف  وُيْضحــي  ِن 

قــد تنــورت مــن جاللــك ربي
فوق مــا أفصحــت به األســفاُر

رب أنــت الغني وحدك والخلـــ
ـــــــُق عيــال بهــم إليــك افتقاُر

لــك وجهــت يــا إلهــي وجهي
ـــاُر ــــــوار وجـــهـــك اإلكـــب وألن

وكذلــك قصيدتــه »علــى فــم المارد« 
افتتحها بقوله )1(:

َيــا ُنــْوُح ُقــْم َداَرْت بِنَــا األَْزَماُن

َد الطُّْوفــاُن ُعبِــَد اْلَهــَوى َوَتجــدَّ

إّن هــذا المطلــع بهــذه النبــرة العاليــة 
والصــوت المرتفــع بحــرف النــداء »يا« 

)1( دي��وان مالح��م وأزه��ار: 295 . قالهــا يف وصــف 
فيضــان نهر دجلــة يف عــام: )1373 هـــ - الموافق 
نيســان 1954 مـــ( وكان أعظم فيضــان تعرضت له 

بغداد قبل إنشاء سّد الثرثار العظيم.

يــدّل علــى أّن هــذه القصيدة تحمــل أمرا 
عظيما، ثّم يوّضح لنــا طرفا من هذا األمر 
  وهو المنــادى نبي اهلل نوح

وظهور الكفر وتجّدد الطوفان.

لق��د أول��ى المدائ��ح النبوي��ة أهمي��ة يف 
شعره، خاصة يف نش��اطات جمعية الشبان 
التاريخي��ة  المناس��بات  ويف  المس��لمين، 
المتعددة، وديوانه يزخر بقس��م منه خاص 
بالمدائ��ح النبوية، أس��ماه »نبوي��ات« فيها 
غ��رر من قصائد األدب العربي، وإين كنت 
أقول يف كل موطن ُيسأل فيه عن الرثاء: لقد 
قال حس��ان  بيتا جمع فيه محاسن 

الرثاء، ولم يرتك منه شيئا إذ قال)2(:

د وما فقــد الماضون مثــل محمَّ
يفقــُد   القيامــة  حتَّــى  مثلــه  وال 

حت��ى ق��رأت ق��ول العالم��ة األثري يف 
المدي��ح النب��وي، فوجدت��ه ه��و االخر قد 

سبق إلى مدح لم يلحق به غيره، إذ قال:

نظرُت إلى األجياِل من نسل آدٍم

ــِد ُمَحمَّ ا كمثــل  إنســاناً أَر  َفلــم 

.64 : 2( ديوان حسان بن ثابت(

2- مدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص:



98

مجلة روى - نروي لنرتوي

وذلك يف قصيدته »نبي الرحمة« ومطلعها)1(:
هو الحــب يغريني بمدح محمِد

فتغشــى جنــاين أيُّ هيبــة ســيِد
وكم من فتىاً يهتز للشعر يقتضي

ــِد  بيــاينَ انشــاد القريــض المخلَّ
مديَحــه أقــوُل  ــي  أنِّ فني  ُيشــرِّ

ــي بما قد ســنَّ للنــاس مقتِد وإنِّ
عاجــٌز ُأحــاوُل  فيمــا  ولكنَّنــي 

وان كان لي بِْكُر القريِض الُمقلَِّد
ــي لــو ُفقــُت األنــام فصاحةاً وإنِّ

لمــا جئت ممــا يســتحق بُمثَمِد
أبى لي اقتداري َمظَهَر العجِز يف الذي

أحمــِد مناقــب  يف  إال  أحــاوُل 
نظرُت إلى األجياِل من نسل آدٍم

ــِد ُمَحمَّ ا كمثــل  إنســاناً أَر  َفلــم 
له سيرٌة ما الروض يف رونق الضح

يقارب منها صفحةاً ذاَت َمشــهِد
َتموُر بزاهي الُحســِن حتى كأنَّها

ُتِشــعُّ لســاِر الليِل أضــواء َفرَقِد

وقال يف قصيدة »إنك لعلى خلٍق عظيم«)2(: 

ا متألقاً الــســنــا  تــتــضــرُم لِــمــِن  أنـــــــــواره   
ــه ــراق ــبــســُمالــكــون مــن إش مــت ـــٌئ  ـــألل ـــت م  

)1( ديوانه: 1 / 66 - 68.
)2( ديوانه: 1 / 91.

ــــالء يف ــُموعـــوالـــم األم تــتــرنَّ ـــا  ـــه ـــراح أف  
محمــد وجــه  ـــهـــاؤه والــَمــيــســُم آلالء   وَب
المغنُمألقى علــى الدنيا الروا منه  وطــاب  ء   
األنـــُعـــُم زالت به البؤسى وحلت ــاة  ــي ــح ال يف   
ــــرُمهو صفــوُة الحنفاء بل  أســنــاُهــُم واألك

وق��د س��لك يف ه��ذا منهج��ا مس��تقيما 
ينس��جم م��ع عقيدته اإلس��المية الس��لفية 
األثري��ة، ف��إن عروبيت��ه تقوم يف األس��اس 
على العروبة شرط أن ال تختلط بعلمانية، 
أو ماركس��ية، أو تعص��ب قوم��ي يرفض��ه 
اإلسالم ويسمه من أمر الجاهلية، ويرتكز 
فكره العروبي على اإلس��الم ش��رط أن ال 
يختلط بش��عوبية لخناء تبغض العرب وال 
ت��رى لهم فضاًل، وبالطبع على العربية لغة 
القرآن وأمُّ اللغات اّلتي تمثل حلقة الوصل 
بين اإلس��الم والعروبة، وكفانا داللة على 
ذلك أن خص هذه اللغــة الجليلة بقصائد 
منهــا قصيدتــه النفيســة: لغة القــرآن التي 

يقول فيها )3(:

بالغـــة العاَلـِميــن  لَغـــات  أأّم 

وطِـيب مذاق واخـتالف ُطـُعـوم

)3( المصدر نفسه: 1 / 19 - 20 .

3- حبه للعروبة وانتصاره للعربية: 



العدد الثالث

99

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج

بيانــك أم مــاء من الخلــد كوثر

َتـَرْقـــرق عـذباًـــا أم رحيـق كروم

ـــاح البيان زالله َســـقـى ُكـلَّ َلمَّ

مصفــى وروى طبــع كل حكيم

وبلــغ من تمجيــده لغة القــرآن الكريم 
وتتيمــه بهــا أن ختــم قصيدته بفدائــه لها 

بنفسه وبكل عزيز لديه:

ه   فدى لك يا روح الجمال وِسـرَّ

لغات الــورى من حادث وقديم

  ولو سامني دهري بحبك الفتدت

هـــواك حـياتي حـســبة ونعيمي

وقال يف قصيدة » نش��يد العرب: األمة. 
الوطن. العالم. الرسالة«)1(:

تــي َســِلمِت علــى الدهــر يــا أمَّ

ــــدة الـــَوحـــدِة ـــيـــِت مــــَؤبَّ َحـــيِ

والغبطِة األمــــِن  يف  ُتــنــاغــيــِك 

والعــزِة الســعد والمجــد  رؤى 

ــســيــوف ال ظــــالل  يف  مـــهـــنَّـــأة 

مباعــدةاً مــن دواعــي الُحُتــوِف

أرض كــــل  يف  ـــك  ـــوط ـــح ت

ُزُخوٌف    وتحميك ناٌر وبأٌس َمخوُف

)1( ديوانه: 1 / 117.

َســِلمِت وِعشِت وعاش الحمى
الســما منيــع  األُروِض  عزيــَز 

ــا ــم ــج ـــزِّ األن ـــع ـــال يــــطــــاول ب
ــا ــدم ــه ال ــي ــن ـــن ب وتـــحـــرســـه م

وقال يف قصيدة »أمتي العز والعال« )2(: 

أيــن ال أيــن امتــي يف العوالــم؟
والعزائــم؟  والعــال  العــز  أمــة 

أيــن مني؟ وثوبها حــرر الخلـــــ
ــــــق وســلطانها ازال المظالم؟ 

أين ذاك الجالل والملك والزهـــ
ـــو وعز الورى وصون المحارم

ا مــا أرى اليــوم موطناًا مســتباحاً
الســوائم شــبه  تســام  ورعايــا 

ا يعبــث الواغلــون فيــه اعتســافاً
عبــث الــدود بالعظــام الرمائــم

العروبــة  تحــارب  الشــعوبّية  أخــذت 
بمختلــف األســلحة، أو مختلــف الحيل 
واألحابيــل، ولكّن حيوّيــة اللغة – ومعها 
حيوّيــة التاريــخ العريق – همــا الحارس 
القــوي األمين الــذي تقاصــرت عنه تلك 
الحيل وتلك الجهود، فبقيت النهضة على 

)2( ديوانه: 1 / 94.

4- الّرد على الشعوبية:
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حصانتها المنيعة بين العاملين على هدمها 
وتعويقهــا عامديــن لرغبتهــم يف الهــدم، 
أو غيــر عامديــن لعجزهم عــن النهوض 

بمطالب الفّن الصحيح )1(.

   ومن يتتّبع شعر العالمة األثرّي
ودواوين��ه يجده��ا طافح��ًة بالغي��رة عل��ى 
الع��رب واإلس��الم الرد على م��ن ينتقص 
ش��أهنم أو يزدري مقامهم وفضلهم، يقول 
الدكت��ور محمود عب��داهلل الج��ادر يف هذا 
الص��دد: يرتبط اإلس��الم ارتباًط��ا عضوًيا 
يف وعي الّش��اعر بالعروبة، فهو ال ينفصل 
عنه��ا وه��ي ال تنفصل عن��ه...، حت��ى إّنه 
ليض��ع االنتماء العرب��ي مع��اداًل للتوحيد 
يف لمح��ة خفي��ة ي��وازن فيه��ا بين الش��رك 

واإليمان يف قوله:

ــْرِك ـــُة العــرِبفإمــّا ُعَصُب الشِّ  وإمــّــا أمَّ

فاّلذي توحي به المعادلة أن تكون » أمة 
التوحيد« ب��إزاء »ُعَصب الش��رك«، ولكّن 
ُعم��ق ارتب��اط العروبة باإلس��الم يف وعي 
الّشاعر أتاح له أن يتجاوز منطقية المعادلة 

)1( دراس��ات يف المذاهب األدبية واالجتماعية، عباس 
محم��ود العقاد، الطبع��ة الثانية، كان��ون الثاين، عام: 

2006 م�، بإشراف داليا محمد إبراهيم: 10.

اللفظّية إلى اس��تبدال »أّم��ة العرب« ب�»أّمة 
التوحيد«، وكأّنهما تعبيران مرتادفان.

وتمت��زج العروب��ة واإلس��الم امتزاًج��ا 
مفرتًض��ا يف قناعة الش��اعر...، ومن عمق 
الح��س العروب��ي التاريخي، ينبث��ق إيمان 
الش��اعر بضرورة تحول الواق��ع الذي هو 
كائ��ن إلى الواق��ع الذي ينبغ��ي أن يكون، 
فوح��دة االمة العربية ال تق��وم على آصرة 
الدم وحدها، وإّنما تبقى العقيدة شاهدها 
األبدي ومح��رك أجيالها إل��ى تجاوز كل 

حاالت التمزق والقهر.

وم��ن هنا كان للش��اعر أن يق��رر قناعته 
ب��أّن الوح��دة العربي��ة ال تق��وم إال عل��ى 

كنين المتالزمين: الرُّ

عربيــةاً وحــدةاً  فأســلكوها  أال 

لها من هدى اإلسالِم روٌح ومظهُر

وكذل��ك قول��ه يف قصي��دة »المغ��رب 
العربي.. وطن الجمال وأمة الجالل«:

مّتى أرى الوحدة الكبرى تحوُط لها

هذي الجاللَة واألقداَس والَعَقدا

ٌة أْحيا بهــا فــــأرى وأيــَن لــي مــدَّ

ا يشـــــدُّ لِبْعٍض آخرٍ َعُضدا بعضاً
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لقــد وقــف وقفــة عــز وشــموخ مــع 
قضايــا األمة العادلــة، والدفاع عن حقوقه 
انتصاراتها،  المسلوبة والمغتصبة، ومجد 
وبطوالتهــا، فجادت لن��ا قريحته بقصائده 
الخرائ��د المط��ّوالت حربي��ة، والمالحم 
جهادية يف االنتصار لقضايا األّمة العادلة، 
ويف مقّدمته��ا أحداث فلس��طين، ثّم جهاد 
الجزائر، ثّم القادسّية الثانية، والتي واكب 
أحداثه��ا وق��د ج��اوز الثامني��ن، ولم يكن 
تقدم الس��ن عارضا أمام قريحته الش��عرية 
االنتص��ار  يف  الس��يال  وقلم��ه  المجي��دة، 
للح��ق، ق��ال يف » معلقــة النصــر العزيــز 
والفتــح المبيــن » التي بلغت مئة وســبعة 
وثمانين بيتا، والشاعر قد شارف التسعين 

من عمره، فقال مستهال )1(:

ا َوَلــَك اْلَعْلَيــاُء َواْلِقَمُم ِعْش َظافِــراً

ــُعْوِب اْلُمْفَرُد اْلَعَلُم َوَأْنَت َبْيَن الشُّ

َعاٍل َعَلى األَْرِض َواألَْعَداُء َخافَِضٌة َباٍق 

ْهــرِ َواألَْعَداُء َقــْد ُهِزُمْوْا َعَلــى الدَّ

ا َوُمْحَتِشــماً َمْوُهْوباًــا  َك  ِعــزُّ َواْلِعــزُّ 

ــَلُم ا بِِه السَّ َوالنَّْصــُر َنْصُرَك َمْعُقْوداً

)1( ديوان األثرّي: 1 / 508 .

ويختمها بقوله )2(:

َلْيَت األَُلى ُيْسِعُرْوَن اْلَحْرَب ِمْن َضَلٍف   

ُيْشــَفْوَن ِمْن َخَبــِث األَْرَواِح َلْيَتُهُم

ــَلِم َلو َنـَفَعـْت َوَلْيـَت َبـْرِد ظاِلِل السَّ

ـِهـُم َلــْيــٌت ُينِْدْي َحَيــاَة اْلَخْلِق ُكـلِّ

لقد أخذت الدعوة إلى األخالق النبيلة 
الفاضلة مس��احة من أدب العالمة محمد 
هبجة األثري ، فكان يحضُّ عليها، 
ويدعو إلى التمس��ك هبا، ويبين فضلها يف 

أشعاره، ومن ذلك قوله)3(:
ْمُتــُه َكرَّ إَِذا  بِإِْنســاٍن  لِــْي  َمــْن   

َيَزُع األََذى َوَيُكفُّ ُســمَّ ُلَعابِِه )4(

َوإَِذا َمَحْضُت َله النَِّصْيَحَة َلْم َيرِْم
ُه فِــْي َصابِِه )5( ا َوَيْخِلْط ُســمَّ َأْنفاً

ــا قاً َوإَِذا َأَدْرُت َلــُه اْلَحِدْيــَث ُمَروَّ
الَل اْلَعْذَب ِمْن َأْكَوابِِه )6( َساَغ الزُّ

)2( ديوان األثرّي: 1 / 534 .
)3( ديوان األثرّي: 405 - 406 .

)4( يزع: يكف ويمنع. ينظر: المصدر نفسه: 405 .
)5( محضــت: أخلصت. الص��اب: الم��ّر، ويطلق على 
ش��جر مّر ل��ه عصارة بالغ��ة المرارة. ينظ��ر: المصدر 

نفسه: 387 .
ى. ينظر: ديوان مالحم وأزهار: 406. ق: المصفَّ )6( المروَّ

5- قضايا األمة:

6- األخالق الفاضلة:
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َواْسَتْكَرم اإِلْحَســاَن ِعنَد ِخَطابِِه
بَِجَوابِــِه َلْفظِــِه  إَِســاَءَة  َفَجَفــا 

اْلَخْلُق َتْمِشْي َيا َحبِْيُب َكَما َتَرى
ــا َعَلــى َأْعَقابِِه بِاْلُخْلــِق َمنُْكْوصاً

َماُن َوَقْد مَضى بِاْلَخْيرِ َأْطَمَعَك الزَّ
رَّ َأْن ُنْجَزى بِِه َواْلَيْوَم َنْخَشى الشَّ

َجاَنْبــُت َداِعَيَة التَّشــاُؤِم َلــْم َأُقْل
ا َوال ِخالَف اْلُهَدى َوَصَوابِِه )1( َفنَداً

ــا َبَلْوُت َوإِْن َيُكْن ال َضْيَر لِْي ِممَّ
َوبِنَابِــِه بُِظْفــرِِه  اْلُفــَؤاَد  َأْدَمــى 

َأْجــرِْي بَِأْخالِقــْي َعَلــى َأْعَراِقَها
َأْنَســابِِه ِمــْن  اإِلْنَســاِن  َوَســِجيَُّة 

نِْي َوَلئِــْن َأَســاَءْتنِْي التََّجــاُرِب إِنَّ
َســَأظِلَّ َأْحِســُن بِاْلِفَعــاِل النَّابِــِه

ــَيَم اْلَكَرائِــَم َعاَدةاً َوُأَواِصــُل الشِّ
َمــاِن َوَعابِِه َوَهوىاً َعَلــى ُلْؤِم الزَّ

َكاْلَغْيِث ُيْمطُِر ُمْجِدباًا أْو ُمْخِضَبا
َيْجرِْي َعَلى َدْأِب اْلكَِراِم َوَدابِِه )2(

َأْسِقْي ِغَراَس اْلَخْيرِ َنْوَء َشَمائِِلْي
َوُأِجــدَّ َزْهــَو ثَِمــاِرِه َوِرَطابِــِه )3(

)1( الفند: الكذب والباطل. ينظر: المصدر نفسه: 406.
)2( الــداب: الدأب وهو العادة، س��هلت همزته. ينظر: 

المصدر نفسه: 406 .
)3( النــوء: المط��ر. أج��ّد: أح��دث. الزه��و: النض��ارة 

وحسن المنظر. ينظر: المصدر نفسه: 406 .

ْنَيــا َشــَذا َأْعَرافِــِه لَِيُتــثَّ فِــْي الدُّ
َوُيِذْيَق َهَذا النَّاَس َعْذَب َشَرابِِه )4(

َأَفــاَدَك َطيِّباًــا َمــا  اْلُعْمــُر إاِل  َمــا 
َوَحَبــْوَت َأْطَيَبــُه َوِســرَّ ُلَبابِــِه )5(

ا َفَخالِْس ِعْطَرُه إِْن َلْم َتُكــْن َوْرداً
َواْنَفْح َحَواَلْيَك اْلَوَرى بَِماَلبِِه )6(

وكذل��ك قوله البنته زين��ب يف قصيدته 
الرائعة »لَِم ُتشنَُأ األنثى« )7(:

ــا ــَه ــَر األُمَّ ــْي ــَت َخ ــنْ ــا بِ اْلَحَسِبَي َمَعالَِي  فِْي  ِت 

َمــا ــْي َلــَهــا َعــَلــى الــزَّ ــِق ِبَأْل ــــُمــــَؤدَّ اْل ـــَة  ـــاَع َط ِن 

َغــِب)8(َوْاْســَتــِمــِعــْي لِــنُــْصــِحــَهــا الــرَّ َكرِْيَم  َتْلَقْي 

ــَهــا ـــرَّ بِ ـــبِ ــــرِْي اْل ــــثِ ــُر َمــْكــَســِبوَأْك ــْي ــرُّ َخ ــبِ ــاْل َف

ــا« ــنَ ــــى »َس ــْي إَِل ــبِ ــبَّ ــَح ــْيَت ــبِ ــبَّ ــَح ـــــــــرٍ« َت َو»َزاِه

بَِما ــْى«  ــَه »ُن ــْي  ــِل ــاِم النََّســِبَوَج ُحُقْوُق  َتْقِضــْي 

إال ــَر  ــْي ــكِ ــْف ــتَّ َوال ـــــاِك  ـــِبإِيَّ َت ـــرُّ ــــِع ال ــــْي ــــْي َرفِ فِ

ــا ــاِف َواْلــَحــَي ــَف ــَع َواْلــَحــَســِبِمـــَن اْل ــْى  ــَل ــُع َواْل ِء 

ـــرِ َكــثـِـْيـــ ْه ـــدَّ ـــُق ال ـــَزالِ ـــَراٌت َشِدْيَداُت اْلَعَطِب)9(َم

اْلُهَدْى َفْاْسَتْهِدْي  ْيِن  ـــاأْلََدِببِالدِّ ــِدْي بِ ــْرِش ــَت َوْاْس

)4( يتّث: ينش��ر، ويذيع. أعرافه: روائحه الطيبة. ينظر: 
المصدر نفسه: 406.

)5( حبوت: أعطيت. ينظر: المصدر نفسه: 406 .
)6( المالب: نوع من الطيب. ينظر: المصدر نفسه: 406.

)7( ديوان مالحم وأزهار: 387.
)8( الرغــب: مصدر رغ��ب يف الش��يء إذا أراده. ينظر: 

المصدر نفسه: 387 .
)9( العطب: الهالك. ينظر: المصدر نفسه: 387 .
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وكذل��ك قول��ه يف : قصيدتــه »الشــعر 
والصدق« إذ يقول فيها )1(:

وُصبَّت أهاضيب المخازي ُمِلثَّةاً

على شاعر ينحو المديح تكسبا

بالقوايف ونفســه ُعجباًــا  تخايــل 

بــا! يتحدَّ بــأن  أولــى  لــه  وكان 

ودع عنك مــن أضفى عليه ثناءه

ــبهان إال ليكِســبا فما اجتمع الشِّ

تمثِّــل الطبيعــة عنــد العالمــة محمــد 
بهجة األثري  أصفى ينابيع الشــعر 
التــي تســتهوي النفــوس وتســتولي على 
مشــاعر اإلنســان عندمــا يشــاهد روائــع 
آياتها، وبدائع صورها، فيقف على أسرار 
الوجود حين يستغرق يف تأمالته يف مظاهر 
الكــون، ويــرى آثــار رحمــة اهلل وإبداعه، 
وقدرته يف خلقه بعيــدا عن التأثر بماديات 
الحياة، فيهتدي بعميق نظراته إلى أســرار 
الجمــال؛ وهــو يف وصفه للطبيعــة وتأثره 
بمشــاهدها كالمصــور البــارع، يســتلهم 
وحيها الســاحر يف مجاليه وألوانه، فيخطه 

)1( ديوانه: 1 / 165 .

شــعرا رائقا، وأدبا رفيعا، يفيض رقة وقوة 
وإبداعا، ومن الشواهد على ذلك تسويغه 
شــدة تأملــه فيمــا يرى مــن آثــار خلق اهلل 
 من قصيــدة مناجاة لــه يناجي 
فيها الباري  وهي ثمانية عشر بيتا 

افتتحها بقوله )2(:

قلبــي بغيــرك لــم يرف شــغافه
يــا رب فاجنب حبــي األخطارا

عن كل وجه قد صرفت عبادتي
وعبدت وجهك وحــده مختارا

تأمــال خلقــت  فيمــا  أأتلــي  ال 
َثــم مــع الخفــاء جهــارا ألراك 

أأعطيتنــي بصــرا يشــاهد روعة
بِــدارا ســناك  تجلــو  وبصيــرة 

وهكذا يستمر يف معاين التأمر والتصور 
اإلسالمي لما خلق اهلل  يف هذا الكون 

والحياة، حتى يختم قصيدته بقوله)3(:

فنيــْت بأنــوار الجالل ســريرتي

وِســرارا لــه  وتســـبيحا  شـــوقا 
هلل ســبح يف الســماوات العـلــى

واألرض مــا يبــدو ومــا يتوارى

)2( المصدر نفسه: 1 / 53 .

)3( المصدر نفسه: 1 / 53 .

7- وصف الطبيعة واجلمال من منظور إسالمي:
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وكذلك قصيدته »دمشق« التي أنشدها 
يف صيف عام: 1937م والتي يقول فيها)1(:

َمـــن عذيـــٌر من الهــوى ومجير
فـضح الشوق ما أجن الضمير

أنــا يف قـبضــة الجـمــال فَخـــود
تســـتبيـني وروضـــة وغديـــر

ــارك ربـــــي ــب ـــ ــذه جـــــّلـــــق ت ـــ ه
غـفـــور ورب  طـيـــب  بلـــد 

الهــوى والهواء والجدول الـرقــ
ـــراق والروض والسنا والحور

حيثمــا تغتدي فـــروض أريـض
عنبــري الـشــذا ومـــاء نمـيـــر

ثــم ينتقــل إلــى أكثر مــن ذلــك يف نقلة 
أدق وأبــرع يف وصف جمال المــرأة متعبدا 
ذاكرا اهلل  يف خلقه اإلنســان يف أحسن 

تقويم)2(، فيقول فيها)3(:
نــوار كـــل  وجـــه  اهلل  كـــرم 

صانهــا الطهــر والحيــاء الوقور
لَي من هيكل الجمال المعاين

يجتليهــا قلبي ويذكو الشــعـور

لنســائها  بديعــا  وصفــا  يصــف  فهــو 
وجمالهــن ومــا يصيب العقول مــن تعلقها 

)1( المصدر نفسه: 2 / 29 .
)2( ينظر: ديوان األثرّي: 1 / 17 - 18 .

)3( المصدر نفسه: 2 / 30 .

بهن إلى أن يصل تعبده هلل وذكره لربه خالق 
هذا الجمال.

ومن هــذا الباب وصفــه الدقيق لمظاهر 
كثيرة مــن مظاهر الكون ممثلة يف اإلنســان 
ومــا يبدعه اهلل  مــن الخلق يف مختلف 
الصور، ويطول بنا المقام إذا أتينا بأمثلة لما 
صاغــه قلمــه البليغ يف هذا البــاب، وأكتفي 
باإلشــارة هنا إلى وصفه المفــرق يف ديوانه 
لمختلف األشياء فمن ذلك وصفه لفيضان 
دجلــة عــام: 1954م يف قصيدتــه »بغــداد 
على فم المــارد«، ووصفه لجمال المرأة يف 
قصيدة »دمشــق يف ذكرى الجالء«، ووصفه 
الدرويــش يف قصيدة »الدرويش«، ووصف 
القمر الصناعي، والغنية األندلسية، ووصف 
الطائــرة التي أقلته إلى باريــس، وغير ذلك 
كثيــر، وشــمل هذا البــاب أوصافــا معنوية 
تتصــل بالنفــوس اتصــاال مباشــرا كوصفه 
حضــارة العرب، وصــوت بلبَلــي النيل يف 

قصيدتي »ساج النيل« و»غناء أرواح«.

وهــو يف كل هذا الوصــف إنما يف حدود 
التصور اإلســالمي، فــال يكفيــه أن يتذوق 
الجمــال ويصــف الطبيعة واإلنســان الذي 

خلقه اهلل يف احسن تقويم.
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الحمد هلل ال��ذي أنعم علي وتفضل 
البح��ث  أن مكنن��ي م��ن إنج��از ه��ذا 
»العالم��ة محمد هبجة األثري ومنهجه 
يف األدب »فم��ا كان علي بعد ذلك إال 
أن أسّجل أهّم ما توّصَلْت إليه الدراسة 

من نتائج وهي:

  العالم��ة األث��ري  كات��ب وناث��ر 
مجي��د، وخطيب مفوه، فه��و يف النثر ال 
يق��ل براعة عن الش��عر، وإن كان جانب 

النثر لم يوف حقه من الدراسة.

  العالمة األثري  فاق ش��عره شعر 
كثير من الش��عراء، وغن شعره ليضاهي 
ش��عر الفح��ول األوائل، ول��م يقلل من 

شعره سعة علمه.

  العالم��ة األثري  مثال يحتذى يف 
األدب اإلس��المي، س��واء يف التص��ور، 
أو يف االلت��زام، أو الموضوع��ات، فهو 
يف رأس قائمة األدباء اإلس��الميين وهو 

المقدم فيهم.

  اهتمَّ شعر العالمة األثري  بقضايا 
الدين واألمة، واإلنسان والوطن، وهو 

يف كل ذلك ملتزم أشد االلتزام بمنهجه 
اإلسالمي األثري.

  أخذت اللغة العربية، ومدح الفصحى، 
ومواجهة الشعوبية جانًبا كبيًرا من شعر 

. العالمة األثري

  إن الدارس��ين ل��ألدب بص��ورة خاص��ة 
بحاج��ة  عام��ة  بص��ورة  والمجتم��ع 
ضروري��ة إل��ى االهتمام ب��أدب العالمة 
األثري ، ودراس��ته، واعتماده يف 

المناهج الدراسية.

اخلامتة:

ويف الختام نس��أل اهلل ربَّنا  أن 
قن��ا فيما أردنا، ويزيدنا  يتقّبل منَّا، ويوفِّ
م��ن فضله، وم��ا كان من ص��واب فيما 
م��ت فم��ن اهلل تعال��ى وح��ده ول��ه  قدَّ
الحم��د والمنَّة والنعم��ة والفضل، وما 
كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان 
وأس��أله  بريئ��ان،  من��ه  ورس��وله  واهلل 
س��بحانه أن يرحم العالمة محمد هبجة 
األث��ري ووالديه وأهل��ه، وأن يجعلهم 
أه��ل بي��ت مباركي��ن، وأن يخلف لهم 
يف عقبه��م خيرا، إنه نِعم مس��ؤول وهو 

أرحم الراحمين.
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إن اإلهداء شيء مارسه الناس فيما بينهم 
منذ قرون غابرة، واقتضته الحياة االجتماعية 
القائمة على تبادل المنافع التي يحتاجوهنا، 
وال شك أن الهدية يف عرف البشر تعبير عن 
ش��عور بالمودة نح��و المهدي إلي��ه، وغالًبا 
م��ا تنتقى الهدايا من أش��ياء تس��ر وتبهج)1(، 
 : قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة
)كان رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقب��ل الهدي��ة، ويثيب 
عليها()2(، وحث ملسو هيلع هللا ىلص على التهادي وبين أنه 
وس��يلة من وسائل انتش��ار المحبة والوئام، 
فعن أبي هري��رة  عن النبي قوله ملسو هيلع هللا ىلص  

)1( حصول التهاين، جمال عزون ص9
)2( رواه البخاري يف صحيحه، حديث رقم 2585.

قال: )هتادوا تحابوا()3(، ويف تراجم العلماء 
نقف  على الكثير من النصوص التي تش��ير 
إل��ى إهداء العلماء كتبهم، أو نفائس الكتب 

لغيرهم)4(.

ويف ع��رف العلم��اء فالكتاب من أعز ما 
ُيهدى، أه��دى بعُض الكت��اب إلى صديٍق 
ل��ه دف��رتًا وكتب ل��ه: )هديتي ه��ذه، أعزك 
اهلل، نزك��و ع��ن اإلنفاق وترب��و على الكد، 
كث��رة  تخلقه��ا  الع��واري وال  تفس��دها  ال 
التقلي��ب، وه��ي أحس��ن يف اللي��ل والنهار 
والس��فر والحضر، تصلح للدنيا واآلخرة، 

)3(  رواه البخاري يف األدب المفرد، حديث رقم 594
)4( حصول التهاين ص15-10

عادل عبد الرحيم العوضي

)4(
إهداءات محمد بهجة األثري 

لعلماء عصره
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تؤنس يف الخلوة وتمتع يف الوحدة، مس��امر 
مساعد ومحدث مطواع ونديم صديق)1((.

هدايــا النّــاس َبْعِضِهــُم لبعــٍض

الوصــاال قلوبهــم  يف  ُتولــُد 

ا ى وُودًّ وتــزرع يف الضميــر هــواً

مــاال وُتكســبهم إذا حضــروا جاً

عصرن��ا  يف  كثي��ًرا  تراه��ا  واإله��داءات 
الحاض��ر ال��ذي تواف��رت في��ه المطبوعات 
ووسائل الحفظ، ومن بين تلك اإلهداءات 
الت��ي اس��توقتني إه��داءات الش��يخ محم��د 
هبجة األث��ري)2( لعلم��اء عص��ره أو أقرانه، 
مما تبين م��دى صلته هبم، أما الحديث عن 
عالقة الش��يخ بعلماء عصره فهو حديث ذو 
ش��جون ويس��تحق أن يفرد بمؤلف خاص، 
ولك��ن حس��بنا أن نكتب ه��ذه الورقات يف 
صلته بعلماء عصره م��ن خالل اإلهداءات 
الكت��ب  عل��ى ظه��ر  عليه��ا  وقف��ت  الت��ي 

)1( المحاسن والمساؤى للبيهقي، ص2-1

)2( محم��د هبج��ة األث��ري )1320-1416ه���( ول��د يف 
بغداد، وتلقى العلم على اآللوس��يين، وكان عضًوا يف 
المجمع العلمي العرب��ي، ومديًرا ألوقاف بغداد، وله 
العديد من المؤلفات و التحقيقات والمقاالت، انظر: 
محمد هبج��ة األثري: حياته وجه��وده العلمية، جليل 
العطي��ة، مجلة عال��م الكت��ب، ع4، 1988م، 312-

319، وفيما سطره اإلخوة يف العدد المزيد حوله.

المطبوع��ة، أو المخطوط��ات وه��ي قليل��ة 
جًدا نظًرا لصالت الشيخ، وحسبنا أن نقف 

على أشياء أخرى مستقباًل.

وهي أكثر اإله��داءات التي وقفت عليها، 
ويتض��ح جلًي��ا أن عالقت��ه بالش��يخ البيطار)3( 
كانت قوية، وكان يتعاهده باإلهداءات دائًما:

  كتاب مناقب بغ��داد لإلمام ابن الجوزي 
بتحقيق��ه)4( ونص اإله��داء: )إلى فضيلة 
عالم دمشق الكبير حبيبي وسمّيي الشيخ 
محم��د هبج��ة البيط��ار أع��زه اهلل وأي��ده، 

محمد هبجة األثري(.

)3( محم��د هبجة ب��ن هباء الدي��ن بن عبدالغن��ي البيطار 
)1311-1396ه�( بحاثة عالمة، ولد بدمشق، من 
مؤلفاته )نظرة يف النفحة الزكية( و )الرحلة النجدية 
الحجازي��ة( وله مق��االت كثيرة نش��رت يف عدد من 

المجالت، إتمام األعالم 344/1.
)4( والنس��خة ضم��ن مكتب��ة البيطار الموج��ودة بمركز 

جمعة الماجد.

إهداءات الشيخ محمد بهجة األثري إلى 
الشيخ محمد بهجة البيطار:
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  مأساة الشاعر وضاح)1( من تأليف األثري 
وأحمد حس��ن الزيات)2(، نص اإلهداء: 
)إل��ى الصدي��ق العالمة الجليل الش��يخ 
محمد هبج��ة البيطار، 54/09/11 من 

المخلص محمد هبجة األثري(.

  تاري��خ مس��اجد بغ��داد وآثاره��ا لآللوس��ي 
بتهذيبه)3(، ونص اإلهداء )هديتي إلى سميي 
وحبيب��ي األس��تاذ العال��م العام��ل الجلي��ل 
الش��يخ محمد هبجة البيطار، 16 ش��هر ربيع 

الثاين 1346، محمد هبجة األثري(.

)1( والنس��خة ضم��ن مكتب��ة البيطار الموج��ودة بمركز 
جمعة الماجد.

)2( أحمد حسن الزيات )1302 - 1388 ه�( صاحب 
)الرسالة( . أديب من كبار الكتاب، له )تاريخ األدب 
العرب��ّي( وكان م��ن أرق الن��اس طبع��ا، وم��ن أنصع 
كتاب العربية ديباجة وأس��لوبا، وكان عضًوا بمجمع 

اللغة العربية بالقاهرة،األعالم 114-113/1.
)3( والنس��خة ضم��ن مكتب��ة البيطار الموج��ودة بمركز 

جمعة الماجد.

وداللته��ا  الحضاري��ة  األلف��اظ    كت��اب 
التاريخية وأمثل��ة منها، وكتاب إلى خط 
األدب  تاري��خ  تدوي��ن  يف  جدي��د  س��ير 
وعليهم��ا  لألث��ري  كالهم��ا  العرب��ي، 
إه��داء للبيط��ار بن��ص متش��ابه وب��ذات 
التاريخ ونصه: )إلى صاحب الس��ماحة 
عالم��ة الش��ام األس��تاذ الس��مّي الجليل 
الش��يخ محمد هبج��ة البيطار م��ع التحية 
الصادق��ة، محم��د هبجة األث��ري، بغداد 

1390/1/28ه�()4(.

)4( وكال الكتابي��ن ضم��ن مكتب��ة البيط��ار الموج��ودة 
بمركز جمعة الماجد، وكذل��ك كتاب )المجمل يف 
تاريخ األدب العرب��ي( لألثري ضمن نفس المكتبة 

عليها إهداء للبيطار.
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)1(

  كت��اب تاري��خ مس��اجد بغ��داد وآثارها 
لآللوس��ي هبذيب��ه)2(، ون��ص اإله��داء: 
)هديت��ي إل��ى مفخرة الحج��از  ورجله 
النبيل الش��يخ محمد نصيف المحرتم، 
مص��ر 14 صف��ر 1347، محم��د هبجة 

األثري(.

)1( محمد بن حسين بن عمر بن محمد نصيف )1302-
1391ه���( عالم ج��دة وصدره��ا يف عص��ره، وأولع 
بالكتب فجمع مكتبة عظيمة، وكان مرجًعا للباحثين، 
وكان بيته ملتقى الفضالء القادمين من مختلف البالد 

ُتويف بالطائف. األعالم 108-107/6.
)2( والنس��خة ضمن مكتب��ة محمد نصي��ف الموجودة 

بمكتبة جامعة الملك عبد العزيز بجدة.

)3(

  كت��اب ذرائ��ع العصبي��ات العنصرية يف 
إثارة الحروب)4(، ونص اإلهداء: )إلى 
الشيخ يونس السامرائي تحية طيبة لك، 

المؤلف(.

)3( يون��س ب��ن الش��يخ ابراهيم ب��ن محمد الس��امرائي 
مدين��ة  يف  مجل��ة  أول  أص��در  )1634-1990م( 
سامراء باسم )سامراء( ثم أصدر مجلة أخرى باسم 
)صوت اإلس��الم( وله ع��دة مؤلفات منه��ا )تاريخ 
سامراء(، موسوعة أعالم العراق يف القرن العشرين 

ص236.
)4( والنس��خة ضمن مكتبة الش��يخ يون��س التي بحوزة 

سبطه أحمد الحسني.

إهداء إلى الشيخ يونس السامرائي)3(:إهداء إلى الشيخ محمد نصيف)1(: 
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)1(

  كتاب محمود شكري اآللوسي وآراؤه 
اللغوية لألثري)2(، ونص اإلهداء: )إلى 
س��يادة الصديق الكريم األس��تاذ السيد 
ظافر القاس��مي من محب��ه محمد هبجة 

األثري 59/1/17(.

)1( ظافر ب��ن محمد جمال الدين القاس��مي )1331-
1404ه�( هو ابن عالمة الش��ام القاس��مي، حقوقي 
أدي��ب، ولد بدمش��ق وتعلم هبا، كان كاتًبا مرتس��اًل، 
ومحاض��ًرا متمكنً��ا، ل��ه )جم��ال الدين القاس��مي( 
و)نظرات يف الشعر واألدب األموي(، ذيل األعالم 

.110-109/1
العام��ة  عبدالعزي��ز  المل��ك  مكتب��ة  يف  والنس��خة   )2(

بالرياض.

)3(

  كت��اب تكملة خري��دة القص��ر وجريدة 
العصر )قسم شعراء العراق()4(، ونص 
اإله��داء: )هدي��ة متواضعة إلى الس��يد 
العال��م النحوي المحق��ق الدكتور عبد 
الع��ال س��الم مك��رم، عرفاًن��ا بفضل��ه، 
محمد هبجة األثري 1402/6/1ه�(.

)3( عبد العال سالم مكرم، عالم أزهري، نحوي لغوي، 
تخص��ص يف الدراس��ات النحوي��ة والقرآنية، أس��تاذ 
النح��و بجامع��ة الكويت، وتمت��از دراس��اته القرآنية 
بالموضوعية، والعمق واالستقراء، وحسن االختيار 
والرتتي��ب. ُينَظر: الجهود اللغوي��ة عند الدكتور عبد 
العال س��الم مك��رم، رس��الة دكت��وراه للباحثة زينب 

محمد خوشناو، جامعة ديالى، العراق )2015م(.

)4( والنسخة  منشورة على الشبكة ولم اهتد لمكاهنا.

إهداء إلى األستاذ ظافر القاسمي )1(: 

      

إهداء إلى الدكتور عبدالعال سالم مكرم )3(: 
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  على نس��خة خطي��ة من كت��اب الديباجة 
ألب��ي ُعبيدة َمْعَم��ر بن المثن��ى)2( ونص 
اإلهداء: )سيدي األس��تاذ الكبير أحمد 
زكي باش��ا، أقدم هذا الكتاب الموسوم 
بالديباج��ة إلى خزان��ة كتبكم عمرها اهلل 
بطول أيامكم وأمتعكم هبا س��المين من 

ِغَير الده��ر وصروف الزمان، والمأمول 
منكم أن تتواضع��وا يف عالكم وتتنازلوا 
بقب��ول الهدية من غير نظ��ر إلى فضلكم 
وأكفاء نيلكم الزلتم ممتعين هبدايا إقبال 
األيام تح��ّف بكم تحَف الس��عادة مدى 
األعوام، والس��الم، 24 جمادى األولى 

سنة 1342، محمد هبجة األثري(.

إهداء إلى األستاذ أحمد زكي باشا )1(: 

)1( أحمد زك��ي بن إبراهيم بن عب��د اهلل )1284-1353ه�(  
شيخ العروبة: أديب بحاثة مصري، قام بفكرة إحياء الكتب 
العربي��ة فطبعت الحكومة المصرية عدة مخطوطات، وله 
ع��دة تحقيقات ومقاالت خلف مكتب��ة ضخمة آلت لدار 

الكتب المصرية. األعالم 127-126/1.

)2( والنس��خة بمكتب��ة جامعة اإلمام محمد بن س��عود برقم 
1132، ومتملك النس��خة أ. أحمد خيري، ذكر أس��فل 
اإله��داء قص��ة حصوله على النس��خة ويحس��ن ذكرها، 

ق��ال: )يف ي��وم الخمي��س 15 من ش��هر ربي��ع اآلخر من 
هذه السنة اش��رتيت هذا الكتاب من الحاج محمد نديم 
مدير مطبعة دار الكت��ب المصرية -كان- بمبلغ 2500 
جنيهين ونصف، والحظت سمك هذه الورقة عن باقي 
أوراق الكتاب، فعرضتها للشمس فتبين لي أهنما ورقتنا 
ملتصقت��ان عل��ى س��فالهما كتابة أعدت عل��ى حروفها 
المداد بخطي فإذا هبا اس��م الكتاب وإهداء النس��خة من 

ناسخها إلى أحمد زكي باشا الُمتوىف 1353ه� (.
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إهداء للمجمع العلمي العربي )مجمع اللغة العربية بدمشق حاليا( )1(: 

)1( فيما يتعل��ق بتاريخ المجمع وأعالم��ه ينظر موقعهم 
www.arabacademy.gov.sy الرسمي

)2( والنسخة يف مكتبة جامعة كولومبيا بأمريكا.

يف هذا اإلهداء األخير نجد أن األثري لم 
يقتصر فيه إهداءاته على الشخصيات، وكانت 
للمجام��ع العلمي��ة نصيب منه��ا، ففهي هذا 
اإله��داء األخير يوجهه إلى المجمع العلمي 
العرب��ي بكلمات جميلة، وجاء اإلهداء على 

كت��اب أعالم الع��راق)2( له، ون��ص اإلهداء: 
)إلى المجم��ع العلمي العرب��ي الجليل هذه 
زه��رة اقتطفتها م��ن رياض الش��باب وآثرت 
أن أقدمها إليك والهدايا على مقدار مهديها، 

محمد هبجة األثري(.

  مدى توقير األثري لعلماء عصره وأقرانه.

  يمكن أن يستجلى جانب تاريخي لطيف 
من حياة الشيخ.

  تبين مدى ارتباط األثري بعلماء عصره، 

على شتى تخصصاهتم، وتنوع فنوهنم.

  م��ن يتأمل كلم��ات الش��يخ محمد هبجة 
ي��رى صدقه��ا، ومش��اعر الح��ب اتج��اه 
الُمه��دى إليه، وأحياًنا التقليل من نفس��ه 

مع علو منزلته يف عصره.

ميكن أن يستنتج من اإلهداءات أعاله:

ويف نهاية املطاف ال يس��عين إال أن أشكر كل من أفادين بصورة إهداء للشيخ محمد 
بهجة األثري وكان سبًب�ا يف إثراء البحث، وهللا املوفق والهادي إىل سبي�ل الرشاد.
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املقاالت
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هبجة  محمد  ال��وال��د  س��ي��دي  ارت��ب��ط 
األثري  بعالقات متينة مع عدد من 

وال  عصره،  أعالم 
الشام  أدب��اء  سيما 
وم���ص���ر، ورب��م��ا 
أكثر  الشام  تميزت 
لكون  غيرها  م��ن 
  وال���������ديت
س��وري��ة األص���ل، 
محبته  إلى  إضافة 

منهم  وأخ��ص  وأهلها،  لدمشق  الكبيرة 
الطنطاوي،  علًيا  الشيخ  صديقه  بالذكر 
محمد  وال��ع��الم��ة 
هبجة البيطار الذي 
كان ُيسّميه َسمّيي، 
ول��رب��م��ا س��ّم��اين 
اسم  على  ال��وال��د 
محمد  الشيخ  ابن 
هب���ج���ة ال��ب��ي��ط��ار 

المرحوم يسار.

يسار محمد بهجة األثري 

تابع ملف العدد:

)5(
األثري وأعالم عصره 

ذاكرة الصور

]صورة تجمع األثري، والطنطاوي، والبيطار، 
والتنوخي، والرواف،بتاريخ7-8-1937م[
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ولم يكن حبُّه هذا َخِفيًّا، بل سطَّره يف نثره 
وش��عره، وهذا ما دفعني إلى جمع قصائده 
الخاصة بأّم الياس��مين، يف ديواٍن أس��ميته: 
»دمش��ق يف عي��ون األث��ري«، ص��در س��نة 
2008م، بمناس��بة اختي��ار دمش��ق عاصمة 
الثقافة العربية، كما صادفت هذه المناس��بة 

الذكرى الثانية عشر لرحيل األثري .
وجدير بالذكر يف هذا المقام أّن عالقات 
الوال��د لم تك��ن مجرد صداقات ش��خصية 
كالت��ي يتمتع هبا س��ائر بن��ي آدم، وإنما هي 
ناش��ئة عن المكانة الكبيرة التي حازها منذ 
بواكير شبابه، فس��طع نجمه يف سماء العلم 
واألدب والتحقيق واإلصالح، فصار عَلًما 
يتمت��ع بش��عبية وبصيت ذائع بي��ن الخاصة 

وكثير من العامة.

]أول صورة فوتوغرافية لألثري[

الرفيعة  المكانة  هذه  عوامل  أبرز  ولعل 
التي حازها عامَلين اثنين:

اآللوس��ية،  بالمدرس��ة  اتصال��ه  األول: 
وعل��ى رأس��ها عالم��ة زمان��ه وكبي��ر أوان��ه 
الس��يد »محمود ش��كري اآللوس��ي«، فكان 
الوالد م��ن أواخر َمن الزمه قب��ل وفاته، مدة 
أربع س��نوات، فدرس عليه يف ش��تى الفنون. 
وكذلك الزم ابن عمه القاضي الس��يد »علي 
ع��الء الدين اآللوس��ي« ال��ذي درس عليه يف 
الفق��ه والعربية. ومن الطبيعي أن الش��هرة ال 
تحصل بمجرد االتصال هبؤالء األعالم حتى 
تكون للطالب بصمة علمية خاصة به، وسيرة 
اه من ِعلٍم وَتربية، كما  صادق��ة يف َتَمثُّل ما َتَلقَّ

أنه خَلَفه يف استمرار عالقاته مع أقرانه. 

]صورة العالمة محمود شكري اآللوسي يف خزانة صور األثري[
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والعام��ل الثاين: كتابه »أع��الم العراق« 
ال��ذي م��ا إن طبع��ه ل��ه وال��ده يف مصر يف 
بواكي��ر ش��بابه، حت��ى حصلت له بس��بب 
ذلك شهرة واسعة، وصار كتابه هذا عمدة 
يف التوثي��ق والتأريخ يف مجال��ه الذي عني 
برتاجم اآللوسيين على وجه الخصوص. 

]الطبعة األولى الشرعية الوحيدة[

وألهمي��ة مكانة األثري وش��هرته كَتَب 
عن��ه ع��دٌد من أع��الم عصره وأش��ادوا به، 
منه��م: العالمة محمد كرد علي، والعالمة 
السيد محمد رشيد رضا، والعالمة الشيخ 
عب��د القادر المغرب��ي، والدكت��ور إبراهيم 

مدك��ور رئي��س مجم��ع اللغ��ة بالقاه��رة، 
المحس��ن  عب��د  ب��ن  اهلل  عب��د  والدكت��ور 
الرتكي أمين عام رابطة العالم اإلس��المي، 
واألس��تاذ محب الدين الخطيب صاحب 
مجلَت��ي الزه��راء والفت��ح، والدكتور تقي 
الدين الهاللي من علماء المغرب، واألب 
أنستاس الكرملي، واألستاذ أنور الجندي، 
والمؤرخ عجاج نويهض، واألستاذ عيسى 
إس��كندر المعل��وف، والش��اعر العراق��ي 
معروف الرصايف، والشاعر المصري عزيز 
أباظة، والدكتور ش��وقي ضيف، واألستاذ 
مس��عود ندوي من علماء الهند، واألستاذ 
ث��روة أباظ��ة، والدكتور عدن��ان الخطيب، 
والكاتب إبراهيم حلم��ي الُعمر، وغيرهم 
م��ن األع��الم... وقد ذك��َر ذل��ك األديب 
العراقي المؤرخ حمي��د المطبعي يف كتابه 
عن السيد الوالد الَّذي ُيَعدُّ من أهمِّ الكتب 
الت��ي تناولت س��يرته، ألنه ل��م يكن مجرد 
س��رد تاريخي، بل كان حواًرا مباش��ًرا مع 
األثري، فالكتاب جَمع بين السيرة الذاتية 
والس��يرة الَغيرّي��ة، ويق��ع يف 250 صفحة 
من القط��ع الصغي��ر، وهو ضمن سلس��لة 

موسوعة المفكرين واألدباء العراقيين.
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الضوء  تسليط  أودُّ  المقالة  ه��ذه  ويف 
عاصرها  اّلتي  الشخصيات  بعض  على 
ذكريات،  معهم  له  وكانت  الوالد،  السيد 

وسّجلْت عدسة الكاميرا شيًئا منها.

فمن هذه الشخصيات:

مصطفى  البليغ  األدي��ب  الكاتب   -1
صادق الرافعّي، التقاه يف طنطا بمصر عام: 

1936م، ووثَّق معه هناك هذه الصورة:

بن  األول  فيصل  ال��ع��راق  ملك   -2
م��رات،  ع��دة  التقاه  الهاشمي،  الحسين 
منها عند رجوع األثري من مؤتمر القدس 
مباشرة حين قّدم هو وبعض الشخصيات 

طلبًا  الداخلية  وزارة  إل��ى  ال��ب��غ��دادي��ة 
يف  للمؤتمر  ف��رع  إنشاء  على  بالموافقة 
لمواصلة  النجف،  يف  آخ��ر  وف��رع  بغداد 
الجهاد يف سبيل تحرير فلسطين، والذت 
أن  عجب  ومن  بالصمت  الداخلية  وزارة 
جاءهتم الدعوة من البالط لمقابلة الملك 
سر  فكرهم  عن  يغب  ولم  األول  فيصل 
هذه الدعوة من جانب البالط والضغوط 
االعتماد  دار  من  الملك  يواجهها  التي 
الربيطاين يف بغداد، فلّبوا الدعوة وخاطبوا 
عليهم  بالثناء  كالمه  الملك  وبدأ  الملك، 
مجمجم،  بكالم  لألمة  إخالصهم  وعلى 
فيه كثير من الرتدد والحيطة، كما يقتضيه 
القوانين  أن  إلى  وانتهى  الخاص،  وضعه 
ما  مع  ِص��الت  بإقامة  تسمح  ال  المحلية 
وأعطوا  الجالسون  وتكلم  الحدود،  وراء 
يف  جلس  فقد  األثري،  إال  األقوال  بعض 
الطرف ولم ينبس بكلمة، وساد صمت.. 
البأس  ذو  -الشاب  األث��ري  شعر  وحين 
حينها- بتهيؤ الملك للقيام إشعارًا بانتهاء 
أن  لجاللته  »هل  قائالً:  خاطبه  المقابلة، 
يأذن لي بالكالم؟« فأشار الملك أن نعم. 
فقال له األثري: »يا صاحب الجاللة هل 

من الممكن مراجعة القانون؟«. 
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وك��ان رئ��ي��س ال��دي��وان 
السيد رشيد عالي الكيالين 
فأشار  رأس��ه،  عند  واقفًا 
الملك إليه بإحضار القانون 
يقرأ  بأن  وأم��ره  فأحضره، 
فبدأ  فيه،  المانعة  ال��م��ادة 
مما  خلو  المادة  وإذا  يقرأ 
»يا  األث��ري:  له  فقال  قاله! 
صاحب الجاللة بقي الّشأن 
فأجاب  بأمركم«.  منوًطا 
»العربة  الكيالين:  السيد 
ولم  بالمباين«،  ال  بالمعاين 
تسمح  المقام  طبيعة  تكن 

بالرد عليه، فنهض  لألثري 
ال��م��ل��ك م���ودًع���ا وخ���رج 
الوفد، ثم جاءهتم الموافقة 

من  الفرعين  إن��ش��اء  على 
وقت  بعد  الداخلية  وزارة 

قصير بإشارة من الملك.

]الملك فيصل األول ووفد العراق لمؤتمر القدس سنة 1931م وهم عدد 
من األعالم واألعيان، ويظهر األثري يف الصف الثاين[

3- العالم��ة أحم��د تيمور 
باش��ا، وق��د التق��اه األث��رّي يف 
القاه��رة، ويف اإلس��كندرية يف 
رحلته األولى إلى مصر صيف 
سنة 1928م، وقد رثاه بقصيدة 
ج��اوزت أبياهتا الخمس��ين يف 
احتفال تأبين��ي أقيم يف جمعية 
ببغ��داد،  المس��لمين  الش��بان 
وهي التي أسس��ها األثري بعد 
عودته من مصر يف السنة ذاهتا.

]الوفد العراقي يف دار الكلية الصالحية بالقدس أثناء انعقاد المؤتمر، من اليمين: الصف 
األول: عبد الرسول آل كاشف الغطاء، نعمان األعظمي، إبراهيم الواعظ، األثري. الصف 

الثاين: عبد الحليم آل كاشف الغطاء، سعيد ثابت، ماجد القرغولي، حسن رضا[
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]األثري خطيًبا بالجمهور يف مقر جمعية 
الشبان المسلمين[

4- جمي��ل صدق��ي الزهاوي الش��اعر 
العراق��ي الكبير، وكانت ل��ه معه صوالت 
فكري��ة ومعارضات أدبي��ة على صفحات 
الجرائ��د بس��بب مواقف��ه النقدي��ة وآرائ��ه 

الفكرية.

5- الش��اعر الشهير معروف عبد الغني 
الرصايف، وهو واألثري يلتقيان يف التلمذة 
على شيخ واحد هو عالمة العراق محمود 

شكري اآللوسي، إال أن الرصايف كان من 
الطبق��ة األولى من تالمي��ذه، بينما األثري 
كان م��ن الطبق��ة األخي��رة. وكان األث��ري 
يص��ف الرص��ايف بش��اعر الع��رب وش��يخ 
األدب. وكان ق��د جرى بينهما س��جاالت 
عل��ى صفح��ات الجرائ��د بس��بب بع��ض 
مواقف��ه الفكرية المناهض��ة لتعاليم الدين 
اإلسالمي، ومع اختالفهما بقي كل منهما 

يكن الود واالحرتام لآلَخر.

]األثري، خليل مطران، الرصايف[

وق��د  أرس��الن،  ش��كيب  األمي��ر   -6
التقاه األثرّي يف دمش��ق للمّرة األولى ويف 
المؤتمر العربّي الفلسطينّي ببلودان صيف 
ع��ام: 1937م، وكت��ب في��ه ش��عًرا ورثاه 
بقصيدة جاوزت الخمسة والخمسين بيًتا، 

وكان يسّميه: عالمة العرب.
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7- محمد كرد علي، مؤسس المجمع 
العلمي العربي بدمشق، ورئيسه، كانت له 
عالقة وطيدة باألثري، وبينهما مراسالت 
له  خ  أرَّ علي  كرد  تويف  وحين  ولقاءات، 
األديب جمال الدين اآللوسي -ابن عالء 

كتاب  يف  األثري-  شيخ  اآللوسي  الدين 
م له األثري  أسماه »محمد كرد علي« وقدَّ
بمقدمة حافلة تليق بمقام األستاذ الرئيس 

كما كان ُيلقَّب.
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»رابندرانات طاغور«  الهند  شاعر   -8
ع��ام  ملكية  ب��دع��وة  ب��غ��داد  ج���اء  ح��ي��ن 
1931م، فذهب مع الوفد الستقباله بأمر 
من الحكومة، فسمع منه ما ال َيسّر، فلما 
بقصيدة هي  به حياه  االحتفاء  موعد  كان 
هبا  جاء  التي  لألفكار  تقريع  حقيقتها  يف 

طاغور المساندة ألهداف المحتل، وفيها 
يرثي األثري حال بغداد، افتتحها بقوله:

ثاكَِلْه  وبغداُد  لبغداٍد  بسمَت 
مجامَِلْه هتشَّ  أن  إال  تَر  فلم 

باسًما  اهلُل  صاغُه  ثغٌر  وبغداُد 
لكلِّ أديٍب حطَّ فيها رواِحَلْه

]صورته الشخصية وعليها إهداؤه إلى األثري بخطه[
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]طاغور بلحيته البيضاء الطويلة وخلفه األثري، ويجلس إلى جانب طاغور الشاعر الزهاوي[

9- رئي��س ال��وزراء العراق��ي ياس��ين 
حلم��ي الهاش��مي )يف العه��د الملك��ي(، 
وكان ش��ديد الحف��اوة باألث��ري ويق��دره 
تقديًرا كبيًرا، حت��ى قال عنه: »هذا األثري 

مصلح يف الدين واألخالق«، كان ذلك يف 
ثالثين��ات القرن الماضي، وقد َأس��نَد إلى 
األث��ري عدة أعم��ال، يف الرتبي��ة والتعليم 

وإدارة األوقاف.

]الوفد العراقي الذي أوفده رئيس الوزراء ياسين الهاشمي إلى مصر سنة 1936م، وهو يف 
اليمين: األثري، وإلى يمينه معروف  بالزمالك، ويظهر من  ضيافة آل لطف اهلل يف قصرهم 

الرصايف، ويف وسط الصورة وزير المعارف العراقي عبد الحسين الجلبي[
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]الوفد العراقي يف منزل الدكتور مظهر سعيد وحرمه السيدة نظلة الحكم 17-3-1936م[
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10- الحاج محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين، التقاه يف القدس، واستضافه ببغداد 
يف جمعية الشبان المسلمين عام 1939م.

]الحاج أمين الحسيني خطيًبا بالجمهور يف جمعية الشبان المسلمين، ويظهر 
األثري يف الصورة ثاين الجالسين يمين المنصة[
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]توقيعات أعضاء المجلس االستشاري األعلى للجامعة اإلسالمية[

11- محمد بن ناصر العبودي، األمين 
العام األسبق للجامعة اإلسالمية بالمدينة 
النبوي��ة، وه��و أول موظ��ف يف الجامع��ة 
اإلس��المية، وعم��ل على تعيي��ن عدد من 
الجامع��ة،  يف  واألع��الم  الش��خصيات 
م��ن بينه��م العالم��ة األثري، حي��ث صار 
عض��ًوا يف المجلس االستش��اري األعلى 

م��ن  ع��دًدا  َصِح��َب  وهن��اك  للجامع��ة. 
األعالم، كالش��يخ عبد العزيز بن باز مفتي 
السعودية، والشيخ حسنين مخلوف مفتي 
مصر، والطاهر بن عاش��ور، وأبي الحسن 
الندوي، وناصر الدي��ن األلباين، واألمين 
الش��نقيطي، ومحم��ود الص��واف، وعب��د 

الرزاق عفيفي، والمودودي، وآخرين.

المصري  واألدي���ب  الكاتب   -12
بينهما  جمعت  ال��زي��ات،  حسن  أحمد 
مساجالت  بينهما  ك��ان  أن  بعد  صحبة 
الشعوبية  الفرية  بسبب  أدبية  ومعارك 

بالرفيعة  اليمن  عن عالقة الشاعر وضاح 
زوج  األموية  البنين  أم  والنسب  الحسب 

الوليد بن عبد الملك.
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] األثري والزيات، أوائل سنة 1968م [

13- مل��ك المغ��رب الحس��ن الث��اين 
ب��ن محم��د الخامس العل��وي، حين كان 
األث��ري عض��ًوا يف األكاديمي��ة المغربية، 
وهن��اك ح��از وس��ام األكاديمي��ة، حي��ث 

قلده إي��اه الملك يف قصره بالرباط. وكان 
قبل ذلك قد حاز وس��ام الع��رش من أبيه 
المل��ك محمد الخامس، قلده إياه س��فير 

المغرب ببغداد.

]يف حضرة الملك الحسن الثاين يف رمضان وهو يلقي محاضرة يف الدروس الحسنية[
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]األثري مع الملك الحسن الثاين[

14- الرئيس عبد الكريم قاسم، أول رؤساء 
أحد  قاسم  وك��ان  العراقي،  الجمهوري  العهد 
الدراسة، وبقيت  الوالد يف بعض مراحل  تالميذ 
صورة الوالد يف ذهنه مثااًل للرجل النزيه والعالِم 

القدوة، ولهذا قّربه بعد تسلمه المنصب، وأسند 
ال���وزراء.  برئيس  مرتبطة  األوق���اف  إدارة  إليه 
الذي  مشروعه  إكمال  األث��ري  استطاع  وحينها 
بدأه أيام رئاسة ياسين الهاشمي يف العهد الملكي.

]يظهر األثري يف وسط الصورة، ويظهر الطالب عبد الكريم قاسم وهو الخامس من اليمين يف الصف األخير[
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]األثري مع عبد الكريم قاسم وآخرين، يف حفل افتتاح المدرسة المستنصرية األثرية سنة 1960م[

العالِ��م  الثعالب��ي،  العزي��ز  عب��د   -15
العرب��ي المصل��ح، والسياس��ي التونس��ي 
القائ��د، كان ق��د أق��ام يف الع��راق م��ا بي��ن 
عام��ي 1925 – 1930م ويف تلك الفرتة 

ه الملك فيصل بتعيينه أستاًذا للفلسفة  وجَّ
بجامع��ة آل البي��ت، وفيه��ا توثق��ت صلة 

الصداقة بينه وبين األثري.

]الثعالبي أول الجالسين يمين الصورة، يف مجلس الصلح بين الشاعرين الرصايف والزهاوي 
الجالسين عن يمينه، ويف أقصى يسار الصورة يظهر األثري، سنة 1928م[
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التمدن اإلسالمي. وهذه صورة  األستاذ أحمد مظهر العظمة، صاحب مجلة   -16
من صور العالقة الوطيدة بينهما:

]صورة شخصية أهداها الثعالبي إلى صديقه األثري[
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17- الشيخ محمد رضا الشبيبي، الشاعر 
والعال��م والسياس��ي العراق��ي، تس��نم وزارة 
المعارف يف العهد الملك��ي أربع مرار، وهو 
أول رئيس للمجمع العلمي العراقي، واختار 

األث��ريَّ ليك��ون نائب��ه يف رئاس��ة المجم��ع، 
وكان��ت بين��ه وبي��ن األث��ري نقاط مش��رتكة 
واإلص��الح،  والسياس��ة  واألدب  العل��م  يف 

وبينهما صلة وثيقة وصداقة عميقة.

]األثري وعن يساره الشبيبي يتوسطان نخبة من رجال الفكر والعلم مطلع الستينات[
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18- الدكتور جواد علي، العالمة العراقي 
المؤرخ. كانت بينه وبين األثري عالقة قائمة 
على االهتمام المش��رتك بالتحقيق والتأريخ، 

وق��د اس��تفاد ج��واد م��ن األثري م��ن بعض 
مالحظات��ه له على كتاب��ه »المفصل يف تاريخ 

العرب قبل اإلسالم« كما أشار يف مقدمته.

]األثري، جواد علي، حميد سعيد، سنة 1986م[

19- عب��د العزي��ز الميمن��ي الراجكوتي 
األث��ري، العالم��ة األديب الهن��دي. لم يكن 
الجام��ع بينه وبي��ن األثري اللقب فحس��ب، 

ب��ل األدب واالهتم��ام بال��رتاث المخط��وط 
واللغة العربية والمنهج اإلسالمي البعيد عن 

التعصب والخرافة والبدع.

] األثري، الراجكويت، جواد علي، سنة 1956م [
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20- الشيخ فهد السالم الصباح، أخو 
توثق  صورة  وهذه  حينها.  الكويت  أمير 

مع  الباَجِجي  وُمزاحم  األث��ري  اجتماع 
الشيخ فهد يف الكويت عام 1953م.

الزركلي،  الدين  خير  األستاذ   -21
كانت  الشهير،  »األعالم«  كتاب  صاحب 

بينه واألثري مودة وتعاوًنا علمًيا، ويمكن 
أن نستشّف شيًئا من ذلك يف هذا النموذج:
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22- األستاذ ظافر القاسمي، ابن العالمة 
ربطت  الدمشقي،  القاسمي  الدين  جمال 

بينه وبين األثري عالقة متينة، ومشرتكة مع 
العالمة محمد هبجة البيطار وغيره.

]يف بيت ظافر القاسمي سنة 1936م[

الن��دوي  الحس��ن  أب��و  العالم��ة   -23
الهن��دي، كان��ت بين��ه وبين األث��ري صلة 
وثيق��ة، وق��د تزاَمال يف الهيئة االستش��ارية 
يف الجامع��ة اإلس��المية بالمدين��ة النبوية، 

وكانت بيهما مراس��الت ودية وإهداءات 
علمي��ة وأدبي��ة )ُينَظ��ر بعُضه��ا يف كت��اب 
»رسائل األعالم إلى أبي الحسن الندوي« 

ص87-84(.

]الندوي واألثري يف أحد االجتماعات يف الجامعة اإلسالمية[
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يف  لألث��ري  ص��ورة  وه��ذه  آل س��عود، 

اس��تقبال الملك السعودي ىف زيارته إلى 
بغداد، يف الثمانينات:

مع أعالم المجامع العربية:

وإن لم يتسع المجال لذكر الكثير من 
بعض  أذك��ر  أن  أنسى  ال  لكن  األع��الم، 
العربية  اللغة  مجمع  يف  رافَقهم  الذين 
بدمشق،  العربية  اللغة  ومجمع  بالقاهرة 
كالعالمة المغربي عبد اهلل كنون، والدكتور 
القاهرة،  مجمع  رئيس  مدكور  إبراهيم 
مجمع  رئيس  نائب  المهندس  وزك��ي 
رئيس  سَبح  حسني  والدكتور  القاهرة، 
مجمع دمشق، واألمير مصطفى الشهابي 

إح��دى  يف  أي��ًض��ا  دم��ش��ق  مجمع  رئ��ي��س 
تسنم  من  أحد  بيك  مردم  وخليل  فرتاته، 
رئاسة مجمع دمشق أيًضا، واألمير جعفر 
واألديب  دمشق،  مجمع  أمين  الحسيني 
أمين  الخطيب  عدنان  الدكتور  السوري 
عبد  السوداين  واألدي��ب  دمشق،  مجمع 
مفتي  عاشور  بن  والفاضل  الطيب،  اهلل 
خطاب،  شيت  محمود  واألستاذ  تونس، 

وغيرهم، رحم اهلل الجميع.
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اليمين يف الصف الصف األول: إبراهيم مدكور، عبد الرزاق محيي الدين، زكي المهندس، )...؟(، الفاضل  ]من 
بن عاشور، محمد توفيق مدين، )...؟(، عبد اهلل الطيب، أحمد حسن الزيات، عبد الرحمن تاج، )...؟(، األثري[

]من اليمين: عبد اهلل كنون، األثري، مصطفى الشهابي، عبد العزيز 
السيد، أحمد عبدو الشرباصي، إبراهيم مدكور، زكي المهندس[
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]إبراهيم مدكور، زكي المهندس، األثري، يف إحدى جلسات مجمع القاهرة[

]من اليمين: حسني سَبح، األثري، محمد خاطر مفتي مصر، إبراهيم مدكور، 
عبد اهلل الطيب، ويف الواجهة: عدنان الخطيب[
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]من اليمين: الفاضل بن عاشور، األثري، محمود شيت خطاب، عزيز أباظة، عبد الفتاح العيدي[

]األثري وإلى يمينه خليل مردم بيك، وبينهما من الخلف جعفر الحسيني، يف المدرسة العادلية بدمشق سنة 1952م[
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من ذاكرة المجالس البغدادية الثقافية:

يف ع��ام 1982م اجتم��ع أب��رز أع��الم 
الع��راق ومثقف��وه، بدع��وة م��ن األدي��ب 
البغدادي الراحل وتاجر الساعات: ناجي 
جواد الس��اعايت، فقد أقام حفاًل أدبًيا كبيًرا 
يف نادي العلوية ببغداد يف شباط 1982م.

وحضر الحفل وشارك فيه حشد واسع 
م��ن أدب��اء ومثقف��ي وأكاديمي��ي الع��راق 

آن��ذاك، ُألقيْت فيه القصائد والكلمات من 
قبل عدد من المشاركين فيه.

الت��ي  التالي��ة  الوثائقي��ة  الص��ورة  ويف 
تظه��ر  عب��اس  لفت��ة  المص��ور  التقطه��ا 
الش��خصيات العراقي��ة األدبي��ة والعلمي��ة 
بمختلف تخصصاهتا وانتماءاهتا وأطيافها 

الفكرية.

من األعلى يمينًا - الواقفون يف الصف 
األول: الدكت��ور كامل مصطفى الش��يبي، 
والعميد خليل إبراهيم الزوبعي، والشاعر 
محم��د ج��واد الغب��ان، والش��اعر ش��فيق 
القرغول��ي، والباحث ط��ارق الخالصي، 

والدكتور توما ش��ماين، واألديب حس��ين 
شعبان، واألديب خالص عزمي، والشاعر 
عل��ي عب��د األمي��ر الحي��دري، واألدي��ب 
طال��ب الح��اج فلي��ح، واألكاديمي ماجد 

العزي.
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ختاًما: 
التي جمعت سيدي  الصور  ذاكرة  له من  يتسع  المقال  أن أجعل  ما حاولُت  هذا 
األثري  جمعت  مهمة  صَور  إلى  الختام  يف  النظر  ُألفُت  كما  عصره،  بأعالم  الوالد 
بأعالم كبار من عدة دول، وذلك يف حفل استالمه جائزة الملك فيصل، عام 1986م.

والواقفون يف الصف الثاين: المحقق 
مك��ي الس��يد جاس��م، والباح��ث عب��د 
الرش��ودي، والباح��ث أحمد  الحمي��د 
العراق��ي  االجتم��اع  وعال��م  ش��بيب، 
الدكت��ور علي الوردي، واألديب طعمة 
الس��عدي، والباحث س��الم اآللوس��ي، 
والدكت��ور خالد العزي، والدكتور علي 
البل��داوي، والم��ؤرخ الدكتور حس��ين 
أمي��ن، والمحام��ي باق��ر أمي��ن ال��ورد، 
الحمي��د  عب��د  والباح��ث  و)...؟(، 
المح��اري، والطبي��ب الدكت��ور خال��د 
ناج��ي، والمحام��ي ش��اكر الغرب��اوي، 
ونج��ل المحام��ي الغرب��اوي، والتاجر 
فخري جواد الس��اعايت، واألديب عزيز 
جاس��م الحجي��ة، والصحف��ي ص��ادق 
وحي��د  الرتكم��اين  واألدي��ب  األزدي، 
الدين هباء الدين، واألديب صالح كبة، 

والدكتور أحمد محمد الشحاذ.

الجالس��ون يف الصف الثال��ث: القاص 
الك��ردي عب��د المجيد لطف��ي، والمحامي 
محم��ود العبط��ة، والدكت��ور حس��ين علي 
محفوظ، والوزير السابق يف العهد الملكي 
ص��ادق كمونة، والم��ؤرخ الدكت��ور جواد 
عل��ي، والوزير الس��ابق يف العه��د الملكي 
الدكتور عبد المجي��د القصاب، والمحقق 
الم��ؤرخ كوركي��س ع��واد، والعمي��د عبد 
الرحم��ن التكريت��ي، والباح��ث ميخائي��ل 
عواد، والصحفي الباحث إبراهيم القيسي، 
والعالمة محم��د هبجة األث��ري، واألديب 
عبد الرزاق الجزار، والشاعر نعمان نعمان 

ماهر الكنعاين.

األدي���ب  األرض:  ع��ل��ى  ال��ج��ال��س��ون 
الدعوة(،  )صاحب  الساعايت  ج��واد  ناجي 
والصحفي عادل العرداوي، وخليل حسين، 
والدكتور سعد ناجي جواد، والدكتور شوقي 

ناجي جواد.
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]األث��ري وعن يمين��ه األمير خال��د الفيصل، 
وبقي��ة الفائزي��ن بالجائزة يف فروعه��ا المختلفة، 
الفرنس��ي،  المفك��ر  ج��ارودي  رج��اء  وه��م: 
وأحمد ديدات الداعية اإلس��المي، وعبد العزيز 

الدوري المؤرخ العراقي، وليليو أورش��ي عالم 
البيولوجي��ا اإليطال��ي، وألربت رينول��د الطبيب 
السويس��ري، وجيان بوتاتزو الطبيب اإليطالي، 

ومايكل بيردجر الكيميائي الربيطاين[

]األثري وهو يستلم الجائزة من األمير )الملك الحًقا( عبد اهلل بن عبد العزيز، وإلى جانبه األمير خالد الفيصل[
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تس��عون عاًم��ا عاش��ها األث��رّي، وه��و 
نجم يهتدى بس��يره، ويؤتس��ى بأس��لوبه، 
ويتابع فيما يكتب��ه من أبحاث ومقاالت..
بكثي��ر من اإلعج��اب والتقدير واالحرتام 

واإلكبار. 

المحققي��ن،  يف  رأس��ًا  األث��ري  كان 
وغاي��ة يف األدباء والمتأدبين، وراية للهادة 
المهديين يف السلوك واألفكار واألخالق 

واألعمال... 

األدب��اء  وت��اج  المحققي��ن،  درة  فه��و 
وثال��ث  الش��عراء،  وش��اعر  الميامي��ن، 
ثالوث الفكر واإلبداع يف القصيدة العربية 
الرص��ايف،  الحدي��ث  العرب��ي  الش��عر  يف 

والزهاوي، واألثري. 

تتلمذ األثري لعالمتي العراق علي عالء 
الدين اآللوسي، ومحمود شكري اآللوسي 
أبو المعالي، وهبما تخرج، وكان على معرفة 
بالرتكي��ة العثماني��ة والفارس��ية والفرنس��ية 

ا باإلنجليزية واأللمانية. وكان ملمًّ

ذكرى:

أحمد صبري

)6(
العالمة األثري 

ذكرى وبشرى
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كان مجي��ًدا فيم��ا َيقرض��ه من الش��عر، 
وكان م��ن طبقة المخضرمين، ال من طبقة 
النّظام، وكان ش��عره ش��عًرا مآلًنا بالحمية 
والغي��رة على دي��ن اهلل، وعلى مقدس��اته، 

وعلى أوطانه اإلسالمية والعربية..

يف  يح��دث  بم��ا  قارئ��ه  ُيله��ب  ت��راه 
فلس��طين من مآٍس، ويشّد من أزر سامعه، 
وهو ينش��د ش��عره يف الس��وريين، فيجعل 
الثائ��ر ملء إهاب��ه عزيم��ة وإرادة، ومضاء 
يف االستبس��ال، وش��جاعة القول والفعل، 
تس��معه وه��و يناف��ح ويداف��ع ع��ن وطن��ه 
العراق، فتخال ش��عره س��يًفا يح��ّز رقاب 
المستخربين، ونثره رمًحا ينشب يف أجساد 

المتواطئين مع االحتالل وأشياعه.

يقول األث��ري يف قصيدته »الش��عر كما 
أراه «:

ى النف��وَس َمعينُه الش��عُر ما روَّ
وجرت برقراق الش��عور عيونُه

الضياء حروفُه وصفت كالالء 
وزه��ت بوّض��اء البي��ان متون��ُه

متأل��ُق القس��ماِت فت��اُن الرؤى
يزهو صبا الفصحى الطرير رصينُه

حرُّ المذاهِب ال يشوب أصولُه
ك��دٌر وال واهي اللغات يش��ينُه

مطل��وب:  أحم��د  الدكت��ور  يق��ول 
»ويمضي يف إيض��اح الش��عر الرائع، وهو 
عن��ده أن يك��ون صادقًا ي��روي النفوس، 
ويهز المشاعر، واضًحا جليًّا يزهر بوّضاء 
البي��ان، متألًق��ا فّتاًن��ا ال تش��وبه عجم��ة أو 
ا يعّب��ر ع��ن  خ��روج ع��ن الفصح��ى، ح��رًّ
الحقيق��ة بأجل��ى صوره��ا، ص��ادًرا ع��ن 
عبقرية فّذة، وموهب��ة عظيمة، َغِرًدا، بديع 
اإليق��اع، معربًا ع��ن الخلج��ات ومصوًرا 
لألحاسيس المختلفة، هذه بعض سمات 
الش��عر عنده، وهي س��مات تجعله خالًدا 

على الزمان«.

وم��ع ج��الل قول��ه يف الش��عر، ومتان��ة 
يف  أس��لوبه  وسالس��ة  النظ��م،  يف  لفظ��ه 
التعبير الشعري، فهو أيًضا صاحب القدح 
المعلى، والفارس المجلى الذي ال يبلغ له 
ش��أو يف التعبير العربي الفصيحالصحيح، 
فه��و حي��ن يعرب يعرب ع��ن روح عربي قح، 
ال يش��وب لفظه ش��ائبة الدخيل على كثرة 
معارف��ه باللغات، وال يدنو ب��ه خيال نحو 

الدارجة الضعيفة الهشة.
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وه��و محقق الرتاث ال��ذي ال يكل وال 
يم��ل ع��ن البح��ث والدراس��ة والتقص��ي 
والتأصي��ل، فق��د أنف��ق أكث��ر م��ن س��بعة 
عش��ر عاًما، يف تحقي��ق »نزهة المش��تاق« 
لإلدريس��ي، وبل��غ أكث��ر من ثالث��ة عقود 
يف تحقي��ق »خري��دة القص��ر« لألصبهاين، 
والذي نال به جائزة الملك فيصل العالمية 

يف الثمانينات.

وهو المعّلم الذي تخرج من تحت يده 
أعالم األدب والتاريخ والفكر والسياسة. 

ُبشرى:

إّن مج��ّرد الحديث عن العالمة محمد 
هبجة األث��ري، هو وحده يس��تلزم البحث 
والدراسة والتقّصي الشامل لغالب أعماله 
عل��ى مدار عمره، إضافة إل��ى تتبُّع كلِّ أَثر 
ل��ه م��ن بح��ث ومقال��ة وحدي��ث ومقابلة 

وذكريات ومشافهات...

وق��د تتبَّعنا بعًضا م��ن هذه الجوانب يف 
فيلمن��ا الوثائقي عن��ه اّلذي تناولن��اه العام 

الماضي على قناة عين على الرتاث.. 

كم��ا نح��اول فعل��ه يف جم��ع مقاالت��ه 
يف أب��رز الدوري��ات اّلت��ي كت��ب فيها على 
الحص��ول  اس��تطعنا  مم��ا  ُعم��ره،  م��دار 
علي��ه، واغتنامه. وإن ش��اء اهلل تعالى يرى 
اء جمهرًة كجمه��رِة محمود  جمهرُة الق��رَّ
شاكر، وشقيقِه أحمد شاكر، هي »جمهرُة 
مقاالت األث��ري« ، وعس��ى األيام 
تمّدن��ا بما كان يكتبه من أوراق ومذّكرات 
وتعليق��ات ب��إذن اهلل تعال��ى م��ن خ��الل 
أس��تاذنا الغالي ول��ده البار ب��رتاث والده: 
األستاذ يس��ار محمد هبجة األثري، الذي 
ال يأل��و جهًدا، وال يرت��اح له بال، إال وهو 
يبحث، ويتناقش، ويحّث، وَيسأل.. حتى 
ترت��اح نفس��ه من ناحي��ة بّره بأبي��ه العالمة 

الكبير.
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إّن العالم��ة محم��د هبج��ة األث��ري قد 
ش��ّكل مع غيره ممن خاض مع��ارك أدبية 
وفكري��ة تاريًخ��ا للصراع��ات النقدي��ة يف 
صحاف��ة ما بع��د العهد العثم��اين، فكانت 
س��جاًل حافاًل بالس��جاالت التي يس��تنبط 
منها الدارسون واألدباء والعلماء لوحات 
نقدي��ة ع��ن اصط��راع العق��ول والثقافات 
والبيئ��ات، يف حقبٍة بدأ فيها العراق يتنفس 
بع��ض حريته ويش��ّكل ذاته بذات��ه، ليعود 
إلى الصدارة كما هو ش��أنه ع��رب التاريخ، 
��ا  ��ًرا قويًّ فأصب��ح من��ذ ه��ذه النهض��ة مؤثِّ

يف المنطق��ة، ويف األجي��ال التالي��ة. ول��و 
ُجمَعت معارك األثري وحده يف عشريناته 
وثالثيناته، لجاءت يف ِسْفٍر َجليل يف النقد، 
ونقد النق��د، ويف الجدل األدبي والفكري 

واألخالقي.

وأج��دين يف هذا المق��ام أردد مع حميد 
خي��ن، الذين  المطبع��ي لومه عل��ى المؤرِّ
كان حريًّا هبم أن ُيظه��روا هذه اللوحات، 
وأن ينقلوه��ا إلى كتاب مف��رد، لينهل منه 
الدارس��ون، فيعالج��وا األثر ال��ذي تركته 
ه��ذه المس��اجالت عل��ى حي��اة مجتمعنا 

العراقي والمجتمعات المتصلة به.

تقدمة:

عمر ماجد السنوي

)7(
معارك األثري

األدبية والفكرية 
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إن هذه المعارك النقدية قد ذاب أكثرها 
الصحاف��ة، وض��اع جوهره��ا  أعم��دة  يف 
االجتماعي عنا، وتاهت البدايات النقدية 
علينا، التي »كان م��ن الممكن لو ُجمَعت 
ق��ت أن تك��ون المقدمات  ب��ت وُحقِّ وُهذِّ
األساس��ية للنقد األدبي الذي َيبَحث اليوم 
ع��ن جذٍر له، فلم يجده إال يف وادي التيه« 

-كما عبَّر حميد المطبعي-.

وهذه المقالة ليس��ت ه��ي جواب هذا 
الطلب، وليس فيها تحقي��ق هذه الُبغية يف 
جْمع معارك األثري على األقل، إنما هي 
صدى لذلك النداء الذي أطلقه المطبعي، 
ر ليبقى يقرع اآلذان، علَّه  ُيعاد الي��وم وُيكرَّ
يوًما يصل إلى قل��وب القادرين على فعله 

وتحقيقه.

ول��ذا فإنن��ي اتخ��ذُت مرجًع��ا واح��ًدا 
لتحقيق هذه المهمة، وهو كتاب األس��تاذ 
األدي��ب الم��ؤرخ الفيلس��وف المرح��وم 
»حمي��د المطبعي« الذي خصصه لس��يرة 
العالم��ة األث��ري، ونَش��َره ضمن سلس��لة 
موسوعته الجليلة: )موس��وعة المفكرين 
واألدب��اء العراقيي��ن(، وال��ذي ص��در عن 
وزارة الثقاف��ة العراقي��ة ع��ام )1988م(، 

وه��و كت��اب يمت��از بكون��ه ح��وارات بين 
الكات��ب )المطبع��ي( وصاح��ب الرتجمة 
)األث��ري(، فهو أوثق وأوعب س��يرة ذاتية 
لألث��ري، فق��د ُصنع على عين��ه، وقد ُعني 
فيه المطبع��ي بتوثيق جوان��ب متعددة من 

معارك األثري.

وقب��ل الب��دء بس��رد نماذج م��ن معارك 
األثري، تجدر اإلشارة إلى أنَّ َمن ُيمارس 
النقد ال ُيشرتَط فيه سّن معيَّنة، وال ُيشرتَط 
في��ه أن يراع��ي يف نق��ده أس��نان اآلَخرين؛ 
فها هو األثري ابن العش��رين عاًما يصارع 
الزه��اوي ابن الس��بعين وهو من أس��اتذته 
يف ي��وم م��ا، كما يتب��ارى مع الرص��ايف ابن 
الخمسين الذي يجّله أّيما إجالل، ويقارع 
الزي��ات ابن األربعين الذي ص��ار بعُد مِن 

ُخلَّص أصدقائه... 

لك��ن الش��رط األوَح��د يف النق��د ه��َو 
الِعْلم، الِعْلم فحْس��ب، ذل��ك أنَّ الناقد إذا 
د الِعْلم فإّن نقده وأس��لوبه  انطلق من مجرَّ
س��يصطبغ تلقائًي��ا بالصبغ��ة العلمية، التي 
ال حاج��ة لن��ا فيها إلى التمل��ق، والتزلف، 

العلم والنقد:
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والتظاهر بالس��ماحة، وإذابة الحّق الثابت 
يف المس��ائل العلمي��ة والقضاي��ا الفكري��ة 
والمبادئ المنهجية، كما ال حاجة لنا فيها 
إلى البذاءة، والقحة، والجهر بالس��وء من 
الق��ول إاّل يف مواض��ع االنتص��ار النفس��ي 
عالق��ة  ال  الحال��ة  وه��ذه  اعت��داء،  دون 
له��ا بالمع��ارك النقدي��ة التي نح��ن بصدد 

الحديث عنها.

د إن  التأّه��ل الِعلم��ي ه��و ال��ذي يح��دِّ
كان��ت القضية تس��تحق ش��يًئا م��ن الحزم 
والح��ّدة والصرام��ة، أو كان��ت تس��تدعي 
اللي��ن والتلّطف والرخ��اوة، فبالعلم َتربز 
الحكم��ة يف مراعاة األس��لوب المناس��ب 
للتخاُطب، تل��ك الحكمة الت��ي ُيدَرك هبا 
أح��وال المخاَطبين، وظ��روف الِخطاب. 
وهي الحكمة نفسها التي أسكتت األثري 
ا من  يف أخري��ات حياته حينما لم يج��د بدًّ
الن��أي ع��ن المع��ارك النقدي��ة، م��ع بقائه 
مصلًح��ا ب��اذاًل ألمت��ه م��ا تجود به نفس��ه 
العظيمة من علم وفكر وأدب، َعرب ميادين 
أخ��رى رآه��ا ص��ارت أج��در باالهتم��ام 
وص��رف الجه��د، ع��الوًة عل��ى ظروف��ه 

الخاصة.

ولقد خاض العالمة محمد هبجة األثري 
معارك عديدة من��ذ بدايات كتاباته العلمية 
وإنش��اءاته األدبي��ة واهتمامات��ه التاريخية 
ونظرات��ه السياس��ية وقناعات��ه العقائدي��ة، 
وس��أختصر الحديث يف ه��ذه المقالة عن 
بع��ض معارك��ه األدبي��ة والفكري��ة، الت��ي 
تصل��ح أن تربَُز مثااًل نس��تدّل به على قيمة 
المطارح��ات التي كانت تجري يف ميادين 
الصحافة العربية آنذاك، ونس��تدل به على 
النبوغ المبك��ر لهذا العَل��م وحضوره بين 
عمالق��ة األدب والفكر منذ أوائل ش��بابه، 

وبين يَدي شيوخه وأساتذته.

إّن الداف��ع األس��اس لجمي��ع مع��ارك 
األث��ري ه��و داف��ع اإلص��الح، فق��د كان 
ليك��ون  نفس��ه  ُيع��دُّ  بفطرت��ه  األث��ري 
مصلًح��ا، حتى ُرزق ذلك فص��ار مصلًحا 
اجتماعًي��ا، ومصلًحا أخالقًيا، وكاِل هَذين 
الموضوَعي��ن متَّصَلين بمجاالت: األدب 

والعلم والسياسة...

كان األثري -كما روى عنه المطبعي- 
من��ذ فج��ره األول يكتب أس��ئلة ويحاول 

اإلجابة عنها:

َهمُّ اإلصالح:
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ة؟ َمن ُينقذ هذه األمَّ

كيف غاب المصلحون ولم تغب روح 
ة؟ األمَّ

��م علم األخ��الق وال نطّبق  لم��اذا نتعلَّ
شريعته يف المجتمع؟

بل كان يف المدرسة المرجانية الشهيرة 
ببغ��داد وهو جالس بين يدي ش��يخه عالء 
الدي��ن اآللوس��ي يف أثن��اء حدي��ٍث بينهما 
ع��ن أوص��اف األث��ري التلميذ وش��أنه يف 

المستقبل، يسأل األثريُّ أستاَذه:

- هل العلم أداة تغيير؟

- نعم.

- إذن فلنبدأ بأنفِسنا.

وم��ن لحظتئ��ٍذ ع��زم عل��ى أن يك��ون 
مصلًح��ا، يف كل م��ا يدع��و إل��ى األفع��ال 

اإلنسانية والحضارية النبيلة.

كتب��ه ويف  األث��ريَّ يف  يس��تقرئ  وَم��ن 
أفكاره ويف أشعاره يجده يرتاد المقومات 
األصيلة التي تجدد بنية األمة وتحقق ذاهتا 
بين األمم القوي��ة، وتعيد إليها -بعد طول 
هتا وسياَدهتا  الضياع- مجَدها العريق وعزَّ

وشأَنها الرياديَّ العظيم يف إنشاء الحضارة 
اإلنس��انية، وهذه المقوم��ات التي يرتادها 

وينتحيها دائًما، تتثمل يف عناصر ثالثة:

1- عنص��ر )اللغ��ة( وهي لس��ان األمة 
وجامعة الشمل وموحدته وموقدته.

2- عنص��ر )العقي��دة التوحيدي��ة( وما 
تنطوي عليه من الُمُثل العليا، ويف طليعتها: 
م��كارم االخ��الق، واألخ��وة، والعدال��ة، 

والمساواة يف الحقوق والواجبات.

3- عنصر )خصائ��ص األمة العظيمة( 
الت��ي ُأخرج��ت للن��اس معلِّم��ًة وهادي��ًة، 
ومس��تعلَِية،  ًة  مس��تغلِّ أو  جابي��ًة  وليس��ت 
فخرج��ت هبذه الرس��الة العظم��ى من بين 
األرض،  أم��م  إل��ى  والصخ��ور  الرم��ال 
وكانت قل��ة قليلة، لم ي��زد عدها على مئة 
أل��ف إنس��ان إال قلي��ال، واس��تطاعت أن 
تبس��ط عقيدهت��ا م��ا بين مش��رٍق للش��مس 
وَمغيب، من بالد الغال )فرنسا( إلى تخوم 
الصي��ن خالل نحو ثلثي ق��رن، وأن تؤول 
يف العال��م أنبل حض��ارة إنس��انية أخالقية 
رين اإلنس��انيين من  ال ت��زال ه��دف المفكِّ

جميع األمم.
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اس��تقرأها حميد المطبعي، نجدها تفيض 
طموًحا وفكًرا س��ديًدا وس��لوًكا مستقيًما 

وعقيدة راسخة.

كان األث��ري مطمئنً��ا إل��ى أن��ه يس��لك 
الس��بيل الوحي��د إل��ى التجدي��د والتطوير 
الحقيقي. ويق��ول: )نعم، أنا أعني التطّور 

يف اآلراء واألفكار(. 

والتطور إلى األعلى واألصلح واألنفع، 
هو هدف كل عالم مفكر مصلح، وهو غير 
التالع��ب باأللفاظ وإكث��ار الَمزاعم، وهو 
ذات التطور الذي يؤكد األثري أنه: )يجب 
أن يك��ون م��ن ضمي��ر األمة، وم��ن خاّص 
ش��ؤون  مختل��ف  يف  وحاجته��ا  طبيعته��ا 
الحي��اة، بعي��ًدا ع��ن االجت��الب والتقلي��د 

ًخا باْسم االنفتاح والمعاصرة(.  تنفُّ

ومع هذا فإنَّ مِن الناس َمن يّتهم األثري 
بالتعص��ب، في��ردُّ عليهم بقول��ه: )نعم، أنا 
��ا عن بصي��رٍة وعل��ٍم، ولكن  متعص��ب حقًّ
للحق، وللخير، ولمقومات األمة، وكّل ما 
يعّز الوطن وسيادته وكرامته، وما يسعد كّل 

إنسان فيه حيثما عاش من أرضه الطيبة(.

ى  ��ا كَت��ب وتصدَّ له��ذا ف��إّن األث��ري لمَّ
لش��عراء كب��ار أو مفكري��ن كب��ار، وناق��ش 
مقوالهتم ونظرّياهت��م، كان يريد أن يصحح 
المفاهيم والدعوات النظرية بوعي المصلح 
االجتماع��ّي، ال بوعي الناق��د الِحَريفّ، فقد 
كان يبن��ي نق��ده على منهج قائ��م على مبدأ 
يفت��ح  نق��َد  إذا  األث��ري  وكان  اإلص��الح، 
معركة ُيدخ��ل فيها الخص��وم واألصدقاء، 
ويجعلهم يتصادم��ون ويتناقضون، وتكون 
نتائ��ج ه��ذا التص��ادم ه��ي الثم��رة الروحية 
التي ه��ي مبتغ��ى األثري، وتل��ك هي التي 
ُتلبِّي غرائز المصلح مذ قام للمصلح تاريٌخ 
للنق��د، وتكون المعرك��ة التي يمهد األثري 
لها يف نق��ده هي معركة موازي��ن، ليس فيها 
إال قّوة العقل حينما يكون لهذا العقل عامل 
الص��ادق،  القاط��ع واالحتج��اج  اإلثب��ات 
وق��وة القل��ب حينم��ا يتنزه ه��ذا القلب عن 
الضغائن واألحقاد وآف��ات الذات القاتلة؛ 
بلس��اٍن ال  الرفي��ع،  بأدب��ه  ُت��دار  فمعارك��ه 
يخدش لس��اًنا آخر، وبَموجٍة من العواطف 
ال تورث إحساًس��ا بالدونية اآلدمية، وبعيٍن 
بصي��رة تعط��ي الح��قَّ أو تأخذه، كم��ا يراد 
للح��ق أن يعطى بح��ق، أو كما ي��راد للحق 
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أن يؤخ��ذ بح��ق، هو إحس��اس رفي��ع، كان 
الع��رب القدام��ى من نّقادنا يس��مونه )أدب 
المناظ��رة(، يتقاب��ل فيه اثنان عل��ى قدر من 
الحج��ج العالي��ة، وعل��ى ق��در م��ن األهب��ة 
والعظم��ة والكربياء، ولذل��ك نرى األثري 
ال ينق��د إال أديًبا بقدره، وال يش��تبك إال مع 
َمن صار اس��مه تاريًخا أو منهًجا لجمهوٍر، 

أو جمهرٍة، أو فئٍة من مجتَمع القّراء.

والعش��رين  الحادي��ة  يف  األث��ري  كان 
م��ن عمره وكان حديث عهد بالدراس��ات 
العربي��ة، حين نازَل الش��اعر الكبير جميل 

صدقي الزهاوي ونقَد ِشعَره وُرؤاه.

لقد كان أول اتص��ال لألثري بالزهاوي 
يف بداي��ة عهد االحتالل الربيط��اين لبغداد، 
ال��دورة  يف  م��رة  اول  راه  ياف��ع،  وه��و 
التعليمية التي اسُتحدثت لتخريج معلمين 
للم��دارس االبتدائي��ة، وكان األث��ري ق��د 
دخلها مس��تمًعا ال يري��د التوظف، فحَضر 
يلق��ي  الزه��اوي، فوج��ده  بع��ض دروس 
على الطالب مختارات من الش��عر العربي 
بطريقته الخاصة من التفخيم والمّط ورفع 
الصوت، مع القهقهة أحياًنا، ورنّو عينيه من 

وراء النّظ��ارة إلى الط��الب وقًتا ما، إظهاًرا 
الستحس��انه الش��عر ال��ذي يتل��وه عليهم، 
ر شيًئا من غوامض  وقّلما وجده األثري فسَّ
ألفاظ هذا الش��عر ومعانيه، ثم انصرف عنه 

ولم يعد إليه، وال َيعرف سبًبا لذلك. 

وس��أَل األث��ريُّ وال��ده ع��ن الزه��اوي، 
فاختص��َر ل��ه حيات��ه بأّنه م��ن أس��رة عراقية 
محرتم��ة، فيه��ا رج��ال علم ودي��ن ورجال 
أدب وشعر. ومِن أبنائها َمن برزوا باإلدارة 
ونال��وا الدرج��ة الرفيع��ة يف الدول��ة، وأثنى 
عل��ى والِد الزهاوي: الش��يخ محمد فيضي 
أفن��دي ال��ذي َولَي إفت��اء بغداد بعد ش��يخِه 
��ر أب��ي الثناء محمود ش��هاب  اإلمام المفسِّ
الدين اآللوس��ي، كما أثنى عل��ى َمن َعرف 
م��ن أبنائ��ه، وذَك��ر منه��م صديق��ه صال��ح 
أفن��دي، والذي أصبح ابنه الش��اعر إبراهيم 
أده��م الزه��اوي صديًق��ا لألثري م��ن بعد، 
فق��د كات ترب��ه يف الس��ّن، وقد ع��رف عن 
هذا الش��اعر تقديس��ه للحق، وم��ن منطلقه 
ه��ذا أخ��ذ يفنّد كت��اب عمه جمي��ل صدقي 
الزه��اوي: )المجمل مما أرى( يف سلس��لة 
مقاالٍت نش��رها يف الصح��ف البغدادية أيام 
أخذ األثرّي نفَسه باالنتصار ألحمد شوقي، 
وانتصب لتفنيد نقد الزهاوي لبعض شعره.

مع الزهاوي:
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األث��ري  بي��ن  والنق��اش  اللق��اء  ودام 
والزه��اوي بض��ع س��نين، ث��م تصافيا بعد 
ألٍي، وأه��دى الزهاوي مجموعة دواوينه 
إلى األثري، وصار األثري يلقى الزهاوي 
على ال��دوام يف المكتب��ة العربية لصاحبها 
الحاج نعم��ان األعظم��ي، وكانت ملتقى 
مجل��س  يف  ث��م  والمتأدبي��ن،  الش��عراء 

الدفرتي أيام الجمعات.

وقد تحدث األثري عن طبيعة الزهاوي 
بشيء من النقد قائاًل:

ا هبا وبشعره  "وجدته حفيًّا بنفسه ومعتدًّ
وفلس��فته، يتح��دث عنه��ا يف ش��به حال��ة 
طفولي��ة، ويغمز يف أثناء أحاديثه الش��عراء 
الكب��ار، كأن��ه يق��ول: أن��ا وح��دي فارس 
الحلبة وس��باقها، وش��اعر العصر، وقريع 
دائًم��ا،  ُيذك��ر  أن  وُيح��ب  األوان.  أه��ل 
ف��كان يف كل ي��وم ينظم بيتي��ن كيفما اتفقا 
له، وتنش��رهما له جري��دة العراق يف مكاٍن 
عاٍل م��ن الصفحة األول��ى على حين كان 
الرصايف عل��ى النقيض". فقد ذكَر األثري 
أن الرص��ايف ل��م يعت��د بنفس��ه يف مجالس 
األدب، وال كان ي��روي ش��يًئا م��ن ش��عره 
يف ه��ذه المجال��س، وإن لح��ظ ذل��ك يف 

أش��عاره وهو يفخر بنفس��ه وبشعره فذلك 
شيء طبيعي قّلما َسلِم منه شاعر يف زماننا 
ومنهم على وجه التخصيص أحمد شوقي 
وعبدالمحسن الكاظمي، وهما من عصر 

الرصايف والزهاوي.

ولألث��ري ع��دة مواق��ف أدبي��ة نقدي��ة 
خاضها مع الزهاوي، منها: أن إس��ماعيل 
ص��ربي باش��ا -الش��اعر المص��ري- كان 
ق��د ت��ويف يف آذار 1923م، وآلم��ت وفاُته 
صديَق��ه وصفيَّ��ه وعش��يَره أميَر الش��عراء 
ا يف قصيدة  أحمد ش��وقي، فرثاه رثاًء ح��ارًّ
فائية من الشعر العذب، فسارت القصيدة 
يف البالد العربية مس��ير الش��مس، ونشرهتا 
الصح��ف العربية ومنها صح��ف العراق، 
فاس��تبّدت بإعج��اب الن��اس كعادهت��م يف 
اإلعجاب بش��عر ه��ذا الش��اعر العظيم يف 
تلك الحقبة، إال أن الشاعر جميل صدقي 
الزهاوي -كما يق��ول األثري- أبت عليه 
منافس��ته إال أن يحاول إسقاطها من أعين 
الن��اس، مع أنه م��ن المعجبي��ن هبا كذلك 
يف باطن��ه، فنش��ر يف جري��دة الع��راق أربع 
��ا  ��ا ولغويًّ مق��االت يف نقده��ا نق��ًدا نحويًّ

بتوقيع )ناقد!(. 
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وس��رعان ما اكتش��ف األث��ري أن هذا 
الناقد هو الش��اعر الزه��اوي، وأيد الواقُع 
أن��ه هو ال غي��ره، ثّم قّفى على ذلك فنش��َر 
باس��مه الصريح قصيدة على وزن قصيدة 
أحمد ش��وقي ورويه��ا يف رثاء إس��ماعيل 

صربي باشا هذا، على سبيل المباراة!

يقول فيه��ا األثري: "إهن��ا دون قصيدة 
شوقي بمراحل، ويف حسبانه أنه جّلى عليه 
وتقّدم��ه، ول��ن تكون النائحة المس��تأجرة 
كالثكل��ى". ويؤّيد األثري يف هذا كثير من 

معاصريه.

قرأ األثري مق��االت الزهاوي األربع، 
فوجد العلم واإلنصاف ق��د جانبا كاتبها، 
وكان من المعجبين بروائع أحمد شوقي، 
فدفعه حب الحقيقة يف شوقي إلى أن يفند 
هذا النقد الذي كتب��ه الزهاوي، دفاًعا عن 
الش��عر الجمي��ل وانتصاف��ا لصاحب��ه م��ن 

ظالمه والمفتئت عليه.

ودفع األثري نقده إل��ى جريدة العراق 
متتابع��ة،  سلس��لة  يف  فنش��رته  نفس��ها، 
أزعجت الزهاوي، فاستنصر على األثري 
أحَد أصحاب��ه، فاندفع ه��ذا -ولم يرغب 
األثري يف ذكر اس��مه ألدبه الجم- يكتب 

يف صخ��ب، حت��ى زع��م يف محاول��ة من��ه 
لهزيم��ة األث��ري وخذالن��ه أّن م��ا يكتب��ه 
األثري إنما هو من إمالء أس��تاذه محمود 
ش��كري اآللوس��ي، يق��ول األث��ري: "فما 

زادين افرتاؤه إال ثقة بنفسي". 

ث��م يق��ول األث��ري: "كان الزه��اوي قد 
نش��ر فائيت��ه الركيكة تل��ك، فانكفأت عليها 
بالتحلي��ل والنقد وأبلغت النكاية به"، فثقل 
األم��ر على الزه��اوي، فتحاَمل على نفس��ه 
إلى صاحب الجريدة بَِحْجب هذه السلسلة 
عن القّراء، فرجا رّزوق غنّام من األثري أن 
يرحم ش��يخوخة الزه��اوي، فيقف يف نقده 
حيث انته��ى؛ فلم يجبه، وخ��رج بالصمت 
ع��ن ال ونعم، وتاب��ع الرد علي��ه يف صحيفة 
العاصمة م��ن الصحف السياس��ية اليومية، 
األث��ري،  يكتب��ه  لم��ا  صدره��ا  فوّس��عت 
وطفق��ت تنش��ر ل��ه م��ا يكتب��ه يف مناقض��ة 
أديبي��ن(  )بي��ن  عن��وان:  تح��ت  الزه��اوي 
قطًعا قصاًرا؛ فاستش��اط الزه��اوي من هذا 
العنوان، اذ كان يف نحو الس��بعين من عمره 
وقد ذاع صيته، فكيف يقارن بطالب ناش��ئ 

يف الحادية والعشرين من العمر؟! 

وق��د بلغت مقاالت األثري يف جريديت 
الع��راق والعاصم��ة نحو 29 مقال��ة، فيها 



العدد الثالث

155

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج

نربة الحماسة والكربياء، وفيها تنبأ األثري 
بمس��تقبله، وفيها مّه��د ألن يدخل الحلبة 

بجدارة اللقب.

وأما الموق��ف الثاين الذي اش��تبك فيه 
األث��ري م��ع الزه��اوي، فهو نق��ده اقرتاح 
الزهاوي تجريد القصائد من التزام القافية، 
أو ما أس��موه ب�)الشعر المرسل(. والقافية 
عن��د األث��ري ه��ي رني��ن اإليق��اع يف الفن 
الشعري. وُحجة الزهاوي يف اقرتاحه، أّن 
القافية قيد يكّبل الش��اعر ع��ن االنطالق، 
وكانت حج��ة األثري أن آالًف��ا وآالًفا من 
الش��عراء العرب مل��ؤوا الدني��ا منذ مئات 
من الس��نين بآالف ال تحصى من القصائد 
الط��وال الرنان��ة التزموا فيها ه��ذه القوايف 
التي هي رني��ن اإليقاع ال��ذي ينتهي عنده 
البيت الشعري، فما قّيدهتم عن االنطالق 
وال َش��َكوا منه ضيًقا وال حرًجا. ثم حجة 
األث��ري أن الزه��اوي نفس��ه ع��اش عمره 
ينظم المقطوعات والمط��والت المقفاة، 

ولم يكن هبا ضّيًقا وال عاجًزا. 

وقد أرفق الزهاوي اقرتاحه هذا بقصيدة 
)مرَس��لة(، وهي يف رأي األثري: "باردة ما 
لبث الزهاوي نفس��ه أن ارتّد عنها، ش��عوًرا 

منه بتفاهتها". ونشر الزهاوي رأيه يف صدر 
صحيفة المفيد لصاحبها الكاتب السياسي 
إبراهيم حلمي العمر، وقد طلب العمر من 
األثري أن يبعث برأيه إليه يف هذه المسألة، 
فكت��ب إليه األث��ري، ومما كتب��ه قوله: "إن 
الش��عر ف��ن صع��ب، ال يقوى علي��ه إال من 
رزق��وا الحس الش��عري المرهف، وملكوا 
آلت��ه وأدات��ه م��ن اللغ��ة الواس��عة وَمَلك��ة 
البي��ان... وه��و ككل الفن��ون ل��ه ضواب��ط 
تحكم��ه، منه��ا القافية التي ي��راد التخلص 
منه��ا، وهذه القيود أو الضوابط التي ميزت 
هذا الض��رب من ال��كالم المتمي��ز، والتي 
ال يق��وى عليه��ا الضعفاء يف حبك الش��عر 
أربعة أركان ال بد من توافرها يف وقٍت مًعا، 
وه��ي: اللغ��ة الس��ليمة الصافي��ة، والمعنى 
الكريم يف الخيال الرفيع، والوزن الذي هو 
إيقاٌع نفسيٌّ داخليٌّ يتنّوع بتنّوع اإلحساس، 
والقافية الت��ي هي رنين ه��ذا اإليقاع الذي 
ينته��ي بانتهاء البيت، أّما اللفظ فهو جس��م 
روح��ه المعنى، وارتباطه ب��ه ارتباط الروح 
بالجس��م، فإذا اعتور أحدهما أقل اختالل، 
اختاّل كالهما وخ��ّرا صريَعين، وأما الوزن 
فه��و أعظ��م أركان الش��عر، وهو يس��تدعي 
القافي��ة ويجلبها ضرورًة، وليس��ت القافية 
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بالجالبة للمعن��ى، وال المعنى بتابع للقافية 
م. فإذا َعري الكالم من أحد هذه  كم��ا يتوهَّ
األركان المتالزمة، فال ُيعّد من الشعر، وال 
يك��ون ل��ه أقل وْق��ع يف النف��وس، وإن كابر 
المكابرون، وركبوا رؤوسهم يف المماراة". 

لك��ن ه��ل س��كَت الزه��اوي ع��ن هذا 
الذي كتب��ه األثري؟ وهل انقطع عن كتابة 
الشعر المرس��ل؟ يقول األثري: "ولم ُيَثنِّ 
الزهاوي على واحَدتِه اّلتي قّدمها نموذًجا 

خديًجا، وسكَت إلى أن مات".

ولكنني أرى -كما رأى حميد المطبعي 
من قبل- أّن الزهاوي أو غيره من جيله أو 
من أجي��ال ماضية أو أجيال آتية لهم الحق 
يف ابتكار ما يرون من شكلية شعرية تنسجم 
ف��إن  المرحلي��ة،  وقوانينه��م  وأذواقه��م 
نجح��وا، فهو خير لتجربة الش��عر العربي، 
وإن أخفق��وا فهي تجربة، المه��م أن يبقى 
الش��عراء يدافعون عن حرياهتم اإلبداعية. 
ولس��ُت يف هذا القول مدافًعا عن الزهاوي 

وتجربته البرتاء ودوافعه الغامضة.

بي��ن األث��ري  ثال��ث  وح��دث موق��ف 
والزه��اوي يف س��نة 1927م ح��ول مرثي��ة 
المص��ري  السياس��ي  للزعي��م  الزه��اوي 

المش��هور س��عد زغل��ول وه��ي م��ن 14 
مقطوع��ة، يف كل مقطوع��ة س��بعة أبي��ات 
على قافية غير قافية أخواهتا، كان الزهاوي 
أنشدها يف حفل التأبين الذي أقيم له ببغداد 
بعد أربعين يوًما مّرت على وفاته، ونشرهتا 
ل��ه بع��ض الصح��ف اليومي��ة. وق��د وجد 
األثري يف هذه المرثية من عيوب الصناعة 
والف��ن م��ا يبت��دئ بابتدائه��ا وال ينتهي إال 
بانتهائه��ا -عل��ى ح��د قول��ه-، فكت��ب يف 
تحليله��ا مق��ااًل ونش��ره يف جري��دة العاَلم 
العَرب��ي يف 22-11-1927م، ومم��ا قاله 
يف تحليله الذي أقام فيه الزهاوي وأقعده: 

"قال الزهاوي يف مطلع مرثيته: 
مات س��عٌد، فما عسى أن تقوال

في��ه حت��ى ته��ز جمًع��ا حفيال؟

فق��د نع��ى فيه س��عًدا إل��ى الن��اس بعد 
أربعي��ن يوًم��ا مض��ت عل��ى وفات��ه! ول��م 
َيب��ق َمن لم يبلغ��ه نعيه ول��و كان يف مطلع 
الش��مس أو مغرهبا، الله��م إال َمن كان ال 
ِصلة له هبذا العاَلم... ثم اضطرب وتحّير، 
ال يدري ماذا يقول فيه، فرضي لنفس��ه أن 
يصفه��ا بالعجز والعّي. ثم ذكر يف الش��طر 
الث��اين أّن غايت��ه من رثاء س��عد هي أن يهّز 
الجمع الحفيل ال��ذي يحتفل بتأبينه ال أن 
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يق��وم بواجب الوطنية، وه��ذا كما ترى يف 
منتهی السخف، وفيه من الربودة والفتور 
م��ا أرب��ی هبم��ا عل��ى بي��ت أب��ي العتاهية 
المضروب به المثل يف الربودة، وهو قوله: 

الثق��الِن أيه��ا  الخليف��ة  م��ات 
فكأنن��ي أفط��رت يف رمض��اِن!

وليت��ه إذ وقع يف هذه العي��وب المعنوية 
س��لِم من عي��ب آَخر فنّ��ّي ُيس��ّمى التصريع 
��ق؛ فإن الُبلغاء يستحس��نون أن يكون  المعلَّ
كل مص��راع يف التصريع مس��تقالًّ بنفس��ه يف 
فهم معن��اه، غير محتاج إل��ى صاحبه الذي 
يليه، مع ذكر فاصلة بينهما دالة على انقطاعه 
عنه، ويس��تقبحون أن يكون على صفة بيت 
الش��يخ الزهاوي معّلًقا في��ه المصراع الثاين 
ب��األول. وه��و بع��د كل ه��ذا معج��ب كل 
اإلعجاب هبذا المطلع، أو باألحرى بالنعي 
الذي يف أوله )مات س��عد(، حتى لقد أعاده 
عل��ى المس��امع س��بع م��ّرات ب��ال انقطاع! 
كأن الن��اس صم ال يس��معون، أو كأهنم لم 
يبلغه��م نعي��ه قبل أربعي��ن يوًما من إنش��اده 
ه��ذه "المنظومة"، بل لقد عاد يف المقطوعة 

الثانية فقال يف أولها: 
جع��ت مص��ر بالزعي��م الجليل

زغل��وِل كل��ه  الش��عب  باب��ي 

وعاد يف الثالثة فقال: 
فوجئت مص��ر بالنعي، فكادت

أرضها من هول المصاب تموُر 

ويف الخامسة مرتين: 
بين س��عد ومص��ر ج��د الفراُق

لي��س ه��ذا الف��راق مم��ا يطاُق 
مات س��عد ولم يمت ذكر سعٍد

رواُق  القل��وب  ل��ه  ب��اق  فه��و 

ويف العاشرة: 
اس��تراح الرئي��س بع��د الع��راِك

بعد ضرب صعب وطعن دراِك

ف��كأّن الرجل أصب��ح ناعي��ة ينعي إلى 
الن��اس األم��وات باألُجرة. وقد س��مع أن 
الش��اعر يف الجاهلي��ة كان إعالًن��ا لقبيلته، 

فأحّب هو أن يكون ناعية ألموات أّمته!

وقال بعد ذلك البيت:
بالرئي��س الهم��ام بالمنقذ األك�

ب��ر للش��عب يف الزم��ان الوبي��ِل

ثم ناقضه فقال: 
م��ا بلغ��ت المني لمص��ر ولكن

كنت تمش��ي على سواء السبيِل

وكرره أيًضا فقال: 
أن��ت ح��ررت مص��ر إال قلي��ال

التحري��ر! ذل��ك  ت��م  ل��و  آه 
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ثم أعاده للمرة الثالثة فقال: 
عاق��ك الموت أن تحقق وعدْك

غير ن��زٍر، وكنت تب��ذل جهدْك

فعلى هذا أّن س��عًدا لم ينق��ذ مصر بعد، 
بل لم يبل��غ المنى لها؛ ف��أي المعنيين أحق 
باالعتبار يف نظر الناظم؟ وما وجه اإلعجاب 

هبذا المعنى وإعادته ثالث مرات؟". 

إلى آخ��ر النقد الذي ع��ّرى فيه األثري 
مرثي��ة الزه��اوي، لي��س يف ش��عر المرثي��ة 
فحس��ب، وإنم��ا يف فكر الزه��اوي يف هذه 

المرثية، سياسيًّا واجتماعيًّا أيًضا.

وم��ن يق��رأ تل��ك الصحافة يومئ��ٍذ يجد 
معركة األدباء حامي��ة الوطيس، فيما بينهم 
وفيم��ا بي��ن أفكاره��م، معركة ترتق��ي إلى 
مستوى تثبيت القيم النقدية، يف كل شيء من 
هذه القيم، ويف كل ش��يء من هذه المبادئ 
الت��ي تحّرض على الوع��ي األخالقي، وال 
ري��ب يف أّن األثري كان عنواًنا كبيًرا يف هذه 
المعركة، ال يبالي بشيٍء من قانون وضعي، 

وال يثأر، وال ُيبغض ناقَده أو منقوَده.

م��ن الرواد الذين تص��دى لهم األثري: 
الش��اعُر الكبي��ر معروف الرص��ايف، حيث 

عنّف��ه بمقالة أو قصيدة أو حديث مجلس، 
وحيث أث��ار عليه قوم الَمجال��س األدبية. 
لك��ن ما حقيق��ة قصة الص��راع بين األثري 

والرصايف؟ وكيف بدأت الفتنة بينهما؟ 

قب��ل أن نعرض له��ذا الصراع يحس��ن 
أن نع��ود إلى بداي��ة العالقة بينهم��ا؛ فأول 
صل��ة األث��ري األدبي��ة بالش��اعر مع��روف 
الرصايف نش��أت عن طريق الس��معة، فمنذ 
كان األثري طالًبا يف المدرس��ة السلطانية، 
آخ��ر العهد العثم��اين، َحِفظ ه��و وطالب 
السلطانية نش��يًدا من ش��عره كانوا يرتلونه 

كّل صباح، وما زال يتذكر منه قوله:
نحن خّواضو غمار الموت كشافو المحْن

ما لنا غير اكتساء العز أو لبس الكفن

وظ��ّل اس��م الرص��ايف عالًق��ا يف ذه��ن 
األث��ري يتابع إنجازاته األدبية، وال س��يما 
بع��د أن علِ��َم أن��ه خري��ج ش��يخه محمود 

شكري اآللوسي قديًما.

ث��م لّما ع��اد الرص��ايف إلى وطنه س��ارَع 
األث��ري إل��ى التق��رب من��ه واالحتف��اء ب��ه، 
وكت��ب قصيدة يف مدحه، ولكنه لم يس��تطع 
إنش��ادها يف يوم تكريمه، بس��بب ما كان من 
جفوة بين الرصايف وأس��تاذهما اآللوس��ي، 

مع الرصافي:
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فآث��ر المحافظة على عالقته بأس��تاذه، فَعلَِم 
الرصايف بالمر بعد ذلك، فقّدر شعوَره نحوه، 

وحرصه على عالقته بأستاذ الطرفين.

ويف وص��ف الرص��ايف يق��ول األث��ري: 
"والح��ق أّن الرص��ايف كان م��ع عنجهّيت��ه 
س��ليم الطوّية، قّلما يحقد على إنسان، إال 
م��ن خصلتين: أن ينال من ش��اعرّيته، وأن 

ينال من دينه فيرمى بالكفر والزندقة". 

الرص��ايف  بي��ن  المعرك��ة  ث��م حدث��ت 
واألث��ري أول العه��د يف تع��ارف األث��ري 
باْس��م  تص��در  كان��ت  أي��ام  والرص��ايف 
الق��ّوام  وكان  األم��ل،  جري��دة  الرص��ايف 
الحقيقي بكتاباهتا إبراهي��م حلمي العمر، 
وق��د عاش��ت ثالثة أش��هر ث��م احتجبت. 
وكان األث��ري إل��ى هذا التاريخ ِس��ْلًما مع 
الرصايف، يقّدر شاعريته وبالغة شعره. وإذ 
بالرصايف يرس��ل يف قضية الحجاب كالًما 
ي��راه األثري مجافًيا للحقيق��ة والصواب، 
أثار عليه أناًس��ا، ولكنهم لم يس��لكوا معه 
س��بيل الح��وار، فكّف��ره بعضهم، وش��تمه 
بعض آخ��ر، ووقف منه األث��ري الموقف 
الذي يس��تدعيه منطق المحاورة العلمية، 
فكتب يف المس��ألة مقااًل مس��هًبا، وناقش��ه 

في��ه نقاًش��ا مع��ّزًزا بأدل��ة كم��ا تقتضيه��ا 
المح��اورة العلمية، وبعَث ب��ه إلى جريدة 
االس��تقالل، فرحبت به وقّدرته فنشرته يف 
موض��ع االفتتاحي��ة؛ فبادر الرصايف فنش��ر 
يف الي��وم الثاين يف جريدته كلم��ًة بدأها بما 
يش��ي بغَضبه، ولكنه لم ينَس يف َسورة هذا 
الغضب أن يش��يد باألثري، ويذكر: ُلحمة 
األدب اّلت��ي تجم��ع بينهم��ا، وم��ا يتوقعه 
ل��ه من مس��تقبل زاه��ر. ومما قال��ه يف هذه 
الكلمة أيًض��ا: "إن البحث يف هذه القضية 
الحجاب والسفور قد أصبح مفروًغا منه، 

ولم بيَق يف قوس الجدال فيها منزع". 

ول��م يقتن��ع األثري هب��ذا ال��رد، ويعلق 
علي��ه يف حينها، ولكنه قال بعد مضي تلك 
الحقبة: "إن الرصايف كان مرهف الحس، 
وعاطفته أغلب عليه من عقله، ولو تساَويا 
عنده يف القوة وتواَزنا لكان رجاًل آخر أكرب 
ش��أًنا ومنزلة. وكان يف أحي��اٍن كثيرة ينطق 
عن اله��وى، ولذلك نّدت منه ش��طحات 

جانبت السداد وحكمة العقل". 

ويورد األثري أمثلة عديدة يف جدله مع 
الرصايف، فمرة نش��ر الرص��ايف مقطوعة يف 

قضية المرأة، قال يف مطلعها: 
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ل��م أَر يف األق��وام م��ن َمظلَم��ه
مس��لَمه م��ن  بالرحم��ة  أح��ق 

م��ظ��ل��وم��ة ح��ت��ى ب��م��ي��راث��ه��ا
محجوب��ة حت��ى ع��ن المكرَمه

فتصدى له )األث��ري( قائاًل: "أصحيح 
ه��ذا الذي بزعمه الرصايف من حال المرأة 
يف التش��ريع اإلس��المي، وهو الذي كّرمها 
وأعّزه��ا وأغالها وأعلى ش��أهنا، وجعلها 
القهرمان��ة وعماد البيت واألس��رة، وصنو 

الرجل يف الحقوق والواجبات؟". 

ويف مكان آخر يقول األثري: "والرصايف 
يعل��م حق العل��م أن الس��يدة والدته، التي 
أق��ّض فراق��ه له��ا مضجَعه، فأرس��ل إليها 
حنينه يف بعض ش��عره الجميل، أّنها كانت 
تس��عد من أبيه بكثير من التوقير والتبجيل 
كما كان��ت أمهاتن��ا وجميع نس��ائنا يلقين 
مثل ذلك م��ن آبائنا يف كل م��كان وزمان، 
وه��ّن مرعّي��ات ومكف��والت عل��ى خي��ر 
وجوه الكفالة، وكانت أمه من الصالحات 
كما ذكر لي أس��تاذه وأستاذي، ولعلها هي 
الت��ي ألهمته م��ن كرامتها عل��ى زوجها أن 

يقول يف شبابه قصيدته الخالدة: 
ه��ي األخ��الق تنب��ت كالنباِت

المكرم��اِت بم��اء  س��قيت  إذا 

المرّب��ي تعتهده��ا  إذا  تق��وم 
عل��ى س��اق الفضيل��ة مثمراِت

فأي��ن ظلت دعواه من ه��ذه الحقيقة يف 
الرتبية العربية اإلسالمية؟ إنه الهوى".

ويذه��ب األث��ري إل��ى أن منطلقه إلى 
نق��د الرص��ايف لم يك��ن منطلًقا ش��خصيًّا، 
والرصايف قْد َبال ذلك من أخالقه، ودفاعه 
كان دف��اع العق��ل، ف��ال داع��ي للتقاط��ع 
والجف��اء إن كان النق��د نقد مب��ادئ، وهنا 

يستشهد بقول أحمد شوقي: 

يف ال��رأي تضطغ��ن العق��و = ُل وليس 
تضطغن الصدوُر

جاء أحمد حس��ن الزي��ات إلى العراق 
س��نة 1929م، عق��ب رحل��ة األث��ري مع 
الوفد الذي أوفده رئيس الوزراء يف العهد 
الملك��ي ياس��ين الهاش��مي، فاس��تقدموا 
بعض األساتذة من مصر إلى العراق، كان 
من بينهم الزيات، فدّرس يف دار المعلمين 
العالية، وسرعان ما انتشر صوته وقلمه يف 
صحاف��ة العراق، فكتب القصص المثيرة، 
ونظ��م التعليق��ات التاريخي��ة يف مش��اهير 
م��ع رواد  الص��الت  المؤرخي��ن، وعق��د 

مع الزيات:
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اليقظة الفكرية كطه ال��راوي، والزهاوي، 
والرص��ايف، والبصي��ر، والش��بيبي، وج��ّل 
ه��ؤالء كان يح��رتم الزي��ات، لصناعته يف 
األس��لوب البالغ��ي، وألهمي��ة قلم��ه يف 

حركة النهضة الثقافية يف الوطن العربي. 

ويف كانون الثاين 1930م كتب الزيات 
قصة تحت عنوان: "مأساة الشاعر وّضاح 
اليم��ن" ونش��َرها يف جريدة الب��الد، فكان 
له��ذه القص��ة وق��ع وص��دى يف منتديات 
وش��غلت  بغ��داد،  يف  والتاري��خ  األدب 
األذهان، وعّلق عليها أساتذة وأكاديميون 
وباحث��ون، وبعضهم تصدى لهذه القصة، 
ففند فيها الحوادث، بل نفوا هذا الش��اعر 
)وضاًح��ا( م��ن الوج��ود، وكان يف مقدمة 
الراّدين عليه العالمة محمد هبجة األثري.

والقصة تدور حول دعوى عالقة شاعر 
يماين اسمه وضاح اليمن، بزوجة الخليفة 
الولي��د ب��ن عبد المل��ك ال��ذي امتدت يف 
زمنه حدود الدول��ة العربية إلى بالد الهند 
فرتكس��تان فأطراف الصين، وقتل الخليفة 
ل��ه حين بلغ��ه نبأ ذلك. وتزع��م القصة أن 
زوج��ة الخليف��ة كان��ت تعش��ق وضاًح��ا، 
وتجتمع به على غفل��ة منه تطارحه الغزل 

ث��م يطرفها الخليفة بجوه��ر نفيس يحمله 
إليه��ا خادم له ومعه كلم��ة رقيقة؛ فيمضي 
الخادم إليه��ا، فلم يجدها، ثم يعلم أهنا يف 
بعض غرف القص��ر، فيدخل عليها فجأة، 
فتح��ّس بخط��اه دون الب��اب، فتب��ادر إلى 
إخفاء وضاح فتدخله يف صندوق وتغلقه، 
وحينئٍذ يدخل الخادم فيری أواخر جس��م 
وضاح تغي��ب تحت الغط��اء، فيؤدي إلى 
الملك��ة الرس��الة ويدفع إليه��ا الجوهر ثم 
يس��توهبها بلهج��ة الخبي��ث الماكر حجًرا 
من هذا الجرهر، فتمتعض منه، فيتواری؛ 
فيرت��د إلى س��يده الخليف��ة بجلي��ة األمر، 
فيأمر سيده به فُتوجأ عنقه، ثم َيلبس نعليه، 
ويدخ��ل عل��ى زوجت��ه فيجده��ا جالس��ة 
تمتشط يف تلك الغرفة، فيجلس على ذلك 
الصندوق، وما يزال هبا حتى يأخذه منها، 
ث��م يأم��ر أن ُتحفر بئر، فيق��ذف الصندوق 
فيه��ا، وهو يقول: "إنه بلغنا ش��يء إن كان 
حًقا فقد كّفنّ��اك ودفنّا ِذكرك وقطعنا أثرك 
إلى آخ��ر الدهر، وان كان باط��اًل فقد دفنّا 

الخشب، وما أهون ذلك"! 

وكان لقص��ة الزيات ه��ذه -كما يقول 
الدكت��ور محمد رج��ب بيومي- بعد حين 
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يف مجل��ة الثقاف��ة المصرية، رني��ن يف بالد 
الرافدي��ن، وكان األس��تاذ الكبي��ر محم��د 
هبج��ة األثري أح��د الذين عارض��وه، فقد 
ابت��دأ نق��ده بإطراء رائ��ع لبالغ��ة الزيات، 
وثناء مس��تطاب عل��ى بيانه، ث��م عمد إلى 
اللب��اب فاس��تكثر عل��ى مث��ل الزي��ات أن 
يصّدق أراجيف الش��عوبيين، وناقش رواة 
الحادث مناقشة من يراهم موضع االهتام. 
ولكن أبل��غ ما َتَهّدى إلي��ه األثري يف نقده 
ه��و ما ُوفق إليه من دفاع منطقي محَكم ال 

سبيل إلى نقضه نقًضا عقلًيا.

وقد ردَّ الزيات عل��ى نقد األثري فقال: 
"ولعل��ك أخ��ذت عل��ّي ما أخ��ذت ألنك 
حسبتني كتبُت ترجمة تاريخية، أو حّررت 
حادث��ة واقعي��ة، ولم ي��ُدر يف خَل��دي حين 
قصص��ت نبأ ه��ذا الش��اعر البائ��س إال أّن 
أص��ّور الحي��اة البدوي��ة والبيئ��ة العربية يف 
أقاصي��ص أنتزعه��ا م��ن األس��اطير أو مما 
يش��به األساطير، فأنا يف هذه القصة، ويف ما 
خ، وبين  نشرُت من أمثالها، َقصصيٌّ ال مؤرِّ
القص��ص والتاري��خ رحم ج��ّذاء، وعداوة 
مس��تحكمة، ألن التاريخ يروي وال يبتدع، 
ويحقق وال ينّس��ق، ويصدق وال يمين. أما 

القصة فإهنا تختل��ق وتبالغ، وتؤثر بالصور 
الكالمي��ة الخالب��ة، ث��م ترت��ب األح��وال 
وتس��وق الح��وادث عل��ى حس��ب الخيال 

الممكن ال على حسب األمر الواقع".

ثم عّق��ب األثري بمقالة أخ��رى، كّلها 
كان��ت دفاًعا ع��ن آرائه، فق��ال: "إن الحق 
ال��ذي ال مرية في��ه هو أن كثي��ًرا مما نجده 
يف )األغاين( وأش��باه )األغ��اين( من كتب 
الرواي��ة والنق��ل، إنما هو س��َمر وقَصص 
مك��ذوب منتح��ل، ولي��س مما يس��وغ يف 
دي��ن العلم والنقد أن ينتزع من األس��اطير 
المرقش��ة أقاصيص يراد منه��ا تمثيل حال 
األم��ة الروحي��ة والخلقي��ة، ألن الك��ذب 
ال��ذي يوضع للهدم ال يمّث��ل الواقع الذي 

يقّرره العلم".

وقد س��كت الزي��ات فلم يعق��ب، وتلك 
المساجالت التي دارت بين األثري والزيات 
جمعت وطبعت يف بغداد س��نة 1930م، يف 

كتاب ذاع صيته يف أقطار العرب.

وأعج��ب العالم��ة محم��د ك��رد عل��ي 
-رئيس المجمع العلمي العربي بدمش��ق 
ومؤسس��ه- هب��ذه الحج��ج العقلي��ة التي 
حققه��ا األث��ري يف ه��ذا الكت��اب، فأنش��أ 
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كلمًة طريف��ة يف تقريظ ال��رّد والثناء عليه، 
وبعث به إلى الزيات يف القاهرة لينش��ره يف 
مجلته الرس��الة، فأغفله الزي��ات وأهمله، 
فك��رب ذلك على العالمة محمد كرد علي، 
ووج��د يف صنيعه هذا مجاف��اًة لروح النقد 

والعلم، فكان ذلك بداية التجايف بينهما. 

ث��م كت��ب كثي��رون ينتص��رون لألثري 
ويدافع��ون عن معركت��ه، وعلى الرغم من 
حدة أوار هذه المعرك��ة، ظّلت العالقات 
الروحي��ة والفكري��ة تزده��ر بي��ن األث��ري 
والزيات، وال سّيما وقد أخذ الزيات ينشر 
لألثري قصائده يف صدر مجلته الرس��الة. 
ث��م مم��ا كان بعد من حوارهم��ا يف مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة، كل سنة، حواًرا ينّم 
عن ألفٍة ومودٍة عميقٍة وتبادٍل يف األفكار.

خ��رج األثري من الس��جن يف أواس��ط 
األربعين��ات، حي��ث س��جن عل��ى خلفية 
الدعوة إلى تحرير العراق من المحتل مع 
عدد من أحرار الفكر واألدب والسياس��ة. 
خ��رج األثري وكّله محاضرة يف اس��تمرار 
المواقف المبدئية، ب��ل زادها روًحا وّثابة 
يف التح��ّدي، فأينم��ا كان يح��ّل ركب��ه نراه 

��ا كان��ت  يحاض��ر يف الوثب��ة الفكري��ة، وآيًّ
س��مات محاضرت��ه أو عنواهن��ا، فإنه كان 
يمّج��د حري��ة التجدي��د، م��ع أن��ه األثرّي 
الذي ينزع إلى األصالة واتباع آثار السلف 
الصالحي��ن، وهذا ال يناق��ض التجديد يف 
الحقيق��ة، ألن الدع��وة إل��ى التجديد هي 
، منهٌج رّباينٌّ إنساينٌّ. بحّد ذاهتا منهٌج أثريٌّ

يف  هبا  ح��اَض��َر  لألثري  محاضرة  ويف 
الجامعة األمريكية ببيروت، سنة 1951م، 
الذي  المؤتمر  هذا  يف  للعراق  ممثاًل  كان 
عنوان:  تحت  األمريكية  الجامعة  عقدته 
عنوان  كان  العربية(،  الدراسات  )مؤتمر 
الحديثة  )االتجاهات  األثري:  محاضرة 
كتاب  يف  الحًقا  أص��دَره��ا  اإلس���الم(  يف 

بالعنوان نفسه. 

وتدور محاضرة األثري حول األفكار 
التي ظه��رت يف القرنين األخيرين يف بقاع 
العالم اإلس��المي من الس��احل األطلسي 
الى أرخبي��ل الماليو والصي��ن. وقد أدى 
ذلك بأمانة وحرية وصدق، كما جاء على 
لس��ان الصحافة العربية آنئٍذ، فقد أشادت 
باألثري ممثل مدرسة بغداد الرتاثية. على 
الرغ��م مم��ا َأخ��ذت عليه بع��ض األقالم 

مع الصحافة العربية:
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الصحفّي��ة، أن األثري ج��اء بأفكار متّممة 
لم��ا جاء ب��ه جم��ال الدي��ن األفغ��اين أيام 
الس��لطان العثم��اين عب��د الحمي��د الثاين. 
وعند عودة األثري إلى بغداد ُقوبل بالتحية 
م��ن صحافة الِقط��ر لما أبداه م��ن تحدٍّ يف 
الموق��ف المبدئي ال��ذي أرادت الجامعة 
هه وتضلِّل��ه، وتجعل  األمريكي��ة أن تش��وِّ
موقفها هو الس��ائد يف المؤتمر، وقد س��أَل 
مح��رر جري��دة الزم��ان العراقي��ة العالمَة 
ا نسبْتُه بعُض الصحف اللبنانية  األثريَّ عمَّ
إليه من قيامه يف ذلك المؤتمر بالدعوة إلى 
ترويج المب��ادئ اّلتي دعا إليه��ا األفغاين، 
وع��ن اهت��ام صحيفة أخ��رى ل��ه بالرتويج 
لبع��ض اآلراء األَخ��ر، فأج��اب: "إن هذا 
موضوع��ي  ألن  اس��تغرابي،  مث��ار  كان 
لُت  كان موضوًع��ا تاريخيًّ��ا خالًِصا، س��جَّ
في��ه األف��كار اإلصالحي��ة واالتجاه��ات 
اّلت��ي  اإلس��المي  العال��م  يف  الجدي��دة 
ظه��رت يف القرني��ن األخيَري��ن، لم أجعل 
من��ه موضوًع��ا للدعاي��ة ألّية فك��رة، وإن 
ًس��ا لإلص��الح والتجديد  كنت أبدو متحمِّ
واالنبع��اث. وليس من طبيع��ة البحث يف 

مؤتم��ر علم��يٍّ بْحت أن يك��ون ميداًنا لما 
أرادْت بعُض هذه الصحف أن تنس��به إلى 

أغراٍض َقصَدْت إثارَتها على ِحسابي".

وق��د كان من ش��هود ه��ذا المؤتمر من 
ُكّت��اب مص��ر وغيرها: الكاتب المش��هور 
الجن��دّي، فأش��اَر -يف مقال��ه ع��ن  أن��ور 
ومبل��غ  ه��ذه  إل��ى محاضرت��ه  األث��رّي- 
صراحته فيها؛ فق��ال: "هذا واحد من هذه 
المجموع��ة اّلت��ي قاوَمْت الغ��زَو الفكرّي 
يف  توقُّ��ف  دون  والش��عوبيَة  والتغري��َب 
العربي��ة  الّلغ��ة  الضاري��ة عل��ى  حمالهت��ا 
والتاريخ االسالمي واألدب العربي.. فإذا 
أردُت أن أس��تحضَرُه أمام��ي يف كلم��اٍت، 
قلُت: الرجل الش��جاع الذي دعته إحدى 
الدوائ��ر األجنبية لل��كالم، فلّما ذهب إلى 
هن��اك، قال له��م كل ش��يء دون هتُّيب أو 
مجامل��ة، وترَكه��م فاِغ��ري األف��واه! هذا 
مفتاح ش��خصيته: كلمة الحق يقولها دون 

أن يخشی شيًئا".

هذا هو مثال العالِم الحق، بل مثال كل 
مصلح مخلص واٍع يحمل هّم أّمته.
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فنًّا  ش��ع��ب  أو  أم���ة  ل��ك��ل  أن  ش��ك  ال 
هبا  ويشتهرون  هب��ا  يفتخرون  صنعة  أو 
البناء  يف  القوم  يشتهر  وق��د  ويعظموهنا. 
الفرعوين  العصر  يف  كما  وعظمته  وروعته 
كما  بالفلسفة  يشتهرون  وق��د  والبابلي، 
واليونان  القديم  الصيني  الشعب  عند 
اشتهروا  القدماء  العرب  فإّن  والرومان، 
بفّن األدب وخصوًصا الشعر، فكان الشعر 
ديوان العرب -كما قيل-، وبلغوا فيه مبلغ 
المفاخرة به ألهنم أتقنوه إتقاًنا ال يجاريهم 
أن  مرحلة  وص��ل��وا  أهن��م  حتى  أح��د،  فيه 
جعلوا له أسواًقا شعرية، وهي بلغة عصرنا 
مهرجانات شعرية، وهذا كله قبل اإلسالم. 

األص��ل  يف  كان��ت  األس��واق  وه��ذه 
أس��واًقا تجارية أو اقتصادي��ة تعرض فيها 
زمنًي��ا  وتتناس��ب  وتجارهت��م  بضاعته��م 
م��ع ف��رتة الح��ج، وغالًب��ا م��ا تعق��د تلك 
األس��واق يف األش��هر الح��رم حيث تضع 
الح��رب أوزارها ويش��عر التج��ار باألمن 
واألم��ان عل��ى أنفس��هم وأمواله��م، ويف 
بضاعته��م  يعرض��ون  األس��واق  تل��ك 
حض��ًرا وبدًوا وأعرابا، عرب��ا وغير عرب 
م��ن أحباش وف��رس وروم ونب��ط، وكان 
مهرجاًن��ا ش��عرًيا ي��أيت إلي��ه الش��عراء من 
مختلف أنحاء الجزيرة والش��ام والعراق 
يلقون الش��عر بلهجة قري��ش، وقد منحها 

خالد مطر حرز

الشعر في صدر اإلسالم 
وأثره في الدعوة اإلسالمية
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ذلك الس��يادة على القبائ��ل العربية، وقد 
امت��دت تل��ك الس��يادة إلى لهج��ة قريش 
يف اإلس��الم عندم��ا ن��زل الق��رآن الكريم 
بلهجتهم أو بلغتهم، كما كان المحكمون 
يأت��ون إليها م��ن مختلف أنح��اء الجزيرة 
الش��عر  يف  المتنافس��ين  بي��ن  للفص��ل 
واألدب، ومن أشهرهم: النابغة الذبياين، 
ومن تلك األسواق: سوق عكاظ جنوب 
مكة وكان العرب يرتادونه عش��رون يوًما 
السنة يف ش��هر ذي القعدة، وأيضا أسواق 
من��ى وذي المجن��ة وذي المج��از ق��رب 
منى وعرفات، وس��وق بصرى يف الشام، 
وأس��واق حضرموت وصنع��اء وعدن يف 
اليم��ن وغيره��ا. وكان يع��رض يف تل��ك 
األسواق الشعر الَحولي المحّكك الشعر 
الذي جّوده صاحبه حواًل كاماًل، إن ذلك 
الش��عر هو َمن أّس��س اللغ��ة العربية فكًرا 
وأس��لوًبا وإيقاًعا ونظًما، وكان الش��عراء 
وقتئ��ٍذ يقطعون البِي��د واألودية ويصيبهم 
الظم��أ والنص��ب والمخمص��ة لينش��دوا 
شعًرا مجلجاًل يحفظه الناس ويتمثلونه يف 
أنديتهم، ويردده الرواة، فيرفعون به بيوًتا 

ويهدمون ُأَخر على رؤوس أصحاهبا. 

وكان من أش��هر شعراء الجاهلية الذين 
كانت لهم مكانتهم يف أقوامهم وكانت لهم 
مكانتهم الش��عرية عند العرب بقصائدهم 
من جمال نظمها وفصاحتها وطولها حتى 
أن الع��رب اخت��اروا منه��ا س��ابًعا وُيروى 
أهنم علقوها على أس��تار الكعبة ويسمون 
قائليه��ا أصح��اب المعلقات وه��م: امرؤ 
القي��س وطرف��ة بن العب��د وزهير ب��ن أبي 
س��لمى ولبيد ب��ن ربيعة وعنرتة بن ش��داد 
العبس��ي وعمرو بن كلث��وم والحارث بن 
حل��زة اليش��كري والنابغ��ة الذبي��اين وقيل 
إهن��م أكثر م��ن ذلك. ل��ذا ع��اش كثير من 
أش��عارهم إلى يومنا هذا ألن فيها إنسانية، 
ولغة، وص��وًرا، وإيقاًعا وتجدًدا، وغرابة، 
وفك��ًرا، وحي��اة. فال يظن ظ��ان أن القرآن 
تحّدى غير الشعراء والبلغاء أن يأتوا بمثله 
أو بعش��ر سور أو بس��ورة واحدة من مثله. 
فقد كانوا هم المش��تغلين بالشعر وصياغة 
الفك��ر بلغ��ة بيانية مدهش��ة، األم��ر الذي 
جع��ل القرآن م��ن بعد ينفي عن الرس��ول 
ملسو هيلع هللا ىلص الش��اعرية وعن القرآن الشعرية. ولم 
يُك أكث��ر ش��عراء العرب آنذاك إال س��ادة 

قبائلهم وفرساهنا وكبارها.
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والش��عر ه��و بمثاب��ة اإلع��الم يف يومنا 
ه��ذا وه��و كذل��ك. فق��ام الش��عر ب��دوره 
أيًض��ا يف هج��اء النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص ودعوت��ه، ويف 
المقابل حّث أصحابه على هجاء ش��عراء 
المش��ركين الذي��ن لم يؤمن��وا بدعوته إلى 
اإلس��الم كعم��ل إعالم��ي مض��اد للدعوة 
اإلس��المية، فما كان من شعراء المسلمين 
إال أن ينهض��وا وينربوا لهذه المهمة بعدما 
اس��تقرت الدع��وة بمقره��ا اآلم��ن وإقامة 
دولتها يف المدينة المن��ورة المباركة وكان 
رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعل��م تأثير تلك الوس��يلة 
اإلعالمية يف الوصول إلى الناس مشركهم 
ومس��لمهم ف��كان يحض ش��عرائه ويقول 
لحس��ان مث��اًل: »اهجه��م وروح الق��دس 
الدع��وة  احتاج��ت  ولذل��ك  مع��ك«)1( 
اإلسالمية إلى شعراء يدافعون عن الدعوه 
اإلسالمية ويذبون عن رئيس دولتها رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألن العرب المش��ركين يف ذلك لم 
يكونوا يعرتفون بالقرآن أنه كالم اهلل ألهنم 
لم يصدقوا بنبوة رسول اهلل. فهاهنا الشعر 
ال��ذي يفهمون��ه جيدا كان عام��ال مهما يف 
الرد على من يهجون الدعوة وقائدها ملسو هيلع هللا ىلص 
يفحموهن��م وي��ردون عليهم ويش��حذون 

)1( أخرجه البخاري )4123(، ومسلم )2486(.

همم المس��لمين يف المعارك والمناسبات 
ويف مدح رسول اهلل. 

وأستطيع أن أقول إن أغراض الشعر يف 
تلك المرحلة كانت تشتمل على: 

1-  أنه عملية إعالمية، واس��تخدام الشعر 
اإلس��المية  الدع��وة  فك��رة  إليص��ال 

والذب عنها.

وهجائه��م  المش��ركين  عل��ى  2 - ال��رد 
للنب��ي ملسو هيلع هللا ىلص ومدحه��م النب��ي. وذل��ك أن 
المشركين اس��تخدموا الشعر استخداما 
قويا كوس��يلة إعالم قوي��ة ومؤثرة للصد 
ع��ن س��بيل اهلل ونب��وة الرس��ول محم��د 
ملسو هيلع هللا ىلص، ولذلك نرى ردة فعل الرسول على 
بعض الش��عراء حي��ث قال: اقتل��وه ولو 

وجدتموه معلقا على أستار الكعبة)2(.

3-  م��دح الرس��ول ملسو هيلع هللا ىلص ودعوت��ه وم��دح 
ومزاي��اه،  وعدل��ه  وصدق��ه  صورت��ه 
وشحذ الهمم يف المناسبات المعارك.

ومن هؤالء الش��عراء الذين دافعوا عن 
االسالم يف صدره األول: حسان بن ثابت، 

وعبد اهلل بن رواحة، وكعب بن مالك.

)2( أخرجه البخاري )3044(، ومسلم )1357(.
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معروف أن قريًش��ا حاّدت اهلل ورسوله 
حي��ن بعث، مم��ا اضطره إل��ى الهجرة من 
مك��ة إل��ى المدين��ة المنورة، وس��رعان ما 
نشبت بين البلدتين معركة حامية الوطيس 
تقف فيها قريش ومن معها من العرب من 
جان��ب ويقف الرس��ول ملسو هيلع هللا ىلص ومن هاجروا 
مع��ه من مكة ومن التف��وا حوله يف المدينة 
يف جان��ب آخ��ر. وبمج��رد أن اش��تبكت 
الجانبي��ن  يف  الش��عراء  أخ��ذ  الس��يوف 
المتناقضي��ن يس��ّلون ألس��نتهم، ولم تكن 
مك��ة يف الجاهلي��ة ُتعرف بش��عر إال بعض 
مقطوع��ات ُتنس��ب إل��ى ورق��ة ب��ن نوفل 
وغيره من المتحنّفين، ومقطوعات أخرى 
تنسب إلى بعض فتياهنا مثل نبيه ومسافر، 
اللذي��ن ترجم لهم��ا أبو الف��رج يف أغانيه، 
فلما نش��بت الح��رب بينها وبين الرس��ول 
لمعت فيها أسماء ش��عراء كثيرين مثل أبو 
س��فيان بن الحارث وعبد اهلل بن الزبعري 
وض��رار بن الخط��اب الفه��ري وأبي عزة 
الجمح��ي وهبيرة بن وه��ب المخزومي، 
وقد أخذوا يس��ددون سهام أشعارهم إلى 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والمهاجرين معه وأنصاره 

من المدينة. عز ذلك على رس��ول اهلل، ال 
ألهن��م كان��وا يهجونه فحس��ب، ب��ل أيضا 
ألهن��م كان��وا يصدون ع��ن س��بيل اهلل بما 
يذيع من ش��عرهم يف القبائل العربية. فقال 
لألنص��ار: »من يمنع الق��وم الذين نصروا 
بألس��نتهم؟«  ينص��روه  أن  بس��الحهم  اهلل 
فقال حس��ان: أنا لها، فأخذ بطرف لس��انه 
وقال: واهلل ما يس��رين به مقول بين بصرى 
وصنع��اء)1(. وانض��م إليه كع��ب بن مالك 
وعبد اهلل بن رواحة، فاحتدم الهجاء بينهم 

وبين شعراء مكة)2(.

فكان عقب كل موقعة حربية يقال فيها 
ش��عر، بع��د بدر، وبع��د أح��د، والخندق، 

وفتح مكة.

ومن هذه االحتدام��ات أو الصدامات 
الش��عرية ما أثبت البن الزبع��ري قصيدته 

التي قالها يف ُأحد وفيها يقول)3(:
بب��در ش��هدوا لي��ت أش��ياخي 

ضجر الخزرج من وقع األس��ل

)1( رواه ابن عبد الرب يف االستيعاب )ج1/ص341(.
)2( ُينظر: الحياة األدبية يف عصر صدر اإلسالم، محمد 

عبد المنعم الخفاجي )ص330(.
)3( السيرة النبوية، ابن هشام )ج2/ص136(.

الشعر في عصر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:
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برك�ه���ا بقب��اء  ألق���ت  حي���ن 
واس��تحر القتل يف عبد األشهل

فقتلن��ا النص��ف م��ن س��ادتهم
وع�دل�ن��ا مي���ل ب��در فاع�ت���دل

وقال هبيرة ابن أبي وهب يحرض بني 
ورسوله،  هلل  العداوة  شديد  وكان  كنانة، 

وهو الذي قال يف يوم أحد)1(:

قدنا كنانة م��ن أكناف ذي يمٍن
عرض البالد على ما كان يزجيها

قال��ت كنان��ة أن��ى تذهب��ون بنا
قلن��ا النخيل، فأم�وه��ا وما فيها

وكان يف الطرف المقابل حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك وعبد اهلل بن رواحة)2(.

1 - حسان بن ثابت:

كثير  وه��و  الثالثة،  أشعر  هو  حسان 
قال بن سالم)3(، وقيل  الشعر جيده، كما 
به لسانه حين سّله على  أول ما جرى  إن 

)1( طبقات فحول الشعراء، ابن سالم الجمحي )ج1/
ص257(.

)2( ُينَظ��ر: الش��عر يف ص��در االس��الم، ش��وقي ضي��ف 
)ص48-45(.

)3( طبق��ات فح��ول الش��عراء، اب��ن س��الم الجمح��ي، 
)ج1/ص215(.

قريش هذه األبيات يتحدى هبا أبا سفيان 
بن الحارث)4(:

هج��وت محم��ًدا فأجب��ت عنه
ال���ج���زاُء ذاك  يف  اهلل  وع��ن��د 

وعرض��ي ووال��ده  أب��ي  ف��أن 
لع��رض محم��د منك��م وج��اُء

بك��فٍء ل��ه  ولس��ت  أتهج��وه 
الف��داُء لخ�يركم��ا  فش��ركما 

وحسان هو أبو الوليد حسان بن ثابت 
بن المنذر الخزرجي األنصاري، من قبيلة 
إلى  اليمن  من  هاجرت  التي  ال��خ��زرج، 
الحجاز، وأقامت يف المدينة مع األوس. 
ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  مولد  قبل  المدينة  يف  ول��د 
الجاهلية  يف  فعاش  سنين،  ثماين  بنحو 
سنة  ستين  اإلس����الم  ويف  س��ن��ة،  ستين 
وشرف،  وجاهة  بيت  يف  وشب  أخ��رى، 
بني  من  وهو  والغزل.  اللهو  إلى  منصرًفا 
النجار أخوال عبد المطلب بن هاشم جد 
النبي محمد من قبيلة الخزرج، ويروى أن 
من  كان  الخزرجي  المنذر  بن  ثابت  أباه 
فهي  أمه  وأما  أشرفهم،  قومه، ومن  سادة 
الفزيعة بنت خنيس وهي أيًضا خزرجية. 

)4( ديوان حسان، )ص20(.
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اإلسالم،  قبل  الشعر  ينشد  حسان  وكان 
الغساسنة  ملوك  على  َيِفدون  ممن  وكان 
النبي  شاعر  ُعّد  إسالمه  وبعد  الشام،  يف 
جارية  النبي  ل��ُه  وأه���دى  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمد 
قبطية قد أهداها لُه المقوقس ملك القبط 
فتزوجها  شمعون،  بنت  سيرين  واسمها 
الرحمن  عبد  ولدُه  منُه  وأنجبت  حسان، 
إسالمها  وحسن  ث��اب��ت،  ب��ن  حسان  ب��ن 
وهي أخت زوجة الرسول مارية القبطية. 
والتاريخ  األدب  كتب  سجلت  ول��ق��د 
هجاء  يف  ألقاها  التي  األشعار  من  الكثير 
مدح  يف  وكذلك  ومعارضتهم،  الكفار 
وأم��واهت��م.  شهدائهم  ورث��اء  المسلمين 
يشهد  ولم  وفاته،  قبل  بالعمى  وأصيب 
يف  ويعّد  أصابته،  لعلة  مشهًدا  النبي  مع 
طبقة المخضرمين من الشعراء ألنه أدرك 
  الجاهلية واإلسالم. وتويف حسان
يف أربعين من الهجرة وذلك يف عهد علي 
بن أبي طالب ، وقد كان يبلغ من 
العمر مئة وعشرين سنة، وذلك بعد رحلة 
طويلة مليئة بالعطاء واإلنجازات يف سبيل 

قبيلته ويف سبيل اإلسالم)1(.

)1( ُينَظر: أسد الغابة، البن األثير )ج2/ص6(. واإلصابة 
يف تمييز الصحابة، البن حجر )ج2/ص55(.

اإلسالم  قبل  المنورة  المدينة  كانت 
إذ  والخزرج  األوس  بين  للصراع  ميداًنا 
كان  ولذلك  الحروب  فيها  تكثر  كانت 
الحروب،  فرتة  يف  قومه  لسان  هو  حسان 
واسعة  شهرة  اكتسب  قد  فإنه  وبالتالي 
فرتة  وبعد  العربية،  الجزيرة  يف  وكبيرة 
فقال  الغساسنة  مع  عالقته  فيها  تقوت 

فيهم القصائد واألشعار. 

الفنية  باأللفاظ  أشعاره  اتسمت  وقد 
القوية، وكان يكثر من المدح أيام الجاهلية 
المنذر  بن  والنعمان  الغساسنة  وم��دح 
وغيرهم، ثم مدح رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويمكن 
اعتبار أشعاره من األشعار القوية والبليغة، 
وأيًضا كان يف شعره غزل قبل اإلسالم، أما 
يقتبس  أصبح  فإنه  اإلس��الم  دخل  عندما 
الكريم  القرآن  من  قصائده  معاين  معظم 

واألحاديث النبوية الشريفة.

ويذكر  اهلل  رس���ول  ع��ن  ي��داف��ع  وك���ان 
أخالقه الحميدة والرفيعة، كما كان يدافع 
ال��رس��ول،  بعد  والخلفاء  الصحابة  ع��ن 
ويوجد الكثير من األشعار التي القت قبواًل 

واسًعا عند المسلمين. ونذكر منها)2(:

)2( ديوان حسان )ص54(.
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َوَفْت��َرة  َي��أٍس  َبْع��َد  أَتاَن��ا  َنب��يٌّ 
مَن الرسِل، واألوثاِن يف األرِض تعبُد

َفأْمَسى ِس��َراًجا ُمْس��َتنيًرا َوَهاِدًيا
َيُل��وُح كم��ا الَح الّصِقي��ُل الُمَهنَُّد

جنًة وب���ّش���َر  ن�����اًرا،  وأن���ذرن���ا 
نحَم��ُد ف��اهللَ  اإلس��الَم،  وعلَّمن��ا 

وأنَت إلَه الخل��ِق ربي وخالقي، 
بذل��َك ما عمرُت يف الناِس أش��هُد

َتَعاَلْيَت َربَّ الناِس عن َقْول َمن َدعا 
ِس��َواَك إلًها، أْن��َت أْعَل��ى َوأْمَجُد

وقال حسان يف يوم الفتح)1(:
فِ��ي��نَ��ا اهللِ  أِم���ي���ُن  َوِج���ْب���رِي���ٌل 

َوُروُح الُق��ْدِس َلْي��َس َل��ُه كَِفاُء
َوَق��اَل اهللُ: َق��ْد أْرَس��ْلُت َعْب��ًدا

الب��الُء نف��َع  إْن  الح��قَّ  يق��وُل 
ُقوُه! َش��ِهْدُت بِ��ِه، َفُقوُم��وا َصدِّ

نش��اُء وال  نق��وُم  ال  فقلت��ْم: 
ُجنْ��ًدا َيّس��ْرُت  َق��ْد  اهللُ:  َوَق��اَل 

اللقاُء هُم األنص��اُر، عرضته��ا 
ل��ن��ا يف ك����ّل ي����وٍم م����ْن م��ع��دٍّ

ِهجاُء أو  ِق��َت��اٌل،  أو  ِس��ب��اٌب، 
فنحك��ُم بالق��وايف م��ْن هجان��ا

ونض��رُب حيَن تختل��ُط الدماُء

)1( المصدر نفسه )ص 20-19(.

عني س��ف��ي��اَن  أب���ا  أب���ل���ْغ  أال 
ف��أن��َت م��ج��وٌف ن��خ��ٌب ه��واُء

عبدا ت��رك��ت��ك  س��ي��وف��ن��ا  وأن 
وع��ب��د ال���دار س��ادت��ه��ا اإلم��اء

َرأٍس َبْي��ِت  ِم��ْن  َس��بِيَئًة  َكأّن 
وال��ّس��َم��اُء ال���ّرَواِم���ُس  ُتعفيِّها 

هج��وَت محمًدا، فأجب��ُت عنُه
ال��ج��زاُء ذاَك  يف  اهللِ  وع��ن��َد 

َل��ُه بُك��ْفٍء َوَلْس��َت  أَتْهُج��وُه، 
ال��ِف��داُء لِ��َخ��ْي��رُِك��َم��ا  ُكما  َفَشرُّ

هج��وَت مب��ارًكا، ب��ًرا، حنيًف��ا
ال��وف��اُء ش��ي��م��ت��ُه  اهللِ،  أم��ي��َن 

َفَم��ْن َيْهُج��و َرُس��وَل اهللِ ِمنُْكْم
وي��م��دح��ُه، وي��ن��ص��رُه س���واُء

َوِعْرض��ي َوَوالِ��َدُه  أب��ي  َف��إّن 
وق��اُء منك��ْم  محم��ٍد  لع��رِض 

ف���إم���ا ت��ث��ق��ف��ّن ب���ن���و ل����ؤٍي
ِش��َف��اُء َق��ْت��َل��ُه��ُم  إّن  ُج��َذْي��َم��َة، 

أولئ��َك معش��ٌر نص��روا علين��ا
ف��ف��ي أظ��ف��ارن��ا م��ن��ه��ْم دم���اُء

َوِحْلُف الح��اِرِث ْبن أبي ِضَراٍر
َوِح���ْل���ُف ُق��َرْي��َظ��ٍة ِم��نّ��ا َب���َراُء

في��ِه عي��َب  ال  ص��ارٌم  لس��اين 
ُرُه اّل���دالُء َوَب���ْح���رِي ال ُت���َك���دِّ
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وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص كما يف صحيح مسلم من 
حسان  »هجاهم   : عائشة  حديث 
فشفى واشتفى«، وكان ُيصنع له منرب يقوم 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رس��ول  هجا  َم��ن  فيهجو  عليه، 

والمسلمين، من ذلك قوله)1(:
َنَف��ٌر ُكلِّه��ا  ُقَري��ٍش  م��ا يف  َوالَل��ِه 

َأكَث��ُر َش��يخا َجبان��ا فاِحًش��ا ُغُم��را
َذَأٌب َل��ُه  ِسفس��يًرا  َأصَل��َع  َأَزبَّ 

َكالِقرِد َيعُجُم َوسَط الَمجِلِس الُحَمرا
َثِويُّه��ُم َمح��روٌم  َمش��ائيُم  ُه��ذٌر 

الَقَم��را َد  ُزوِّ ِمنُه��م  َح  َت��روَّ إِذا 
َأّم��ا اِبُن نابَِغ��َة الَعب��ُد الَهجيُن َفَقد

ُأنح��ي َعَلي��ِه لِس��انا صاِرم��ا َذَك��را
َك راَغت ِعنَد ذي َشَرٍف ما باُل ُأمِّ

األََث��را ��ت  َعفَّ َلّم��ا  َجذيَم��َة  إِل��ى 
ُمعانُِقه��ا َوِملح��اٌن  َثالث��ا  ��ت  َظلَّ

ِعن��َد الَحج��وِن َفم��ا َم��اّل َوم��ا َفَترا
يا آَل َس��هٍم َفإِّني َق��د َنَصحُت َلُك

م��ال َأبَعَث��نَّ َعل��ى األَحياِء ِم��ن ُقبِرا
إِذا ُظِلم��ُت  َق��د  بَِأّن��ي  َت��َروَن  َأال 

كاَن الِزَبع��رى لِنَعل��ي ثابِ��ٍت َخَطرا
َكم ِمن َكريٍم َيَعضُّ الَكلُب ِمئَزَرُه

ال��َح��َج��را َأل��َق��م��َت��ُه  إِذا  َي��ِف��رُّ  ُث���مَّ 

)1( ديوان حسان )ص135(.

َقولي َلُكم آَل ِش��جٍع ُس��مُّ ُمطرَِقٍة

َصّم��اُء َتطَح��ُر َع��ن َأنيابِه��ا الَقَذرا

َأّم��ا ِهش��اٌم َفرِج��ال َقيَئ��ٍة َمِجنَ��ت

ُز َوس��َط الس��اِمرِ الَكَمرا باَت��ت ُتَغمِّ

َل��وال النَبِيُّ َوَق��وُل الَح��قِّ َمغَضَبٌة

َلم��ا َتَرك��ُت َلُك��م ُأنث��ى َوال َذَك��را

2- كعب بن مالك

هو كعب بن مالك بن عمرو بن القين بن 
كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة، 
األحدّي،  العقبّي  الخزرجّي  األنصارّي 
شهد  بشير،  بأبي  الجاهلّية  يف  ُيكنّى  كان 
بيعة العقبة مع النبّي ملسو هيلع هللا ىلص، وآخى النبّي بينه 
وبين طلحة بن عبيد اهلل بعد الهجرة، وقيل 
آخى بينه وبين الزبير، روى ابن مالك عن 
البخارّي  منها  انفرد  حديًثا،  ثالثين  النبي 
بحديثين.  مسلم  واإلمام  واحٍد،  بحديٍث 
روى عنه بنوه: عبد اهلل، وعبيد اهلل، وعبد 
عنه:  وروى  ومعبد;  ومحمد،  الرحمن، 
جابر، وابن عباس، وأبو أمامة، وعمر بن 
الحكم، وعمر بن كثير بن أفلح، وحفيده 
أبي  ابن  وقال  اهلل.  عبد  بن  الرحمن  عبد 
حاتم: كان كعب من أهل الصفة. وذهب 
عروة  ذكره  معاوية.وقد  خالفة  يف  بصره 
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إّن  قيل  العقبة.  شهدوا  الذين  السبعين  يف 
سنة  مات  وقيل  أربعين،  سنة  مات  كعًبا 
الثالثة الذين   من  خمسين. وكان 
ُخّلفوا ثم تاب اهلل عليهم وأنزل يف توبتهم 

قرآًنا ُيتلى إلى يوم الدين)1(.

وهو القائل -ويقال إنه أفخر بيت قالته 
العرب-  )2(:

وببئ��ر ب��دٍر إذ ي��رّد وجوهه��م
جبري��ُل تح��ت لوائن��ا ومحمُد

ومن شعره يوَم بدر  )3(:  
ل��ؤي بن��ي  ي��ا  أبيكم��ا  لعم��ر 

وانتخ��اِء لديك��م  زه��و  عل��ى 
لم��ا حام��ت فوارس��كم بب��در

ال��ل��ق��اِء ب��ه ع��ن��د  وال ص��ب��روا 
يجلو اهلل  ب���ن���ور  وردن�������اه 

دج��ى الظلم��اء عن��ا والغط��اِء
ب��أم��ر ي��ق��دم��ن��ا  اهلل  رس�����ول 

م��ن أم��ر اهلل أحك��م بالقض��اِء
فم��ا ظف��رت فوراس��كم بب��در

بالس��واِء إليك��م  رجع��وا  وم��ا 

)1( ُينظر: سير أعالم النبالء، الذهبي، )ج2/ص524(. 
)2( معجم الشعراء، المرزباين )ج1/ص342(.

)3( ديوان كعب بن مالك، ش��رح وتحقيق مجيد طراد، 
)ص21-20(.

ف��ال تعجل أب��ا س��فيان وارقب
جي��اد الخي��ل تطل��ع م��ن كداِء

فيه��ا الق��دس  روح  اهلل  بنص��ر 
الم��الِء طي��ب  في��ا  ومي��كال 

وعن كعب قال: لما انكشفنا يوم أحد، 
كنت أول من عرف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبشرت 
الشعب.  يف  وأنا  سوًيا،  حًيا  المؤمنين  به 
فدعا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كعًبا بألمته، وكانت 
صفراء، فلبسها كعب، وقاتل يومئذ قتاال 
شديدا، حتى ُجرح سبعة عشر جرحا. قال 
كعب يف رثاء حمزة بن عبد المطلب عم 

رسول اهلل الذي استشهد يف أحد)4(:
ولق��د هددت لفقد حم��زة هدًة

ظّلت بن��ات الجوف منها ترعُد
ول��َو ان��ه فجع��ت ح��راء بمثله

لرأي��ت رأس��ي صخره��ا يتبدُد
هاش��ٍم ذؤاب��ة  يف  ��َن  تمكَّ ق��رم 

حي��ث النبوة والندى والس��ؤدُد
والعاقر الكوم الجالد إذا غدت

ري��ح ي��كاد الم��اء منه��ا يجمُد
والت��ارك الق��رن الكمي مجدال

يتقص��ُد والقن��ا  الكريه��ة  ي��وم 

)4( المصدر السابق نفسه )ص37-35(.
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وت��راه يرف��ل يف الحدي��د كأن��ه
أرب��ُد البراث��ن  ش��ئن  لب��دة  ذو 

وصفي��ه محم��د  النب��ي  ع��م 
ورد الحمام فطاب ذاك المورُد

وأت��ى المني��ة معلًم��ا يف أس��رة
المستشهُد النبي ومنهم  نصروا 

وعن كعب، قال: يا رسول اهلل، قد أنزل 
اهلل يف الشعراء ما أنزل. قال: »إن المجاهد، 
مجاهد بسيفه ولس��انه; والذي نفسي بيده 

لكأنما ترموهنم به نضح النبل«)1(.

قال ابن س��يرين: أما كعب، فكان يذكر 
الحرب، يقول: فعلنا ونفعل، ويتهددهم. 
وأما حسان، فكان يذكر عيوهبم وأيامهم. 

وأما ابن رواحة، فكان يعيرهم بالكفر)2(.

وقد أس��لمت دوس فَرًق��ا من بيٍت قاله 
كعب يف قصيدة له)3(:

لقال��ت نطق��ت  ول��و  نخيره��ا 
ثقيفا أو  دوًس����ا  ق��واط��ع��ه��ّن 

عن ابن المنكدر، عن جابر: أن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال لكعب بن مالك: »ما نسَي ربك 

)1( سير أعالم النبالء، الذهبي )ج2/ص525(.
)2( المصدر السابق.

)3( المصدر السابق نفسه.

لك وما كان ربك نسًيا بيًتا قلته«. قال: ما 
هو؟ قال: أنشده يا أبا بكر، فقال)4(: 

زعمت سخينة أن ستغلب رّبها
ول��ُي��غ��َل��ب��ّن ُم��غ��الِ��ب ال��غ��اّلِب

عثمان  يف  قوله  عليا  كعب  أنشد  وقد 
:)5(


باب��ه أغل��ق  ث��م  يدي��ه  فك��ف 
بغافِل ل��ي��س  اهلل  أن  وأي��ق��ن 

وق��ال لم��ن يف داره ال تقاتل��وا
عفا اهلل ع��ن كل امرئ لم يقاتِل

فكي��ف رأيت اهلل ص��ب عليهُم
العداوة والبغضاء بعد التواصِل

وكيف رأي��ت الخير أدبر عنهُم
الجوافِل النع��ام  وولى كإدب��ار 

3- عبد اهلل بن رواحة:

 ه��و عب��د اهلل بن رواح��ة ب��ن ثعلبة بن 
ام��رئ القي��س األنص��اري الخزرجي أبو 
محم��د، ويق��ال أب��و رواح��ة، ويق��ال أبو 
عمرو، المدين، ش��هد بدًرا، وبيعة العقبة، 
وه��و أحد النقباء، وأح��د األمراء يف غزوة 

)4( المصدر السابق )ص526(.
)5( ديوان كعب بن مالك، ش��رح وتحقيق مجيد طراد، 

)ص92-91(.
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مؤتة، واستخلفه رس��ول اهلل على المدينة 
يف إحدى غزواته، وبعثه إلى خيرب خارًصا. 
وكان عظيم القدر يف الجاهلية واإلسالم، 
وكان ش��اعر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأخا أبي الدرداء 

ألمه، وهو خال النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر)1(.

وق��د أكرم��ه اهلل بالش��هادة ي��وم مؤت��ة 
س��نة ثمان من الهجرة، م��ع زيد بن حارثة 
وجعفر ب��ن أبي طال��ب ، فنعاهم 
النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص إل��ى أصحاب��ه قب��ل أن يأتيه��م 

خربهم وعيناه تذرفان)2(.

َة فِي  وَعْن َأَنٍس، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َمكَّ
ُعْم��َرِة الَقَضاِء، َوَعْب��ُد اهللِ ْب��ُن َرَواَحَة َبْيَن 

َيَدْيِه، َيْمِشي َوُهَو َيُقوُل:

��اِر َعْن َس��بِيِلِه ��وا َبنِ��ي الُكفَّ َخلُّ

َتنِْزيِل��ِه َعَل��ى  َنْضرِْبُك��ْم  الَي��ْوَم 

َضْرًب��ا ُيِزي��ُل اْلَه��اَم َع��ْن َمِقيِلِه

َخِليِل��ِه َع��ْن  الَخِلي��َل  َوُيْذِه��ُل 

)1( ُينَظر: الطبقات الكربى، ابن سعد )ج3/ص398(. 
البداي��ة والنهاية، ابن كثير )ج6/ص456(. وس��ير 
أعالم النبالء، الذهبي )ج2/ص90(. واإلصابة يف 

تمييز الصحابة، ابن حجر )ج4/ص75(.
)2( رواه البخاري )2798(.

     

َفَق��اَل َل��ُه ُعَمُر: َيا اْب��َن َرَواَحَة َبْي��َن َيَدْي 
ْعَر؟  َرُس��وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوفِي َحَرِم اهللِ َتُقوُل الشِّ
َفَقاَل َل��ُه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َخلِّ َعنُْه َيا ُعَمُر، َفَلِهَي 

َأْسَرُع فِيِهْم مِْن َنْضِح النَّْبِل()3(.

ْرَداِء ، َق��اَل: )َلَقْد  وَع��ْن َأبِ��ي ال��دَّ
َرَأْيُتنَا َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فِي َبْعِض َأْسَفاِرِه فِي 
ُجَل َلَيَضُع َيَدُه  ، َحتَّ��ى إِنَّ الرَّ َيْوٍم َش��ِديِد اْلَحرِّ
، َوَما مِنَّا َأَحٌد َصائٌِم،  ِة اْلَحرِّ َعَلى َرْأِسِه مِْن ِشدَّ

إاِلَّ َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْبُد اهللِ ْبُن َرَواَحَة()4(. 

وع��ن أب��ي ُهَرْي��َرَة  ق��ال -َوُه��َو 
َيُق��صُّ فِ��ي َقَصِصِه، َوُه��َو َيْذُكُر َرُس��وَل اهللِ 
َفَث« َيْعنِي  ملسو هيلع هللا ىلص-: »إِنَّ َأًخا َلُك��ْم اَل َيُقوُل الرَّ

بَِذلَِك َعْبَد اهللِ ْبَن َرَواَحَة)5(:

كَِتاَب��ُه َيْتُل��و  اهللِ  َرُس��وُل  َوفِينَ��ا 
إَِذا اْنَشقَّ َمْعُروٌف ِمَن الَفْجرِ َساطُِع

َأَراَنا الُه��َدى َبْعَد الَعَمى َفُقُلوُبنَا
َواِق��ُع َق��اَل  َم��ا  َأنَّ  ُموِقنَ��اٌت  بِ��ِه 

َيبِي��ُت ُيَجافِي َجنَْبُه َعْن فَِراِش��ِه
إَِذا اْسَتْثَقَلْت بِاْلُمْشرِكِيَن الَمَضاِجُع

)3( رواه الرتمذي )2847( وصححه.
)4( رواه البخاري )1945( ومسلم )1122(.

     )5( رواه البخاري )1155(.
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وأنشد يف غزوة الخندق)2(:
اه��ت��دي��ن��ا  م����ا  أن�����ت  ل�����وال  رب  ���ي���ن���اي����ا  ص���لَّ وال  ق����ن����ا  ت����ص����دَّ وال 
الق���ي���ن���اف�����أن�����زل�����ن س����ك����ي����ن����ة ع���ل���ي���ن���ا  إن  األق�����������دام  وث�����بِّ�����ت 
ع��ل��ي��ن��ا  ب����غ����وا  ق����د  ال����ك����ف����ار  أب���ي���ن���اإن  ف���ت���ن���ة  أرادوا  وإن 

ومن شعره يف مدح النبي)3(:
أع��رف��ه  ال��خ��ي��ر  ف��ي��ك  ت��ف��رس��ت  ال��ب��ص��رإين  خ��ان��ن��ي  م���ا  أن  ي��ع��ل��م  واهلل 
شفاعته  ي��ح��رم  وم����ن  ال��ن��ب��ي  القدرأن����ت  ب��ه  أزرى  فقد  ال��ح��س��اب  ي��وم 
ح��س��ن  م����ن  آت������اك  م����ا  اهلل  نصرواف��ث��ب��ت  كالذي  ون��ص��ًرا  موسى  تثبيت 

 وأنشد يف غزوة مؤتة فقال)4(:
ل���ت���ك���ره���ن���هأق����س����م����ت ي�����ا ن����ف����س ل��ت��ن��زل��ن��ه  ال  أو  ط�����ائ�����ع�����ة 
ال��ج��ن��ةف���ط���ال���م���ا ق�����د ك����ن����ت م��ط��م��ئ��ن��ه  ت���ك���ره���ي���ن  أراك  ل����ي  م����ا 
ش��ن��ة  يف  ن���ط���ف���ة  إال  أن������ت  ق���د أج��ل��ب ال���ن���اس وش�����دوا ال��رن��ةه�����ل 

وقال)5(: 
ْح���َم���َن َم��ْغ��ِف��َرًة  َب��َداَل��كِ��نَّ��نِ��ي َأْس������َأُل ال���رَّ ال��زَّ َت��ْق��ِذُف  َف���ْرٍع  َذاَت  َوَض���ْرَب���ًة 
ُم��ْج��ِه��َزًة  اَن  َح�����رَّ بِ���َي���َدْي  َط��ْع��نَ��ًة  بِ��َح��ْرَب��ٍة ُت��نْ��ِف��ُذ األَْح���َش���اَء َواْل��َك��بِ��َداَأْو 
َع��َل��ى  وا  َم������رُّ إَِذا  َي���ُق���وُل���وا  َرَشَداَح���تَّ���ى  َوَقْد  َغاٍز  ِمْن  اهللُ  َأْرَش��َدَك  َجَدثِي 

)1( فتح الباري )ج3/ص41(.
الوف��اء  للمباركف��وري، طبع��ة دار  المخت��وم،  الرحي��ق   )2(

2007، )ص269(.
)3( السيرة النبوية، البن هشام، )ج2/ص374(.

الوف��اء  للمباركف��وري، طبع��ة دار  المخت��وم،  الرحي��ق   )4(
2007، )ص336(.

)5( السيرة النبوية، البن هشام، )ج2 ص 374(.

ق��ال الحافظ اب��ن حج��ر)1(: »َمْعنَ��اُه َأنَّ 
َأَبا ُهَرْيَرَة ِذْكُر َرُس��وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفاْسَتْطَرَد إلى 

ِحَكاَيِة َما قِيَل فِي َوْصِفِه َفَذَكَر َكاَلَم َعْبِد اهللِ 
ْبِن َرَواَحَة بَِما ُوِصَف بِِه مِْن َهِذِه اأْلَْبَياِت«.

رضي اهلل عن شعراء النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعن سائر صحابته، وعن كل َمن سار على 
منوالهم يف نصرة الدين واتباع هنج سيد المرسلين.
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- هذه محاضرة تأصيلّية ماتعة يف تأثيل 
لِّيل امرئ القيس؛  أحداث حياة الملك الضِّ
ج��اءت اس��تجابًة لن��داء ال��روح والعق��ل 
والقلب لخدمة األمة اإلس��المية المجيدة 
التي تعيش لحظات صعبة وظروفا عصيبة 
كان وراءه��ا طاعون كورون��ا الذي نقرؤه 

من منظور قوله تعالى ﴿پ پ ڀ ڀڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]الن��ور: 11[. وانطالًق��ا من 
مقاص��د هذه اآلي��ة الكريمة رفع��ُت القلم 
لخ��ّط ه��ذه المحاضرة العلمي��ة يف صورة 
مدخ��ل عام لدراس��ة األدب العربي، وفق 
تص��ّور عمي��ق واس��تقراء ألهم م��ا يتصل 

بموضوع الش��اعر، أهديه لطلبة كلية اللغة 
العربي��ة بمراكش خاصة ول��كل طلبتنا يف 

ربوع المملكة والعالم العربي عامة.

من أجل ذلك، واستجابًة القرتاح عميد 
كلية اللغة بمراكش، الحفيل الدكتور أحمد 
قادم حفظه اهلل، وسيًرا على منهج مؤسستنا 
العالمي��ة الرائدة ابن تاش��فين للدراس��ات 
والبحوث واإلبداع برئاس��ة إمامها المفّوه 
الحصي��ف الفحيل فضيل��ة الدكتور عادل 
رفوش بارك اهلل لنا فيه، والذي يحرص أن 
يخرج هذا العم��ل وغيره على أكمل وجه 
وأتّم صورة. جّيش��ُت طاقايت واس��تدعيُت 
جهودي العلمّية ليس��يل يراع كتابتي اليوم 

تقدمي ومدخل عام:

موالي املهدي اإلدريسي

ة حَلَياِة  أِثيِليَّ اِنية التَّ أِو الِقَراَءُة الثَّ
امَلِلِك امرِئ الَقْيس الِكْنِدّي وِشْعِرِه

َمَراِقُص 
امَلَراِقس
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عن شاعٍر قيل فيه الكثير وُكتِب عنه الكثير 
وسالت أمداد يف شرح شعره وَفْسِر قصائده 
وتأصي��ل وقائ��ع أح��داث حيات��ه، وذلك 
بمنه��ج جدي��د وأس��لوب علم��ّي قش��يب 
ي الدقة  صانة المعرفية وتوخِّ يمازج بين الرَّ

من غير تطويل ُمِمل وال اختصار ُمِخل. 

ولق��د حرصت جه��د الحري��ص على 
منه��ج االجتب��اء يف الكتاب��ة؛ أق��رأ العديد 
من الكتب والمق��االت واألقوال العلمية 
عن الشاعر، أختصر إشكاالهتا اختصارا، 
وأق��ّدم  اعتص��ارا،  قضاياه��ا  وأعتص��ر 
للق��ارئ والطال��ب الكريم ُزب��دة ما يجب 
علي��ه أن يعرفه يف المس��ألة، حتى إذا ضّم 
إل��ى معرفته التي اكتس��بها فهم��ا وتحليال 
مقصِديًّا لكل أبواب وفصول المحاضرة، 
يكون بذلك حّصل من ُعَمِدها علما غزيرا 
ليس فقط فيما يخص الشاعر وما يدور يف 
فلكه، بل يف ضب��ط األعالم التي يلحن يف 

قراءهتا الكثيرون. 

ولقد خّصصنا لذل��ك مالحظ تقويمّية 
ذات منهج معيارّي يف الكشف عن مكمن 
الداء وبيان موطن الّدواء. كما قمنا بسوق 
ُأّم��ات الكتب الت��ي يج��ب أال تخلو منها 

خزان��ة طالب علم، س��واء الطَّري��ف منها 
والتَّلي��د، ويف الّتحميض��ات المفيدة على 
منه��ج الكتابات الُكش��كولية مما له وثيق 
ُه به  الصل��ة بالموضوع الُمناَقش، مما يتفكَّ
نُه  القارئ الكريم وينش��رُح له فؤاده، ويمكِّ
من أن يفت��َح ُصًوى تكون له بمنزلة معالم 
للطري��ق يف طلبه للعلم حت��ى ال يتيه هدفه 
البح��ث  متاه��ات  يف  س��عيه  يض��ل  وال 
ومزالق��ه، وُكًوى يف ش��كل نواف��ذ تفتحها 
له تلك��م القضاي��ا اإلش��كالية المطروحة 
لس��رب معالم قضايا أخرى ذات الوش��يجة 

المتَّصلة بالموضوع. 

كما س��يجد القارئ الكريم استدراكايت 
على بعض العلم��اء والُمحّققين يف بعض 
يت فيهابِحسٍّ نقدي، بما  ش��روحهم، توخَّ
وِس��عه جهدي، منه��َج االس��تقراء للمادة 
العلمّي��ة، فتكوَن لل��ّدارس تلكم الوقفات 
مَوفِّق��ات  اس��تدراكات  م��ن  وأخواهت��ا 
للمنهج الس��ليم يف دراس��ة األدب العربي 

ال وُمَؤثَّال.  ُمَؤصَّ

ولق��د قّس��مت ه��ذا العمل الفن��ي إلى 
أبواب وفصول، تح��ت كل باب أو فصل 
ملح��ظ توثيق��ي ه��و س��ندهما المع��ريف، 

يرجى النظر فيه من أجل التوسع أكثر.
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 وأّم��ا عن عن��وان المحاضرة »مراقُِص 
المراق��س«؛ فاألص��ل الَمراقِس��ة، جم��ع 
َمْرَقسّي، منسوب إلى امرئ القيس، وهي 
من باب النحت، ومثله عبشمي، نسبة إلى 
عبد ش��مس، فقد َحَذْفُت تاء الجمع تغليًبا 
لقان��ون اإلتب��اع يف اللغة حتى تت��واءم مع 
المراق��ص بدوهنا ويكتم��ل الجناس على 
صورة واحدة حس��نة. وق��د اتبعت يف هذا 

المذهب إمامين لغويين ُمتََّبَعين:

 األول ه��و: اإلم��ام أب��و محم��د عب��د 
ي المصري  اهلل ب��ن أب��ي الوحش اب��ن َب��رِّ
)ت 582ه���( يف رده عل��ى ابن الخّش��اب 
البغ��دادي المنتقد لمقام��ات الحريري يف 
رس��الة له بعنوان »اللَُّباب يف الرد على ابن 

الخّشاب«. 

والث��اين ه��و: اإلم��ام عب��د الرحمن بن 
عيسى الهمذاين )ت 327ه�( يف »األلفاظ 

الكتابية«. 

وأم��ا فيم��ا يخ��ص معن��ى »المراقص 
والمراقس« فهذا مما س��أغضُّ عنه طرف 
النظر فيه تش��ويًقا للقارئ الكريم ليستنبط 

المعنى بنفسه يف ثنايا المحاضرة. 

 ه��ذا وإين قد اس��تفدت كثيًرا من كتب 
علمائن��ا قديًما وحديًثا مما س��ّطروه حول 
مختلف��ة  وضعي��ات  يف  الموض��وع  ه��ذا 
ومناه��ج متباين��ة، لكني وأنا أقرأ لش��يخنا 
المحق��ق فضيلة الدكت��ور مصطفى علّيان 
محق��ق كت��اب »موائ��د الَحْي��س يف فوائد 
ام��رئ القيس«، وجدت��ه يف مقدمة تحقيقه 
د امرأ  للكت��اب يذك��ر أن الوحي��د م��ن ف��رَّ
راسة هو  القيس من األقدمين بالتَّناول والدِّ
إمامنا األصولي البالغي الناقد الفقيه نجم 
الّدين الطويف )ت 716ه�( مؤّلف الكتاب 
كر. ألفيُت األستاذ، عفا اهلل عنا  الّسالف الذِّ
ه اإلغفال  وعنه، قد وقع يف وهٍم وَلْبٍس مردُّ
والتس��ّرع؛ إِِذ الذي��ن تف��ّردوا قب��ل اإلم��ام 
الطُّ��ويف بق��رون وبعده من القدماء بش��رح 
ديوان امرئ القيس واستكناه معادن جودة 
شعره وبيان مواطن عبقرّية نظمه كثيرون. 
ل��ذا رأي��ت م��ن واجب��ي اس��تدراكا عل��ى 
األستاذ المحقق وخدمةً  للعلم وطلبته أن 
أس��وقفي باكورة هذا المدخل ما اكتحلت 
ب��ه العيُن من الكتب العتيقة منها والحديثة 
ذات الصل��ة بالموض��وع األس��اس خدمًة 
لألمة العربي��ة ووفاًء منّا لألمان��ة العلمية. 
أيضا فمن األقدمين)مرتبة ترتيبًا زمنّيًا(:
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ش��رح ديوان امرئ القي��س ألبي جعفر 
ووض��ع  ق��رأه  238ه���(،  النّّح��اس)ت 
عم��ر  الدكت��ور:  علي��ه  وعّل��ق  فهارس��ه 
لفجاوي. وهذا أعتربه أقدم ش��رح وصلنا 

فيما نعلم. يليه:

 دي��وان امرئ القيس وملحقاته بش��رح 
أبي سعيد الس��ّكري)ت 275ه�(، دراسة 
وتحقي��ق الدكت��ور: أنور عليان أبو س��ليم 

والدكتور محمد علي الّشوابكة.

الجاهليي��ن  الس��تة  الش��عراء  أش��عار   
476ه���(،  )ت  ��نَْتَمِرّي  الشَّ لألعل��م 
خفاج��ي،  المنع��م  عب��د  تحقيق:محم��د 

وضمنهم شعر امرئ القيس.

أب��ي  الش��عراء  رئي��س  دي��وان  ش��رح   
الحارث الشهير بامرئ القيس للوزير أبي 
بكرعاصم بن أّيوب الَبَطْلُيوِس��ي »، هكذا 
َضْبُط��ه الصحيح، )ت 494ه���( اعتنى به 

محمد السّيد عثمان.

 دي��وان ام��رئ القي��س بش��رح محم��د 
ب��ن إبراهيم ب��ن محم��د الَحْضرم��ّي )ت 
609ه���(، قّدم ل��ه وحّققه الدكت��ور: أنور 
أبو سويلم والدكتور علي الهم وساعد يف 

تحقيقه الدكتور علي الشومالي.

 أم��ا المعاص��رون فمش��اركاهتم ترتى 
ومتنوع��ة م��ن ش��روح ودراس��اتوأطاريح 

جامعية ومسارح وأهّمها ما يلي:

- الشروح المعاصرة:

»ديوان امرئ القيس« اعتنى به وشرحه 
عبد الرحمن المطاوي. 

»دي��وان امرئ القيس« ش��رحه وضبطه 
الدكتور عمر فاروق.

»أخبار المراقس��ة وأش��عارهم وأخبار 
النواب��غ وأخباره��م يف الجاهلي��ة وص��در 
قه��ا:  لهاوحقَّ وق��ّدم  جمعه��ا  اإلس��الم« 
راجعه��ا  الس��ندوبي.  حس��ن  الدكت��ور 

وشرحها: أسامة صالح الّدين منيمنة.

ضبط��ه  القي��س«.  ام��رئ  »دي��وان   
وصّححه: األس��تاذ مصطفى عبد الشايف، 
ولقد اعتمد يف تحقيقه على النس��خة التي 

شرحها الدكتور: حسن السندوبي.

 »امرؤ القيس حياته وش��عره« للدكتور 
الطاهر أحمد مّكي.

»دي��وان ام��رئ القي��س« الّص��ادر ع��ن 
ذخائر العرب، تحقي��ق محمد أبو الفضل 

إبراهيم.
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»دي��وان ام��رئ القيس«كت��ب هوامش��ه 
بإش��راف  األدب��اء  م��ن  وش��رحه جماع��ة 

الناشر.

 ّطرة العاّلمة محمد األمين بن الحسن 
الش��نقيطي على دواوين الستة الجاهليين 

- شعر امرئ القيس بن حجر الكندي.

- األطاريح األكاديمية والرسائل الجامعية:

 »األبنية الصرفية يف ديوان امرئ القيس« 
رس��الة دكتوراه تقّدم هباالباحث العراقي: 
صباح عباس س��الم الخفاجي، بإش��راف 
الدكتور: محمود فهمي حجازي، وتمت 

مناقشتها بجامعة القاهرة بمصر.

 »تأثير امرئ القيس يف الخطاب األدبي 
والنّقدي األندلسي« إعداد الباحث: عمر 
فارس الكفاوين، بإش��راف الدكتور سمير 

الدروبي عن جامعة مؤتة باألردّن.

- الدراسات المعاصرة:

اللغ��وي«  ومعجم��ه  القي��س  »ام��رؤ   
للدكتورة سهام عبد الوهاب الفريج.

 »قضاي��ا الخ��الف النح��وي يف معلقة 
ام��رئ القي��س« للدكت��ور عب��د المقصود 

محمد عبد المقصود.

 »امرؤ القيس بين القدماء والمحدثين« 
للدكتورديب السّيد محمد.

 »ام��رؤ القي��س م��ع الس��يرة واألقوال 
والنوادر« إعداد محمد عبد الرحيم.

 »امرؤ القيس.. ليس امرأ القيس« قصة 
امرئ القيس الكندي شاعر العربية األول، 

للشاعر والباحث عز الدين المناصرة.

- المسرحيات:

 »امرؤ القيس ملًكا« مس��رحية تاريخية 
يف خمسة فصول، تأليف: أحمد عّكاش.

 »ام��رؤ القيس يف باريس« للدكتور عبد 
الكريم برشيد.

 والّلَه نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا 
لوجهه الكريم، وأن يكون َمْدَعاًة للكشف 
عن عظمة اللغة العربّية وقدسّيتها وشرفها، 
َملِكًة متّوج��ًة بين اللغات مهيب��َة الجانب.
فحّراسها وهلل الحمد ُكُثر يِحنُّون عليها َحنَّة 
الجفن على العين، ويهفون لخدمتها خدمة 
األمِّ الظئور لولده��ا، حتى إذا ديس َعِرينها 
حزن��وا لها حزن م��ن ُذبِح ابنه��ا الوحيد يف 
حجرها، فيجّيش��ون لها جي��وش التأليف، 
ويس��تدعون لنصرهت��ا كّل الطاقات، خدمًة 

لها ألهنا قبل وبعد كّل شيء لغُة الكتاب.
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ب��اٌب يف تحقي��ِق اس��ِم الش��اعر َضْبًط��ا 
واشتقاًقا وَمعنًى:

 ه��و ام��رؤ القي��س ُجنْ��ُدح ب��ن ُحْج��ر 
الكِنْ��ِدي. ُجنْ��ُدح هك��ذا بض��ّم الجيم مع 
الدال وإسكان النون،هكذا َضَبَطِت اسَمه 

أّماُت كتب النقد واألدب.

 ملحظ توثيقي:

- لينظ��ر عل��ى س��بيل المث��ال »موائ��د 
الحيس« لإلمام الكبير نجم الّدين الطويف 
تّم��ام  أب��ي  حماس��ة  و»ش��رح  الحنبل��ي، 

للمعّري«.

ملحظ واستدراك يف الباب: 

 أّما عن معنى ُجنُْدح، فأالحظ إحجاًما 
كام��اًل ل��دى المعاج��م العربي��ة الت��ي بين 
أيدينا عن تفسير الكلمة معنى أو اشتقاًقا.

َد   ولكنّي وبعد طول عناء وجدت المتفرِّ
الوحي��د يف ش��رحها العاّلمة الوزي��ر أبا بكر 
عاصم بن أيوب الَبَطْلُيوِس��ي األندلسي من 
علماء القرن الخامس الهجري )ت 494ه�( 
يف مقدمة شرحه لديوان امرئ القيس حيث 
قال: »واس��م امرئ القي��س ُجنُْدح، وُجنُْدح 

يف اللغة رملة طيبة تنبت ألواًنا«.

 وال��ذي أراه، واهلل أعل��م، أن الوزي��ر 
العالم وق��ع يف َلبس، أو أن اللَّبس والوهم 
اإلغف��ال  ه��ذا  ألن  الناس��خ؛  م��ن  وقع��ا 
المعجم��ي م��ن كب��ار قوامي��س اللغ��ة يف 
ش��رح الكلمة يجعلنا نتش��ّكك يف أمر هذا 
الّش��رح الوزيري، خاص��ة وأن »الُحنُْدج« 
هو الم��اّدة اللغوي��ة التي توّل��ت المعاجم 
تفس��يرها ال »الُجنْدح«، فه��ي »رملٌة طيَِّبٌة 
تنبت ألوانا« كما يف القاموس، كما سنرى 
بعد قليل بحول اهلل تعالى. وعلى كّل حال 
فقد كان لزاما على المحّقق األستاذ محمد 
السّيد عثمان أن ينَبِّه إلى هذا صونا لحرمة 

التحقيق العلمّي الّرصين واهلل المستعان.

ومّم��ن تس��ّمْوا قريب��ا م��ن ج��ذر ه��ذه 
حاب��ي الجليل: »ُجنَ��اِدح بن  الكلم��ة الصَّ
ميم��ون«، بض��ّم الجيم وكس��ر الدال وهو 

 . صحابي شهد فتح مصر

 ملحظ توثيقي:

- انظر القاموس المحيط.

-  شرح ديوان رئيس الشعراء أبي الحارث 
الش��هير بامرئ القي��س، للوزير أبي بكر 
عاصم بن أي��وب الَبَطْلُيوِس��ي اعتنى به 

محمد السّيد عثمان.
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 رواية ثانية يف اسم الشاعر:

 ق��د ُرِوَي أيًضا يف اس��مه ُحنْ��ُدج على 
شهرة الّرواية األولى دون الثانية.

 وأم��ا الُحنْ��ُدج بض��م الح��اء وال��دال 
وإس��كان الن��ون كم��ا أس��لفنا فيش��رحها 
القام��وس بأهنا«رمل��ة طيب��ة تنب��ت ألوانا« 
وقد ش��رحها فيلس��وف الش��عراء المعري 
يف ش��رح الحماس��ة ألب��ي تم��ام بقول��ه: 
»والُحنْ��ُدُج كثيٌب أصفُر م��ن النَّقا« وذلك 

يف الحماسة التي يقول فيها الشاعر:
ال تعذل��ي يف ُحنْ��ُدٍج إنَّ ُحنُدَجا

َس��َواُء َل��َديَّ  ي��َن  ِعِفرِّ ولي��ُث 

 وقول��ه من »النّق��ا«، النَّق��ا يف المعاجم 
مال، ولكني  اللغوية تعني الكثيب م��ن الرِّ
حرت حيرَة الرامي إل��ى التدقيق فيما قاله 
»رهين المحبسين«، وكلنا يحفظ بيت ابن 

دريد يف قصيدته »الملعونة« المقصورة:
بالَمَه��ا ي��ا ظبي��ًة أش��بَه ش��يٍء 

ترعى الُخَزامى بين أشجاِر النََّقا

فه��ل يك��ون النّق��ا كما ش��رحه ش��راح 
المقص��ورة كابن هش��ام اللَّخِمي الس��بتي 
والخطيب التِّربيزي بكونه كثيبا من الرمال 

فقطألن ما حذانا لهذا التأثيل هو الس��ؤال 
اإلش��كالي التال��ي: كيف يك��ون الُحنُْدج 
كثيب��ا رملي��ا أصف��ر م��ن كثي��ب رملي هو 
أصالًة ذو اصفرار مالزٍم له ثّم هل الصفرة 
إال للكثب��ان من الرمال؟!أليس هذا عجيبا 
وغريب��ا؟! إْذ أّن كاَِل الكثيبي��ن يكو مّتصفا 
فرة فكي��ف يقول من النت اللغة بين  بالصُّ
فكيه وس��الت البالغة بين لحييه ما ال تقره 

معاجم اللغة؟!

بال��غ  باهتم��ام  قّلب��ت  أين  الحقيق��ة   
م��ن  ُغّلت��ي  أروي  اللغةلعل��ي  صفح��ات 
أق��وال العلماء، لعّلي أج��د ضاّلتي وأقف 
على ُمنيتِيإلى أن هداين اهلل تعالى بألطافه، 
فوج��دت يف المعجم العربي ق��وال ارتاح 
له بالي وه��دأت فيه بالبل صدري؛ حيث 
إّنمن الكلمات الدائرة يف فلك النَّقا مفردة 
النّقاة من الرمل وتعني »الكثيب المجتمع 
األبيض الذي ال ينبت ش��يئا«، ولعّل ذلك 
م��ن ابيض��اض جزيئ��ات رمله، وه��و أمر 
مش��اهد ومعاي��ن وهبذا نك��ون وقفنا على 
مراد اإلم��ام المعري من قول��ه: »الُحنُدُج 
كثيب أصفر م��ن النقا أي كثيب أصفر من 

كثيب أبيض« فتأّمل.
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 وأّم��ا جمع ُحن��دج فَحنَاِديج ومفردها 
أيض��ا ُحنُْدَج��ة وأم��ا الَحنَ��اِدج ب��دون ياء 

فالِعظام من اإلبل.

ملحظ توثيقي:
- لينظر القاموس مادة ُحنُْدج.

-  ولينظر ش��رح حماسة أبي تمام ألبي 
الع��الء المع��ري بتحقي��ق الدكت��ور 

حسن محمد نقشة.
-  لسان العرب البن منظور اإلفريقّي.

 سؤال إشكالي:

ه��ل هناك م��ن خالف ه��ذا الضبط من 
العلماء؟

��لب؛ حيث هناك  والج��واب عن��ه بالسَّ
إجم��اع عل��ى ه��ذا الضب��ط ول��م يخالفه 
أحد من العلم��اء المعتربين، وإن كان من 

اختالف فيسير ال يعتد به. 

أم��ا أبوه فهو ُحْجر )هك��ذا بضم الحاء 
ويضي��ف  باالتف��اق،  الجي��م(  وإس��كان 
اإلمام نج��م الدين الط��ويف: »أن أوس بن 
َحَجر فبفتحتين وهو ش��اعر مضر وفحلها 

يف الجاهلية«.

 ملحظ توثيقي:
- لينظر المصادر السابقة.

 أما عن معنى امرئ القيس، فتعني اْمَرَأ 
الِشّدة.

وأّم��ا اْمُرؤ: فه��و مذّكر ام��رأة، كما أّن 
الَمْرء هو مذّكر َمْرَأة.

 ورد يف المعج��م الوس��يط وغي��ره أن 
»الَقْي��َس« بفت��ح الق��اف وس��كون الي��اء: 
»أن  الط��ويف:  ش��يخنا  ويضي��ف  الش��ّدة. 
الَقْي��س ه��و م��ن االس��تدالل واالعتب��ار 
وأخذ أحكام األش��ياء بعضه��ا من بعض، 
ومن��ه قول عمر بن الخطاب  ألبي 
موس��ى األش��عري: »قِِس األمور برأيك، 
واع��رف األش��باه والنظائ��ر«. وإي��اك أيها 
القارئ العزيز كسر قافها، فالِقيس بالكسر 
الَق��ْدر. ُيقال قِيُس ك��ذا أي َقْدره من طول 

وعرض ووزن.

ويعّلل اإلمام الطويف سّر تسميته بامرئ 
القيس فيقول: »ألن رأيه ومعرفته باألمور 
كان جيِّدا وقد دّل على ذلك جودة شعره«.

 أما اإلمام ابن دريد يف »اشتقاقه« فيرى 
أن الشاعر امرأ القيس إنما هو نسبة لقيس 
كم��ا َتُق��ول: رجل بن��ي فالن وه��و رجل 

القيس وأدخل األلف والالم على قيس.
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 ملحظ توثيقي:
-  لينظر المعجم الوسيط.

-  موائ��د الحي��س لإلم��ام الط��ويف م��ع 
حواشي المحقق جزاه اهلل خيرا.

سؤال إشكالّي:

هل امرؤ القيس واحد أم الَمَراقَِسة كثر؟

 ُيْجَمع امرؤ القيس على َمَراقِس��ة وهم 
كثر، ذكر عشرا منهم األستاذ محمد السّيد 
عثمان محقق ش��رح ديوان رئيس الشعراء 
للوزير الَبَطْلُيوِسي األندلسي، منهم أربعة 
كله��م ش��عراء جاهلي��ون م��ن كن��دة قبيلة 

شاعرنا وهم:
-  امرؤ القي��س بن ُحْجر صاح��ب المعلقة 

وهو كما َمرَّ معنا جاهلي من كِندة.
-  امرؤ القيس بن عابس بن المنذر الكندي 

شاعر مخضرم أدرك اإلسالم.
-  ام��رؤ القيس ب��ن َبْكر الكن��دي الجاهلي 

ائد«. المعروف بلقب »الذَّ
-  امرؤ القيس بن عمرو بن الحارث الكندي.

حس��ن  »األس��تاذ  أوصله��م  حي��ن  يف 
ندوبي« يف ملحق شرحه لديوان امرئ  السَّ
القيس إلى ثمانية وعش��رين شاعًرا كلٌّ من 
َي بامرئ القيس، وقد أس��مى  ه��ؤالء ُس��مِّ

ملحقه »الَمَراقس��ة أخبارهم وأشعارهم«؛ 
وذل��ك ألن كثيرا م��ن الرواة ممن ينس��ب 
ش��عر ام��رئ القيس صاح��ب المعلقة إلى 
من هو ش��ريك له يف االس��م، أو أن يلحق 
راس��ة قريض��ا لي��س من  بالش��اعر قي��د الدِّ
نظمه للعلة نفس��ها. يقول األس��تاذ حس��ن 
يف الموض��وع: »وقد يكون فيه��م الُمَكّرر 
الخت��الف النس��ب إل��ى اآلباء ت��ارة وإلى 

األجداد أخرى مما يختلط فيه الرواة«.

فص��ل الكتاب��ة المتمّردة يف ق��راءة حياة 
امرئ القي��س، والرأي المخالف والش��اّذ 

د المراقسة: اعتبارا لتعدُّ

 ص��در للش��اعر ال��دارس المتم��ّرد عز 
ام��رؤ  بعن��وان«  كتاب��ا  المناص��رة  الدي��ن 
القي��س.. لي��س ام��رأ القيس، قص��ة امرئ 
العربي��ة األول«،  الكن��دي ش��اعر  القي��س 
يذه��ب في��ه برأي��ه الّش��اّذ المخال��ف لكل 
الروايات التاريخية الت��ي بين أيدينا إلى أّن 
امرأ القيس الشاعر ليس هو الذي زار ملك 
الروم يف القسطنطينية، وإنما الذي زاره هو 
امرؤ القي��س ملك فلس��طين الثالثة. معتربا 
أن المراقسة كما مّر معنا ُكُثر يصل عددهم 
إل��ى ح��د الثماني��ة والعش��رين، مم��ا جعل 

المؤرخين يف رأيه يقعون يف َحْيص َبْيص.
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الكتابة المتمّردة:

-  لق��د تمّرد األس��تاذ عز الدي��ن المناصرة 
على عدد م��ن موافقات المؤرخين فيما 
س��ردوه تاريخا بش��أن وقائع حياة امرئ 
القيس، فهو لم يكتف بتفنيد لقاء الشاعر 
بملك الروم، بل نفى جملة وتفصيال ما 
أجم��ع علي��ه تقريبا كل أدب��اء ومؤرخي 
موأل كان  حياة الشاعر. فهو يرى أن السَّ
مرابي��ا ول��م يك قطُّ وفي��ا، بل وال عرف 
الوف��اء ل��ه ب��اب دار هنائي��ا، وأن ال��ذي 
»َفْب��َرك« بإتق��ان قص��ة وفائ��ه المزعومة 
والمتداولة هو حفيده »دارم بن عقال«.

-  وأما الحقيقة المس��تورة عن الدارسين، 
يف نظ��ر المناص��رة، ه��ي أنمقت��ل امرئ 
القيس جاء على ي��د ملك الروم بعد أن 
وشى به الس��موأل إليالملك »الحارث 
الغّس��اين«،الذي كان م��ن المفرتض أن 
يوص��ل الش��اعر إل��ى المل��ك الروم��ّي 
ليس��انده يف الث��أر ألبيه واس��رتداد ملكه 
الضائ��ع؛ لذا فقد أرس��ل إليه الس��موأُل 
»الربيع الفزاري«، وهو صديق مش��رتك 
بينهم��ا، ليوصل��ه المل��ك الغس��اين إلى 
َقْيَصر الروم، ال ليمّد له اليد البيضاء بل 

ليقتله ويقضي عليه.

ملحظ توثيقي:

-  لينظ��ر ش��رح دي��وان ام��رئ القيس مع 
ملحقه:

-  أخب��ار المراقس��ة وأش��عارهم وأخب��ار 
حس��ن  لألس��تاذ  النَّوابغوأخباره��م 
أس��امة  األس��تاذ  راجع��ه  الّس��ندوبي، 

صالح الدين منيمنة.

رئي��س  دي��وان  ش��رح  ��ق  محقِّ -  مقّدم��ة 
الش��عراء للوزي��ر البطليوس��ي األس��تاذ 

محمد السّيد عثمان.

-  امرؤ القيس.. ليس امرأ القيس للش��اعر 
عز الدين المناصرة.

 ملحظ تقويمّي معيارّي:

ب��اب فيم��ا بي��ن اإلمامين أب��ي العباس 
أحمد ب��ن يحيى ثعل��ب الّش��يباين بالوالء 
ونج��م الدين الط��ويف يف التعبير عن اس��م 
امرئ القيس يف التداوليات اليومية الشفهية 

أو الكتابية:

يخط��ئ الكثي��ر م��ن طلبتن��ا، حفظه��م 
اهلل ورعاه��م، ومعه��م بع��ض المهتمي��ن 
والدارس��ين يف طريق��ة التعبي��ر ع��ن اس��م 
امرئ القيس يف الكتاب��ة اإلمالئية. فكيف 
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إذًايمك��ن للطال��ب وال��دارس وغيرهم��ا 
أن يعّبر عن اس��م ام��رئ القيس دون أدنى 
خطأ؛إِِذ الس��رُّ يكمن يف ش��قِّ اسم الشاعر 

األّول امرئ.

فصل يف صعوبة التعبير عن كلمة امرئ 
إعرابا وإمالًء وتيسيرها:

ف��ة، كما قال  معلوم أن الهم��زة الُمتطرِّ
علم��اء اإلم��الء والهجاء قديم��ا وحديثا، 
تكت��ب على ص��ورة حركة الح��رف الذي 
قبله��ا؛ فإذا كان ما قبلها َض��مٌّ تكتب على 
مِّ مع الواو نحو: ُلْؤُلؤ. الواو لتناسب الضَّ

ف��إذا كان م��ا قبله��ا فتح كتب��ت الهمزة 
عل��ى األلف لتناس��ب الفتحة م��ع األلف 

مثل: »ُمْبَتَدأ«.

ف��إذا كان م��ا قبله��ا كس��ر ُكتب��ت على 
صورة الياء لتناسب الياء مع الكسرة نحو: 

»ُمْبَتِدئ«.

لكن، ه��ل هذه القاعدة تج��ري اطِّرادا 
مع كلمة امرئ؟!! 

بالتفصي��ل  الج��واب  لنع��رف  تعال��وا 
الدقي��ق من خالل هذا الش��رح والتفس��ير 

التأثيلي: 

  م��ن خالل َما أق��ّره اإلمام ثعلب
يف مذهب��ه يمكن أن نؤك��د أن كلمة »امرؤ« 
ه��ي المف��ردة الوحي��دة المهم��وزة اآلخر 
الواقع��ة همزهت��ا طرفا، أي يف آخ��ر الكلمة 
يف العربية فيما نعلم بعد س��نوات مضنيات 
من البحث يف الب��اب. يتأثَّر الحرف ما قبل 
همزهت��ا المتطرفة بحركته��ا اإلعرابية؛ فإذا 
ِت  كانت الكلمة مرفوعة مثال بالفاعلية ُضمَّ
��ت ُضمَّ الح��رف قبلها،  الهم��زُة، فإذا ُضمَّ
م أعطى للهمزة صورة كتابتها وهي  فإذا ضُّ

الواو لتناسب الضمة مع الواو. 

بتعبي��ر آخ��ر يعن��ي أن الهم��زة الحاملة 
لح��ركات اإلع��راب نصب��ا وج��را ورفعا 
الواقع��ة طرفا يف مفردة »امرؤ« ُتَؤثِّر حركة 
إعراهب��ا فيم��ا قبلها، ف��إذا ُضم��ت الهمزة 
رفَع إع��راٍب أّثرت يف الح��رف قبلها وهو 
��ر يف صورة الهمز  ، فإذا ُضمَّ َأثَّ مَّ ال��راء فضُّ
فأعطاه��ا ص��ورة كتابته��ا موافق��ة لجنس 
حركت��ه. وه��ذه الكلم��ة كما أس��لفنا هي 
كلم��ة »ام��رئ« الج��زء األول م��ن اس��م 

الشاعر الكبير »امرئ القيس«.

ل��ذا تقول يف حالة رفعه��ا بالضمة، قال 
ْمُرُؤ الَقْيس يف قصيدته كذا وكذا.
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ْمَرَأ  ويف حالة النصب بالفتحة تقول: إن 
قا مثال. الَقْيس يف هذه القصيدة كان متألِّ

ويف حالة الجر بالكسرة تقول: يف قصيدة 
ْمِرِئ الَقْيس يؤكد الشاعر كِيت وكِيت..

هن��ا نالحظ أن همزة »امرئ« يف المثال 
األول ج��اءت مضموم��ة لكوهن��ا فاع��ال 
للفع��ل ق��ال، فلما ضم��ت الهم��زة متأثرة 
بعامل اإلع��راب« الفاعلية »تأث��ر ما قبلها 
وه��و الراء فُضمَّ هو اآلخ��ر، فلما ُضّم أّثر 
يف صورة الهم��زة، حيث كتبت على الواو 
ّم مع الواو كما هو معلوم يف  لتناس��ب الضَّ

قاعدة التطّرف يف الهمز.

وهلل دّر شيخنا اإلمام الطويف  فقد 
اختصر هذا كله بكلم��ات ُموجزات المبنى 
ُمنج��زات المعن��ى بقول��ه: »وام��رؤ القيس 
اُء والهمزُة«. لقب وإعرابه من موضعين: الرَّ

ملحظ توثيقي:
��ع فلينظر كتاب: »مشكلة الهمزة  -  للتََّوسُّ
العربية« لشيخنا العالمة اللغوي المحقق 

. الكبير رمضان عبد التواب
-  موائد الحيس.

تحقيق وضبط نسب الشاعر العائلي:
 هو امرؤ القيس الكِنِْديُّ اليمنّي، بكسر 

الكاف وتس��كين النون. وكِنَْدة يف األصل 
قحطاني��ون، تتج��ّذر ش��جرة أصوله��م يف 
َب ش��اعرنا بكونه  أرض اليم��ن، لذلك ُلقِّ
الش��اعر  يق��ول  ذل��ك  ويف  َيَمنِيًّ��ا،  ��ا  كِنِْديًّ
الّس��موأل، مض��رب المث��ل يف الوف��اء، يف 

حادثة وفائه بأمانة امرئ القيس:

َوف���ي���ُت ب�������أْدُرِع ال���كِ���نْ���ِديِّ
إّني��إَذا َم��ا َخ��اَن َأْق���َواٌم َوَفي�ُْت

ولذلك وجدنا من الدارسين من يقول: 
��عُر بالكِنِْدّي وانته��ى بالكِنِْدّي«؛  »بدأ الشِّ
فيقصدون باألّول ام��َرأ القيس وبالكندي 
الثاين أب��ا الطي��ب المتنبي، فإن��ه أيضا من 
كِنْ��َدة. يف حي��ن رّد عليه��م بعضهم بقوله: 
»إنم��ا بدأ الش��عر بملك وانته��ى بملك«، 
فيقص��دون بالمل��ك األّول ش��اعرنا ام��رأ 
القي��س، وبالملك الثاين األمي��ر أبا فراس 
الح��ارث بَن س��عيد الحْم��داين، اب��َن عمِّ 

سيف الدولة أمير حلب.

وكم��ا ت��رى أيها الق��ارئ الكري��م وإن 
المكان��ة  إثب��ات  يف  األق��وال  اختلف��ت 
الش��عرية ألحد من الّش��عراء ف��ال يختلف 
واضعوه��ا يف تمكينها إلمامه��م وأميرهم 

امرئ القيس. 



العدد الثالث

189

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج

ملحظ توثيقي:

تحقي��ق  حاش��ية  للتوس��ع:  -  انظ��ر 
الحمي��د  عب��د  الدكت��ور  العالم��ة 
هن��داوي واألس��تاذ إبراهي��م محمد 
حس��ن الجمل لكت��اب »المرقصات 
والمطرب��ات« للعالم��ة الناق��د اب��ن 
بش��أن  األندلس��ي  المغرب��ي  س��عد 

الشاعر امرئ القيس.

-  س��رح العي��ون يف ش��رح رس��الة ابن 
زيدون لإلمام ابن ُنباتة المصري.

سؤال إشكالّي:

واآلن هّي��ا بن��ا عل��ى أجنح��ة المحب��ة 
الصادق��ة وطي��ر األش��واق للول��وج إل��ى 
عالم أسرة الشاعر الجاهلي الكبير، وأّول 
سؤال يعرتضنا هو: هل هذا الفحل الكبير 

كان شاعرا ُمْعِرًقا؟

ب��اب يف تعريف وَحدِّ الش��اعر الُمْعرِق 
والش��اعر الثُّنَْي��ان بي��ن المعج��م الّلغ��وي 
والناقدي��ن األديبي��ن الكبيرين ابن رش��يق 
وأب��ي منص��ور عب��د المل��ك الثعالبي وما 

تفّرع عن ذلك:

الُمْع��ِرُق، بض��م الميم وإس��كان العين 
وكس��ر ال��راء، مش��تق م��ن الِع��ْرق كما يف 

معجم لس��ان الع��رب والقام��وس والتاج 
وغيره��ا م��ن معاج��م اللغ��ة المعروف��ة. 
والِعْرق هو األص��ل، يقال رجل ُمْعِرق يف 
الك��رم أي أنه ُولِد يف أصل كريم،ومن هذا 

األصل وفدت علينا كلمة الُمْعِرق.

الُمْعِرق أدبًيا حّددها ابن رش��يق يف كتابه 
»العمدة« يف ثالثة ش��روط وه��ي: أن يكون 
الرجل ش��اعرا وك��ذا أبوه وج��ّده فما فوق. 
ف��إن اقتص��ر على كونه ش��اعرا وأباه س��مي 
ُثنَْياًن��ا بالض��م، وه��و يف األص��ل المعجمي 
يادة. ويعني أيضا  يعني الذي يأيت ثانيا يف السِّ
الش��اعر ال��ذي ُيْس��َتْثنَى لرفعته بي��ن القوم، 
ف��ال يش��بهه أح��د لمكانت��ه ُفحول��ًة وجوًدا 
بياين: وكرًما،يقول النابغة زياد بن معاوية الذُّ

���اع���ُر ال��ثُّ��نْ��َي��اُن َي���ُص���دُّ ال���شَّ
َعنِّيُصُدوَد البِْكرِ َعْن َقْرٍم ِهَجاِن

 وم��ن ه��ؤالء نذكر كعب ب��ن زهير بن 
أبي سلمى، فهو شاعر ُثنيان من جهة نسبه 
بأبيه، ألنه ش��اعر ابن ش��اعر؛فأبوه ش��اعر 
فح��ل من فح��ول الجاهلية م��ن أصحاب 

المعلقات وتفّرد بالحوليات.

 أم��ا األصمع��ي عبد الملك ب��ن ُقَرْيب 
في��رى أن الثني��ان مش��تق ممن تثن��ى عليه 

الخناصر ألنه األول.
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��ح للق��ارئ الكري��م هذه  وهن��ا ألَوضِّ
اس��تحضارتأصيلها  م��ن  ب��د  ال  المس��ألة 

بنصوص فريدة وتأثيلها بشواهد نضيدة.

فصل يف بيان الصلة بين التعبير الرياضي 
والتعبير اللغوي. أيُّ عالقة؟! 

 إذا طّوفن��ا األح��داق يف حدائ��ق أئم��ة 
البالغة ورياض رؤس��ائها، فإننا س��نؤوب 
حتما إلى جنّة المدرسة الزمخشرية؛ حيث 
سنستلُّ من خزانتها العامرة الباهرة »كتاب 
المقامات«، وَلنفتِح األوراق على »مقامة 
الخم��ول« التي يع��ظ فيها إمامن��ا جار اهلل 
نفس��ه بنفس��ه حّتى يتحّلى بغطاء الخمول 
��َع به بين الناس فيبدؤه��ا بقوله: »أبا  وَيتلفَّ
القاس��م، يا أس��في عل��ى ما أمضْي��َت من 
ُعُم��ِرَك يفِ طلِب أن ُيش��اَد بذكرَك َوُيش��اَر 
إلْي��َك بأصاب��ِع َبني َعْص��ِرَك... وما أدراك 
يا غاف��ل ما الكام��ل؟ الكامل ه��و العامل 
الخامل الذي ه��و يف األرض َمنُْكور وهو 
عن��د اهلل َمْذُك��ور.... لي��س ل��ه ظهي��ر وال 

ناصرواَل ُتْثنَى به َأَباهيُم وال خناصر«.

 فقوله: »واَل ُتْثنَى به أباهيم وال خناصر« 
كناية عن عدم أوليته وأنه دون القوم فضال، 
ذل��ك ألن الع��رب كان��ت تعق��د حس��اهبا 

بالخنص��ر؛ ألنه يوافق المع��دود الضعيف 
بي��ن األع��داد وه��و الوح��دات الموائمفي 
صفته��ا ضع��ف الخنص��ر بي��ن األصاب��ع، 
فناسب عّدهم بالضعيف من العدد عقدهم 

بالخنصر الضعيف بين األصابع.

 وم��ن ذل��ك يف العد يب��دؤون بالصغير 
ينتقلونللعش��رات  ث��م  الوح��دات  وه��و 
الع��دد  فيق��رؤون  ف��وق  فم��ا  وللمئ��ات 
)1893( هكذا: ثالثة وتس��عون وثمانمئة 
الق��راءة  ه��ذه  انتقل��ت  وهك��ذا  وأل��ف، 
الرياضية للق��راءة اللغوية؛ ففي أوصافهم 
أيضا يب��دؤون بالقوي فما فوق��ه فيقولون 
كما يف فقه اللغ��ة للثعالبي: »عالم نِْحِرير، 
وش��اعر ُمْفلِ��ق، وخطيب مِْصَق��ع، ودليل 
يت، وفيلس��وف نِْقِريس«. فكل نحرير  ِخرِّ

عالم وما كل عالم نحرير فتأّمل.

 ه��ذه الص��ورة نجده��ا أيًض��ا يف نظ��م 
العالمة األديب ابن سنان الخفاجي تلميذ 

المعري يف قوله:
َفاْس��َتوَقَفْت  لَِئاَم��ُه  م��اُن  الزَّ َعدَّ 

تِلَك الِخاَلُل عليه َعْقَد الِخنِْصرِ

 أما أبو عمرو الشيباين فيرى أن الشاعر 
»الثُّنَْيان« مش��تق من االستثناء عندما يقول 
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القائ��ل: م��ا يف القوم أش��عر من ف��الن إال 
فالن، فالمستثنى هو الشاعر الثُّنَْيان.

 إال أنَّ الثُّنيان يعني أيضا الرجل اإلّمعة 
الذي ال رأي له، وهو رأي ابن هشام وأبي 
علي القالي غير أن القالي ُيضيف أنه يطلق 

على الرفيع أيضا.

 أما الشاعر المعرق عند اإلمام الثعالبي 
كما ج��اء يف كتابه »لطائف المعارف« فهو 
ال��ذي يكون ش��اعرا أصالًة ول��ه فروع من 
عرقه كلُّهم شعراء، وال يشرتط ما اشرتطه 
اب��ن رش��يق يف عمدت��ه. ومن ه��ؤالء ذكر 
الثعالبيشاعر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حسان بن ثابت 
المؤيد بروح القدس، هذه زيادة ابن سعيد 
االندلس��ي يف »المرقصات والمطربات«، 
والحافظ اإلمام عبد الحي الكتاين الفاسي 

يف »اإلفادات واإلنشادات ».

 فحس��ان  ابن��اه عب��د الرحم��ن 
وليل��ى ش��اعران، وأخت��اه خول��ة وفارعة 
كانت��ا ش��اعرتين، باإلضافة أيض��ا إلى أمه 
الفريع��ة بنت خالد الخزرجية زوجة ثابت 

بن المنذر كانت أيضا شاعرة. 

 وعلى مذهب الثعالبي يمكن القول بأن 
المع��رق هو الش��اعر الذي ع��اش يف كنف 

أسرة ش��اعرة، يمتح منها شاعريته ويهّذهبا 
ويروي قريحته ويصقلها بين أفرادها.

 وأك��رب ش��اعر يف نظ��ري أعت��ربُه أكث��َر 
الش��عراء إعراق��ًا فيم��ا توصل��ت إليه من 
مباح��ث ه��و وصي��ف ام��رئ القي��س يف 
المعلق��ات طرفة بن العب��د؛ فقد كان عمه 
»المرقِّ��ش األصغ��ر« ش��اعرا، وع��م عمه 
»المرقش األكرب« كان شاعرا أيضا، وجده 
األعل��ى ش��اعر، وخال��ه »المتلمس جرير 
بن عبد المس��يح« ش��اعر أيضا، وأخته من 
أم��ه وردة ش��اعرة واس��مها »الِخْرنِق بنت 
ان«، وله��ا دي��وان رواه اإلمام  بدر ب��ن هفَّ
أبو عم��رو بن العالء البِْصِريُّ وهو مطبوع 
متداول حّققه العالمة حسين نّصار وأعاد 
تحقيقه األستاذ يسري عبد الغني عبد اهلل.

 ملحظ توثيقي:

-  للتوّسع ينظر: العمدة البن رشيق.

-  لطائف المعارف ألبي منصور الثعالبي.

س��عيد  الب��ن  المطرب��ات  -  المرقص��ات 
المغربي األندلسي.

-  اإلف��ادات واإلنش��ادات للحافظ اإلمام 
محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاين 

الفاسي.
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بِّي تحقيق  الضَّ ��ل  للُمَفضَّ لِي��ات  -  الُمَفضَّ
وش��رح العالم��ة أحم��د محمد ش��اكر 

والعالمة عبد السالم هارون.

-  دي��وان اب��ن ِس��نان الخفاج��ي تحقي��ق 
الدكتور عبد الرّزاق حسين.

-  مقدم��ة ش��رح دي��وان رئي��س الش��عراء 
للوزي��ر أب��ي بك��ر عاص��م البطليوس��ي 

اعتنى به األستاذ محمد السّيد عثمان.

سؤال إشكالي:

ه��ل كان امرؤ القيس كوصيفه طرفة يف 
اإلعراق؟!

بالبح��ث يف ع��رق ام��رئ القي��س مليًّا 
وتصف��ح ش��جرة نس��به وجدنا أنه ش��اعر 

معرق من ثالث جهات:

الجه��ة األول��ى: جه��ة خال��ه الش��اعر 
الجاهلي الكبير الُمَهْلِهل بن ربيعة التَّغلِبي 
ي��ر، ويرجع لقب��ه بالزير إلى  الملّق��ب بالزِّ
أخيه الش��قيق ُكَلْي��ب. فأّم ام��رئ القيس، 
واس��مها فاطمة بن��ت ربيع��ة التَّغلبية، هي 
أخت الزير المهلهل بن ربيعة وهبذا يكون 

الزير خاال للشاعر.

الجه��ة الثاني��ة: خال��ه الث��اين ُكَلْيب أخ 
المهلهل الش��قيق هو ش��اعر أيض��ا، وهو 

صاحب األبيات الشهيرة الحكيمة كما يف 
رواية »سرح العيون« وغيرها:
بَِمْعَمرَِخ��ال ُقبَّ��َرٍة  م��ن  َياَل��ِك 

ل��ِك الَج��وُّ َفبِيِض��ي َواْصُف��رِي
ق��د ُرفِ��ع الَف��خُّ َفَم��اَذا َتْحَذِري

��رِي ُتنَقِّ أن  ِش��ئت  م��ا  ��ري  َونقِّ
ّياُد فأبِش��رِي  قد ذهَب عنِك الصَّ

الَ ُب��دَّ يوما َأن ُتَصادي فاْحَذِري

الجهة الثالثة: حفيد جده المهلهل كان 
شاعرا، وهو الش��اعر الفحل الكبير عمرو 
بن كلثوم التغلبي؛ فق��د زّوج المهلهل بن 
ربيعة خال امرئ القيس ابنَته الكبيرة ليلى، 
والذي هبا ُيَكنّى لُكْلُثوم بن مالك التغلبي، 
فأنجبت له فارس��ا من كبار فرسان العرب 
ومفخرة من مفاخر الش��عر العربي اس��مه 
عمرو بن ُكلث��وم التغلبي صاحب المعلقة 

المشهورة التي مطلعها:
َأاَل هّب��ي بَصحنِ��ِك فاصَبِحينَ��ا 

َوال تبقي ُخموَر األَْنَدِرينَا

ملحظ توثيقي: 
- للتوس��ع فلينظ��ر: فصول قّيم��ة جدا يف 
حياة هؤالء الشعراء من كتاب ماتع مفيد اسمه 
»س��رح العيون يف ش��رح رس��الة ابن زيدون« 
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للعالم��ة الناق��د األديب الكبير جم��ال الدين 
ابن ُنَباَتة الِمْصِري المتوىف سنة 768 للهجرة 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.

: ملحٌظ تقويميٌّ معياريٌّ

- س��معت ذات مّرة من يدّرس األدب 
الجاهل��ي للطلب��ة يلح��ن يف ضب��ط ُكْلُثوم 
اس��م والد الش��اعر عمرو، وه��ذا واهلل من 
أّول ما يج��ب على األس��تاذ ضبطه ضبطا 
المّتفق علي��ه معجميا  كامال!!والص��واب 
ه��و ض��ّم كاف »ُكْلُث��وم« هك��ذا، ويعن��ي 
يف معاج��م اللغة كاللس��ان وغي��ره: الوجه 
الممتل��ئ الخدي��ن باللح��م، وُيطل��ق على 
الرجل والمرأة على الّس��واء،ومنه اشتقت 
»الَكْلَثَمة« بفتح الكاف على ِوزان »َفْعَلَلة«. 

ب��اب يف إضاف��ة طريف��ة ونكت��ة لطيف��ة 
بعنوان »ومن النَّقد َما َفَصل«:

لم يكن امرؤ القيس شاعرا منتسبا لعائلة 
ش��اعرة فق��ط ب��ل إن زوجت��ه »أّم ُجنُْدب« 
كان��ت عل��ى ذوق ع��ال يف التعام��ل م��ع 

القصيد والحكم عليه بالجودة والرداءة.

لذل��ك عّده��ا الدكتور األدي��ب أحمد 
الح��ويف يف أطروحت��ه الماتع��ة للدكتوراه 

نموذجا للمرأة الجاهلّية الناقدة للشعر.

والنّاق��َدة  الفحلي��ن  ��ة  ِقصَّ يف  فص��ل 
وأبَعاُدها الَفائَدة:

تروي كتب األدب القديمة »كاألغاين« 
و»الُموّش��ح«  األصفه��اين  الف��رج  ألب��ي 
للمرُزب��اين وغيرهم��ا من مص��ادر أن امرأ 
القي��س َناظ��ر علقم��ة ب��ن َعَب��دة الفح��ل 
مناظرة فنية تزّيت يف شكل مايصطلح عليه 
أدب��ًا بالمطارحات الش��عرية والمنافرات 
الفخرية األدبية يف أّيهما أش��عر من اآلخر، 
فاحتكم��ا إل��ى زوج��ة ام��رئ القي��س أمِّ 
ُجندب التي اس��تمعت لعريضة المناظرة، 
فأفت��ت أن يرك��ب كالهما فرس��ا ويصف 
كلٌّ منهم��ا طريق��ة جري��ه ويصّور بريش��ته 
التَّصويرّي��ة أس��لوب التعامل مع��ه ركوبًا 
وأداًء، على أن يكون التعبير عن ذلك كله 

شعرا على نفس القافية والروي.

وبعد أن رأت واستمعت لهما حكمت 
لصالح علقم��ة بدع��وى أن ُمناظَِره أجهد 
فرس��ه، فطلَّقه��ا ام��رؤ القي��س ليتزّوجه��ا 
��ب بالفح��ل يف أح��د  علقم��ة، وبذل��ك ُلقِّ

القولين المعتربين يف المسألة.

تحميضات: طريفة ُمسَتملَحة:

م��ن الطريف أين وج��دت »أم جندب« 
يف »معجم اللغ��ة العربية المعاصر« تعني: 
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الداهي��ة والغ��در والظل��م، يق��ال ركب أمَّ 
ُجنُْدب ووقع بأمِّ ُجنُْدب أي ظلم، فكانت 
كاس��مها لها من كنيتها أوفر نصيب داهية 
مصيب��ة نزلت على امرئ القيس، لكن هل 
كانت غ��ادرة ظالم��ة له بحكمه��ا لصالح 

نزيله يف اللقاء؟!

فصل القصة يف ميزان عميد األدب العربي:

النّاق��دة  التقطته��ا األذن  القص��ة  ه��ذه 
المرهفة لعميد األدب العربي طه حس��ين 
ليجعله��ا دليال قاطع��ا يف الذهاب »إلى أن 
الكث��رة المطلقة مما نس��ميه أدبًا جاهليًا، 
ليست من الجاهلية يف شيء..«،كما يقول 
هو بالحرف يف كتابه »يف الشعر الجاهلي«. 
الدكت��ور  يق��ول  كم��ا  ذل��ك  يف  والس��ر 
األكاديمّي��ة  رس��الته  يف  الح��ويف  أحم��د 
المتمي��زة »المرأة يف الش��عر الجاهلي« أن 
مصطلحات القافية وال��روي التي جاءت 
على لس��ان الزوجة كفيلة بإس��قاط القصة 
روايًة وس��نًدا، ألهنا مصطلحات لم تظهر 
إال يف العص��ر األموي يف المائة الثانية عند 
رائ��د العروض ومكتش��فه ومقنّنِ��ه اإلمام 
الخلي��ل  فكي��ف يظه��ر المفع��ول 

قبل فاعله.

ملحظ توثيقي:

-  للتوس��ع يرجى النظر يف: المرأة يف الشعر 
الجاهلي للدكتور األديب أحمد الحويف.

-  المدخ��ل إلى دراس��ة التاري��خ واألدب 
للعالمة األدي��ب المؤرخ محمد نجيب 

البهبيتي.

باب امرؤ القيس هل هو يف النّار؟! نظرة 
على األحاديث الواردة يف ذلك وأبعادها:

ال يحدد مصير اإلنسان إال اهلل سبحانه، 
فبيده كل ش��يء وال ندري عل��ى أّي حال 
س��يختم للعبد، لكننا كما س��نرى بتفصيل 
بع��د قليل، بح��ول اهلل تعال��ى، أن الراجح 
أن امرأ القيس كان وثنيامس��رفا على نفسه 
بإغراقها يف الش��هوات، يس��ير معها حيث 
س��ارت ويدور معها حيث دارت، متهتِّكا 
خليع��ا ماجن��ا. إال أن ال��ذي يهمن��ا هنايف 
ه��ذا المق��ام هو تحقي��ق األحادي��ث التي 
تدور على األلسنة وتكتبها األقالم محتِّمة 
الناري��ة على الش��اعر، وبعضهم يتلّذذ مما 
ال علم له بسوقها تشفّيا يف شاعر كبير، فما 
درجة صحته��ا من ضعفها؟ وم��ا أبعادها 

األدبية والنقدية؟!
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بادئ األمر سنجد أن جميع األحاديث 
المتحدث��ة عن الش��اعر كلها تدور يف فلك 
الضعي��ف، وق��د تتبع��ت ه��ذه األحاديث 
المعتم��دة،  الحدي��ث  كت��ب  يف  كله��ا 
وس��أضعها بين يديك أيها القارئ الكريم 

مع تخريجها وبيان درجة الحديث:

-  حدي��ث: »ام��رؤ القي��س صاح��ب لواء 
الشعراء إلى النار يوم القيامة«.

-  رواه اب��ن حب��ان يف المجروحي��ن وفي��ه 
محمد ب��ن الضوء بن الصلص��ال، روى 
عن أبيه المناكير، ال يجوز االحتجاج به.

-  حدي��ث: »ام��رؤ القي��س صاح��ب لواء 
الشعراء إلى النار«.

-  أخرج��ه أحم��د يف »المس��ند« والب��زار 
يف »مجم��ع الزوائ��د« للهيثم��ي وحكم 
األلب��اين يف »السلس��لة الضعيف��ة« بأن��ه 
حديث منكر. وحكم شعيب األرنؤوط 
إس��ناده  ب��أن  المس��تدرك  تخري��ج  يف 

ضعيف جدا.

-  حدي��ث: »ام��رؤ القي��س صاح��ب لواء 
الش��عراء إلى النار ي��وم القيامة ألنه أّول 

من أحكم قوافيها«.

-  ُمنكر هبذا اإلس��ناد، وقد أخرجه أحمد يف 
مسنده والبّزار يف مجمع الزوائد للهيثمي.

-  وُرِوي أيضا بلفظ: »امرؤ القيس صاحب 
المتناهية«البن  »العلل  يف  وهو  ل��واء«. 

الجوزي ال يصح.

-  كم��ا ُرِوي بلف��ظ: »ام��رؤ القي��س قائ��د 
لواء الش��عراء إلى النار« أخرجه شعيب 
أع��الم  »س��ير  تخري��ج  يف  األرن��ؤوط 
هب��ي وفيه أب��و الجهم قال  النب��الء« للذَّ

عنه أبو زرعة الرازي واٍه.

فصل يف أبعاد األحاديث:

-  على الرغم من ضع��ف هذه األحاديث 
كما رأينا فقد اس��تنبط منه��ا اإلمام نجم 
الدي��ن الطويف يف »موائد الحيس« لطيفة 
نقدي��ة غميس��ة، وهي أن��ه م��ا دام ُحكَِم 
المرئ القيس بأخذ لواء الش��عراء فهذا 
دليل على تقّدمه ألنه ال يأخذ اللواء إال 

المتقّدم من الناس.

فصٌل يف بيان ما ُنس��ب إلى كونه حديثا 
يف الباب وإنما هو من كالم العلماء:

 يزع��م اإلم��ام الطُّ��ويف  أنَّ م��ن 
األحاديث المربَِزة لمكانة امرئ القيس يف 
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مسألة س��ماع قصيدة »قفا نبكي« حديث: 
»قاتله اهلل أّول من وقف واستوقف وبكى 
يف  والمن��زل  الحبي��ب  وذك��ر  واس��تبكى 

مِْصَراع واحد«.

البيان  أض���واء  إل��ق��اء  بعد  والحقيقة   
الكاشفة على الحديث أنه من كالم اإلمام 
أبي عمرو ابن العالء البِْصِرّي فيما نّبه إليه 
معتمدا  عليان  مصطفى  الدكتور  المحقق 

على مصدرين اثنين:

بن  محمد  علي  ألبي  المحاضرة«  -  »حلية 
الحسن بن المظفر الحاتمّي )ت 388ه�(.

-  و»إعجاز القرآن« للباقاّلينّ )ت 402ه�(.

 ملحظ تقويمّي معيارّي:

العالء  اب��ن  عمرو  أب��و  المقرئ  -  اإلم��ام 
البِْصِرّي، هو بكسر باء نسبته إلى الَبْصرة 
وكسر  المعروفة،  العراقية  المدينة 
وهو  األفصح،  هو  إليها  النسبة  يف  الباء 
مذهب شيخنا اإلمام موالي أحمد أبي 
  العصر  سيبويه  المحرز  عبيدة 
وأرضاه؛ وعّلته يف ذلك بارك اهلل لنا فيه 
أن فتح باء النسبة إلى الَبصرة يدل على 
النسبة إلى الحجارة البيضاء التي تسمى 

»الَبْصر  اللسان:  يف  جاء  بالَبصرة.  لغًة 
األبيض  وال��َب��ْص��َرةال��َح��َج��ر  وال��بِ��ْص��ر 
سّميت  وبه  الجوهري  وقال  ْخو..  الرِّ
اللَّبس يف من فتح  يقع  البصرة«. لذلك 
الَبْصَرة:  من  َأهو  للَبصرة،  النِّسبة  باء 
للمدينة؟!  النسبة  أو  األبيض  الَحجر 
لذلك اختار شيخنا حفظه اهلل لغة الكسر 
اختيار  وهو  َوه��م،  أو  َلبس  لكل  رفًعا 

طّيبيحرتم مقاصد اللغة وأبعادها. 

الشرائع  يف  القيسية  المقامات  يف  باب 
الدينية بين المزدكية والوثنية وغيرها:

فصل يف تحقيق ديانة امرئ القيس: 

الديني  الحقل  الباحثين يف  بعض  يرى 
المسيح  دي��ن  على  ك��ان  القيس  ام��رأ  أن 
الشيخ  به  نادى  أمر  وهو   ،
وداف���ع  شيخو  ل��وي��س  األب  ال��ل��غ��وي 
»شعراء  عن  فيكتابه  وبقّوة  بصالبة  عنه 
المسيح  دين  على  كانوا  الذين  الجاهلية 
اليمنية  كِندة  أن  مستدال   ،»

كانت تدين هبذا الدين.

ذلك وهو  رأى خالف  من  منهم  لكن 
أنه كان وثنيا كما يف رأي الشاعر عز الدين 
المناصرة، إاّل أّن وثنيته لم تكن مكشوفة 
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ظاهرة. وبعض الَكَتَبة الَبَحَثة يرى أنه كان 
الذي  الفارسي«  دين »مزدك  مزدكيا على 
األخالقي  االن��ح��الل  يف  ال��ف��رس  أغ��رق 

لوكي. والظُّلم السُّ

ملحظ توثيقي:

-  ليراجع هنا: الملل والنحل للشهرستاين.

-  وتاريخ الطَّربي.

ففيه   )15( ال��ع��دد  المقتبس  -  ومجلة 
العالمة  على  ال��رد  يف  رصينة  مناقشة 
فيما  شيخو  ل��وي��س  األب  ال��ل��غ��وي 
والرباهين  القاطعة  بالدالئل  إليه  ذهب 

الساطعة.

-  امرؤ القيس.. ليس امرأ القيس، للشاعر 
الباحث عز الدين المناصرة.

أو  الدينية،  المقامات  طرائف  يف  باب 
ماذا لو أسلم أصحاب المعّلقات؟! 

الزجاجي  إسحاق  أبو  اإلمام  تحّدث   
عليه  وقفت  فيما  الصغرى«  »أماليه  يف 
الجاهلية،  ع��رب  يف  كانت  الحنيفية  أن 
نابذا  يكون  أن  هبا  اتسم  فيمن  ويشرتط 
الخمر  شرب  عن  راغبا  األصنام  لعبادة 

متطهرا طائفابالبيت.

 ه��ذه ال��ش��روط ال��ذي ذك��ره��ا اإلم��ام 
يف  الشعراء  بعض  سمة  نجدها  الزجاجي 
الجاهلية قبل أن يسلموا كالنابغة الجعدي 
ابتعاده  عنه  ُأثِ��ر  يسلم  أن  فقبل   ،
الخمر  ال��ك��ام��ل ع��ن األص��ن��ام وش���رب 

والميتة.

شعراء  جميع  أن  عليه  المجمع  أن  إال 
المعلقات يف الجاهلية لم يكونوا مسلمين 
بن  لبيد  سوى  باالتفاق  منهم  يسلم  ولم 
ربيعة ، مع اختالف يف أمر أعشى 
مات  أنه  والراجح  قيس،  بن  ميمون  بكر 
على غير دين اإلسالم يف القصة المعروفة.

لكن الطريف يف األمر أن من الدارسين 
حال  معرفة  الفنّيإلى  الشوق  حمله  من 
يف  بات  الُمذهَّ شعراء  من  الفحول  هؤالء 
معلقاهتم  ستكون  كيف  إسالمهم  ح��ال 

بطابعها اإليماين؟! 

نجد الجواب عن هذا السؤااللعجيب 
ال��ب��اب  ك��ت��اب ط��ري��ف يف  ال��غ��ري��ب يف 
حيث    العظم«  »يوسف  لألستاذ 
أسلمت  »ل��و  بعنوان:  وه��و  ديوانه  أّل��ف 
المعلقات:نظرات يف المعلقات الجاهلية 

ومعارضتها بسبع إسالميات«.
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فص��ل يف المعلقة المس��لمة، أو ماذا لو 
كان عمرو بن ُكْلُثوم التَّْغِلبِّي مسلًما؟!! 

تخّي��ل الش��اعر العظيم يوس��ف العظم 
بِمخياله األدبي الُمرَهف ماذا لو كان عمرو 
دا، فبدل أن  بن ُكلثوم التغلبّي مس��لما موحِّ
يقول مفتخرا بخمرياته وغزواته الفروسية:

أال ُهبِّ��ي بصحنِ��ك فاْصَبِحينَ��ا
األندرين��ا خم��ور  تبق��ي  وال 

فيه��ا الُح��صَّ  كأنَّ  ُمَشْعَش��َعًة 
إذا م��ا الم��اُء َخالَطه��ا َس��ِخينَا

علين��ا تعج��ل  ف��ال  هن��د  أب��ا   
الَيقين��ا ُنَخبِّ��ْرَك  وأْنظرن��ا 

بيًض��ا اَي��اِت  الرَّ ن��ورُد  بأّن��ا   
وُنْصدره��نُّ ُحْم��ًرا ق��د َرِوينَ��ا

مسلما  كونه  ح��ال  يف  معلقته  سينظم 
على الشكل التالي:

نبِّهينا ب���ربِّ���ِك  ُه���ّب���ي  َأال   
َفنُ��وُر الفج��ر َأوَش��ك أن َيبِينَ��ا

 لِنَْس��ُجَد للُمَهيِم��ِن يف ُخُش��وٍع
الَجنِينَ��ا َفَط��ر  ��ِذي  لِلَّ َونْرَك��َع 

 َأَخ��ا األوث��ان اَل تعج��ل َعَلينَ��ا
الَماِرقينَ��ا لِ��واَء  تحم��ل  َواَل 

 لع��لَّ اهللَ َيْش��َرُح ِمنْ��َك َص��ْدًرا
الِِحينَ��ا َفتمِض��ي يف ُدروِب الصَّ

لو  ماذا  أو  المسلمة،  الُمعلَّقة  يف  فصل 
كان امرؤ القيس مسلما؟! 

شاعرنا  معارضا  صاحبنا  ق��ال  م��اذا   
يقول  التي  معلقته  يف  القيس  امرأ  الفحل 

فيها:
ِقفا َنبِك ِمن ِذكرى َحبيٍب َوَمنِزِل

بِِسقِط الِلوى َبيَن الَدخوِل َفَحوَمِل
َفتوِضَح َفالِمقراِة َلم َيعُف َرسُمها

لِما َنَس��َجتها ِمن َجنوٍب َوَشمَأِل
َت��رى َبَع��َر اآلراِم يف َعَرصاتِه��ا

ُفلُف��ِل َح��بُّ  ��ُه  َكَأنَّ َوقيعانِه��ا 
لوا َكَأّن��ي َغ��داَة الَبيِن َي��وَم َتَحمَّ

َلدى َسُمراِت الَحيِّ ناِقُف َحنَظِل

هاكم المعلقة القيسّية المسلمة فلنستمْع 
جميعا:

َر من َعِل ِقَف��ا نبِك من ِذْكرٍ َتَح��دَّ
وَقْوٍل م��ن الّرحمن والَحقُّ ُمنَْزِل

يرِقُّ ب��ه قلبي وتس��ُمو َخَواطري
وَتصُفو به نفسي َوينَْفكُّ ُمْعَضِلي

كت��اٌب م��ن األح��كام والبِ��ّر آُيُه
وَفْيٌض من اإللهاِم والنُوِر َينَْجِلي

تَساَمى بنا يف مْوَكِب المجِد والُعلى
وَأرَسى لنا ُرْكنًا ِمَن الُحْكِم َفْيَصِل
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َيتِيُه على األكواِن َقوالً وحكمًة
وُيحيِي لن��ا اآلمال َغْي��َر ُمَخّذِل

كت��اٌب ودس��توٌر وِش��ْرَعُة ُأّم��ٍة
ونوٌر من اإليماِن والمنطِق الَجِلي

باب يف تحقيق األلقاب القيسية وتدقيقها:

ُش��ِهر ام��رؤ القي��س بلقبي��ن ش��هيرين 
يحفظهم��ا الصغير قبل الكبي��ر وهما »ذو 
ي��ل« فما تحقيق  لِّ الق��روح« و»الملك الضِّ

ُكلٍّ منهما؟

 ذو الق��روح: أي صاح��ب الجراح التي 
خلَّفته��ا الُحلَّة المس��مومة التي أرس��لها له 
القيصر الروماين »ُيوْسَتنَْياُنوس« انتقاما منه 
بعد أن بلغه أمر عالقته بابنته األميرة ليموت 
��را بقروحه، وقد  س��نة )560 للميالد( متأثِّ
روي غير ذلك بش��أن مقتله وهذه أش��هُرها 

وأرجُحها.

 ملحظ توثيقي:

العي��ون«  »س��رح  ينظ��ر:  للتوّس��ع   -
و»األغاين« و»الُموّشح« وكل كتب األدب 

الجاهلي القديمة.

يل لكثرة  لِّيل على وزان فِعِّ المل��ك الضِّ
ضالل��ه وفج��وره ووثنّيت��ه وإس��رافه على 

ًة وتش��بيًبا بالنس��اء، حتى  نفس��ه خمًرا ولذَّ
إن أب��اه ط��رده م��ن البي��ت وآل��ى أال يعود 
إلي��ه، ومع ذل��ك أكمل طريق��ه المنحرف 
وانص��رف إلى الفس��ق والمجون ومعاقرة 

الُمداَمة.

فصل: رأي آخر لش��يخ العربية وإمامها 
أبي فهر:

ي��رى ش��يخنا اإلم��ام أبو فه��ر محمود 
محمد شاكر  يف حاشية من حواشيه 
عل��ى تحقيق كتاب«فحول الش��عراء البن 
س��اّلم الُجَمِح��ي« أنه لّقب أيض��ا بالملك 
باعي  الُمَضلََّل -اسم مفعول من الفعل الرُّ
َضلَّل- وه��و الذي ال يوف��ق ألّي خيرلما 
كان من حيرت��ه يف الثأر ألبيه وطلب ملكه 

وإخفاقه بعد الجهد.

ملحظ توثيقي:

- ُيرج��ى للتوس��ع النظ��ر يف حواش��ي 
تحقي��ق الدكت��ور مصطفى علي��ان لموائد 

الحيس.

 أّم��ا ع��ن كونه ُوِص��ف بالمل��ك فألّنه 
َوِرث الملك عن أبيه الذي كان ملكا على 
بني أس��د؛ حيث نش��أ يف بيت ملك واسع 
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الجاه يف نجد وسط قوم عدنانيين، وعندما 
قتل بنو أسد أباه ثارت نفسه وفارت وأزال 
عنه لباس الخالعة طلبا للثأر وقال مقولته 
النّي��رات  القيس��ية الت��ي ص��ارت مس��يرة 
ومضرب األمث��ال: »... اَل َصْح��َو، اليوَم 

َخْمٌر َوَغًدا َأْمٌر«.

 ملحظ توثيقي:

المثل  للميداين  انظر مجمع األمثال   -
رقم: 4684.

باب الشاعر بين المقامات الشعرية:

ال��ق��ي��س عند  ام���رئ  م��ق��ام  ف��ص��ل يف 
لبيد  المخضرم  الشاعر  الجليل  الصحابي 

بن ربيعة صاحب المعلقة:

»موائد  ككتاب  األدب  كتب  لنا  تنقل 
الحيس« للطوفيو«طبقات فحول الّشعراء« 
ُقَتْيبة  البن  والّشعراء«  و»الّشعر  للجمحي 
 يف امرئ القيس ُتظهر  شهادة لبيد 
قلب  يف  الشاعر  لهذا  الكبيرة  المكانة 
قال:  الناس  أشعر  عن  ُسئِل  فعندما  لبيد، 
لِّيل-ويقصد به امرأ القيس-  »الملك الضِّ
ثّم  طرفة-  به  -ويقصد  الَقتِيل  الّشاب  ثّم 

الشيخ أبو َعِقيل« ويقصد به نفسه.

فصل يف مقام امرئ القيس عند الّشاعر 
المعروف  صعصعة  بن  همام  بن  غالب 

بالفرزدق األموي:

ذكر  بشاعريته  الفرزدق  افتخر  عندما 
ًة من ِجلَّة كبار الشعراء الذين يفخر أهنم  ُثلَّ

وهبوه الشعر وورثه عنهم فقال:
َوَهَب الَقَصائَِد لِي النََّوابُِغ إْذ َمَضْوا

َوأبو َيِزيَد وُذو الُقُروِح َوجْرَوُل 

إضاءة أدبية:

الشاعر  ي��زي��د«  و»أب���و  بقوله  -  يقصد 
أو  ْعِدي  السَّ الُمَخبَّل  الفحل  المخضرم 

القريعي من قبيلة أنف الناقة.

امرئ  شاعرنا  لقب  هو  القروح«  -  و»ذو 
القيس كما مرَّ معنا.

َجْرَوُل  واسمه  الحطيئة  هو  -  و»َج��ْرَول« 
بن َأْوس أبو ُمَلْيَكة الشاعر الُمَخْضَرم.

على  المهدّية  االستدراكات  يف  فصل 
اح القصائد الفرزدقّية  شرَّ

للبح��ث  واحرتام��ا  العلمي��ة  لألمان��ة 
األكاديمي نطرح س��ؤاال إشكاليا كالتالي: 
ما المقصود بالنوابغ حقيقًة؟! هل النوابغ 
ه��م الثالث��ي المع��روف ل��دى القاص��ي 
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والداين ال��ذي جرى هبم القل��م األدبي يف 
ش��رح البيت وهم: النّابغة ِزياد بن معاوية 
الذبي��اين الجاهلي،والنابغة َحبَّان بن قيس 
الَجعدي المخضرم ، والنّابغة عبد 
��ْيَبانِي األموي؟ أم أن  اهلل بن المخارق الشَّ
بوا هبذا اللَّقب  هناك شعراَء نوابَغ آخرين لقِّ
وأغفلتهميراعة ُشّراح ديوان الشاعر الذي 

قد يكون قصدهم من باب َخِفّي.

الحقيق��ة أن م��ن ذهب من الدارس��ين 
والناقدي��ن، وهم كثر، إل��ى أن النوابغ هم 
الثالثة المذكورة أس��ماؤهم آنفا فقط فقد 
ظلم النوابغ الذي يصل عددهم إلى ثمانية 
أو عشرة نوابغ، أغلبهم شعراء متمكنون، 
منه��م م��ن ع��اش يف الجاهلي��ة ومنهم من 
ع��اش يف ص��در اإلس��الم، وق��د جمعهم 
األستاذ حسن الس��ندوبي مشكورا مقتفيا 
آثاره��م يف كتاب��ه البات��ع المفي��د: »أخبار 
وص��در  الجاهلي��ة  يف  وآثاره��م  النواب��غ 
اإلس��الم«، ونس��تدرك عل��ى األس��تاذ أن 
ول��ة األموية  منه��م من ع��اش يف ظ��لِّ الدَّ
كالنابغة الشيباين، وسنقصر الحديث فقط 
عل��ى ذكر تمام الثمانية م��ن الثالِث األَُول 

وهم خمٌس كالتالي:

النابغ��ة الَحاِرثِي وهو يزيد بن أبان قال 
عنه اآلمدي شاعر محسن.

النابغة الُع��ْدَواين من بني وابش بن زيد 
بن عدوان.

النابغ��ة الُعْدَوانِ��ي من َيْرُب��وع بن لقيط 
ينتهي نسبه إلى مس��عد ذبيان ولذا يقال له 

النابغة.

ْبَيانِي وهو غير النابغة الذبياين  النابغةالذُّ
زي��اد بن معاوية صاحب المعلقة ويقال له 

أيضا نابغة بني قتال.

والنابغ��ة الَغنَ��ِوي ب��ن ألي ب��ن مطي��ع 
ينتهي نسبه إلى غني.

ب��ن  الح��ارث  ه��و  التَّْغلِبِ��ي  والنابغ��ة 
عدوانينتهي نسبه إلى غنم بن تغلب.

ملحظ توثيقي:

-  للتوس��ع فلينظ��ر: ديوان ام��رئ القيس، 
أخب��ار المراقس��ة وأش��عارهم وأخب��ار 
النواب��غ وأخباره��م يف الجاهلية وصدر 
قها:  اإلس��الم. جمعها وق��ّدم له��ا وحقَّ
حس��ن الس��ندوبي. راجعها وش��رحها: 

أسامة صالح الّدين منيمنة.
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باب يف المقامات القيسّية يف الكتابات 
األدبية والنقدية 

من أوائل دهاقنة العلموأساطينه الذين 
اهتّموا بش��عر امرئ القيس ش��رحا ونقدا 
وتنقي��دا واس��تكناها لَِغ��ْور بدي��ع فرائده 
والوقوف على رفيع شرائده اإلمام الكبير 
األصول��ي الفقيه المفس��ر نج��م العلماء 
ومجرة المحققين نجم الدين سليمان بن 
عبد القوي بن عبد الكريم الطويف الحنبلي 

رضي اهلل عنه وأرضاه )ت 716ه�(.

فص��ل ع��ن »موائ��د الَحْي��س يف فوائد 
امرئ الَقْيس«:

هذا الكتاب البديع الصنع العميق الغور 
ُيعترب من أهّم وأجّل المصادرالنقدية التي 
وصلتن��ا عن الطويف اإلم��ام حول جمالية 

شعر امرئ القيس صاحب المعلقة.

والق��ارئ لمقدمة هذا الناق��د الِفَطْحل 
يف كتاب��ه يجد مدى إعجابه الكبير الكامل 
بامرئ القيس، ليس ألنه شاعر فحل وإمام 
يف بابه فقط، وإنما ألن إعجابه به ورثه من 
إعجاب س��ّيد البلغاء يف زمانه اإلمام علي 

بن أبي طالب  بذي القروح.

وأرجع ش��خصيا هذاإلى حبه الشديد 
تُّهم  ة العلوية حتى إّنه  دَّ آلل البيت وللسُّ
بالتش��ّيع كما هو معلوم عن��د من ترجمه 
أو كت��ب عن��ه وعلى رأس��هم محقق هذا 
الكتاب »الدكتور مصطفى علّيان« الذي 
أتقن تحقيق الكتاب وتدقيقه على منهج 
علم��ّي أكاديم��ّي رزين ومتين ومناقش��ة 
ة  فك��ر وف��ّن اإلم��ام الط��ويف ح��ذو الُقذَّ

بالقّذة.

لقد ألق��ى الط��ويف العاّلم��ة األضواء 
النّقدية الكاش��فة لمكامن حس��ن الملك 
ليل يف تصاويره الش��اعرة وإبداعاته  الضِّ
م��ن  أول  الش��اعر  كان  ولئ��ن  الن��ادرة، 
وقف واس��توقف فق��د كان الطويف أيضا 
أبي��ات  عن��د  كثي��را  الق��ارئ  يس��توقف 
المعلقة المجيدة مربزا عبقرية الشاعر يف 
ابتكار المعاين عن طري��ق النظرة النقدية 
الفاحص��ة ت��ارة، والتحليل ت��ارة أخرى 
والبحث عن متش��ابه األبي��ات فيما بينها 
تارة أخرى. أما منهج الموازنة فقد رغب 
عن��ه الطويف ألنه ال يع��دل بامرئ القيس 
أح��دا من الش��عراء كما ق��ال المحقق يف 

مقدمة تحقيقه.
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باإلج��الل  الكب��ار  وق��وف  يف  فص��ل 
واالنبهار لبيت قيسّي لنظم مثله عصّي:

اإلمام األصولي الناقد الطويف وعالمتا 
األندل��س أب��و العب��اس أحم��د ب��ن عب��د 
المؤم��ن الشريش��ي وناق��د األندل��س ابن 

سعيد المغربي نموذجا:

كأّن قلوَب الطَّْيرِ َرْطًبا ويابًسا
َلَدى َوْكرِها الُعنَّاُب َوالَحَشُف الَبالِي

ه��ذا البي��ت الفري��د اليتيم بحثن��ا جهد 
الحريص عن أخ له بين عشرات الدواوين 
فل��م نجد له مثيال. فق��د اعتربه العالمة ابن 
سعيد المغربي من األشعار »الُمْرقَِصات«، 
ودرج��ة »المرقص��ات« عن��د ه��ذا الناق��د 
الخبير هي أرقى وأس��مى درجات الجودة 
الش��عرية، وجع��ل البي��ت المقتط��ف م��ن 

مطلع قصيدته الفريدة التي يقول فيها:

م��ة عن  أّوَل ُمرقص��ات الش��اعر الُمقدَّ
ل ما  مرقصات معلقته الش��هيرة، وق��ال أوَّ
يا: »من محاسن  قال يف حقه مدّبجا وموشِّ
ش��عراء الجاهلية وإماُمهم وحامُل لوائهم 

امرؤ القيس«.

كم��ا أّن الطويف  اعترب هذا البيت 
بالّذات من فريد وبديع الشعر العربي.

أما اإلمام الشريشي شارح مقامات أبي 
محمد القاس��م بن علّي الحريري فاعتربه 
��ام القريض بعد امرئ القيس،  إعجازا لنُظَّ
وس��اق قصة إمام الشعراء الُمحدثين بشار 
ب��ن برد مع البيت حيث أتعب فكرهفي أن 

يأيت بمثله فكبا َجواده وخبا ِزناده.

م��رأ  وم��ن أس��رار جمالي��ة البي��ت أن 
القيس الشاعر يشبه شيئين بشيئن يف تشبيه 
واح��د ب��ارع البالغة قلم��ا يص��ل اإلبداُع 

البشري لمرتبته.

ملحظ توثيقي:
-  فلينظ��ر: موائد الحي��س يف فوائد امرئ 
القيس لإلمام نجم الدين الطويف تحقيق 

الدكتورمصطفى عليان.
-  ش��رح مقام��ات الحريري لإلم��ام ألبي 
محم��د  تحقي��ق  الشريش��ي  العب��اس 

إبراهيم أبو الفضل.
-  الُمْرقَِص��ات الُمْطِرَب��ات للعاّلمة النّاقد 
ابن س��عيد المغرب��ي، تحقي��ق الدكتور 
عبد الحميد هنداوي واألس��تاذ إبراهيم 

أبو الفضل.
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باب يف موضوع: ام��رؤ القيس الجنّّي، 
هاجُس ِشعر أم هاجُس َمدح:

خ أه��ل األدب لظاه��رة الهواج��س  ي��ؤرِّ
الت��ي ظه��رت يف الجاهلي��ة وع��زوا أمره��ا 
لمخلوقات نارية اسمها الجن، فلكل شاعر 
ناب��غ يف نظ��م القري��ض هاجُس��ه م��ن الجّن 
يقول الش��عر على لس��انه، وجعل��وا لهؤالء 
الج��ن موضعا يؤوب��ون إليه وفيه مس��كنهم 
وقطينهم يسمى »وادي عبقر«. وقد اختلف 
خون بصدده، أيوجد يف الحجاز قرب  المؤرِّ
مك��ة المكرم��ة أم يف اليم��ن؟! إال أن ه��ذا 
الم��كان العجيب مازال إل��ى عصرنا محط 
إلهام ش��عراء يف الكتابة الش��عرية، فأميرهم 
»أحمد ش��وقي« وّظف اس��م وادي عبقر يف 
أبيات له يف »مس��رحية قي��س وليلى«، وكذا 
الش��اعر الكبير »ش��فيق المعلوف«، الشاعر 
المهج��ري أخو الش��اعر المع��روف فوزي 
المعلوف الذي يعترب من مؤسسي »الُعْصَبة 
األَْنَدُلِسّية« بالربازيل، أسمى ديوانه: »َعْبَقر« 

على اسم هذا الوادي العجيب الغريب.

هذا الوادي على ش��هرته فق��د اْخُتلِف 
بشأنه ُجْغَرافِيًّا، فانتقلت عدوى االختالف 
إل��ى ح��ّد اإلبط��ال أصال��ًة بش��أن تواجد 

هواجَس جنيٍَّة حقيقيٍة تبس��ط زرابي النَّظم 
��ى هبا  العبقري على مِْقَوِل الش��اعر فيتوشَّ

قصيُده.

يف هذا الباب يقول األعشى مرجعا سر 
نبوغه لهاجس��ه من الجن واسمه »مسحل 

السكران بن جندل أو مسحل بن أثاثة«: 

فما كنُت ذا ِشعر ولكن حسبَتني
إذا )ِمْسَحٌل( ُيسدي لَي القوَل َأْنطُِق

َش��ريكاِن فيم��ا بيننا من َه��واَدٍة
��ُق موفَّ وِج��نُّ  إنس��يٌّ  َصِفّي��اِن: 

يق��وُل ف��ال َأْعَي��ا بش��يٍء يقوُله
كف��اينَ ال َأْعَي��ا وال ه��و َأْخ��َرُق

 وقال آخر:

الس��نِّ صغي��ر  كن��ُت  وإْن  إين 
ُن���ب���وٌّ ع��نّ��ي وك����ان يف ال��ع��ي��ن 

ف����إّن ش��ي��ط��اين أم���ي���ُر ال��ج��نِّ

��عر كل ف��نِّ يذه��ُب ب��ي يف الشِّ

فص��ل يف رواي��ة الجاح��ظ ومقاصدها 
الداللّية والفنّية:

يقول شاعر تغلب وفارسها:

ت كاَِلُب الح��يِّ ِمنَّ��ا وق��د َه��رَّ
َيِلينَا َم���ْن  َق���َت���اَدَة  ْب��نَ��ا  وش��ذَّ
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كتابه  يف  ال��ب��ي��ت  ي����روي  ال���َج���اِح���ُظ 
»الحيوان« كالّتالي:

ت كاَِلُب الج��نِّ ِمنَّ��ا وق��د َه��رَّ
َيِلينَا َم���ْن  َق���َت���اَدَة  ْب��نَ��ا  وش��ذَّ

فق��د أس��مى ه��ذه الهواجس الش��عرية 
بالكالب، وهو ال يقصد يف نظرنا بالكالب 
هنا الكلب المع��روف بنباحه، إنما يقصد 
هبا األس��ود ألن من أسماء األسد الَكْلب. 
ج��اء يف لس��ان العرب:الكل��ب ُكلُّ َس��ُبٍع 
َأن  تخ��اُف  »َأَم��ا  الحدي��ث:  ويف  َعُق��وٍر. 
يْأُكَلَك َكْلُب الّلِه؟ فجاَء األَسُد ليالً فاْقَتَلَع 
هاَمَته من بي��ن َأصحابه«. وقد جعله أيضا 

صاحب القاموس من أسماء األسد.

أما عن الفعل المضّعف الثالثي الالزم 
��ا بالفصيل��ة  َه��ّر يف البي��ت وإن كان خاصًّ
ت يف  الكلبي��ة، يق��ال َه��ّر الكل��ب إذا صوَّ
��ر ع��ن أنياب��ه. فإّن��ه بع��د أن  ص��دره وكشَّ
تأّملنا أس��رَة هذا الفعل اش��تقاقا وجدنا أّن 
»الَهْرَهَرة« هي صوت جري األسد كما يف 
اللس��ان،والُهّر بضّم الهاء األسد، فهو من 

ابق. د احتمال تأويلنا السَّ كِّ أسمائه مما ُيؤَّ

وهب��ذا نكون ق��د خالفنا ش��ّراح الديوان 
لنؤك��د أن معن��ى البي��ت برواي��ة الجاح��ظ 

يمك��ن تفس��يره بك��ون أن الش��اعر يفخ��ر 
بش��اعريته الفّذة التي اهت��زت لها هواجُس 
الج��ن، مل��وك القافي��ة، مرعوب��ًة ُمص��ِدَرًة 
صوَت هروبِها من الشاعر وشاعريته صوتا 
يش��به إلى معنى قريب »الَهْرَه��َرة« كما بيَّنَّا. 
وهذا يعني من جهة أخرى فرار من يملكون 

نواصي القوايف أمام فحولة الشاعر.

، أس��ماٌء أم  فص��ل يف هواج��س الج��نِّ
أمداٌح؟ 

يذك��ر أب��و زي��د القرش��ي يف »جمه��رة 
أش��عار الع��رب« جملة من أس��ماء هؤالء 
الهواجس الشيطانية التي تدّل يف معانيها، 
بع��د أن س��لَّطنا عليه��ا األض��واء البياني��ة 
الكاش��فة، مِْدَح��ة خفيَّة ُعِرَف هبا الش��اعر 

وُأثَِرت عنه:

فش��يطان النّابغة هو »اله��ادر بن ماهر«، 
والَه��اِدر: صف��ة ت��دور يف فل��ك الجم��ال 
والق��وة والرفع��ة. والهديُر: صوت األس��د 
وص��وت الحم��ام يف حناجره��ا وص��وت 
الفحل، وُيق��ال صوٌت ه��ّدار أي ُمَجْلِجل 
ق��وّي. وكلها مع��ان، كما يالح��ظ القارئ 
الكريم، ُتَتْرِجُم مكانة وقّوة النابغة الشعرية 
وما عرف عنه من جزالٍة يف النظم كاألس��د 
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كالفح��ل  التصوي��ر  وفحول��ٍةيف  الزائ��ر، 
األلف��اظ  اس��تعمال  يف  وِرق��ة  الِمعط��اء، 
كص��وت هدير الحمام الُمبك��ي. فكّلها إذًا 
صفات تنمُّ عن مهارة راقية يف تمّلك أدوات 
النظم والُمْكنَ��ة الفائقة يف صوغ العبارات، 
مم��ا حذا بالعرب أن يختاروا اس��م الماهر 
بأبعاده الفنية أبا للهادر، وكلها معاٍن تصّب 

يف قّوة الشاعر وتمّكنه يف النّظم.

الش��يء نفس��ه مع هاجس ش��اعرنا قيد 
التحليل والدراس��ة، فهاجسه يرتجم مدى 
قوة ألفاظه وجزالته��ا ودقةكلماهتوعمقها 
الدالل��ي والفن��ي، وك��ذا ق��وة مالحظت��ه 
التصويرّية. الش��يء الذي دف��ع العرب أن 
تختار لش��يطانه اس��ما يتواَءُم وه��ذه القيَم 
الشعرية وأبعادها وهو »الفظ بن الحظ«.

هذا الملحظ البياين النّقدي من العرب 
الش��يطان  بي��ن  تمييزه��م  أيض��ا يف  ظه��ر 
ديء؛ فالش��يطان  الُمجي��د والش��يطان ال��رَّ
الُمجيد الذي يبلغ معه الش��اعر حد النبوغ 
الش��عري والفحول��ة يس��مونه »الهوب��ر«، 
ولهذا االس��م أبعاٌد تداولّي��ة عندهم تدور 
يف فل��ك الخي��ر الكثير والجم��ال والقوة. 
ف�»الَهْوَب��ر واألَْوَب��ُر« كماجاء يف اللس��ان: 
»اإلبل الكثيرة الوبر«، والهوبر الفهد وهو 

ْوَس��ن. وكله��ا مع��ان تصبُّ يف  أيًض��ا السَّ
جمالي��ة وقوة وفحولة الش��اعر »الُمَهْوَبر« 

إن صحَّ التعبير بذلك.

وأما الثاين ممن هو دون األول فيسّمونه 
»بالَهْوَج��ل«، وهو اس��م ي��دور يف فلكيات 
الِخّس��ة والَوضاعة. فالَهْوَج��ل هو الرجل 
األحمق المجنون كما يف اللسان، والَهْوَجل 
أيض��ا األرض ال نب��ات فيه��ا، والفعل منه 
ج��َل وبالرجِل أي  ��ل، يقال هّجلَت الرَّ َهجَّ
أس��معَته القبيح وهجوَته، وهّجلِت المرأة 

الرجَل أدارت عينها لتغمزه.

وكما ه��و مالحظ من مادت��ه فهو مدار 
تس��ميتهم  س��ر  وه��ذا  وخس��ة،  ش��ر  كل 

لشيطان الرداءة هبذا االسم خاصة. 

فصل يف الج��نُّ تعت��رف بفحولة امرئ 
القيس وتقّدِمه على سائر الشعراء:

يف رواي��ٍة ألب��ي زي��د يف جمهرته يس��وق 
قص��ًة تلخيُصه��ا أن أحَدهم التق��ى بجنيٍّ يف 
الطري��ق فس��أله عن أش��عر الع��رب، فقال له 
ه��اذر -وهو هاج��س النابغة كما م��ّر- وقد 
ورد اسمه بالذال المعجمة هنا، حيث يقول:

َذهب ابن ُحْجرٍ بالقريِض وَقْولِِه
ولق��د أج��اَد فم��ا يع��اب زي��اد
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فسأله عن هاذر من يكون؟! فأجابه إنه 
صاحب زياد الذبياين يعني به النابغة.

وه��ذا عل��ى ف��رض صح��ة الرواية من 
ليل يربز بقوة مكانة  عدمها فإن َمَس��اق الدَّ
ام��رئ القي��س التي فرض��ت على هاجس 
قه عل��ى صاحبه،  النابغ��ة أن يع��رتف بتفوُّ
وه��ذه قم��ة يف الموضوعي��ة الت��ي ق��د ال 
نجده��ا يف بعض النََّق��َدة والَكَتَبة اليوم، ها 
نحن ق��د وجدناه��ا عند بع��ض الِجنَّة من 

رواة األشعار.

ملحظ توثيقي:

-  ينظ��ر: دي��وان عمرو ب��ن ُكلث��وم صنعة 
الدكتور علي أبو زيد.

-  كتاب الحي��وان للجاح��ظ بتحقيق عبد 
السالم هارون.

-  كتاب جمهرة أشعار العرب يف الجاهلية 
واإلس��الم، ألب��ي زي��د محمد ب��ن أبي 

الخّطاب الُقرشي.

ب��اب يف المعّلق��ة القيس��ية والمتش��ابه 
الداخلي:

 أّول م��ن نّب��ه لمتش��ابه المعلق��ة، فيما 
نعلم،العالم��ة اإلم��ام نجم الدي��ن الطُّويف 

يف كتابه الس��الف الذكر »موائد الحيس يف 
فوائد امرئ القيس«.

 فمن متش��اهبها ما أنش��ده ام��رؤ القيس 
يف مواضع له ش��عرية ق��د تغفل عن عقول 
بع��ض الباحثي��ن أو الناهبي��ن م��ن طلبتنا، 
كقوله يف البيت الشهير من المعّلقة يصف 

فرسه:

ِمَك��رٍّ ِمَف��رٍّ ُمْقبِ��ٍل ُمْدبِ��رٍ َمًعا

ْيُل ِمْن َعِل كُجلموِد َصخرٍ َحطَُّه السَّ

شبيهه يف نظمه من قصيدة له نونية على 
نف��س البحر يق��ول يف أحد أبياهت��ا واصفا 

فرسه:

ِمَخشٍّ ِمَج��شٍّ ُمْقب��ل ُمْدبِرٍ مًعا
��ِب الَعَدَواِن َكَتْي��ِس ظَِب��اِء الُحلَّ

 إضاءة لغوية:

: الفرس المقّدم. مَِخشٍّ

ة. : الفرس الذي يف صوته َبحَّ مَِجشٍّ

ويف باك��ورة قصي��دة ل��ه تش��به مطل��ع 
المعّلقة يقول:

ِقفا َنْبِك من ِذْكَرى َحبِيٍب وِعْرَفاِن
َوَرْس��ٍم َعَف��ْت آياُته ُمن��ُذ أْزَماِن
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باب يف عالمية المعلقة وشهرتها ومدى 
اهتمام المغاربة بها:

فص��ل مدخل��ّي يف تمّك��ن المغاربة من 
ناصية علوم اللغة واهتمامهم بها:

 من أبدع م��ا وصلنا يف هتّم��م المغاربة 
الحميم��ي  والتعّل��ق  اللغ��وي  بال��درس 
بإشكاالته وقضاياه ما رواه صاحب »الذيل 
والّتكمل��ة« بش��أن زي��ارة العالم��ة اإلمام 
»أبي علي الش��لوبين« لمراك��ش ودخوله 
لمسجد باب دكالة العريق وسماعه الطلبة 
يدندنون ح��ول قواعد اللغ��ة وأصولها ما 
جعل��ه مندهش��ا محبِّذا الدخول إل��ى ُبْهَرة 
الحلقة، حتى إذا جاء »الش��يخ أبو موس��ى 
الجزولي المغربي األمازيغي تلميذ اإلمام 
ابن بّري المصري« أنصتوا له فسمع اإلمام 
األندلس��ي ما ال قبل له به.وقال: »إذا كان 
مثل ه��ذا الموضع الخام��ل الذي يكاد ال 
يؤبه له، وال يعد م��ن كبار مجالس العلم، 
لكونه يف أخريات البلد، ينتصب للتدريس 
فيه مثل هذا الرببري البعيد يف بادي الرأي 
عن التكلم فضال عن مثل هذا االس��تبحار 
يف النحو، فما الظن بالمجالس المحتفلة، 
والمس��اجد المش��هورة الت��ي يعتن��ى هب��ا 

فيه��ا  ويعظ��م  األم��ر،  والة  وبمدرس��يها 
الحف��ل، ويجتمع إليها أكاب��ر طلبة العلم، 
هذا بلد ال أسود فيه بعلمي، فانكفأ للحين 
من ذل��ك الموضع، ولم يح��ل بمراكش، 
وال حضر مجلس��ا من مجالس أساتيذها، 
وعاد إلى بلده إشبيلية مقضًيا العجب مما 

شاهده« انتهى.

نضي��ف إلى ه��ذا حادث��ة طريفة جرت 
للشيخ األديب اللغوي الشهير المراكشي 
أحمد الش��رقاوي إقب��ال صاحب »معجم 
المعاج��م« م��ع عال��م س��وس وش��اعرها 
وأديبه��ا المخت��ار السوس��ي وزي��ر الت��اج 
آنذاك حول كلمة »الِغْرقِيء« التي شرحها 
»كت��اب  م��ن  آن��ذاك  الصغي��ر  العبق��ري 
الكام��ل« للمربّد أمام ذه��ول الحاضرين، 
وكنُت قد اس��تفدت من س��نَدها التوثيقّي 
من مقال ماتع كتبه العالم الجليل صديقنا 
الش��يخ الدكتور عباس ارحيلة حفظه اهلل، 
حيث أسند الحادثة للشرقاوي يف مراسلة 
بينه وبين الشيخ المختار السوسي، تقديم 
كلي��ة  متفكر،حولي��ات  أحم��د  وتعلي��ق: 
اللغ��ة العربية، العدد الثامن الصادر س��نة: 

1417ه�/1996م.
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إضاءة لغوية:

- يف لس��ان العرب: والِغْرقُئ: القش��رة 
الُمْلتزق��ة ببي��اض البي��ض. وفي��ه أيًض��ا: 

الِغْرقِيء القشرة الِقيِقّية.

كما أّن علماء سوس العالمة فيما أخربين 
ب��ه ش��يخي »العالم��ة أب��و الحس��ن محم��د 
السوس��ي« حفظ��ه اهلل ُيحّفظ��ون لطلبته��م 
اَلَقة وانطالق  »المقامات الحريرّية« طلًبا للذَّ
اللس��ان وكان عموم الم��دارس العتيقة من 
زواي��ا ومعاه��د تلي��دة ت��دّرس منظومة ابن 

عاشر التي تقول يف بعض أبياهتا:

ف���ا أّوُل واِج��ٍب عل��ى َم��ْن ُكلِّ
َيْع�رَِف���ا أْن  َنَظ���رٍ  م��ْن  ن��ا  ُمَمكَّ

ف�اِت بالصِّ ُس�����َل  وال��رُّ ال��ّل��َه 
اآلي�����اِت َن��َص��َب  َعليه  م��ِم���َّ��ا 

فلربم��ا ح��ّوروا البي��ت األّول لمكان��ة 
معلقة امرئ القيس يف درس��هم فأنش��دوه 

لطلبتهم على الشكل التالي:

ف���ا أّوُل واِج��ِب ِ عل��ى َم��ْن ُكلِّ
َيْع��رَِف اهلل وَيْع��رَِف »ِقف��ا« أن 

ولننظر برف��ق وبصيرٍة معن��ى البيت يف 
مجمله م��ن مصطلحات أصولية ش��رعية 

اهلل  معرف��ة  م��ع  والّتكلي��ف  كالواج��ب 
تعال��ى، وهي أعظ��م المع��ارف المقرونة 
بمعرف��ة المعلقة، فإننا وال غروى س��نقف 
على نفاس��ة المعلَّق��ة وعزازهتا يف الدرس 

اللغوي يف المغرب.

سؤال إشكالي:

كيف دخل شعر امرئ القيس لألندلس 
ثم بعده إلى المغرب؟!

تحك��ي الرواي��ة التاريخي��ة أن العالمة 
أبا عل��ي القالي صاح��ب األمالي هو أول 
من أدخل ش��عر ام��رئ القي��س لألندلس 
يف منتصف الق��رن الرابع الهجري يف عهد 
الخليف��ة عب��د الرحم��ن النّاص��ر األموي 
األندلسي، فنش��ره بين تالمذته الذين بثوه 
بي��ن أهل العلم، فانكّب عليه الطلبة حفظا 

وشرحا حتى اشتهر يف األندلس كله.

العم��ل  ه��ذا  َنت��اج  م��ن عظي��م  وكان 
الجلي��ل أن وقع ش��عر ام��رئ القيس يف يد 
أحد كبار علماء األندلس وأدبائها األعلُم 
��نَْتَمِرّي )ت 476ه�( فانربى يف تأليف  الشَّ
مؤلف��ه الجليل: »أش��عار الش��عراء الّس��تة 
الجاهليي��ن« وق��د ُطب��ح بتحقيق األس��تاذ 

محمد عبد المنعم خفاجي.
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إضاءة أدبية:

يقص��د األعل��م الش��نتمري بالش��عراء 
الس��تة يف كتاب��ه س��ّتًة م��ن فح��ول الش��عر 
الجاهل��ي، خمس��ٌة منه��م م��ن أصح��اب 
المعلق��ات وهم: امرؤ القي��س وطرفة بن 
العب��د وزهي��ر بن أب��ي ُس��لمى وعنرتة بن 
ش��داد والنابغة الّذبياين. وسادسهمعلقمة 

بن َعَبَدة الفحل.

ملحظ توثيقي:

لكتاب��ي:  والّتكمل��ة  »الّذي��ل  -  ينظ��ر: 
لة«ألبي عبد اهلل محمد  الموصول والصِّ
بن محمد األنصاري األوسي المراكشي 
)ت 703ه�(.تحقيق الّدكاترة األفاضل 
إحس��ان عباس ومحمد بنشريفة وبشار 

عّواد.

-  »تأثير ام��رئ القيس يف الخطاب األدبي 
والنق��دي األندلس��ي« رس��الة دكتوراه 
تقّدم هبا الباح��ث عمر فارس الكفاوين 
تحت إشراف الدكتور س��مير الّدروبي 

عن جامعة مؤتة األردّن.

-  أشعار الشعراء الستة الجاهليين لألعلم 
نَْتَمِري )ت 476ه�(، تحقيق محمد  الشَّ

عبد المنعم خفاجي. 

دها الفنّي  باٌب يف إبداعات المعّلقة وتفرِّ
يف الّسرد القصصّي الشعري واألْنَسنَة:

 عالقتن��ا بمعلق��ة امرئ القي��س ترجُع 
إلى العش��رين س��نة مض��ت تقريب��ا حيث 
حفظناها حفظ��ا متقنا،وكنا نتلّذذ بعرضها 
غيبا، ونفت��ح كتاب الدكتور ب��دوي طّبانة 
لقراءهتا من��ه. ولكنّي كنت أالحظ،خاصة 
بع��د اكتم��ال األدوات النقدي��ة واختم��ار 
الّل��ذة  دواخلي،س��رَّ  يف  الفني��ة  الوس��ائل 
الشعرية التي كانت تنتابني وَتَتملَُّكني منذ 
عهود لم تكن مجانية إنما كان مردُّها«براعة 
توظي��ف فّن الحكي القصصي الش��عري« 
أو بمعن��ى آخ��ر »ف��ّن القص��ة المس��رودة 
ش��عرا«؛ فام��رؤ القي��س كان يس��رد علينا 
برباع��ة نادرة قصت��ه مع الج��واري الالّئي 
قص��دن دارة جلج��ل لالس��تحمام، وكان 
بينهم ُعنَْيَزة حبيبته،وكيف عقر لهن بعيره، 
وكيف ارتم��ت العذارى على اللحم، وما 
صاح��ب ذلك م��ن أح��داث درامّية كانت 

سببا يف نظم المعّلقة. 

كل ه��ذا كان بمنزل��ة لقط��ة مش��هدية 
قصصي��ة، يمك��ن بفع��ل المونت��اج الفني 
إذا ألصقناه��ا بقصة ذهاب��ه إلى حبيبته إلى 
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خدره��ا وكي��ف أخرجه��ا من بي��ن قومها 
إل��ى الصحراء الفس��يحة الواس��عة، حيث 
س��يصف ش��عرها بوصف يقصر الوصف 
ذات��ه عن الرق��ّي إلى تلك الدق��ة الجمالية 
الت��ي بلغه��ا الش��اعر،أن نجد قص��ة كاملة 
يمك��ن  وعلي��ه  المبن��ى.  قائم��ة  المعن��ى 
أن نؤك��د أن ام��رأ القي��س ه��و المؤس��س 
الحقيق��ّي لم��ا أس��ميه اجته��اًدا من��ي »فّن 
��عري«، وهذا ما يجده الدارس  الِقّصة الشِّ
القصصي��ة  »قصيدت��ه  يف  الُحَطْيئ��ة  عن��د 

السردية« التي مطلعها:

وَطاِوي َثالٍَث َعاِصِب الَبْطِن ُمْرِمٍل
بَِتْيَهاَء لم يعرف بها ساكٌن َرْسَما 

المعلق��ة  للقصيدتي��ن:  ال��دارس  إن 
والقصي��دة الُحطيئّية بإمع��اٍن َليجُد بجالٍء 
ف��نَّ القصة ب��ارًزا واض��ح المعالم، حيث 
الش��خوص تتحّرك وتتح��اور وتتفاعلفي 
َك لقطاِت الفيلم  قالب درامّي متحرك َتحرُّ
خ لمرحلة ُعْمرّيٍة معّينٍة  الوثائقي الذي يَؤرِّ

عاشها الشاعران كالهما.

معج��م  فيش��رحها  »األَْنَس��نَة«  أم��ا   
المصطلح��ات الفني��ة للدكت��ور العالم��ة 
إمي��ل يعقوب م��ع مجموعة م��ن الباحثين 

بأهنا إضفاء صفات اإلنسان على الطبيعة. 
وهذا ما نجده بجالء يف المعّلقة، فالشاعر 
يح��اور اللي��ل بوجدانّية فّياضة مس��تعماًل 
أدوات التصوير البيانية، مشبًها إياه بإنسان 
يسمع ويتحدث ويتأّثر، عّله يحّس بلواعج 

بَّة الحارقة: ذاته وبآهات نفسه الصَّ

ْيُل الطَِّوْيُل أالَ اْن�َج�ِلي أالَ َأيَُّها اللَّ
بُِصْب�ٍح، َوَما اإلْص�َباُح منَِك بَِأْمَثِل

فَيا َل��َك َمْن َلْي��ٍل َك���أنَّ ُن�ُجوَمُه
بكل ُمغار ال�فت�ل ُشّدت ب�ي�َذبِل

 ولنَنُْظر جّيًدا كيَف أّن الش��اعر لقدسية 
هذا الحوار بينه وبين الليل استعمل أرقى 
بالغ��ات البدي��ع يف الخط��اب لي��دل على 
يَّة ه��ذا الحوار »اإِلْنَس��َلْيلِّي« المعتمد  ِجدِّ
على تنوع الضمير المسمى ب�«االلتفات«، 
حي��ث خاطب��ه يف البي��ت األول بالضمي��ر 
الُمَخاَط��ب »وم��ا اإلصب��اح من��َك«، ويف 
البيت الثاين استعمل ضمير الغيبة »َفَيا لك 
َلي��اًل كأّن نجوَم��ه« ليعطي دالل��ة واضحًة 
عل��ى أن الليل رفض طلبه والتفت بوجهه 
عن��ه معرضا، ألنه يف األخي��ر يعلم أن هذا 
الليل البهيم ال يمكنه أن يسمع آهاته أو أن 
يتكلم معه مح��اوال تخفيفها عنه، ولكنها 
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شدة األشواق وتباريح آالم العشق تجعل 
ل ثابًتا. اًل والُمَتَحوِّ الثابت ُمَتَحوِّ

ملحظ توثيقي:

نقدي��ة  الع��رب دراس��ة  -  لينظ��ر: معّلق��ات 
تاريخية يف عيون الشعر الجاهلّي للدكتور 

بدوي طّبانة.

اللغوي��ة واألدبية  -  قام��وس المصطلح��ات 
»عربي - إنجليزي - فرنسي« للدكتور إميل 

يعقوب وبسام بركة واألستاذ شيخاين.

ب��اٌب يف بالغ��ات المعلق��ة بي��ن توارد 
وحشّيها وبالغة تنافر غريبها:

يقول امرؤ القيس يف معلقته:

فلّما أجْزنا ساحة الحيِّ وانتحى
بنا بطُن َخْبٍت ذي ِحَقاٍف َعَقنَْقِل

َوَف��ْرٍع َيزيُن الَمتَن َأس��َوَد فاِحٍم
َأثي��ٍث َكِقن��ِو النَخَل��ِة الُمَتَعْثكِِل

الُعال إِلى  ُمسَتشِزراٌت  َغدائُِرها 
َتِضلُّ الِعقاُص يف ُمَثنًّى َوُمرَسِل

رٍ وكشٍح لطيٍف كالَجِديِل ُمَخصَّ
ِقيِّ الُمَذلَِّل وس��اٍق كأنبوِب السَّ

َوَيْعطو برَخٍص غيرِ َش��ْثٍن كأّنُه
َأَساريُع ظبٍي أو مساويُك إْسِحِل

 يقول الش��اعر الكبي��ر والناقد األديب 
صفي الدي��ن الِحلِّي العراق��ي منتقًدا هذه 

اللغة ذاكًرا بعًضا مما وَرد فيها بقوله:

والّدرَدبي��ُس الَحيَزب��وُن  إّنم��ا 
والَعْطَلبِيُس والنُّق��اُخ  والطََّخ��ا 

َبنْتي والَحقُص والِهيُق واْل� والسَّ
�ِهْجرُِس والطرقساُن والعسطوُس

منها ال��م��س��ام��ُع  ت��ن��ف��ُر  ل��غ��ٌة 
النّفوُس وَتش��َمئّز  ُت��روى  حيَن 

وقبي��ٌح أن يذك��َر الناف��ُر الوح���
المأن��وُس �ش��يُّ منه��ا ويت��رَك 

أي��َن َقول��ي ه��ذا كثي��ٌب َقدي��ٌم
وَم��ق��ال��ي َع��َق��ن��َق��ٌل َق��دُم��وُس

ل��م نج��ْد ش��اديًا يغني قف��ا نب�
�ِك على الُعوِد إذ ُتداُر الكؤوُس

ال وال َمن َش��دا أقيُم��وا َبني ُأْم�
�َمتي إذا ما ُأدي��َرِت الَخنَدريُس

أُت��راين إن ُقل��ُت للِحّب ي��ا ِعْل�
���ٌق دَرى أن��ُه العزي��ُز النفي��ُس

ُجل��وٌس للِقي��اِم  قل��ُت  إذا  أو 
علَم الناُس ما يك��وُن الجلوُس

َخ��ّل لألصَمعّي َج��وَب الَفيايف
يف َنش��اٍف َتِخّف في��ِه الّرؤوُس
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ف� وسؤاُل األعراِب عن ضيعِة اللَّ
�ِظ إذا ُأش��كَِلْت عَليِه األُُسوُس

َدَرَس��ْت تِلُكُم الّلغاُت وأمَس��ى
َمذَهُب النّ��اِس ما َيقوُل الّرئيُس

إّن��م��ا ه����ِذِه ال��ُق��ل��وُب َح��دي��ٌد
ِمغناطيُس األل��ف��اِظ  وَل��ذي��ُذ 

نعم إنَّ سحر األلفاظ ووقعها ال يخفى 
رنينه يف القلب الهايف إليها، ولذلك جاءت 
مرحلة َهْلَهَلة الش��عر وترقيقه يف زمان كان 
مثل هذه الكلمات جارية يف خطاب اللغة 
التداولي اليومي، لذلك نجد ناقدنا الِحلِّي 
العراق��ي يش��ّن هجوًم��ا عل��ى اس��تخدام 
الوحشّي من الكالم ومّثل له بالمعلقة لما 

تحويه من َضْربِه الكثير.

فصل يف بيان مكان��ة المحظرة البالغية 
يف مؤسسة ابن تاشفين لألبحاث واإلبداع:

كنا قد أبنّا عن فلسفة استعمال الغريب 
والوحش��ي من األلفاظ يف الش��عر العربي 
التأس��يس  يف  َص��ة  الُمَتَخصِّ محظرتن��ا  يف 
والتجديد لخطاب بالغي متفّرد يف العالم 
العربي، جعلنا له ش��رح نظ��م األخضري 
للجوه��ر المكن��ون عنواًن��ا ل��ه، لِق��ي وهلل 
الحمد والِمنّة ش��هرة وقبواًل وطنًيا ودولًيا 

بارًزا لدى أساتذة البالغة العربية ودكاترة 
األدب العرب��ي وطلبت��ه. فليرج��ع إليه يف 
صفحة مؤسس��تنا الرائدة اإللكرتونية ابن 

تاشفين للدراسات واألبحاث واإلبداع.

لك��ن ال��ذي راعن��ي كثي��ًرا ه��و تمثيل 
الح��روف  لتناف��ر  واألدب  النق��د  كت��ب 
بكلم��ة »ُمْسَتْش��ِزَرات« الواقعة يف األبيات 
الس��ابقة، وتنافره��ا أم��ر ال يَس��عنا إنكاره 
بالقط��ع، لك��ن م��اذا أراد أن يق��ول ام��رؤ 
القيس خلف هذا التنافر الذي ذّمه الكل؟ 
وم��ا المعن��ى الغمي��س وراء تنافر حروف 

كلمة »ُمْسَتْشِزَرات«؟!

لقد اجته��دُت فوج��دُت أن وراء تنافر 
اآلذان  عل��ى  الثقيل��ة  الكلم��ة  ح��روف 
»مستش��زرات«أي عالي��ات، وهي الداللة 
المعجمي��ة الواقعة صف��ة لعقائص حبيبته 
أي ضفائره��ا، معنى جمي��ال وخفيًّا؛ ذلك 
أن الش��اعر وقد انف��رد بحبيبت��ه »ُعنْيزة أو 
فاطِم��ة« يف الصحراء بع��د أن أخرجها من 
ي��ح يرقص بش��عرها  خدره��ا، رأى أن الرِّ
المنس��دل على كتفيها، فشاهده يف صورة 
هابًط��ا، يف  وت��ارة  عالًي��ا  فت��ارة  متناف��رة. 
ياح  تمّوج��ات راقص��ة تتناغم وحرك��َة الرِّ
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الصحراوي��ة القوي��ة لياًل. وه��ذه الصورة 
انطبعت يف عقل الشاعر على صورتين:

- صورة معجمية لعلّو عقائص حبيبته، 
َدّلت عليها داللة الكلمة »مستشزرات«.

- ص��ورة صوتية دالة على تنافر ش��عر 
الحبيب��ة ال��ذي ي��راه كذل��ك أمام��ه بفعل 
رق��ص الري��اح به، وق��د تّمت م��ن خالل 

صورة تنافر حروف الكلمة.

الكرامة  بَثوب  لَفْفنَاها  وأهلِها،  العربية  للغة  محّب  عاشق  من  هدية  هذه 
منهًجا وأسلوًبا  نقدر عليه  ما  نملك وأحسن  ما  أغلى  فيها  والُحّب، ووضعنا 

وتوثيًقا وطريقَة عرض.

وكِفاية  ُغنية  قدمناه  فيما  ويكون  بالغرض  يفي  لعّله  الُمِقل،  ُجْهد  وهذا 
لكل طلبتنا والدارسين الباحثين يف المجال األدبي واللغوي حتى يهتدوا إلى 
الّتأصيل العلمي بأيسر الطرق مهيًعا وأوضحها مسلًكا، ألّن »من َسَلك الَجَدد 

أمِن الِعَثار«.

      

ختاًما:
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إِنَّ الناظَِر إِلى واقِِع التَّعليِم - يف الِعراِق! 
- مِ��ْن َبْع��ِد )االحتاِلِل!( - ع��ام 2003م 
وإِلى اآلن! -؛ َسَيش��ُعُر بَِخيَبِة َأَمٍل؛ لَِعظيِم 
األََل��ِم، َوَيَتعاَظ��ُم َوْق��ُع َه��ذِه الَخيَب��ِة على 
 - ي��َن  التَّرَبويِّ مِ��َن  )الُمخلِصي��َن(  ُنف��وِس 
كِباًرا، َوِصغاًرا -؛ َفَقْد َرَأوا ما ال َصْبَر َل�ُهم 

على اْحتِمالِِه!

ْلن��ا - َملِيًّ��ا -؛ َلَظَه��َرْت َلنَ��ا -  َوَل��و تَأمَّ
تِي  َجلِيًّا - َأس��باُب تِلَك )االْنتِكاساِت!( الَّ
��ِة(، َحتَّى  َتكاَلَب��ْت عل��ى )الَعَملِيَّ��ِة التَّرَبِويَّ
وس(، َفَلْم َيْبَق - مِنْها - إاِلَّ  َنَخَرْتَها َك� )السُّ
آثاُر اْس��ٍم ُمَتَهالٍِك، َلْيَس َلُه مِْن َذاَك االْس��ِم 

َنِصيٌب!!

 َوأَلْجِل َذِلَك:

ْوَء عل��ى َأَهمِّ تِْلَك   اَل ُب��دَّ َأْن ُنَس��لَِّط الضَّ
�َها - اْستاَِلاًل - مِْن َواقِ�ِع ما  األَسباِب، َنْسَتلُّ
ْيَن( -، بَِعْدٍل  َن�َراُه َوَنِعْيُشُه - َبَوْصِف�نا )َت�ْرَبِويِّ

، َواَل إِْجَحاٍف؛ َفَأقوُل: َوإِْنَصاٍف.. باَِل َتَعدٍّ

ِي الِعْلِم��يِّ الَحاِصِل فِي   إِنَّ َمنَْش��َأ التََّردِّ
َعاتَِها - ُهَو: )الَعَملِيَِّة التَّْرَبِويَِّة( - بُِكلِّ َتَفرُّ

1- َع��َدُم الَكَفاَءِة الِعْلِميَِّة ِعنَْد )َبْعِض!( 
ِصِهم-:  ِس��يَن -فِي َمَج��ااَلِت َتَخصُّ الُمَدرِّ
َومِ��ْن َباِب اإِلْنص��اِف؛ َفإِنَّ َه��ِذِه الَحااَلِت 
َلْيَس��ْت َكثِْي��َرًة َواَل َقلِْيَل��ًة، َب��ْل: )َن��اِدَرًة(.. 
َأق��وُل َهَذا َلْيَس )َتْهِوْينً��ا( - لِْلُمْعِضَلِة - َأْو 

بكر آل مهدي

التعليم في العراق

ِبِه( ِع ُصروِحِه.. َواْنِتَكاُس ُطالَّ  )َأسَباُب َتَصدُّ
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)َتْوِهْينًا( َل�َها، َوفِي الُمَقابِِل: اَل َن�ْرَتِضي َأْن 
ُره َبْعُضُهم!-؛  َتكوَن )َت�ْهِوْياًل( -َكَما ُيَصوِّ
لإِلَِس��اَءِة  ًغا  َوُمَس��وِّ َذِرْيَع���ًة  َفَيتَِّخذوَنَه��ا 
ي��َن، َوالطَّْعِن فِْيِه��م؛ َفَيُحطُّوَن مِْن  لِلتَّ�ْرَبِويِّ
َقْدِرِهْم -ُجْمَلًة، َوَتْفِصْياًل!-، َوَيِصُفوَنُهم 
ياَقِة -  بَِألَف��اٍظ َنابَِي�ٍة، َبِعيَدٍة َعْن األََدِب َواللِّ

بُِكلِّ َأَسٍف!-.

اِء، باَِل  ِذي َينَْبِغي: ُهَو َتْش��ِخيُص الدَّ  َوالَّ
)إِْفَراٍط(، َواَل )َتْفِرْيٍط(، َوَمَتى َما َكاَن النَّ�ْقُد 
ُمنَْضبًِط��ا، َوَمْبنِيًّا َعلى )اإِلْنَصاِف(، َوَخالًِيا 
�يِّ�َب���َة  مِ��َن )اإِلْجَح��اِف(؛ آَت��ى ثَِم��اَرُه الطَّ
الُمْسَتَس��اَغ�َة، َوَمَت��ى َما َكاَن النَّ�ْق��ُد أِلَْجِل 
النَّ�ْق��ِد - َفَحْس��ب-!، َوإِلْش��َباِع النُُّف��وِس 
الَعلِْيَلِة؛ َفإِنَّ�ُه َسَيَتاَلَش��ى، َواَل َيْبَقى -مِنْ�ُه- 

إاِلَّ )َسْوَءٌة( لَِقائِلِِه -ُتاَلِحُقُه، َوُتاَلِصُقُه-.

2- ِغَي��اُب )الُقْدَوِة(: ُكنَّا َنْس��َمُع -َواَل 
��َم ُه��َو الُقْدَوُة الَحَس��نَُة  ِزْلنَ��ا-: )َأنَّ الُمَعلِّ
بِ��ِه(، َواَل ِزْلنَ��ا َنْس��َمُع -َأْيًض��ا-: َأنَّ  لُِطالَّ
ًرا إِيَجابِيًّا-  ِب َيَتَأثَّرْوَن -َتَأثُّ َكثِْيًرا مَِن الطُّالَّ
ِمي��َن، َوُربَّما َتك��وُن َل�ُهْم  بَِع��َدٍد مِ��َن الُمَعلِّ
َكلَِمٌة َمْس��ُموَعٌة َوَمْقبوَلٌة َأْكَثُر مِْن آبائِِهْم!، 
َوَه��َذا َلْم َيأِت مِْن َفَراٍغ -الَبتَّ�َة-، َوَس��َبُبُه: 

ْينِيَّ�ِة، َواألَْخاَلقِيَّ�ِة،  ُهَو ُبُروُز الَجَوانِِب )الدِّ
إِل��ى  َأدَّى  الُمَربِ��ي؛  لِ�َه��ذا  َوالِمَهنِيَّ���ِة( 
��ْيِهْم بِِه..  ِب إَِلْيِه.. َوَتَأسِّ )اْنِج��َذاِب الطُّ��الَّ

َواإِلْقَباِل َعَلْيِه(.

 َوفِي َهَذا الَجانِِب: َنَرى َلُه َوْجًها آَخَر، 
َوُهَو َأنَّ ُهنَ��اَك َعَدًدا -اَل ُيْس��َتَهاُن بِِه- مَِن 
ِمْيَن( َهَدُموا َصْرَح ِرَساَلتِِهم النَّبِْيَلِة  )الُمَعلِّ
َبَأْخاَلقِِه��م َغْيِر النَّبِْيَلِة!، َوَلم َيُعْد َل�ُهم ثِْقٌل 
فِ��ي َمَواِزي��ِن )ُحْس��ِن األَْخاَلِق، َوَش��َرِف 
ِة(، َفاْنهاَرْت قَِي��ُم األَْخاَلِق َلَدْيِهم،  الُمَهمَّ
ْيَن،  َوَس��َقُطوا َصْرَع��ى لُِكلِّ َما َيِش��ْيُن )الدِّ
َوالُخُلَق(، ُمَتنَاِسْيَن َأنَّ إِْساَلَمُهم َيأُمُر بُِكلِّ 
َفِضْيَلٍة، َوَينَْهى َعْن ُكلِّ َرِذْيَلٍة.. َوبَِهَذا َزَهَد 
ُب فِ��ي ِعْلِمِهم، َوَأْصَبحوا ُأْضُحوَكًة  الطُّالَّ
بِِه��م -َقْبَل َغْيِرِهم-!!، َوَلْم َتُعْد َل�ُهم  لُِطالَّ
��ِم، َوالُمَربِّ��ي( -لأِلََس��ِف-،  )َهْيَب��ُة الُمَعلِّ
َوَهَذا مِْن َأَهمِّ َأْس��َباِب َتَردِّي التَّْعلِْيِم، َواهلُل 

الُمْسَتَعاُن.

 َوُهنَ��ا اَل ُب��دَّ مِْن اإِلَش��اَرِة إِل��ى َأْم�َرْيِن 
�ْيِن -َتأِصْياًل، َوَبرِْيًدا-:  َهامَّ

ا التَّ�أِصْيُل: َفإِنَّ مِْن َأْسباِب َصاَلِح   َف�َأمَّ
َي�ُهم بِ� )الُقْدَواِت(.. الُمْجَتَمعاِت: َتَأسِّ
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َوِس��َماُت )الُق��ْدَوِة النَّاِج��ِح(: َأْن َيكوَن 
َصاِدًق��ا،  ُخُل��ٍق،  َذا  ُم�ْخلًِص��ا،  )َصالًِح��ا، 
َصابًِرا، َحكِْيًما، َرفِْيًقا(.. َوَخْي�ُر الُقْدَواِت: 
ُه��َو )الَمْعُص��وُم( َرُس��وُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، قال اهلل 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ﴿وئ   :
ۈئ ېئ..﴾ ]األَحَزاِب: 21[، ُثمَّ َمْن َساَر 
ْيِن.. َوَق��ْد َيْع�َتِرْي  َعَل��ى َنْهِجِه إِلى َي��ْوِم الدِّ
 ، الُقْدَوَة )التَّْقِصْيُر الَيِسيُر( -لَِضْعِفِه الَبَشِريِّ
َواْنتَِفاِء الِعْصَمِة َعنْ�ُه-؛ َف� )اَل ُيَردُّ َكثِيُر َخْيِرِه 
بِنُ�ْدَرِة َظاِهِر َخَطئِ�ِه(.. َولَِيْعَلَم األُْسَوُة: )َأنَّ 

النَّاَس َتْقَتِدي بَِأْفَعالِِه َق�ْبَل َأْقَوالِِه(.

��َز )ِضَعاُف   ُقْل��ُت َه��َذا؛ َحتَّ��ى اَل َيَتَعكَّ
��َقَطاِت( -َغْيِر  َياَن��ِة!( َعَلى )َبْعِض السَّ الدِّ
الُمَربِّ�ْي��َن؛  )َبْع��ِض(  مِ��ْن   - الَمْقص��وَدِة 
ْع��ِن فِ��ي )ِدْينِِه��م،  لَِيْجَعُلوَه��ا َذِرْيَع��ًة لِلطَّ
َوَأْخاَلقِِه��م، َوِعْلِمِه��م(!!، َوَحتَّ��ى ُنَميِّ���َز 
َبْينَُهم َوَب�ْيَن َمِن اْرَتَضى لِنَْفِسِه االْنِحَداَر - 

ُمْفَتِخًرا بِِه!! -، َوَشتَّاَن َب�ْيَن األَْمَرْيِن.

��ا الَبرِْيُد: َفُهَو بَِمَثاَبِة ِرَس��اَلٍة َعاِجَلٍة   َوَأمَّ
إِل��ى )َوَزاَرِة التَّ�ْربَِي��ِة الِعَراقِيَّ���ِة(، َلَع��لَّ َأْن 
َتِج��َد آِلَذانِِه��م - ُثمَّ لُِقُلوبِِهم! - َمْس��َلًكا، 

َوَحْسبَِي َأنِّي َقْد َبلَّْغُت.. َفَأقوُل:

 إِل��ى َوزاَرِة التَّربَِي���ِة: َأَليَس��ت َس��الَم�ُة 
َأْجَيالِنَ��ا - )ِدينِ�يًّ��ا، َوَأْخاَلقِ�يًّ��ا، َوِعْلِم�يًّ��ا( 
��ِم )الُق��دَوِة(؟!؛ َفَكي��َف  - ُمنَاَط��ًة بِال�ُمَعلِّ
ِميَن ِعنَْدُهم  �ُق إَِذا َكاَن )َبْعُض( الُمَعلِّ َتَتَحقَّ
��قوِط  !، َوالسُّ ينِيِّ )َوْف��َرًة!( فِي )التَّ�َدنِّي الدِّ
الِعْلِميَّ���ِة!(؟!،  حاَل��ِة  َوالضَّ  ،! األَخالقِ��يِّ
َأاَل َيِج��ُب ُمعاَقَب���ُة َهؤاَلِء )الُمفِس��ِدْيَن!(؛ 
لِلِحَف��اِظ َعلى م��ا َبِقَي مِ��ْن َه��ِذِه األَْجَياِل 
الُمنَهِزَم���ِة؟!، َفَق��ْد قِْي���َل - َقِديًم��ا -: )اَل 

َيسَتِقيُم الظِّ�لُّ َوالُعوُد َأع�َوُج(.

َحاَل��ُة الِعْلِميَّ���ُة فِ��ي َكثِْي��ٍر مِ��َن  3 - الضَّ
َأَش��دِّ  مِ��ْن  َوَه��ِذِه  َراِس��يَّ�ِة:  الدِّ الَمنَاِه��ِج 
النََكَباِت الَقاِس��َيِة التِي َطَرَأْت َعَلى التَّْعلِْيِم 
َرُة  َراِسيَّ�ُة الُمَقرَّ ًرا! -؛ َفالَمنَاِهُج الدِّ - ُمَؤخَّ
ِه��َي - فِي الُعم��وِم - َمنَاِه��ُج )َهِزْيَلٌة!( - 
ِدْيِد! -، َواَل َتْرَتِقي لِلُمْسَتوى  لأِلََس��ِف الشَّ

الَمْطلوِب )َثَقافِيًّا، َوَعْقلِيًّا، َوِعْلِميًّا(.

ِة(  �ُة الَمنَاِه��ِج الَعامَّ  َوَق��ْد َب��َدَأْت )ُمِدْيِريَّ
َراِت  ( -لَِكثِ�ْيٍر مَِن الُمَقرَّ بِالتَّْغيِّ�ْيِر )الَتْدِريِجيِّ
�ٍة!؛  َس��نَِويَّ َطب�َْع��ٍة  ُكلِّ  فِ��ي  َراِس��يَّ�ِة-  الدِّ
َراٌت ِعْلِميَّ�ٌة َتف��وُق ُعُقوَل  َفَظَه��َرْت َلنَا ُمَق��رَّ
ْأيِّ  النَّْش��ِئ الَجِدْيِد!، َوُأْخَرى َتْفَتِق��ُر إِلى الرَّ

ِشْيِد!!. ِدْيِد!!، َوالَقْوِل الرَّ السَّ
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َوَأَراُدوا -بَِهِذِه الُخُطواِت )الُمَمنَْهَجِة!(- 
التَّْغيِّ�ي��َر لأِلَْفَض��ِل - َزَعُم��وا -!!.. َفَكاَن 
ُزَكاًم��ا؛  ُيطِ��بَّ  َأْن  )َأَراَد  َكَم��ْن  َحاُل�ُه��م 

َفَأْحَدَث ُجَذاًما(!!.

َوها ُهنا )َوْقَفٌة ُمْؤلِ�َمٌة( َيْحُسُن الُوُقوُف 
ِعنَْدَها؛ َف� )َأقوُل�َها هللِ، ُثمَّ لِلتَّ�أِرْيِخ(!!..

ِة، َولَِعظِْيِم  اْستِْشَعاًرا مِنِّي لَِشَرِف الُمِهمَّ
ٌس  الَمْس��ؤولِيَِّة الُمنَاَطِة بِي - بِِصَفتِي ُمَدرِّ
ِة: )التَّْربَِي���ِة اإِلْس��اَلمِيَّ�ِة( -؛ ُقْم��ُت  لِ�َم��ادَّ
ِة:  َم��ادَّ لُِكُت��ِب  َل��ٍة(  ُمَفصَّ )ِدَراَس��ٍة  َبَعَم��ِل 
�ِة  )التَّْربَِي�ِة اإِلْس��اَلمِيَّ�ِة( - لِ�َمَراِحِل الثَّاَنِويَّ
َراَسُة - ُقَراَبَة  ْت - َهِذِه الدِّ تَّ�ِة -، َواْسَتَمرَّ السِّ
)َث�َمانَِي�ِة َأْش��ُهٍر!!(؛ َحْيُث ُقْم��ُت بِالِقَراَءِة 
)الَح�ْرفِيَّ���ِة!.. الِحَرَفيَّ���ِة!( لِ��ُكلِّ الُكُت��ِب 
ْصُت األَْخَطاَء )الِعْلِميَّ�ِة،  َرِة، َوَش��خَّ الُمَقرَّ
�ِة( -  ���ِة، َوالَمنَْهِجيَّ���ِة، َوالتَّ�نِْضْيِديَّ َغِويَّ َواللُّ
��ْطِر، َوالَكلَم��ِة!! -، َوَكَتْبُت  بِالِفْقَرِة، َوالسَّ
��ْت فِي )َثاَلٍث  َص��َواَب ُكلِّ َخَطأٍ َمَعُه، َفَتمَّ
َوَخْمِس��ْيَن( َصْفَح��ٍة!، َمْطبوَع��ًة بَِتْرتِي��ٍب 
(، وبَِتنْس��يٍق)ُمَتَميِّ�ٍز(، َمَع َعَدٍد مَِن  )ِعْلِميٍّ

ِة. االْقتَِراَحاِت الَمنَْهِجيَّ�ِة الُمِهمَّ

ُثمَّ َأْرَس��ْلُتَها - فِي َعاِم )2015( - إِلى 
تِي َل�َها  ُكلِّ َمَفاِص��ِل )ِوَزاَرِة التَّ�ْربَِي���ِة( - الَّ
َراِس��يَّ�ِة -، اْبتَِداًء مِْن  َعاَلَقٌة بِالَمنَاِه��ِج الدِّ
���ِة الَمنَاِهِج  )َوِزْي��ِر التَّْربَِي���ِة(، ُث��مَّ )ُمِدْيِريَّ
ائِ��َرِة التَّابَِعِة َل�َها -، َواْنتِهاًء  ِة( - َوالدَّ الَعامَّ

�ِة التَّْربَِي�ِة، َواإِلْشَراِف. بُِمِدْيِريَّ

ِة: )التَّْربَِي�ِة  َبَعاُت لُِكُتِب َمادَّ َوَتَواَلِت الطَّ
اإِلْس��اَلمِيَّ�ِة( - َبْع��َد َذلَِك -، َوَلكِ��ْن: )َلْم 
ْرُت اإِلْرَس��اَل  ��ْح مِنَْها َش��ْيٌء(!؛ َفَكرَّ ُيَصحَّ
َرْت  ًة َثانَِي�ًة - فِي األَْعَواِم التَّالَِي�ِة -؛ َوَتَكرَّ َمرَّ
ُة  َمَعَه��ا الَخْيَب�ُة - َنْفُس��ها! -.. َوَكاَنْت الَمرَّ
الثَّالَِث��ُة فِي بَِداَي��ِة َهَذا الَع��اِم -)2021(-؛ 
َمْدَرَس��َتنَا،  التَّْربَِي���ِة(  )َوِزْي��ُر  َزاَر  ِحْينَم��ا 

َراَسِة - َيًدا بَِيٍد! -. َوَأْعَطْيُت�ُه َذاَت الدِّ

  َِوُكلُّ َه��َذا مِْن َباِب َقْوِل اهلل
ْبِت(-:  -َعلى لَِساِن )ُمْصلِِحي َأْصَحاب السَّ
ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿...ٺ 

]األَْعَراِف: 164[.

 ) ��ْلبِيُّ َوأِلَِج��َل َه��َذا: َكاَن )التَّْغيِّ�ْيُر السَّ
- لِلَمناِه��ِج - َأَث��َرُه الَبالِ��َغ فِ��ي )اْعِوَجاِج 

األَْفَهاِم!، َواْنكَِساِر األَْقاَلِم!(. 
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��ُة َعَدِد الَم��َداِرِس: َوِهِذِه ُمْش��كَِلٌة  4- قِلَّ
ُب فِي اْزِدَياٍد ُمْسَتِمرٍّ - َعاًما  َخطِْيَرٌة!؛ َفالطُّالَّ
َد َلنَا ُمْش��كَِلَة  َبْع��َد َعاٍم! -، َوَهَذا االْزِدَياُد َولَّ
اَل  بَِش��ْكٍل  ِب  بِالطُّ��الَّ ُف��وِف  الصُّ )اْكتَِظ��اِظ 
َيْقَبُل��ُه َعْق��ٌل، َواَل َيَتَقبَُّلُه َواقِ��ٌع(، َواَل َيْخَفى 
ُء!(  ��يِّ ��ْلبِيُّ )السَّ -َعَل��ى الَجِمْيِع- األََثُر السَّ
ِس��ْيَن- فِ��ي َعَدِم  ِب، َوالُمَدرِّ -َعَل��ى الطُّ��الَّ
ُروَس فِي ظِ��لِّ َهَذا  ِب ال��دُّ اْس��تِْيَعاِب الطُّ��الَّ
)االْكتَِظاِظ(، َوفِي ظِلِّ )َعَدِم ُوجوِد َوَس��ائِِل 
فوِف(؛ َفالطَّالُِب َيْزَهُد فِي  اَحِة َداِخَل الصُّ الرَّ
ْيِف-،  ْرِس -ُخُصوًصا فِ��ي َفْص��ِل الصَّ ال��دَّ
��فَّ - َأْص��اًل -،  َوَيَتَمنَّ��ى َأْن اَل َيْدُخ��َل الصَّ
ًفا  ْهِن، ُمَتَلهِّ فِّ - َشاِرَد الذِّ َوَيِعْيُش - َفي الصَّ
لَِس��َماِع)َجَرِس الُفْرَص��ِة(!!، َفْض��اًل َعْن َأنَّ 
- َعَلى  ��ْلبِيِّ ُر -َذاَت التَّأثِْيِر السَّ َهَذا األَْمَر ُيَؤثِّ

ِس( -َأيًضا-. )الُمَدرِّ

 َأاَل ُيَع��دُّ َه��َذا الَعامُِل َس��َبًبا َرئِْيًس��ا لِنُْفَرِة 
ِب مِ��َن التَّْعلِْي��ِم؟!، َحتَّ��ى َأنَّ الَكثِْي��َر  الطُّ��الَّ
ِب َل�َج��ؤوا إِل��ى التَّْس��ِجْيِل فِ��ي  مِ��َن الطُّ��الَّ
لِْي��َن األَْعَباَء  )الَم��َداِرِس األْهلِيَّ���ِة!(، ُمَتَحمِّ
الَمالِيَّ���َة الَعالَِي���َة؛ أِلَْجِل َأنَّ َه��ِذِه الَمَداِرَس 
ِزَمِة، فِي  اَح��ِة( الالَّ ��ُر َل�ُه��م )َوَس��ائَِل الرَّ ُتَوفِّ

َرْت )الُحُكوَم��اُت الُمَتَعاقَِب�ُة!( فِي  ِحْيَن َقصَّ
ْسِميَّ�ِة. َتْوفِْيِرَها لِ�َمَداِرِسَها الرَّ

ِب بِال�ُمْلِهَي��اِت: َفَق��ْد  5- اْنِش��َغاُل الطُّ��الَّ
َح��اَد - الَكثِْي��ُر مِنُْه��م - َع��ْن َطِرْي��ِق )التََّميُِّز، 
ِق(، بَِما َيُظنُّ�ُه َسبِْياًل لَِذلَِك -َكاإِلْنَتْرنِت،  َوالتََّفوُّ
ااَلِت -، َواَل َيْخَف��ى -َعَلى ِذي َبَصٍر،  َوالَج��وَّ
َوَبِصْيَرٍة - َما لِ�َهِذِه الَوَس��ائِِل مِْن َتأثِْيٍر َس��ْلبِيٍّ 
اْس��تِْخَداَمَها(..  ُيْحِس��ُن  اَل  )َم��َن  لِ���  َخطِْي��ٍر 

و)الَواقُِع األَلِْيُم( َخْيُر َشاِهٍد َعَلى َذلَِك.

َبْي��َن  -َيِس��ْيَرًة-  ُمَقَارَن���ًة  َعَقْدَن��ا  َوَل��و 
)األَْجَي��اِل الَقِدْيَم��ِة( -مِ��ْن ِجَه��ٍة-، َوَبْي��َن 
َرِة( -مِْن ِجَه��ٍة ُأْخَرى-؛  )األَْجَي��اِل الُم�َتَأخِّ
��ابَِقِة( كانوا  َب األَجياِل السَّ َلَرَأينَ��ا َأنَّ )ُط��الَّ
َوالَكف��اَءِة  ��خِصيَّ�ِة،  الشَّ ِة  )ُق��وَّ بِ���  َيَتَميَّ��زوَن 
َواألَخ��الِق  هنِيَّ���ِة،  الذِّ َوالنَّباَه��ِة  الِعْلِميَّ���ِة، 
�ِة..  الَعلِيَّ�ِة، َوالنَّْفِس األَبِيَّ�ِة، َوالتَّربَِي�ِة األَُسِريَّ
ُب  ا )ُطالَّ َيَتَطلَّعوَن لِلِقَمِم، بَِعالِي الِهَمِم(، َأمَّ
األَجي��اِل الَحالِيَّ�ِة(: َف� )َكثِيٌر( مِنُْهم )ُش��ِغلوا 
ُهالمِيُّ��وَن،  الَمَع��اِرِف..  َع��ِن  ��َواِرِف  بِالصَّ
َضائِعوَن، َمائِعوَن.. َأْخاَلٌق َدنِْيَئ�ٌة، َوَألِس��نَ�ٌة 
َبِذْيَئ�ٌة(؛ َف� )َأيَن ثِماُر َتهِذيِب الَمَداِرِس(؟!، 

و)َأيَن َمنَاُر َتأِديِب الَمَجالِِس(؟!.
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��يِّ�َئ�ُة: َوِهِذهِ َِل�َها َنَتائُِج  ْحَب�ُة السَّ 6- الصُّ
��َباِب؛ َف��� )َكثِْيٌر( مَِن  َرٌة لِلشَّ َخطِْي��َرٌة َوُمَدمِّ
الِ��َح، َوالطَّالَِح( -  ِب ُيَخالِ��ُط )الصَّ الطُّ��الَّ
َماَل��ِة! -، َوَلكِنَُّه  ��ُرْوَرِة!، َوالزَّ بُِحْك��ِم الضَّ
��اَلِح، َوالُمُرْوَءِة(..  اَل َيأَنُس بِ��� )َأْهِل الصَّ
بُِصْحَب���ِة  إاِلَّ  ُف  َيَتَش��رَّ اَل  و)َبْعُضُه��م( 
)الطَّالِِح(!!، َواَل َيأَبُه بِ��� )ُنْقَصاِن ِدْينِِه(!!، 
َواَل بِ��� )َتْدنِْيِس ُس��ْمَعتِِه(!!، َواَل بِ� )َذَهاِب 
ُمْس��َتْقَبلِِه(!!، َوَهَذا َلُه َتأثِْي���ٌر َواِضٌح َعَلى 
ِب َعْن َطِرْيِق  اْنِح��َراِف )الَكثِ�ْيِر( مَِن الطُّالَّ

ِق،َوالتََّميُِّز(. )التَّْوفِْيِق، َوالتََّفوُّ

��ُر  ُنَذكِّ اِحَب�ْي��ِن؛  الصَّ كاَِل  َأَث��ِر  َولَِبَي��اِن 
بَِحِدْيِث َرُس��وِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الَقائِِل: ]إِنَّ�َما َمَثُل 
��ْوِء، َك�  الِ��ِح، َوالَجلِيِس السَّ الَجلِي��ِس الصَّ
)َحامِِل الِمْس��ِك، َوَنافِِخ الكِي��ِر(، َفَحامُِل 
��ا َأْن َتْب�َتاَع  ا َأْن ُيْح�ِذَيَك، َوإِمَّ الِمْس��ِك: إِمَّ
ا َأْن َتِجَد مِنْ�ُه ِريًحا َطيَِّب�ًة، َوَنافُِخ  مِنْ���ُه، َوإِمَّ
ا َأْن َتِجَد  ��ا َأْن ُيْحِرَق ثَِياَب�َك، َوإِمَّ الكِيِر: إِمَّ
ِريًح��ا َخبِيَث���ًة[ ] َرواُه الُبخاِريُّ َوُمْس��لٌِم، 
ْفُظ لِ�ُمْسلِم[. ])الكِيُر(: ِجْلٌد َينُْفُخ فِيِه  َواللَّ
اُد عل��ى النَّاِر. )ُيْحِذي��َك(: ُيْتِحُفَك.  الَحدَّ

)َتْبتاُع(: َتْشَتِري[. 

ِس(  َفاَل ُب��دَّ - إَِذْن - مِ��َن )اْنتَِقاِء الُجالَّ
��َرِر -؛ َف��� )َلي��َس الِمْس��ُك  - َمَخاَف��َة الضَّ

َرِر(..  َكُمْسَتْخَبِث الشَّ

بِنَ��ا -الَي��ْوَم-  َفَواقِ��ُع )َكثي��ٍر( مِ��ن ُطالَّ
(؛ َفَق��ْد َأَضاع��وا ُخَط��ا  )ُمقلِ��ٌق، َوال ُيِس��رُّ
َأْس��اَلفِ�ِهم؛ َفَضاَعْت ُبوِصَل���ُة َأْهَدافِ�ِهم.. 
االْس��تَِقاَم�َة  َي���َروَن  َنْفِس��يًّا؛  ُمنَهِزم��وَن 
��ُبَهاِت(،  َبيَن )الشُّ ُمَتَرنِّح��وَن  َق�َزاَم���ًة!!.. 
��َهَواِت(.. َحتَّ��ى فِ��ي  ل��وَن فِي)الشَّ ُم�َت�َوحِّ
!( َمَقايِيُسُهم َمغلوَط�ٌة!؛ َفَيحَسبوَن  )الُحبِّ
��ذوِذ!(  افتَِخاَرُهم بِ� )الُمعاَكَس��اِت!، َوالشُّ

ُرجوَل�ًة!، َوُبطوَل�ًة!.. َواهلُل الُمْسَتَعاُن.

7- ُروُح االْنِهَزامِيَّ���ِة ِعنَْد )الَكثِْيِر( مَِن 
ِب: َوَأسَباُب َذلَِك ِهَي - بَِرأيي -:  الطُّ�الَّ

 . ِِل َعَلى اهلل اًل: َضْعُف التَّ�َوكُّ َأوَّ

َثانًِيا: اْنِعَداُم الثَِّق�ِة بِالنَّْفِس. 

ِغ - مِْن َعَدِم  َثالًِثا: الَخْوُف - َغْيُر الُمَسوَّ
ِق(، َوَهَذا ُيْعَتَبُر مِْن َأْسَوِء  �ِة التََّفوُّ ُبُلوِغ )قِمَّ

ِب. )الَعَوامِِل النَّ�ْفِسيَِّة( َتأثِْيًرا فِي الطُّالَّ

)الُمَربِ��ي  َدْوُر  َيْب��ُرَز  َأْن  ُب��دَّ  اَل  َوُهنَ��ا 
��ْرِعيَِّة(  النَّاِج��ِح( فِ��ي إِْذَكاِء )الَمَفاِهْيِم الشَّ
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ِب، مِْن )ُوجوِب ُحْس��ِن  فِي ُقُل��وِب الطُّالَّ
ِل َعَل��ى اهللِ (، َوَض��روَرِة َبْذِل  التَّ��َوكُّ
ِق،  ُقَص��اَرى الُجْه��ِد إِلْتَقاِن َأْس��َباِب التََّفوُّ
َوَأنَّ اهلَل  َل��ْن ُيَخيِّ��َب َعْبًدا َل�َجَأ 

َل َعَل�ْيِه. إَِل�ْيِه، َوَتَوكَّ

ُغ��وُط مِْن قَِبِل )َبْع��ِض( َأْولَِياِء  8- الضُّ
ِب َعَلى َأبنَائِِهم؛ َومِْن َذلَِك:  ُأموِر الطُّالَّ

اَل  َم��ا  َأبنَاَئه��م  اآلَب��اِء  َتْحِمْي��ُل  اًل:  َأوَّ
ُيطِْيُق��وَن - َعْقاًل، َوِعْلًما، َوَصْبًرا -؛ َفَعَلى 
َسبِْيِل الِمَثاِل - اَل الَحْصِر -: َنِجُد )َبْعَض( 
َأْولَِياِء األُُموِر ُيْجبُِر اْبنَُه َأْو اْبنََتُه َعَلى ُدخوِل 
َفْرٍع اَل ُينَاِسُبُه، َفُيْجبُِرُه َعَلى ُدُخوِل )الَفْرِع 
��ْمَعِة!، َأْو َأنَّ األََب  ( - َطَلًب��ا لِلسُّ الِعْلِم��يِّ
َيَتَمنَّى َذلَِك!!-، ُمَتَجاِه��اًل ُقُدَراِت اْبنِِه َأْو 
اْبنَتِ��ِه - )الَعْقلِيَّ���ِة، َوالِعْلِميَّ���ِة(!؛ َفَيْدُخُل 
االْب��ُن َأْو البِنُْت َه��َذا الُمْعَتَرَك؛ َوُس��ْرَعاَن 
َما َتْظَهُر َعاَلَم��اُت االْنتَِكاِس، فِي َوْقٍت اَل 

َرْجَعَة فِْيِه!!.

النََّج��اِح  َوَس��ائِِل  َت�ْهيِّ�َئ��ِة  َع��َدُم  َثانًِي��ا: 
)النَّ�ْفِسيَّ�ِة( أِلَبنَائِِهم، َوإِْهَمالِ�ِهم، َواالْنِشَغاِل 
َعنُْهم، َوَعَدِم َس��َماِع َمَش��اكِلِِهم، َوَتْركِِهم 

ْيُح؛ َفاألَبنَاُء  َيَتَرنَّحوَن َكَسْعَفٍة ُتَكْفكُِفَها الرِّ
لوَن - مِ��ْن آَبائِِهم - )َقْلًبا َحانًِيا، َوَرأًيا  َيَتَأمَّ
تِي  َس��ِدْيًدا(؛ َحتَّى َيَتَج��اَوزوا الَعَقَب��اِت الَّ

وَن َعَلْيَها فِي َطِرْيِق التََّعلُِّم، َوالتََّميُِّز. َيُمرُّ

ائَِب�ِة لِ��� )َوَزاَرِة  9- الَق��َراَراُت َغْيُر الصَّ
التَّْربَِي���ِة( - َوِهَي َكثِيَرة! -: َفُهنَاَك َقَراَراٌت 
َتْص��ُدُر مِ��ْن )َوَزاَرِة التَّْربَِي���ِة(، َوِهَي - مِْن 
َتْرَق��ى  اَل   - َوالتَّْطبِْي��ِق  التَّ�نْظِْي��ِر،  َحْي��ُث 
لِْلُمْسَتَوى الَمْطُلوِب - َواقًِعا -!!؛ َفِهَي اَل 
�ِة(، َواَل  َتُصبُّ فِ��ي ِخْدَمِة )الَعَملِيَّ�ِة التَّْرَبِويَّ
�ْي��َن(، َواَل فِي َفائَِدِة  فِي َمْصَلَح��ِة )التَّ�ْرَبويِّ

ِب(. )الطُّالَّ

َومِ��ْن تِْل��َك الَق��َراَراِت -َعَل��ى َس��بِْيِل 
الِمَثاِل-: 

؛  اًل: َقَراُر ُدُخ��وِل االْمتَِحاِن الِوَزاِريِّ َأوَّ
��ابِِق( َكاَن ُدخ��وُل الطَّالِ��ِب فِي  َفِف��ي )السَّ
َوَكاَن  َدَرَج��اٍت(،  َوَخْم��ِس  )َدْرَس��ْيِن، 
ُب َيْحِسبوَن - لِ�َهَذا األَْمِر - ِحَساًبا؛  الطُّالَّ
ا  ِق.. َأمَّ ��َة التََّفوُّ َفَيْجَتِهُدوَن َحتَّى َيْبُلغوا قِمَّ
خ��وُل فِ��ي )َثاَلَث��ِة  )الَي��ْوَم!(: َفَأْصَب��َح الدُّ
��ا َجَعَل  ُدروٍس، َوَعْش��ِر َدَرَج��اٍت!!(، مِ�مَّ
ِب َيتَّكُِل َعَل��ى َهَذا الَقَراِر،  )َبْع��َض( الطُّالَّ
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 ! َراِس��يِّ َوَيْبَدُأ ُيَخطُِّط - ُمنُْذ بَِداَيِة الَعاِم الدِّ

- َفي )التَّْضِحَي���ِة!( بَِثاَلَثِة ُدروٍس - َعَلى 

َأَق��لِّ َتْقِدْي��ٍر -، َواَل ُيِعْي��ُر َل�َه��ا اْهتَِماًم��ا، 

َوَيُص��بُّ ُكلَّ اْهتَِمامِِه َعَلى َثاَلَثِة ُدروٍس - 

ا - إَِذا  َأو أْرَبَع��ِة -!!؛ َفِم��َن الطَّبِْيِعيِّ - ِجدًّ

�ِة؛ َفإِنَّ�ُه  َدَخَل الطَّالُِب االمتَِحاَناِت الِوَزاِريَّ

َسَيْفَش��ُل - َأو َيَتَدنَّ��ى ُمْس��َتواُه -، َوَتكوُن 

نَِسُب النََّجاِح ُمَتَدنَِّي�ًة، َوَغْيَر َمْرِضيَّ�ٍة 

َثانًِي��ا: َق��َراُر َع��َدِم اْس��تِْعَماِل الُعُقوَب��ِة 

ِب -!، َبْل:  )التَّ�أِديبِيَّ�ِة الُمنَْضبَِطِة( - لِلطُّالَّ

�ِة  َوَمنَعوا - َأْيًضا - َحتَّى )الُعقوَبِة الَمْعنَِويَّ

ْجِر َوالتَّأنِْي��ِب!(؛ ُمَراَعاًة  الَمْبنِيَّ�ِة َعل��ى الزَّ

لِ�َمَشاِعِرِهم، َوَنْفِسيَّاتِِهم!!

َرَج��اِت  الدَّ )إِْغ��َداِق  َق��َراَراُت  َثالًِث��ا: 
َياِت-؛  ِب!( -َتْحَت ُمْخَتَلِف الُمَس��مَّ لِلطُّالَّ
ُة- مِْن َذلَِك: )ُمَساَعَدُتِهم!(؛  َوالَغاَيُة -الَعامَّ
َفَتَس��اَوى الطَّالِ��ُب الُمِجدُّ َم��َع الطَّالِِب َغْيِر 
.. َوُكلُّ َذلِ��َك - َوَغْي��ُرُه الَكثِْي���ُر! -  الُمِج��دِّ
ى: )َمْصَلَح��ُة الطَّالِ��ِب َف��ْوَق  َتْح��َت ُمَس��مَّ
بِتِْل��َك   - َأنَُّه��ْم  َيْعَلم��وَن  َواَل  الَجِمْي��ِع!(، 
الَق��َراَراِت َغْي��ِر الَمْس��ؤوَلِة! - َكانوا َس��َبًبا 
�ِة(، َوَأنَُّهم  فِي َه��ْدِم َصْرِح)الَعَملِيَّ���ِة التَّْرَبِويَّ
موا( اإِلْصاَلَح،  وا مِْن َحْيُث َأنَُّهم )َتَوهَّ َأَضرُّ

َواهلُل الُمْسَتَعاُن.

َأْت   َوَه��ِذِه الَقَراَرات - َوَغيره��ا - َجرَّ
ِب َعَلى )َأَس��اتِْيِذِهم(،  )الَكثِْي��َر( مَِن الطُّالَّ

َراِسيَّ�ِة.  َواالْستَِهاَنِة بَِبْعِض الَمَواِد الدِّ

َي َعَلْينَا  ا َجِمْياًل، َوَأْن ُيَولِّ َن��ا إَِلْيِه َردًّ َنْس��َأُل اهلَل  َأْن ُيْصلَِح َحاَلنَا، َوَأْن َيُردَّ
.. اللَُّهمَّ آمِيَن. ِخَياَرَنا، َوُيْبِرَم َلنَا َأْمَر َخْيٍر، ُنَعزُّ فِْيِه َواَل ُنَذلُّ

      

ختاًما:
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اتف��ق الُحكماء قديًم��ا وحديًثا على أنَّه 
ال َيعرُف قيمَة النور إال من س��كَن الظالم، 
وال َيفه��ُم معنى العدل إال من عاش يف ناِر 
الظل��م واكتوى هبا؛ لهذا كانت النِّس��اء يف 
��دِر األول من بزوغ نور اإلس��الم من  الصَّ
ي��ن العظيم،  أع��َرف الناس بقيم��ة هذا الدِّ
وفهًم��ا لمعاين أحكامِه وِحَكمِه، وس��رعًة 
ألنَّه��نَّ  ش��رائعِه،  لتطبي��ق  االس��تجابة  يف 
عايش��َن العص��ر الجاهل��ي، ورأي��َن كيف 
كان��ت الم��رأُة ُتمتهُن وهت��ان، وكيف كان 
يه��دُر حّقه��ا، وتنتق��ُص قيمته��ا، لم يكن 
يومئ��ٍذ للمرأة مش��اعَر تح��رتم، وال كرامة 
تص��ان، فلق��د كان��ت عن��د بعضهم ت��وأُد 

عند والدهت��ا عيًبا ومخافًة م��ن العار، فإذا 
نج��ت من ذلك، عاش��ت بي��ن ظلم األب 
واإلخوان، وتس��ّلط األعمام والقبيلة، ثم 
إل��ى ظل��م األزواج وتفاخره��م بالتعال��ي 

على نسائهم.

��ا ج��اء اإلس��الم: ف��رَض للمرأة  ث��مَّ لمَّ
ع لهنَّ قوانين تحفظ هيبتهنَّ  حقوًقا، وش��رَّ
م اإلس��الم وأد البنات،  وقيمتهن، فلقد جرَّ
، ورّت��ب على ذلك  وأمر باإلحس��ان إليهنَّ
أعظ��م الج��زاء، حت��ى ق��ال رس��ولنا ملسو هيلع هللا ىلص: 
»َم��ن كان له ثالُث بناٍت أو ثالُث أَخوات، 
أو ابنت��ان أو ُأخت��ان، فأحَس��ن ُصحبَته��نَّ 
واتَّقى اهلَل فيهنَّ فلُه الجنََّة« ]رواه الرتمذي[، 

أحمد منصور الشبيب اجلبوري

هل املرأة عورة؟!
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بل وجعل َمن أحَس��ن يف تربية بناتِه رفيًقا له 
يف الجنة فقال: »َمن ع��اَل جاريتين )بنتين( 
حتى َتبُلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو -وضمَّ 

أصابعه-« ]رواه مسلم[.

ثمَّ أعطى اإلس��الم للمرأة حق التَّعليم 
وجع��ل ذلك من حقوقها عل��ى أبيها فقال 
ملسو هيلع هللا ىلص: »َم��ن كان ل��ُه ث��الث بن��ات يؤدبِّه��نَّ 
ويرحمه��نَّ ويكفله��نَّ وجبت ل��ه الجنة« 

]رواه أحمد[.

و أعط��ى لها حّق اختي��ار الزوج، ومنع 
م��ن إكراهه��ا، ق��ال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ُتنك��ُح األيُم 
البك��ُر حت��ى  ُتنك��ُح  ُتس��تأمُر، وال  حت��ى 

ُتستأذُن« ]رواه البخاري ومسلم[. 

قال العلماء: ه��ذه األحاديث تدل على 
وجوب اس��تئذان المرأة يف النكاح، وأنه ال 
يجوز تزويجها بغير إذهنا، سواء كانت بكًرا 
أو ثيًبا؛ ألنَّ مِن شرط النكاح الرضا، فال بّد 

أن يكون الزوُج راضًيا، والمرأة راضية.

وف��َرض لها ح��ّق الميراث م��ن زوجها 
وأبيه��ا وأبنائها وإخواهنا، بحس��ب منظومة 
عادل��ة راقي��ة، ول��م تك��ن الم��رأة يف زم��ن 
الجاهلية تحصل على ش��يء من الميراث، 

بل كانت هي نفسها تعامل معاملة الميراث 
عند بعض الجاهليي��ن، فيأخذها االبن بعد 
موت أبيه، قال سعيد بن جبير وقتادة: »كان 
للرج��ال  الم��ال  يجعل��ون  المش��ركون 
الكب��ار، وال يورث��ون النس��اء وال األطفال 

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  اهلل:  فأن��زل  ش��يًئا، 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٿ﴾ ]النساء: 7[، أي: الجميع فيه سواء 

يف حكم اهلل تعالى، يستوون يف أصل الوراثة 
وإن تفاوتوا بحسب ما فرض اهلل تعالى لكل 

منهم« ]تفسير ابن كثير )20/3([. 

وكذل��ك يف ال��دول الغربي��ة فقد كانت 
ا-  المرأة محرومة -إل��ى وقت قريب جدًّ
ه��ا يف المي��راث، ب��ل يف القان��ون  م��ن حقِّ
الفرنس��ي ل��م يس��مح للم��رأة يف التقاضي 
بع��د  إال  المالي��ة  بحقوقه��ا  والمطالب��ة 

األربعينيات من القرن الماضي!

ولعلَّ هذه الجوانب السريعة والبسيطة 
ُتبّين مدى رعاية اإلس��الم للم��رأة إكرامه 
م��راد  ليتض��ح  له��ا، وإنصاف��ُه حقوقه��ا، 
اإلس��الم الش��ريف ومراد أه��ل التحريف 

والتزييف.
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ض اإلسالم وما زال يتعرض  فلقد تعرَّ
لحم��الت تش��ويه وطع��ن م��ن مغرضين 
ط��ول  عل��ى  ��دوا  تعمَّ علي��ه،  وحاقدي��ن 
ُيزيف��وا  أن  والحالي��ة  الس��ابقة  الف��رتات 
الحقائق وُيدّلسوا على الناس الحق، ومن 
ذل��ك قولهم: )إنَّ اإلس��الم ظل��م المرأة، 
ُيعطه��ا  ول��م  وجوده��ا،  حقيق��ة  وأه��اَن 

مكانتها الحقيقية(.

والتش��ويهات  الش��بهات  تل��ك  وم��ن 
قولهم: )إنَّ اإلس��الم يقول عن المرأة إنَّها 
عورة، وَيُعّدها عاًرا وش��يًئا قبيًحا يستقبُح 
لذات��ِه(، عامدي��ن يف ذل��ك -كعادهت��م يف 
ش��بهاهتم- إل��ى اقتط��اع النص��وص م��ن 
معانيه��ا  وتحريفه��م  الكامل��ة،  س��ياقاهتا 
باطل��ة  مع��اين  إل��ى  الم��رادة  الصحيح��ة 
ُيريدون إش��اعتها عن اإلس��الم تشويًها لُه 

وقدًحا فيه.

ول��م َيِرد يف الق��رآن ه��ذا الوصف، بل 
ورد يف حدي��ٍث رواه أصح��اب الحدي��ث 
ع��ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنُه قال: »المرأُة عورٌة، فإذا 
يطان« ]رواه التَّرمذي  أقبَلت استشرفها الشَّ

وصححه هو وغيرُه من العلماء[.

ولمعرف��ة م��راد الرس��ول ملسو هيلع هللا ىلص ال ُبدَّ من 
الرجوع إلى معنى الع��ورة يف لغة العرب، 
ألنَّ النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص عرب��ي ويتكل��م بأس��اليب 
العرب يف لغتهم، ُثمَّ ال ُبدَّ أيًضا من معرفة 
تفس��ير الفقهاء له��ذا الحدي��ث، وفهمهم 
لُه، كم��ا يجب أن نعود إل��ى باقي كلمات 
ه��ذه  م��ع  الش��ريعة  علم��اء  وتصرف��ات 

القضية. 

فنقول: العورة يف اللغة تأيت على معان، 
ه��ا اب��ن منظ��ور يف »لس��ان العرب«  لخصَّ
يف  الخَل��ُل  »الع��ورُة:  فق��ال:   )616/4(

ٴۇ  ﴿ۈ  التنزي��ل:  ويف  وغي��ره.  الثغ��ر 
ۋ﴾... وإنَّما أرادوا إنَّ بيوتنا عورٌة أي: 
جال...  ُممكن��ٌة للس��ّراق لُخُلّوها م��ن الرَّ
وقي��ل معناه: إنَّ بيوتنا ع��ورة أي: ُمعِورة، 
أي: بيوتن��ا مما يل��ي العدّو ونحُن نس��رُق 
منه��ا... وق��د قي��ل: إنَّ بيوتن��ا ع��ورة أي: 
ليس��ت بحريزة. قال األزهري: العورة يف 
الثغ��ور ويف الح��روب خلٌل يتخ��وف منُه 
القتل. وقال الجوه��ري: العورة كل خلل 
يتخ��وف منُه من ثغٍر أو ح��رب، والعورُة: 
ُكل مكمن للسرت، وعورة الرجل والمرأة: 
س��وأهتما، والجمع ع��ورات... وُكلُّ أمٍر 
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ُيس��حيا من��ه: ع��ورة. ويف الحدي��ث: »ي��ا 
رسول اهلل عوراتنا ما نأيت منها وما نذر؟«، 
العورات جمع عورة، وهي كل ما ُيستحيا 
منُه إذا ظهر، وهي من الرجل ما بين السرة 
والركبة، ومن المرأة الحرة جميع جسدها 
إال وجهه��ا واليدي��ن إل��ى الكوعين. ويف 
الحدي��ث: »المرأة عورة«، جعلها نفس��ها 
ع��ورة، ألهنا إذا ظهرت ُيس��تحيا منها كما 

ُيستحيا من العورة إذا ظهرت«.

ويتلخص مما ذكرُه معان وهي:

- الخل��ل ال��ذي ُيخش��ى من��ه دخ��ول 
الع��دو، وذلك لضع��ف فيه لع��دم وجود 
ُيغ��ري  الرج��ال الذي��ن يحرس��ونه، مم��ا 
العدو للهجوم عليه، ول��و تأملنا قوله ملسو هيلع هللا ىلص 
يف الحدي��ث: »الم��رأُة عورٌة، ف��إذا أقبلت 
��يطان«، وقارّن��اُه م��ع قولِه  استش��رفها الشَّ
أي:  ۋ﴾  ٴۇ  ﴿ۈ  اآلي��ة:  يف  تعال��ى 
المعنيي��ن  أنَّ  لوجدن��ا  للس��ّراق،  ممكن��ة 
فالرس��وُل  واح��د،  والم��راد  متطابق��ان، 
ملسو هيلع هللا ىلص ُيش��ير إلى ضعف الم��رأة وأهنا مطمٌع 
للسراق والذئاب البشرية التي تسعى للنيل 
��ُد هذا المعنى  منها والتح��رش فيها، وُيأكِّ
قوله ملسو هيلع هللا ىلص فيما بعُد: إذا خرجت استش��رفها 

الش��يطان، فهو يريُد: أنَّها عورٌة ضعيفٌة إذا 
خرجت وفيها ما يدع��و لإلغراء، ولتزيين 
الش��يطان له��ا يف أعين الرج��ال وقلوهبم، 
وما ُيلق��ي إليها الش��يطان من الوس��اوس 
والتَّخّي��الت، وليس��ت ع��ورة لذاهتا على 

اإلطالق، مثل لو كانت يف بيتها.

له��ذا  ��راح  الشَّ المس��لمين  وعلم��اء 
الحدي��ث ذكروا هذا المعن��ى ومالوا إليه، 
فق��د قال العالمة المباركفوري يف ش��رحه 
على س��نن الرتمذي له��ذا الحديث: »فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان، أي: زّينها يف 
نظر الرجال، وقي��ل: أي نظر إليها ليغويها 
ويغوي هبا، واألصل يف االستش��راف رفع 
البص��ر للنظ��ر إلى الش��يء وبس��ط الكف 
الم��رأة  أن  والمعن��ى:  الحاج��ب،  ف��وق 
يس��تقبح بروزها وظهوره��ا، فإذا خرجت 
أمعن النظ��ر إليها ليغويه��ا بغيرها ويغوي 
غيرها هبا ليوقعهم��ا أو أحدهما يف الفتن" 

انتهى كالمه.

والس��رُّ بين وصف المرأة بأنَّها عورة يف 
الحدي��ث، وبين وصف البيوت بأهنا عورة 
يف اآلية: هو أنَّ المرأة سكٌن معنوٌي للرجل 
كما أنَّ البيت س��كٌن له حسّي، قال تعالى: 
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ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ 
ح��ٌث  فه��و  چ﴾،  چ  ڃ  ڃ 

للرجال لحفظ هذا المسكن اللطيف.

- والمعن��ى الثاين: هو أهن��ا ُكّل مكمن 
للس��رت، وال شكَّ أنَّ المرأة باتِّفاق العقالء 
من جميع الملل والنحل أهنا مكمن للسرت 
والحي��اء، ب��ل جم��ال الم��رأة يف حيائه��ا 

وسرتها، وهذا المعنى مراٌد أيًضا.

- والمعن��ى الثال��ث قولُه: ه��ي ُكّل ما 
ُيس��تحيا من ظهوره، والمرأة ُيس��تحيا من 
ظهوره��ا أمام الرج��ال من غي��ر حاجٍة أو 
ضرورة، حفاًظا عليها وتكرمًة لها، وليس 
ألنَّها عيب أو قبيح، ألنَّها لو كانت عيًبا أو 
قبيًحا لما كان النظُر إلى وجهها مما يس��رُّ 
ال��زوج ويتلذذ به، بل أباح اإلس��الم النظر 
إلى وجه المرأة األجنبية وإلى شعرها عند 
إرادة خطبته��ا، وذلك لم��ا فيه من الداعي 

لإلعجاب والمحبة.

- والمعنى الرابع: الس��وأة، مثل عورة 
الرج��ل وعورة المرأة، وه��ذا المعنى غير 
م��راد هن��ا، وهناك ف��رٌق بين قولن��ا: عورة 
الم��رأة، وقولن��ا: الم��رأة ع��ورة، فاألولى 

المقص��ود منه��ا األعض��اء الت��ي ال يجوز 
للم��رأة إظهارها، لما فيه��ا من العيب عند 
ظهوره��ا، كم��ا نقول: ع��ورة البي��ت: أي 
العي��ب الذي يف البيت، وه��ذه تطلق على 
الم��رأة وعلى الرجل، فنقول عورة الرجل 

كما نقولها عن المرأة.

ث��مَّ إنَّ وج��ُه الم��رأة عند أكث��ر العلماء 
لي��س م��ن الع��ورة الت��ي يج��ُب س��رتها، 
والذين قالوا أنُه يجب سرته وتغطيتُه أيًضا 
لم يقولوا ألنَُّه قبيح أو عيب، بل قالوا ألنُه 
من الزين��ة، وجعلوا من أقوى أدلتهم قوله 

تعال��ى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
وكذل��ك  الزين��ة،  م��ن  فجعل��وه  ڱ﴾، 

م��ن أدلته��م قوله تعال��ى: ﴿ڱ ں ں 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ 
ے﴾، والس��بب م��ن تغطي��ة الوج��ه يف 
ا، وهو لك��ي ال يؤذيهنَّ  اآلي��ة واضح ج��دًّ
، والتَّحرش  الرجال بالنظ��ر إلى ُحس��نهنَّ
، على أنَّ باق��ي العلماء يقولون: ليس  هبنَّ
الم��راد يف اآلية تغطية الوج��ه، وعلى كال 
القولين ال أحد يقول: بأنَّ الس��بب قبح أو 

عيب يف وجه المرأة.
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متفقين على  المسلمين  علماء  أنَّ  كما 
أنَّ المرأة ال يجوز لها أن تغطي وجهها يف 
الصالة، فهل يصحُّ أن نقول: أنَّ اإلسالم 
يقول وجه المرأة قبيح وعيب وسوأة وهو 
عبادة  أعظم  يف  ربَّها  بِه  تالقي  أن  يأمرها 

إسالمية؟!

بل قد هنى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص المرأة يف الحجِّ 
وبين ماليين الرجال من أن تغطي وجهها، 
وال  المحرمة  ال��م��رأة  تنتقب  »ال  فقال: 
تلبس القفازين«، وهي تجمع بين عبادتين 

عظيمتين وركنين من أركان اإلسالم.

فيتضُح مما سبق مراد اإلسالم الشريف 
المرأة  أنَّ  وهو:  الحديث  هذا  يف  والراقي 
وأنَّ  عيًبا،  وال  س��وأة  ليست  اإلس��الم  يف 
حث  هو  الحديث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  م��راد 

الرجال على حفظ نسائهم، والدفاع عنهن 
، ألنَّ المرأة تحتاُج إلى سنٍد  والرعاية لُهنَّ
مصونٌة  درة  ألنَّها  لها،  عوًنا  يكون  لها، 
لتجتنب  للمرأة  حث  فيه  وكذلك  غالية، 
وسيلة  تكون  ال  لكي  الشيطان،  وساوس 
من وسائله لإلغراء واإلغواء، ويف هذا من 
المكارم والفضائل ما ال ُيدركُه إال العقالء.

ويتضُح التحريف والتزييف الذي يبثُُّه 
الحاسدون لهذا الدين الحنيف، وُيحاول 
يحسدون  الذين  عليه،  الحاقدون  إشاعتُه 
العظيمة  المكانة  على  المسلمة  المرأة 
التي أعطاها لها اإلسالم، والتي تستحقها 
وتليُق هبا، محاولين بذلك طمس هويتها، 
وإخراجها من مكامن عزها وشرفها. فال 

تغرتّي بذلك أيتها الحرة األصيلة.
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صبورة؟  أن��ِت  هل  صبور؟  أن��َت  هل 
إليكما معيار الّصرب الحقيقّي.

لقد أنعم اهلل تعالى علينا بِِسَمة الّصرب.. 
وليس سهاًل أن نملك هذه الّصفة!

بل  فقط!  بالمصيبة  الّصرب  يرتبُط  وال 
الكريم،  ال��ق��رآن  يف  ل���وروده  المتتبع  إّن 
فسيجد أنه ارتبط بالعالقات مع البشر أكثر 
 )103( ورد  وقد  بالمصيبة؛  ارتباطه  من 
الفعل  فقد غلب  فعٌل،  الّصرب  وألن  مرة.. 
»اصربوا« فيها على االسم »الصرب«، وألن 
الّرجل مطلوب منه الّصرب أكثر من المرأة، 
على  »الّصابرين«  المذكر  جمع  غلب  فقد 
المؤنث »الّصابرات«، وألّن الّصرب صعٌب، 

فقد قّل وروده مبالًغا به »صّبار«!

حكم  أّن  م��ن  تعرفونه  عّما  وسأقفز 
وأنه  اإليمان،  نصف  وأّنه  واجب،  الّصرب 
قد خرج من معناه المباشر )حبس النفس 
ذلك  من  م��رة،  غير  المصائب(  وتحّمل 

ال��ّص��وم ﴿ۓ  معنى  إل��ى  خ��روج��ه 
﴿ۇئ  وال����ج����رأة  ڭڭ﴾،  ۓ 
﴿ەئ  وال��ّرض��ا  ۆئ﴾،  ۆئ  ۇئ 
ڌ  ﴿ڍ  والّثبات  وئ﴾،  وئ  ەئ 

أن  قبل  نفسي  وسأواجه  ڎ﴾..  ڌ 
صفة  هو  وهل  الّصرب؟  بحقيقة  أواجهكم 

مالزمة للحياة؟ أم قد ُيستغنَى عنها؟

ُتثبِ��ُت الحي��اة يوًما بع��د ي��وم أّن الّصرب 
وأن��ه  للحي��اة!  المالزم��ة  الّصف��ات  م��ن 
عنوان لإلنسان الكامل والمثالّي، وللقوة، 

أ.د. عماد علي اخلطيب

معيار الصبر
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والعك��س صحي��ح، أي أن ال��ذي ال يصرب 
إنس��ان ضعي��ف ﴿ەئ وئ﴾،  ه��و 
واإلنس��ان ممتحن بكل ما أعطاه اهلل تعالى 

إّي��اه، وأصع��ب معادلة حياتي��ة هي ﴿ۇئ 
ۇئ ۆئ﴾! أي اصرب، واعُف، وال تطلب 
المكاف��أة م��ن أح��د! وأصع��ب م��ن ذلك 

ارتباطه باإلحس��ان إل��ى اآلَخرين ﴿ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾.

أما أغرُب الّصرب فهو الّصرب على الّطاعة 
پ  ﴿پ  أيًض��ا  للحي��اة  المالزم��ة 
پ﴾، وال يظن��ّن ظاّن أّن العبادة مرتبطة 
بالمظاهر فقط، بل بأس��باب الحي��اة كّلها.. 

ولن أفّصل؛ فكّلنا له يف حياته قّصة صرب! 

وتجتم��ع الغراب��ة م��ع الّصعوب��ة يف صرب 
الّطاعات؛ ألّنه ما أن تصرب حتى هتطل عليك 
األس��ئلة عن الس��بب يف صربك، فإن لم يكن 
من النّاس، فمن نفسك! خصوًصا وأن الّصرب 

يفرض عليك أن ُتسامح من أساء إليك!

فعليك بالّصرب؛ احبسه، مثلما يحبسك، 
م لك من مغريات..  وال تتنازل عنه، مهما ُتقدَّ
ولن يكون ذاك سهاًل، إال إذا حبسَت نفسك 
ع��ن الحياة والنّاس.. األمر الذي يتناَفى مع 
الّطاع��ات الت��ي ُتلزم��َك مخالط��ة النّاس.. 
لذل��ك َعُظ��َم أج��ُر الّصابري��ن، وخرج عن 

دائرة الِحساب ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک﴾!

  ول��ك يف قصص صرب األنبياء
أس��وة، والتصقت صفة الّصرب بالنّبّي أيوب 

 ﴿ٿ ٿ ٹٹ﴾.

وللّص��رب ش��روط ثالث��ة: اإلخالص هلل 
يف  يك��ون  وأْن  ۅ﴾،  ﴿ۅ  تعال��ى 
وقت��ه المناس��ب »إّنما الّصرب عن��د الّصدمة 

األولى«، وعدم الّشكوى للنّاس ﴿وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾.

فمن المعينات على الّصرب: الثقة باهلل تعالى والتوّكل عليه فعال.. ال قوال وكتابًة، 
﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾، ومعرفة طبيعة الحياة والنّاس.. فمهما اختلف الناس، 
فهو  المختلِف  وأّما  فإّن محددات حياهتم، ومتطلباهتم واحدة،  أشكالهم،  واختلفت 
الوسيلة التي نحيا هبا، ونحّقق من خاللها متطّلبات حياتنا.. وال عالقة للّصرب بالّتطّور 

الحيايتّ، فمهما تلّونت حياتنا.. فستبقى سمة الّصرب هي هي، ولها أسباهبا ومسبباهتا.

ختاًما:
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كان األس��تاذ نجيب محفوظ قد رفض 
الذه��اب إل��ى مجل��س األس��تاذ محم��ود 
ش��اكر وق��ال: »أخ��اف على لغت��ي، فمنذ 
ذه��اب يحي��ى حّق��ي إل��ى ش��اكر غ��َزت 
الفخمة،  المجازات والعب��ارات  أس��لوبه 
فأن��ا أح��اول أن أحمي لغت��ي الخاصة من 
التأّث��ر ب��ه«؛ وعندم��ا رأى ش��اكر نجي��ب 
محف��وظ قال ل��ه: »ي��ا واد ي��ا نجيب إنت 

قّربت من الكتابة بالفصحى«.

يف  أّن  صديق��ي  ي��ا  تع��رف  ال  لعل��ك 
مص��َر ق��رار جمه��ورٌي ُيل��زم باإلفص��اح 
ع��ن األس��ماء ثالثي��ًة )الش��خص ووالده 
وج��ده(، وق��د ُخولف ه��ذا الق��رار ألّول 

م��رة عندما أصدر جمال عبد الناصر قراًرا 
بتعيي��ن نجي��ب محف��وظ رئي��س مجلس 
إدارة المؤسس��ة المصرية العامة للسينما، 
لة  كان نجيب محفوظ وقتها عالمة مس��جَّ

»ماركة« وليس مواطنًا عادًيا.

كان محفوظ الشخصية العامة الوحيدة 
الت��ي نع��رف له��ا برنامًج��ا يومًي��ا منتظًما 
ومضبوًط��ا بالثاني��ة، وُع��رف عن��ه دّقته يف 
المواعي��د، حت��ى كان أصدق��اؤه يلقبون��ه 

الرجل الساعة..

جمال الغيطاين الذي كان يف مرحلة من 
المراحل يصطحب مع��ه األديب الراحل 
يف الس��يارة للذه��اب إلى م��كان اْلتقائهم 

محمد إبراهيم شحاتة

سهرة مع 
جنيب محفوظ
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إال خم��س  السادس��ة  ق��ال: »يف  اليوم��ي 
دقائق أنتظر، يف السادس��ة تماًما يخرج من 
ب��اب العمارة« ويقصد أن��ه اعتاد على دقة 

مواعيد نجيب محفوظ. 

ودقت��ه يف مواعي��ده طال��ت حت��ى أمتع 
ساعات األنس مع أصدقائه إذ إنه -بحسب 
الغيط��اين- »ُيمض��ي يف المقه��ى س��اعتين 

بالضبط« ثم يغادر إلى منزله كعادته.

أسبوعه كان يبدأ بالسبت: يوم األسرة، 
ثم األح��د واإلثنين والثالث��اء واألربعاء: 
يم��ارس فيها الكتابة والقراءة يف س��اعات 
دة، ث��م الخمي��س والجمع��ة للتنزه  مح��دَّ

ولقاء األصحاب.

يف س��نة 1980م ُأجري حوار صحفي 
م��ع  الحكي��م  وتوفي��ق  محف��وظ  جَم��ع 
األولى عل��ى الثانوية العامة ]وبالمناس��بة 
كان ترتي��ب محف��وظ يف البكالوري��ا رق��م 
23 عل��ى الِقطر![، س��أَل محفوظ الطالبة 
ع��ن طموحها المس��تقبلي؟ أجاب��ت بأهنا 
س��تدُرس اآلداب ألهن��ا ت��وّد أن تح��رتف 
الكتاب��ة، وكان��ت نصيحُته لها ب��أن ُتراجع 
ر،  الفك��رة وأن تطّوره��ا إل��ى ف��نٍّ مص��وَّ
فالمس��تقبل للص��ورة أكثر م��ن الحروف، 

والتلفزي��ون جاء مناس��ًبا للجي��ل الحالي، 
ألهن��م من حي��ث التعليم اس��تيعاهبم أقل، 
ومن حي��ث الثقافة معدومو الثقافة تقريًبا. 

كذا قال، وهو محٌق بالتأكيد.

كان مب��دأ األدي��ب الكبي��ر محف��وظ: 
»ابع��د ع��ن الش��ر وغني ل��ه« فابتع��د عن 
السياس��ة الصريحة مع أنن��ي أزعم أنَّ كلَّ 
م��ا مرَّ من تاريٍخ عاش��ه نجيب محفوظ أو 
شخصّيات عاصَرها هَي يف كتبه ورواياته، 

ح. ولكنّه كان ال يصرِّ

رأى نجيب محفوظ بعينيه أيام ثورة يوليو 
إغالق جريدة »المقطم« ومجلة »الكتاب« 
ومجلة »الماليين« و»الثقافة« و»الرسالة«، 
واعتق��االت بالجمل��ة، وإلغاء الدس��تور، 
وَح��ّل األحزاب، ومصادرة أموالها، وَحّل 
نقابَتي المحامين والصحفيين، وطرد أكثر 
من أربعمئة وخمسين أستاًذا من التدريس 
بالجامع��ات، ويكتب مصطفى أمين مقااًل 
بعنوان »س��ر الضباط التسعة« فيتم منعنشر 
بقية المقاالت، مع أن عبد الناصر كان هو 
من وراء المعلومات، شهد محفوظ وقتها 
التوّحد بين مص��ر والحاكم، كما لم ينفّك 
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يوًم��ا، وه��و األمر ال��ذي يجع��ل أي كلمة 
تقال من قبيل الخيانة هلل وللوطن.

كل ه��ذا يجعلك ال تندهش من إجابته 
ع��ن اتصال حس��ني مبارك به بعد تس��لمه 
جائ��زة نوبل قائ��اًل: »اتصال مب��ارك نوبل 

أخرى«! 

ول��م ين��ُج يف حقب��ة عب��د الناص��ر م��ن 
المثقفين إال هو وصالح جاهين.

أن  م��ن  بش��دة  يخ��اف  محف��وظ  كان 
ُتق��رأ روايت��ه »أوالد حارتن��ا« عل��ى النحو 
الصحيح، وأن َيفهم القوم إس��قاطاته، فقد 
كان المحت��وى سياس��ًيا بالدرجة األولى، 

لكنه حمَد اهلل أن جنحوا به إلى قراءة أخرى 
ظّلت تطارده ثالثين عاًما حتى استقّر ذلك 
الخنجر الملع��ون يف رقبته، ولكن ال تظن 
أّن النظام لم يستجوب نجيب أو يسأله عن 
مراده يف »بين القصرين« و»أوالد حارتنا«، 
ويكفي��ك أن تعرف أن صالح نصر بنفس��ه 

ات. قام باستجوابه يف إحدى هذه المرَّ

»أوالد حارتن��ا« لعل��ك س��معَت عنه��ا 
كثي��ًرا، كانت ب��اب رزٍق كبي��ر، فقد دفعت 
ل��ه جري��دة »األه��رام« ألف جنيه لتنش��رها 
مسلسلة، ثم أخذ عليها فيما بعد مليون جنيه 
»جائ��زة نوبل« وقلي��ٌل هم َم��ن قرؤوها... 

وقليٌل َمن َفِهموا نجيب محفوظ.
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الصور هي ذكرياتنا.. حربنا ضد الزمن، 
وكأنن��ا نثب��ت ل��ه وإْن مضى واس��تحالت 
عودُته أننا نملك نسخة من هذه اللحظات 
يف أدمغتن��ا كذك��رى أو صورة محفوظة يف 
»ألبوم«..كم��ن يأخذ صورة للَورد قبل أن 

يذبل أو للشمس حين تغيب..

أقّل��ب ألبوًم��ا قديًم��ا.. هن��ا.. يف ه��ذه 
الص��ورة، م��ا زال الجمي��ع يضحك على 
نكت��ة قيل��ت قب��ل عش��رين عاًم��ا، وهن��ا 
ب��دا وجه أب��ي ش��احًبا بع��د خروج��ه من 
المستش��فى، وهنا ص��وريت األولى.. نعم 

هذه وأنا يف السادسة..

سّت سنوات هذا هو عمري حين بدأْت 
ذاكريت تلتقُط الصَور وتس��ّجل األصوات 

وتستسيغ الطَّعم وتستنشق الرائحة، وكان 
هذا هو المش��هد األّول.. صي��اح الديك، 
رائح��ة الخبز تم��أل منزلنا.. ذل��ك المنزل 

الصغير الذي يجمع تسعة أفراد!

أس��مع ص��وت صفي��ر أبري��ق الش��اي 
المع��دين ال��ذي طالما ُلِس��َعْت ب��ه أنامُلنا 

الصغيرة كّلما صببنا الشاي..

حينها أدرك أن أّمي بخير فهذه بصماهتا 
الصباحية..

أخرُج م��ن ب��اب دارنا وبنظرة س��ريعة 
على ه��ذا الح��ّي العريق بأزّقت��ه األثرية.. 
هنا مس��جد بناه واٍل عباس��ّي ج��ّدده بعَده 
العثمانيون، وهنا مدرسة ُشيِّدت مع والدة 

زينب األزبكي

التقاطة
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أبي.. هنا أتنّفس عبق التاريخ، وبخطوات 
طفولي��ة راقص��ة أج��وُب أزّقًة مش��ى فيها 
األّول��ون.. أس��مع صوت صاف��رة القطار 

معلنًة وصول القادمين..

أرى جارتنا )أم محمد( بثوهبا األس��ود 
على طول السنة تنتظر ابنها )محمد( حتى 
يع��رب الش��ارع فل��م يعد له��ا س��واه، وهذا 
العم )نديم أفندي( األنيق دائًما بس��دارته 
وهيئته المهيبة ذاهًبا لدوامه.. وهنا )علي( 
هذا الطفل الذي يكربين بخمس س��نوات 

والذي تشتكي منه المحّلة لشقاوته!

كل كائن يس��كن هن��ا له حكاية س��واء 
عرفناها أم كانت مسترتة خلف الجدران..

أرى »الكاميرا« الشمسية ذات الستارة 
الس��وداء حيث ُيدخ��ل العم )أبو ش��هيد( 
رأس��ه يلتقط ص��وًرا ألهل الح��ي، وأذكر 
خويف حين التقط لي صوريت المدرس��ية.. 
خَجلن��ا  تس��ّجل  الكامي��را  ه��ذه  كان��ت 
المم��زوج بالخ��وف، ثم ما نلب��ث نتنفس 
الصعداء حين نسمع صوت زر االلتقاط..

يف الشارع الموازي لشارعنا هناك مقهى 
المثقفين، هكذا يطلق عليه أهل الحّي، فيه 

األشعار والرتاث والحكايا، وكلما مررت 
س��معُت ص��وت ناظ��م الغزال��ي يص��دح 
ب�)حلو وبوجنته ش��امة( و)طالعة من بيت 
أبوه��ا(.. وأكمل معه حتى أين ال أعرف ما 

هي هذه الكلمات وماذا تعني!

أتذكر أماكن وأناًسا لم يعد لهم وجود، 
لم أعرف أس��ماءهم، ول��م أكلمهم يوًما، 

لكن عيني التقطت لهم صوًرا شتى..

حين تتصفح ألبوم صور العائلة سرتى 
تاريًخا وجغرافية وأحاديث.. ستكتش��ف 
هناك أشياء ُفقدت منك وال تعرف أين آل 

مصيرها؟!

 رأيُت صوًرا ألصالة بغ��داد، وكثيرا ما 
قي��ل: »َمن لْم يَر بغداد، لْم ي��َر الدنيا، ولْم 
ي��َر الناس«، بغ��داد المليئ��ة بالحكايا، فال 
عجب إن اس��تطاعت شهرزاد تأليف ألف 

حكاية وحكاية..

وصّدقوين َمن لم يَر بغداد ولم يستنشق 
نس��مات فجرها ولم تعبث بقلبه لهجتها، 
فلم يَر الجمال، ولم يعرف معنى الحّب..

فصّدقوه��ا  ُزني��ُب  قال��ت  إذا 
ف��إّن الح��ّق م��ا قال��ت ُزني��ُب!
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كان العرب ُيكنّون كل شي، كل شي... 

فيكن��ون الملموس كالم��اء بأبي نافع، 
ويكنون المحسوس كالجوع بأبي مالك، 
وكذا العَجلة يكنوهنا بأم الندامة وهكذا...

ومن الكنى لغير المحسوس من األشياء 
ما أطلقوا على الدهر وكنيُته »أبو الورى«.

 وتلك فكرة قديمة جًدا سبقت األديان 
وهي أق��رب إلى التس��مية الفلس��فية منها 
للواقعي��ة وتق��وم عل��ى مفه��وم: أن الدهر 
ثاب��ٌت والناس متغي��رون، فكأنه صار لهم 

أًبا وهم له أبناء. 

وقد ترددت هذه الفكرة يف بال الشعراء 

وتناوب��وا عل��ى تضمينها وتب��اروا يف إبداء 
غرائبه��ا، م��ن ذل��ك ق��ول أبي تم��ام حين 
افرتض أنن��ا أبناء الدهر وأبونا ش��يٌخ هِرٌم 

لطول العهد به فقال مادًحا بعَضهم: 

مجٌد رعى تلعاِت المجِد وهو فتًى

حتى أتى الدهُر يمشي مشية الَهرِِم

والتلعات هي األرض المتعرجة صعوًدا 
وهبوًطا. وقال أيًضا: 

وإذا جفاَك الدهُر -وهو أبو الورى-

يومًا فال تعتْب على أوالدِه

وق��د أخ��ذ الحري��رّي ه��ذه الفك��رة يف 
م��ن جدي��د  فأع��اد صياغته��ا  »مقامات��ه« 

حّسان احلديثّي

أبونا أيها العراق
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بُحْسٍن وجماٍل فجاءْت ذكيًة المعًة فقال:

ولّما َتعامى الّدهُر -وْهَو أبو الَورى-

ْشِد يف أنح�ائِ�ِه ومقاِص�ِدْه ع�ِن الرُّ

تعاَمي��ُت حت��ى قيَل إين أخ��و َعًمى

وال َغْرَو أن يحذو الفتى َحذَو والِِدْه

»وال غرَو« أي: ال عَجب وال غَرابة. 

غي��ر أن أب��ا الطي��ب المتنّب��ي مختلُف 
يف الرؤي��ا والش��عر كعادت��ه، ويف الكناي��ة 
والمعنى أيًضا، ألجل ذلك أس��هب قلياًل 

وتلطََّف للمعنى تلطَُّف العارف، فقال: 

ُتها ُسبحاَن خالِِق َنفسي َكيَف َلذَّ

فيم��ا النُف��وُس َت��راُه غاَي��َة األََلِم

هُر َيعَجُب ِم��ن َحْملي َنوائَِبُه الدَّ

َوَصبرِ ِجسمي َعلى َأحداثِِه الُحُطِم

َتُه َوق��ٌت َيضيُع َوُعم��ٌر َلي��َت ُمدَّ

تِ��ِه ِم�ن س���الِِف األَُمِم يف َغي��رِ ُأمَّ

َش��بي�َبتِِه يف  َبن��وُه  الَزم��اَن  َأت��ى 

ُه�م، َوَأَتين��اُه َعل��ى الَه��َرِم َفَس���رَّ

ومعن��ى البي��ت األخي��ر: أّن َمن س��بَقنا 
مِن الَبَش��ر قد ج��اؤوا أباُهم »الزماَن« وهو 
هم  ش��ابٌّ فتيٌّ َيقدر على إس��عادهم، فَسرَّ
وفعَل لهم ما يتمنّ��ون. أما نحن فقد ِجئناُه 

على هَرمِه وش��يخوَختِه فلم يس��تطع فعل 
م��ا فعله م��ع أس��الفنا. وهذا فه��ٌم غريب 
مع جماله وروعته، وه��و معنًى مبتَكٌر مع 
كثرة القائلين فيه، وكأّنه اس��تلَّ المعنى من 

البحرتّي استالاًل حيث يقول:

صحب��وا الزم��ان الَف��ْرط إالّ أنُه
هم ل��م يهرِم ه��رَم الزم��اُن وِعزُّ

والفرط من الزمان ه��ي األّيام القليلة، 
وأزورك فرًطا أي أياًما معدودة. 

وم��ا يزال الش��عراء يقتبس��ون مِ��ن نور 
َم��ن س��بَقهم، فمنه��م م��ن ُيفل��ح ومنه��م 
من ينك��ص، وم��ن ُأؤلئ��ك الذي��ن أخذو 
فأحَس��نوا أبو الفتح الُبس��تّي حي��ن اقتبس 
معنَ��ى المتنّب��ي اقتباًس��ا رائًعا فأحَس��ن يف 

إعادة صياغته حين قال:

ال غرَو أْن لم نجْد يف الدهَر ُمْختَرًفا
يِب واْلَخَرِف فقد أتيناُه بْعَد الشَّ

أي أتيناه بعَد أن َخْتَرَف أي صار يتخّيل 
��م، كنايًة ع��ن أّن الدهَر ش��اَخ وكُبَر  ويتوهَّ

وأثَّر يف عقله قديُم العهد وطول األَمد...

م، متَّبًعا  غي��ر أّني أميُل ع��ن كّل ما تق��دَّ
س��بيَل عب��د الرزاق عب��د الواح��د بلمحته 
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الش����عرية الع�ظيم��ة حي��ن ق��ال واص��ًف��ا 
)العراق(:

هَو العراُق َسليُل الَمجِد والَحَسِب

ه��َو الذي كلُّ َمن في��ِه َحفيُد َنبي

كأنَّم��ا كبري��اُء األرِض أجَمِعها

تنَْم��ى إلي��ِه َفم��ا فيها ِس��واُه أبي

هَو الع��راُق َفُقْل لِلدائ��راِت ِقفي

ماُن َجميًعا والعراُق َصبي شاَخ الزَّ

أق��ول قول��ي ه��ذا وأن��ا ألمل��ُم حال��ي 
حي��ل من جديد بعيًدا عن أبينا  ُز للرَّ وأتجهَّ
العراق، فالع��راق للعراقيين أْلَين وأحَلى، 

هتم أجدُر وأوَلى. وهو بأبوَّ

تابعونا يف العدد القادم مع رحلة األستاذ حسان الحديثي التي بعنوان:
)حديث العراق(

يروى تفاصيل الرحلة التي زار فيها موطنه العراق وما أثارته فيه من مشاعر
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عاَلم الكُتب
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يف ع��ام )2013م( كن��ُت م��ع الصديق 
مصطف��ى موس��ى المحق��ق ب��دار الكتب 
الدي��ن  خي��ر  ِذك��ر  وَرد  وق��د  المصري��ة، 
لق��د  ل��ه:  وقل��ُت  حديثن��ا،  يف  الزركل��ي 
قرأُت ديوانه، على الرغم من عدم ش��هرة 
الرجل ش��اعًرا. ولذا فّكرُت يف نشر ديوان 

الزركلي.

بادرين أخ��ي مصطفى بقوله: أنا أعرف 
ابنت��ه، ويمكننا أخذ موافقته��ا على طبعه، 

وهي مقيمة بالقاهرة. 

فطلبت منه أن يرتب لي لقاًء معها.

اللق��اء  بموع��د  وأخ��ربَين  قليل��ة  أي��ام 

ومكانه.. وأّنه س��يقّلنا إليه��ا حيث إقامتها 
يف »المعادي« ابنُها اّلذي سنتلقيه يف منطقة 

»الدقي«..

يف تمام السادسة عصًرا، وعلى حسب 
الموع��د، التقيُت بأخي مصطفى يف الدقي 
لنلتقي باألستاذ محمود عبد العاطى حفيد 

الزركلي.

المح��دد  الموع��د  يف  التقين��ا  بالفع��ل 
بالضبط.

األس��تاذ محمود اصطحب معه زوجته 
قائ��اًل: ه��ي الت��ي تعَل��م دروب القاه��رة، 

وخبيرة بطرقها. 

د. محمد ساملان

قصة كتاب



العدد الثالث

241

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج

الرحل��ة م��ن ح��ي الدق��ي إل��ى منطقة 
المع��ادي حوال��ي نص��ف س��اعة تقريًب��ا، 
على يسارك هنر النيل حيث مياهه الشفافة 
الرقراقة، وسرعان ما يتحّول فيصبح على 
يمينك بعدما تعُبر الجسر اّلذي يفصل بين 

محافظتي الجيزة والقاهرة.

النيل يف لحظات الغروب له منظر رائع، 
وبخاص��ة وأنت ىف طريق��ك إلى المعادي 
حي��ث الحدائق الغنّاء، واألش��جار العالية 
الباس��قة، والكثيف��ة، وأص��وات العصافير 
وزقزقاهتا تس��معها بوضوح، والتي آذنت 
باقرتاب ليٍل جديد يغّلف س��ماء القاهرة، 
ويطوى صفحة النه��ار، ُتضاء األضوية يف 
الش��وارع، وتنعكس أنوارها على صفحة 
متداخل��ة  عدي��دة  ألواًن��ا  ف��رتى  المي��اه، 
ومرتاقصة، يش��ّقها زورٌق صغير أو قارٌب 
نيلي يغن��ي لتل��ك المياه المس��افرة بعدما 

غربت شمس النهار. 

المع��ادي، المعروف��ة  وصْلن��ا منطق��ة 
بروع��ة مبانيها وأناق��ة حدائقها، يف واحدة 
من البناي��ات الرائعة دخلن��ا إلى المدخل 
األنيق��ة،  الفنّي��ة  بديكورات��ه  الرخام��ي 
وصعدنا إلى الطابق الثالث لنلتقي بالسيدة 

حياة خير الدين الزركلي.

سيدة نحيفة الجسم، بيضاء اللون، لديها 
أناق��ة ورش��اقة، ولباقة يف التعبي��ر، تكّلمك 
ع��ن والدها فتأخ��ذك يف عالم��ه، ذكريات، 
وُمل��ح،  وُط��رف  وحكاي��ات،  ومواق��ف، 
أزمنة ماضية تطرق األبواب فتفتح لها حياة 

الزركلي الشُرفات وتستعيد الذكريات.

حكايات الزركلي يف األردن، حكاياته 
مع الفرنس��يين، وذكرياته م��ع الملك عبد 
العزيز آل سعود، وتذهب بك يف رحلة معه 
إلى المغرب، حيث كان س��فيًرا للسعودية 
بالرباط، وتعود بك إل��ى القاهرة، وتعّرج 

بك إلى بيروت...

يف  )عام��ان  كتاب��ه  ع��ن  وتحّدث��ك 
عّم��ان(... وغي��ره، وذكريات ح��ول أهّم 
كتب��ه على اإلطالق )األع��الم( اّلذي أفنى 
حيات��ه فيه، ب��دأه ىف العش��رينات من القرن 
الماض��ي إلى ي��وم وفات��ه يف )1976م( ىف 
إحدى مستش��فيات حي الدقي، حيث كان 
الكِت��اب ُمرافًقا له على س��ريره، خمس��ون 
عاًم��ا التهمه��ا كت��اب )األع��الم( من عمر 
الرجل، لكن حس��به أنه كتاب خالد، تمنَّى 
الكثيرون أن يموتوا حتى َيذكرهم الزركلي 

يف كتابه، فُيكتب لهم الخلود والبقاء!
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جاءت الس��يدة حياة بحقيبٍة س��وداء، 
هب��ا بع��ض مقتني��ات لوالده��ا، وبع��ض 
أوراق��ه الخاص��ة، وي��ا لها م��ن مفاجأة، 
مظ��روٌف صغي��ر بحج��م ك��ف الي��د، به 

كتاب مخطوط صغير.

الكت��اب بغير عنوان، خ��ط الرجل أنيق 
ومقروء، الخط بالرقعة، به بعض الهوامش، 
اس��تأذنُت ب��أْن أصَطِح��ب الكت��اب مع��ي 

لمعرفة أسراره ودقائقه، وفّك مغاليقه. 

ووجدُت بالحقيبة مس��رحّية ش��عرية 
لم ُتنش��ر، إضافة إلى بع��ض المقاالت، 

والصَور الخاصة. 

يف البي��ت، ل��م أَن��م يف تل��ك الليلة إال 
ور(  بعد االنتهاء من ق��راءة الكتاب )األمُّ
األس��تاذ  زوج��ة  علي��ه  أطلقت��ه  واّل��ذي 

محمود والتي قادتنا إلى المعادي.

ويف الصب��اح ق��ّررُت نش��ر الكت��اب، 
وأْخ��ذ  لنش��ره  اإلع��داد  يف  وب��دأُت 

الموافقات اإلدارية لهذا األمر. 

الكت��اب اخرتت ل��ه عنواًن��ا، وليكن: 
)تراج��م األوائ��ل والخلف��اء.. األع��الم 

الصغرى(.

أما الكتاب فيضّم نحو مئة وخمس��ين 
بي��ت  برتاج��م  الرج��ل  بدأه��ا  ترجم��ة، 
النبوة، وق��د بدأها بالنب��ى ملسو هيلع هللا ىلص، ثم انتقل 
إلى عدن��ان، ومض��ر، وكعب ب��ن لؤي، 
وقص��ي... ثم انتق��ل إلى األئم��ة االثني 
عش��ر، ومنها إل��ى مل��وك الجاهلية مثل: 
حموراب��ي، وقحط��ان، ويعرب، وس��بأ، 
إل��ى  انتق��َل  ث��م  وغيره��م...  وحمي��ر، 
الخَلفاء الراش��دين، ثم خلف��اء بني أمية، 
ث��م خلف��اء بني العب��اس ث��م األمويين يف 

األندلس. 

مئة وخمسون ترجمة، منها المختصر، 
ومنها ما يتمّي��ز بالطول واإلطناب، لكن 
يالَح��ظ أّن تل��ك الرتجم��ات تخالف ما 
ورد يف كتابه األهم واألش��هر )األعالم(، 
وق��د أش��ار الزركلى إلى أن��ه كتبه يف عام 

)1928م( على ما يذكر.

ًدا على الكمبيوتر  نشرُت الكتاَب منضَّ
بعد كتابة مقّدمة له ودراسة عما ورد فيه، 
وذل��ك يف القس��م األول م��ن المطب��وع، 
أم��ا القس��م الثاين منه فقد نش��رُت صورة 

للمخطوطة كاملة بخط الرجل نفسه.
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العمل على ترجمة أعمال أدبية حديثة 
هو حل��م الكثير م��ن المرتجمين، الهدف 
م��ن الرتجمة يف األس��اس هو نق��ل الثقافة 
ولنعرف كيف يكتبون يف البلدان األخرى 
وم��اذا يقرؤون، لذا نح��ن بحاجة إلى نقل 
الحديث ولكن ليست كل األمنيات سهلة 
التحقق. العمل عل��ى ترجمة حديثة ليس 
بتل��ك البس��اطة ألن ه��ذه الم��رة وعكس 

ترجم��ة األعم��ال الكالس��يكية األم��ر ال 
يتعلق بالمرتجم واختياره بل يتعلق بكاتب 
حّي ودار نشر عربية وأجنبية، ما يعني أكثر 
من ط��رف والكثي��ر من المعام��الت التي 

تؤخر عملية الرتجمة.

هناك العديد من األس��باب التي تجعل 
ترجم��ة  يخت��ارون  دائًم��ا  المرتجمي��ن 
األعمال الكالس��يكية، وكمرتجمة مبتدئة 
ل��م أتخرج يف الجامعة بع��ُد ألنني ما زلت 

مقدمة:

آية حسن حسان

جتربتي في ترجمة األدب احلديث

حت��ى اآلن ال معي��ار محدد ل��ألدب الجيد غير القارئ، فق��د ترجمُت ما 
وجدت��ه يس��تحق: تجربت��ي يف ترجم��ة مجموعتين م��ن القصص الروس��ية 

الحديثة ونشرها بشكل إلكرتوين.
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طالبة أدرس اللغة الروسية بكلية اآلداب 
يف جامع��ة القاه��رة، ل��م يك��ن أمامي أي 
خي��ارات س��وى أن أت��درب يف ترجم��ة 
الكالس��يكيات، ولكن دائًما هناك طريق 
آخر أو نستطيع القول أنني صنعت طريًقا 

ا. خاصًّ

ع��ن  أبح��ث  وبينم��ا  األي��ام  أح��د  يف 
م��واد للتدري��ب وج��دُت مدّونة لقصص 
يف  القص��ص  أهبرتن��ي  وق��د  األطف��ال، 
بساطتها اللغوية ورموزها البليغة، بحثت 
عن القصص ولكنها لم تكن منش��ورة يف 
كتاب، بل هي من كتابة صاحب المدّونة 
الذي يس��تخدم أس��ًما مس��تعاًرا »هالي«، 
ل��م أمتلك خطة وال أي فكرة عن النش��ر، 
ولكن أرس��لت إل��ى الكات��ب برغبتي يف 
الرتجم��ة إلعجابي بالقص��ص، وبالفعل 
لق��د حصل��ُت عل��ى الح��ّق بالرتجمة من 
الكات��ب تحت ش��رط واح��د )أاّل ُتنش��ر 

القصص بشكل ربحي(.

كان الكاتب األصلي حريًصا أن تكون 
كتابت��ه متاحة ألكرب قدر م��ن الناس حتى 
بش��كلها المرتَج��م، وهنا ج��اءت الفكرة 
بتوافر حقوق نشر عمل حديث، ال يوجد 

تدري��ب أفض��ل يمكنن��ي أن أخرجه إلى 
النور، لذا قّررت نشر القصص إلكرتونًيا، 
وانته��ى األمر برتجمة قس��َمين منفصَلين 
م��ن المدّون��ة، ت��م نش��رهما على ش��كل 
كتاَبي��ن منفصَلين إلكرتونًيا وهما: »الفتاة 
اّلت��ي ال تع��رف كي��ف تبك��ي«، و»الفت��اة 

السيئة إيلي«.

الفتاة التي ال تعرف كيف تبكي:

هي قصص للفتي��ان والفتيات، مكّونة 
من 20 قصة منفصلة، تصف 20 شخصية 
أو نمًط��ا، القص��ص تب��دو بس��يطة ولكن 

يمكن قراءهتا كل مرة بمعنى مختلف.
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))بالمناس��بة، تقس��يم القص��ص إل��ى 
عنواني��ن منفصلي��ن )للفتي��ات والفتيان( 
ع��ن عم��د، ولك��ن ه��ذا التقس��يم وفًق��ا 
مها القصص وليس على  للنماذج التي ُتقدِّ
اإلط��الق وفًقا لالنتم��اء البيولوجي لهذا 
الجنس أو ذاك، حتى تتمكن الفتيات من 
قراءة قص��ص األوالد ونماذجهم، ويقرأ 
ونماذجه��ن.  الفتي��ات  قص��ص  األوالد 

على أي حال، اقرأها كما تريد((.

 من مقدمة المؤلف على مدّونته.

بين��ي  تعام��ل  أول  ه��ي  المجموع��ة 
وبين اللغة الروس��ية يف األدب الحديث، 
الدراس��ة الجامعي��ة غالًب��ا ما ترك��ز على 
الكّت��اب البارزي��ن وأعماله��م، وكذل��ك 
تاري��خ األدب، تاركي��ن األدب الحديث 
دون مس��اس، لذا تحّديات هذه الرتجمة 
المصطلح��ات  ح��ول  التقّص��ي  ه��ي 
والعب��ارات الحديثة المس��تخدمة يومًيا، 
لك��ن المجموعة لم تحتِو على لغة صعبة 
كوهن��ا موّجه��ه إل��ى األطف��ال يف المق��ام 

األول.

يف هذه المجموعة س��وف تقابِل الفتاة 

التي تمتل��ك القدرة على الطي��ران والتي 
تخاف الحّب، والفتى يحقق المعجزات، 
والفت��ى ال��ذي أراد الع��ودة إل��ى المنزل، 
هؤالء األطف��ال هم نح��ن وقراراتنا التي 

نتخذها وال نعرف تأثريها.

))ال ُيعرف اإليمان بالصواب والخطاء 
بل باإلخالص نفس��ه، يمكنك أن تخس��ر 
كل ش��يء، ولك��ن إذا كن��ت تؤم��ن حًقا، 
فعندئذ حتى عندما تغرق يف القاع ستكون 
أكثر ثراًء من أي شخص آخر، يجب أوال 
أن تتعلم القدرة على اإليمان بصدق مثل 
أي شخص آخر، لكن موضوع إيمانك أيا 

كان هو أمر يخصك وحدك((.

من قصة »الفتى الذي آمن بنفسه«.

الق��ت القص��ة نجاًح��ا نس��بيًّا وقرأها 
ع��دد م��ن الن��اس وأعجب��وا هب��ا، وهب��ذا 
أكون ق��د كس��رُت الحاج��ز األول، وهو 
تج��ارب  ب��ال  مبتدئ��ة  مرتجم��ة  ك��وين 
منش��ورة س��ابًقا، لكن نس��تطيع القول إن 
ه��ذه المجموع��ة وج��دت االستحس��ان 
طبًقا لطبيعتها ولغتها البس��يطة وقصصها 

القصيرة المناسبة للقراءة يف أي وقت.
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الفتاة السيئة إيلي:

إال  لش��يء  التجرب��ة، ال  إع��ادة  أردُت 
ألنن��ي اكتش��فُت يف المدون��ة قس��ًما آخ��ر 
ذو قص��ص س��احرة، ويبدو أنن��ي لم أكن 
الوحي��دة الت��ي أحّب��ت أس��لوب الكاتب 

وطريقة كتابته للعناوين.

»الفت��اة الس��يئة إيل��ي« ه��ي مجموع��ة 
قصصي��ة ولك��ن ه��ذه الم��رة هن��اك بطل��ة 
واحدة وهي فتاة س��يئة، ل��م يحدد الكاتب 
ه��ذه الم��رة إذا كان��ت القص��ص مصنَّف��ة 
لألطف��ال أم ال، ل��ذا ل��م أعِط لنفس��ي حقَّ 
فرض هذا الرأي لمجرد كون البطلة طفلة.

رّبم��ا يجد القّراء أنفُس��هم مش��كلة مع 
التصني��ف، ألن هذه الم��رة ال يتعلق األمر 
برباءة األطفال، بل بتفسيراهتم للمصائب، 
والت��ي ق��د تبدو بعضه��ا منطقي��ة وبعضها 
يب��دو كارثًيا ويجعلنا نتس��اءل عن المحق 

والمخطئ يف الرتبية.

))إذا كن��ِت مهتمة لمعرف��ة األمر فإنني 
أخاف أكثر من الجميع. لكن ال أحد يعلم 
هب��ذا. ألن إيلي عندما تخاف ال تبكي مثل 
ما تفع��ل الفتيات الحمق��اوات مثلك، بل 
أتعلم المقاوم��ة والقت��ال، وبينما تقومين 

هبذا لن تجدي وقًتا للخوف((.

من قصة »الفتاة التي تخاف الظالم«.

ل��م تكن قصص إيل��ي واقعية للغاية بل 
اس��تخدم الكاتب أس��لوًبا جديًدا، وأنش��أ 
القص��ص  ه��و  األول  القس��م  قس��مين: 
الواقعية حيث مغامرات إيلي يف المدرس��ة 
والبيت والشارع، واآلخر هو قصص إيلي 
الخرافي��ة حي��ث بيئتها الطبيعية المدرس��ة 
والبيت لكن هذه المرة تلتقي الفتاة بوحش 
وجنيات وحذاء مسحور وبساط سحري، 
كيف س��وف تتصرف فتاة س��يئة مثل إيلي 

مع هذه العناصر المسحورة يا ترى؟
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هل س��وف أكرر هذه التجربة مرة 
أخرى؟ ال أعلم يف الحقيقة، ولكنني 
تخطيت حلًما برتجمة عمل حديث، 
ومع ذلك لقد كان مجهوًدا ش��خصيًّا 
خالًصا من قِبلي ومس��اعدة مجموعة 
بالرتجم��ة  ب��دًءا  أصدقائ��ي،  م��ن 
ومروًرا بالتنس��يق والمراجعة اللغوية 
والغ��الف، ورغ��م ذل��ك فق��د خَرج 

العمل بشكٍل الئق، ولكن ليس خالًيا 
من األخطاء، ربما يف المس��تقبل أجد 
عماًل آخر يستحق أن أترجمه وأنشره 
إلكرتونًيا لي��راه أكرب عدد من الناس، 
ألن��ه وكم��ا يب��دو ال حاف��ز يدفعن��ي 
لخ��وض هذه التجربة مرة أخرى غير 
جودة العم��ل أو تقديم ش��يء جديد 

للقارئ العربي.

ختاًما:
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النصوص األدبية
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مال��ت بن��ا س��يارة الجي��ب )الن��د روف��ر( 
الخ��ط  جان��ب  عل��ى  قلي��اًل  الحكومي��ة 
الصح��راوي، عن��د ُن��ُزٍل ُكت��ب علي��ه: وزارة 
الزراع��ة، نزلنا من الجيب بع��د مكابدة ثماين 
س��اعات يف طري��ق صحراوي غي��ر معّبد. كنا 
أربع��ة معّلمي��ن ومندوًب��ا م��ن مراقب��ة تعلي��م 
)غات( يف أقصى الجنوب الغربي للجماهيرية 
اللبية. نزلنا الواحد تلو اآلخر، دخلنا فوجدنا 
كب��ار أه��ل البل��دة يف اس��تقبالنا عل��ى نحٍو لم 

نتوّقعه، مما خّفف علينا مشّقة السفر. 

بعد السالم أجلس��ونا يف صدر المجلس 
وأخ��ذوا يرّحب��ون بن��ا بلكنة عربية مكّس��رة 
تش��به لكنة األجانب عندنا، اس��تغربنا شكل 

مالبس��هم وطريق��ة س��المهم، فأش��ار إلين��ا 
المن��دوب أن��ه س��يوضح ذل��ك لن��ا الحًقا ، 
بع��د برهة قليلة أتى أحده��م بصحن وإبريق 
نحاس��يين، فطلب من��ا المندوب أن نغس��ل 
أيادين��ا ونح��ن جل��وس، ث��م ُأعطينا منش��فة 
فجففناه��ا، وعل��ى الف��ور حض��ر رجل آخر 
ومع��ه س��يٌخ طوي��ل فيه قط��ٌع كبيرة مش��وية 
م��ن كب��د الغنم، فتن��اول كٌل من��ا قطعة. بعد 
ف��رتة قصي��رة ُأحِضر الطعام وه��و عبارة عن 
الطب��ق الش��عبي يف ب��الد المغ��رب العرب��ي 
)الكسكس��ي( يش��به قلياًل )المفتول( عندنا 
لك��ن حّبت��ه أصغ��ر. ق��ال كبي��ر الحاضرين 
بلهج��ة ليبي��ة: »باه��ي ت��وَّ ْتَفْضل��وا الغدا«، 

وذلك بين هتليل وترحيب األهالي.

حكاية: علي الشافعي

الدرس األول
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بعد األكل أحضروا لنا الصحن واإلبريق 
النحاس��يين وغس��لنا أيدينا مرة أخرى ونحن 
جل��وس، ثم أحضر لنا الش��اي المغلي جيًدا 
والمحّل��ى كثي��ًرا حت��ى ص��ار كثيًف��ا مائ��اًل 
للس��واد، يف أك��واب صغي��رة الحج��م بطول 
حوالي 3س��م. بع��د ذلك اس��تأذن المندوب 
ليأخذنا إلى ُن��زل المعّلمين الخاص، وصلنا 
هن��اك ف��كان الن��زل عب��ارة عن ث��الث غرف 
حديث��ة البناء م��ع منافعه��ا يف كل غرفة ثالثة 

أسرة، جلس معنا المندوب يحدثنا فقال: 

أنت��م اآلن يف بل��دة العوين��ات، وهي بلدة 
هادئ��ة تقع عل��ى الخ��ط الصح��راوي الذي 
يربط بين سبها )عاصمة إقليم فزان( وغات، 
وطوله 560ك��م، منها 200ك��م حتى مدينة 
)اوب��اري( معّب��دة، والباق��ي 360 كم طريق 
ترابي صحراوي كما ترون، والحكومة تعمل 
عل��ى تعبي��ده ب��إذن اهلل. َتبع��د العوينات عن 
المركز )غ��ات( باتجاه )اوب��اري( 120كم، 
سّكاهنا من الطوارق، لهم لغتهم الخاصة هبم 
وتس��مى )التارغي أو الهاْوِس��ن( والحكومة 
تس��عى جاه��دة لنش��ر اللغ��ة العربي��ة بينهم، 
وتعليمه��م والنه��وض هبم من حال��ة البداوة 
والتصح��ر إلى حالة المدني��ة الحديثة، وهذا 
يق��ع على كاهلكم أنتم -أيها الش��باب- وإن 

ش��اء اهلل أنتم عل��ى قدر المس��ؤولية. تحاول 
الحكوم��ة جاه��دة إقام��ة إس��كانات وعمل 
مش��اريع زراعية لتس��كين الذي��ن يقطنون يف 
الصحراء. الن��اس هنا هادئون طيبون يحبون 
الغري��ب، وأكث��ر م��ا يحرتم��ون المعّلم، فهو 
عنده��م مقّدس ومب��ارك، أما اللب��اس الذي 
ش��اهدتموه فه��و اللب��اس التقلي��دي ال��ذي 
يحرص أهل البلدة على لباسه يف االحتفاالت 
وعند اس��تقبال الضيوف المهّمين، و يتكّون 
من الث��وب الس��روال الفضف��اض والعمامة 
)بطول حوالي خمس��ة أمتار( التي تلف على 
ال��رأس ث��م يغطى بج��زء منها الف��م واألنف 
وال يظه��ر س��وى العين��ان، وكل أه��ل البلدة 
مس��لمون متدين��ون، يف البلدة مخب��ز واحد، 
حاجاتك��م  لش��راء  تعاوني��ة  جمعي��ة  وفيه��ا 
والجمعي��ة هي مل��ك الحكوم��ة إذ ال ملكية 
فردية عندنا، تبيع المواد األساس��ية بس��عرها 
يف العاصم��ة أما الخضار فهي ش��حيحة ألن 
المش��روع الزراعي لم يكتمل بعد. المدرسة 
هن��ا مختلط��ة حت��ى الص��ف التاس��ع وعدد 
الطلب��ة حوالي 200 طالب. س��أترككم اآلن 
ترتاحون ويف الصباح يحضر مدير المدرس��ة 
ليصحبكم إليه��ا، ويعّرفك��م مرافقها ويوّزع 

عليكم المهام.
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 اس��تلقيت عل��ى الس��رير ورفع��ت عينَّي 
يف الس��قف، دارت يف مخيلت��ي ه��ذه الرحلة 
العجيبة الس��ريعة، ففور تخرجنا كانت البعثة 
الليبي��ة يف االنتظ��ار الس��تقطاب أك��رب ع��دد 
ممكن من المعلمين منافس��ة لدول الخليج، 
لملء الش��واغر يف مدارس��ها، يف بلد مساحته 
حوالي مليون و750 ألف كم2، إبان النهضة 
والثورة الثقافية التي ُأعلنت آنذاك، وسرحت 
يف رك��وب الطائ��رة ألول مرة م��ن عّمان إلى 
طرابل��س الغرب، ثم من طرابلس إلى س��بها 
عاصم��ة إقلي��م ف��زان والمس��ؤولة ع��ن كل 
مراقبات التعلي��م يف الجنوب الغربي الليبي، 
ثم رحلة الحافلة التي اس��تغرقت 24 س��اعة 
لقطع مس��افة 560ك��م منه��ا 360كم طريق 
صح��راوي غي��ر معّب��د تتخّلله كثب��ان رملية 
متحركة، ثم العودة م��ّرة أخرى على الطريق 
نفس��ه باتجاه العوين��ات، كل ذلك يف 3 أيام. 
قلت: س��بحان اهلل فع��اًل كما يق��ال يف المثل 
الشعبي )اإلنسان طائر بال جناح(. ثم رحت 

يف سبات عميق.

يف الصباح حضر مدير المدرسة ورحب بنا، 
ث��م صحبنا إلى المدرس��ة ب��كل ذوق واحرتام، 
وعرفنا المرافق والصفوف، ووزع علينا المهام 

والنشاطات مع باقي الزمالء القدامى. 

المدرس��ية  اإلذاع��ة  نش��اط  إل��ّي  أس��ند 
باعتب��اري معلم اللغة العربي��ة. قرع الجرس 
ويس��ر،  س��هولة  ب��كل  الط��الب  واصط��ف 
تفاج��أت ب��أن بعضه��م يف مثل س��ني تقريًبا، 
فعلم��ت أن التعلي��م وص��ل إليه��م متأخ��ًرا 

فالتحقوا بالمدارس يف سن كبيرة.

بدا النش��يد الوطني وهو النش��يد المش��هور 
)اهلل أك��رب ي��ا بالدي كربي( أحسس��ت بش��يء 
يه��ّزين م��ن الداخل، أنا إذن يف بل��د عربي رغم 
الت��ي  واللكن��ة  الس��وداء  األفريقي��ة  الس��حنة 
أسمعها. وصّممت س��اعتها أن أبذل كّل ما يف 
اس��تطاعتي ليكون لي بصمة يف نش��ر العربية يف 
تلك البالد. بعد انتهاء النش��يد س��ّلمني المدير 
الميكروفون وقال: اآلن مع اإلذاعة المدرسية، 
أذك��ر أنني أخ��ذت الميكرف��ون، وال أدري لَِم 
خطرت على بالي بالذات فواتح س��ورة الفتح 
)إن��ا فتحنا لك فتًحا مبينًا...( فتلوُتها، ثّم كلمة 

ترحيبية بالطلبة يف بداية العام الدراسي. 

دخ��ل الطالب الصف��وف وكانت الحصة 
األولى ل��ي عند الص��ف التاس��ع. أول قطعة 
طباشير أمسكت هبا وأنا معلم، كتبُت يف أعلى 
يمين السبورة بسم اهلل، وعلى الجانب األيسر 
التاريخ: 1976/9/5م، ويف الوسط كتبُت: 
الدرس األول، وتحته: بالد الُعرب أوطاين. 
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هم  ينتش��ي الباب فرًحا حين يس��مع أمَّ
توصيه��م باللَّع��ب أمامه، يظنُّه حارس��هم 

األمين هكذا حالهم لسنوات.

يخطُّ��ون  حي��ن  ويتدغ��دغ  يضح��ك 
أسماءهم عليه بالطباشير.

كان يك��رب معه��م عاًم��ا بع��د ع��ام، لم 
يخ��ن الب��اب يوًما أمانت��ه، لكنه��م رحلوا 

يوًما وترك��وه مرغمي��ن، يناديهم الواجب 

العس��كري، ك��م من ح��رب م��ّرت واألّم 

والباب ما زاال صديقين قريبين لم يفرتقا، 

ينتظران مًع��ا عودة الغائبي��ن، كان مّتَكأها 

الذي تس��تند، وجليس��ها حي��ن تتذكرهم، 

كان الب��اب يق��وم بمهّمت��ه اليومي��ة يبق��ى 

موارًب��ا ليطمئنه��ا أّن أحده��م ق��ادم، وإن 

هاجمته الريح وإن بللته األمطار هو هكذا 

موت باباملشهد األول:

قصص: زينب األزبكي

خلف الباب

ق��د يكون هذا الباب موجودا يف أي بقعة على هذه البس��يطة وقصص الس��عادة 
المحدودة والتعاسة غير المتناهية متوفرة وبال حدود..

لذا كانت هذه المشاهد خلف هذا الباب الموارب..



254

مجلة روى - نروي لنرتوي

منذ زمن، لكنّه بدأ يش��يخ وصارت الريح 
أق��وى.. س��مع صديقته تنش��د ذات حزن 

هتويدة عراقية قديمة:

»هّب الهوا وتحرك الباب..

حس بالي يا يّما جّية أحباب.. 

أثاري الهوا والباب كّذاب«.

هنا أصدر الباب صريًرا معلنًا موته.

خلف هذا الباب عشُت مع أّمي..

لم يكن يف البيت سوى غرفة فيها منامي 
و موق��د أم��ي ورائح��ة الطماط��ة المقلية 
-أكلت��ي المفضل��ة- يف ه��ذا البيت كانت 
أم��ي تع��ّد األي��ام ك��ي أدخل المدرس��ة.. 

لكّن لعب��ي يف ال��دار كان يغنيني عن تعلم 
الحج��ارة  بن��اء  يف  ب��ارع  فأن��ا  الح��روف 

واللعب بالطين وتشكيله.

 يف صّف��ي األول وبع��د عن��اء كبي��ر يف 
كتابة واجبي وإسرايف يف الوقت وإضاعته، 
اندلق الماء على دفرتي وتبللت الحروف 
كثي��ًرا  مالمحه��ا؛  فبكي��ُت  وضاع��ت 
وأقس��مت أاّل أعيده، ونمت بعد أن بللت 

وساديت بسيٍل من الدموع..

 وعن��د اس��تيقاظي، وخوًفا م��ن عقاب 
المعّلم، وجدُت أّمي قد حاولْت عشرات 
المرات أن ترسم الحروف رسًما..  كانت 

أّمي أمّية ال تجيد الكتابة! 

أدركُت حينها أن للحروف قيمة، ومنذها 
وأنا ألعب بالحروف بداًل من الطين..

حروٌف من طنياملشهد الثاني:
ميالد كاتب
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نَِعم اهلل ال تحصى، والشكر ال َيفي..

كلنا نعرف أّن عَلى األبناء حقَّ البِّر بنا، ويجب 
اًل.. أاّل ننسى أّن بِرَّ اآلباء باألبناء يكون أوَّ

��رين بنَِع��م اهلل  لكنّ��ي أمل��ك طفل��ة ذكي��ة تذكِّ
ة واحدة: ربَّتني، أعطتني  ، هكذا مرَّ ها عليَّ وبحقِّ

ها. األجر، وأخذت حقَّ

رين كّل صباح: اضحكي يا ماما.. ابتسمي.. تذكِّ

فأس��تحي منه��ا قب��ل نفس��ي وأنس��ى ضغوط 
الحياة وقساوهتا بكلمة من طفلة أرتني طريًقا ال 

أراه وأنا بعهد الثالثين.

ذكي��ة بمالحظاهتا وغيرهتا، ي��أيت تعليقها على 
انشغالي عنها بأخيها الرضيع بطريقة مزاح حتى 
ال آخذ عل��ى خاط��ري، وأعود ألس��تحي منها، 

فكم من درٍس ستعطيني يا صغيريت! 

ِك يا مؤنَستي؟! كيف أوفِّيِك حقَّ

ها أنِت تربّينني قبل أن أبّرِك!

ُتذّك��ُرين بالُقبل��ة والحضن الداف��ئ، وال تعلم 
أنني بحاجة إليه أكثر منها!

فُسحًقا لدنيا ُتلهينا عن أغَلى ما نملك!

��ر ترتيبه! وتحيا مقولة:  أه��اًل ببيٍت مبعَثر يتأخَّ
األم اّلتي بيتها مرّتب، أمٌّ سيِّئة.

وتبًّا لصحوٍن َتمأل حوَض المطبخ، وتبًّا.. وتبًّا...

هي لحظات معهم ال تع��ود، والعمر يرُكض، 
وكلَّما كُبروا َيبتعدون، وال تبقى سَوى الذكرى.

عهًدا من��ي يا صغي��ريت س��أكتُب ذاكرتِك كما 
ين إن شاء اهلل. يليق بِك وكما تستحقِّ

خاطرة: صفا عاطف

َيهم! وَننا قبَل أْن نرِبّ يربُّ
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هل أمَطَرْت؟

نعم..

إذن قد وصلْت رسائلي

حين ناجيُت هبا السماء..

 فاخُرجي إلى ساعي

حاب  السَّ

واستقبلي َطْردَي

الُمتساقِِط َحرًفا

تِلَو َحرف..

كوين ورًقا

لِخطابايت 

واقَرئي ما اْنساب

على جسدك..

تأنَّْي

كلمًة.. كلمة..

شهقًة.. شهقة..

ثمَّ اْمسحي 

د الَقطر لَِيتجدَّ

عَلى مخملِك 

لصفحٍة تالية..

ثمَّ التالية 

ثمَّ التالية..

إلى أن َتعصر السماء

آخر قطرة.. ِحْبر..

عانقي َنداه..

منُه ِعطري..

وإن َجّف.. فأنا مطمئّن 

قد كانوا يحفظون الَوْرد

َبين طيَّات كِتاب

وأنا... 

أحفظ كتابَي

َبين أحضان الَوْرد..

َنّص: إيهاب عنان سنجاري

رسائل السحاب
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ب�ََردا؟!َس���ِل الف���راَت إذا ما ش���ئَت ع���ن َبَردى ه�ل  لل�ن�ي�ل  ُح�ّبه  عْن  واسأْلُه 

ف�ت��ًى ال�ك�ائ�ن����اِت  ف�ج����ر  م�ن���ذ  م�ّت�ِق���داكأّن��ه  زال  م���ا  ب�ال�ه���وى  ف����ؤاُده 

وع��ْن ذرى ج�ب�ل األوراس َس����ْل ُأح�ُ�داع��ن َأْرز لبن��اَن َس��ْل يف الش��ام ُغوطَته��ا

أعذاُق���ه حي�ن نخ�ُل البص��رة اعُتِض�دا؟!واستشهِد النخَل يف السوداِن كيف بَكْت

أَك��داع��ن م���أرٍب وع��ن األه���رام ش����امخ�ًة أو  آش��وَر  عنهم��ا  س���ْل  مص��َر  يف 

واس��أْل إذا ش��ئَت ع��ن قرطاج��ٍة َصف��داواس��أْل م��آذَن ف��اٍس ع��ن خ�ي���اِم م�ن���ًى

واح���دٌة ال�ُع���ْرِب  ب����الَد  أّن  واب�تع���داُتن�ب�ي����ك  الم���رُء  ف�يه���ا  تغ���ّرَب  مهم���ا 

َدَرج���وا ق���د  اهلل  أن�ب�ي���اُء  أرِضه���ا  وخ�ات��ُم األن�ب�ي���اء ال�م�ص�ط�ف��ى ُول�ِ���داف���ي 

اْن�ع�َق���دامِ��ن َق�ل�ب�ه���ا دورُة ال�ت�اري��خ ق���د ب��دأْت أرجائه���ا  يف  الح��قِّ  وب�ي���رُق 

صائل��ًة ال�ف�ُرس���اُن  بس���احاهتا  يس�رتش��دون الُه��دى م��ن رّبه���م َم���َدداج�ال���ْت 

َص�َع���داحّت��ى ت�ف�ت�ّح��ِت ال�ّدن�ي���ا ع�ل��ى ي�ِده��م ع�ِط�ُره���ا  ل�ل�ُثرّي��ا   ٍ ك��َوردة 

شعر: عامر الرقيبة

َسـِل الفـراَت
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ح�ي���ث ال�طرائ���ُد كانت تأم�ن األس���َدا!َوا َلْه���َف َن�ف�س��ي عل��ى أّي��اِم دول�ت�ه��م

ب��ِه كأنَّ  م��اٍض  عل��ى  ن�فس��ي  َلْه��َف  روح��ي تعيش وال ت�س��توطُن الج�س��دا!َوا 

ق���ْد يع�ش���ُق اآلَل َم��ن للم��اء م��ا وردا!م��ا أجمَل العي��َش يف الماض��ي وأصعَبه!

والَكب�ِ��داإّن��ي تعب��ُت رف��اَق الح��رِف مِ��ن ُلغ�ت��ي ال�ق�ل���َب  ُيِع��لُّ  ِش��ْع�ٍر  وُربَّ 

م�ف�تخ��ًرا األم��ِس  ذك��َر  رم��ُت  تَلْجَل��َج الح��زُن يف األض��الِع ُمحتِش��داأك�ّلم��ا 

س����ائ�لًة ال�ه���مِّ  ج�ي���وُش  أي��َن الع�روب��ُة؟ واإلس���الُم كي��َف َغدا؟وحاصرْتن��ي 

َرَع����داأي���َن الغ�ي���وُم الت���ي ق���ال الرش���يُد ل�ها: أي��ن��م���ا  ع�ن��دي  ِغي�اُث���ِك  آٍت 

اله�ب���ًة كال�ن�ي���راِن  ال�ق�ص��ائ���ُد  يف الح��رب ُمس��تنهضاٍت كلَّ َم��ْن َرقدا؟أي���ن 

بأل�ُس���نِنا الفصح��ى  أح���رُف  مث���َل الغري��ب ال��ذي ال يع���رُف ال�َب�َلداتغ�ّرب��ْت 

منطَق�ن��ا ال�ِفك��ر  فِص��اُم  وطالم��ا ق�ي���َل ش��يٌء غ�ي���ُر م��ا ُقِص��دا!ح�ّت��ى أص���اَب 

وَلَك��ْم أوطاهن��ا..  يف  ال��روح  غ�رب��َة  يف أرض��ِه اس��توحَش اإلنس��اُن فاْنف��ردا!ي��ا 

وال��روُح ُمط�ف���أٌة والجم��ُر ق���د خ�م���داي��ا غرب��َة ال��روح.. ُم��ْذ غرناطٌة س��قطْت

لظ��ًى َث��مَّ  الجْل��ِد  َفَتْح��َت  تيأِس���نَّ  م��َدىال  َث��مَّ  الع�ي��ِن  ودوَن  الرم��اد  ب�ي���ن 

دورَت��ُه ال�م�ج��ُد  ي�س���ت�ع�يُد  فُيصب��ُح األم��ُس يف وْعد الس���ماء غ�دا!ورّبم���ا 
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1ج���س���وٍم ع���ن  روٍح  ف���ص���اُل  ألص�������داِء ال����ن����واِح ع��ل��ى ال���ف���راِق ُي�������راُع 
ت���ن���اق���َل���ه ال�����زم�����اُن ع���ل���ى ال����ُب����راِق ع��ل��ى ُب���ع���د ال���م���دى ص�����وٌت هت���ادى 
دوّي ل���ه���ا  ال����ح����روف  يف  ك�������أن ح����روف����ه����ا هن�������ُر ال���م���آق���ي ف���ج���ائ���ُع 

��ع��ر م���ن ه�����وٍل وك����رٍب  ب���ِش���ع���ٍر َس�����اَق�����ه س������وَق ال����رف����اِق ون���ْش���ُر ال��شَّ
ق����اِق وج���م���ُر ال��َف��ْق��د أض��ح��ى م��ث��َل ع��ق��ٍد  ع��ل��ى ن��ح��ر ال����رث����اِء م���ن ال����رِّ
ن����راه����ا م���ث���َل ف�����ارغ�����ِة ال���س���واق���ي ُت����ل����ب����بُّ ن���ف���س���ه���ا ح����ّت����ى ن���راه���ا 
واِق ُت���ج���ّم���ع ل���ل���ه���م���وِم غ����ي����وَم ُث��ك��ل  غ���ي���ِر  م����ن  ح���زهن���ا  ف���ت���م���طِ���ُر 
����ح����اِق ك�����أن م���ص���ائ���ب ال���دن���ي���ا ج��م��ي��ًع��ا  ت���ت���اب���ع���ه���ا س�����ب�����اًق�����ا ل����لِّ
ص���دٍق ح���ري���ُق  ال���ع���ج���وِز  ك���ب���ِد  ت���ص���اع���َد ك���ال���دخ���ان م���ن اح�����رتاِق ويف 

ال��م��ح��اِقت����ب����يِّ����ُن ل�����ألن�����اِم ب���غ���ي���ر ش���ك���وى  ل���ي���ِل  ال���ق���ل���ِب يف  ظ�����الَم 
ألم����ن����ي����ِة ال�����ت�����ق�����ارِب وال���ت���الق���ي وش���وم���ه���ا ل����ل����ربوق غ�������ذاُه ش����وٌم 

)1( وهي اّلتي أوردها أبو تمام  الطائي يف »الحماسة« )ج2/ص62(.

شعر: أبي املعالي الظاهري

قية  قصيدة تذوُّ
لقصيدة أم السليك احلماسية)1(
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ن���ف���اِق وأس�����ئ�����ل�����ٌة ت����ت����اب����ُع����ه����ا ب���ش���كٍّ ذو  ال����ت����س����اؤِل  يف  ك����أهن����ا 
��ع��ه ال����ظ����ن����وُن ك�����ذي ش���ق���اِق وص����ب����ٌح ل���ل���ي���ق���ي���ِن غ������دا ك���َل���ي���ٍل  ت��ق��طُّ
راِق ج��������واٌب ق����د ت����أخ����رَّ ع����ن س�����ؤاٍل  ال����ن����اس  يف  َل������ُه  م����ا  ك���س���ح���ٍر 
وك���ي���ف ل��ه��ا اص��ط��ب��ار ع���ن ف�����راِق؟ وأم����ن����ي����ُة ال�����زم�����اٍن ب����ص����رِب ق��ل��ٍب 
ف�������داٌء  ال  ول�����ك�����ْن  ي������ِه..  ���داِق ت������ف������دِّ ول�����و م��ل��ك��ت��ه ك����ان����ْت ك���ال���صَّ
��ل��ي��ِك وم����ا ع�����راُه؟  وم���ا ش���أن ال��ع��ج��وِز ل���دى اش��ت��ي��اِق؟ ف��م��ا ش�����أُن ال��سُّ
ال��م��آق��ي؟ وم���ا ص���دع ال��ق��ل��وب؟ وم���ا ح��دي��ٌث  ال���س���واك���ُن يف  ب���ه  ت��ج��ي��ئ 
وه����ل ب��ل��غ��ْت ب��ك��اه��ا ل���ل���تَّ���راقِ���ي؟ وه����ل ي���ب���دي ال���ك���الُم س���ت���اَر غ��ي��ٍب

م�����ن ه��������الٍك َف����َه����َل����ْكط�������اَف َي���ب���غ���ي ن���ج���وًة 
َق����َت����ل����ْكَل����ي����ت ِش�����ع�����ري ض���ّل���ًة  ش���������يٍء  أّي 
َخ����َت����َل����ْكَأم�������ري�������ٌض ل�����م ُت����َع����د  ع���������دوٌّ  أم 
م��ا  ب�������َك  ت�����وّل�����ى  ��َل��ْكَأم  ال��سُّ ال���ده���ِر  غ���ال يف 
لِ��ل��َف��ت��ى َح���ي���ُث َس���َل���ْكَوال������َم������ن������اي������ا رص������ٌد 

أٌم أل���ق���ت���ه  ق�����د  ال����غ����ي����ِب  ف�����ال ت��������دري م����ك����اًن����ا ل��ل��ت��الق��ي وراء 
ف������راٍغ  يف  م���ن���ه���ا  ال���ق���ل���ب  وح����ي����رهت����ا ت����ن����اه����ت ل���ل���ع���ن���اِقف��������راُغ 
دع��ون��ا  إذا  ال��م��ج��ي��َب  ك���ن���َت  أم���ا ك��ن��َت األب�����ّر ل���دى ال��س��ب��اِق؟؟أم����ا 
ت������واِق وع�����اِرض�����َك ال��م��ه��ل��ل م����ن س���ن���اُه  يف  ظ��������الاًل  بِ����ن����ا  ي�����ف�����يُء 
اش���ت���ي���اِق أم����ا ك���ان���ْت خ���ي���ول ال����ق����وِم ت��ع��دو  يف  إل���ي���ن���ا  ف��ت��س��ب��ق��ه��ا 
س��اق��ي ت��غ��ي��ُب ب���َك ال��غ��ي��وُب ع���ن ال��ع��ي��وِن ع���ي���ن���ي���َك  م����ن  ع���ي���ن���ّي  ويف 
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ال��م��ع��ال��ي  ��م يف  ال��ت��ه��مُّ ب����َك  ف��ت��ش��غ��ل ب���ال���ع���ل���وِّ وب���ال���م���راق���ي ي���ط���وف 

ُب������راِق ت���ط���وف ل��ت��ب��ت��غ��ي ل���ل���ن���اِس رف�����ًدا  ذو  ال����م����ك����اِرم  يف  ك����أن����َك 

واح��������رتاِق أت���ش���غ���ل���َك ال���م���ك���ارم ع����ن ل��ق��ائ��ي  اش����ت����ي����اِق  يف  وإن����ن����ي 

أّن����ي  األش����������واَق  ي���خ���رب  َم�����ن  ل���ح���ال���َك ي���ا ُس���ل���ي���ُك ع��ل��ى وث����اِق أاَل 

ُس��ق��ٍم  م���ري���َر  ال���س���ه���اد  م���ن  ِع���ت���اِق أذوق  ع���ل���ى  ت����ج����يُء  ن���وم���ي  ويف 

منجى األرض  يف  لتبتغي  ف��ه��ل ص���دق���ْت ن��ج��ات��ُك ي���ا َم��ن��اق��ي؟ ت���ط���وُف 

ك��م��ا اع���ت���دُت ال��ت��ص��بُّ��َح ب��ال��م��ذاِق أم�����ا ل����و ك���ن���َت ح���يًّ���ا ك���ن���َت ت���أيت 

ب��م��ن��زل��ة ال�����س�����واِد م����ن ال����ِح����داِق أم�����ا ل����و ك���ن���َت ح���يًّ���ا ك���ن���َت ف��ي��ن��ا 

ل��ك��ن��َت ع��ل��ى ال��ج��ل��وِد م��ن ال��ص��ف��اِق أم�����ا ل����و ك���ن���َت ح���يًّ���ا ي����ا ول���ي���دي 

ال�����ّرف�����اِق ول����ك����ن ل����س����َت ت������أيت ي����ا رف��ي��ق��ي م����ن  ال���ك���ري���م  أم  وم�����ا 

وأس�������أُل م���ا ُي���ش���ّد ع��ل��ى ال��ن��ط��اق أس����ائ����ل ع���ن���ك ي����ا ِح����ّب����ي ن��ع��اج��ي 

وأس�������أل ع���ن���ك ج����اري����َة ال����ع����راِقوأس��������أل ح���يَّ���ن���ا وال�����ن�����اَس وي��ل��ي 

وأش��غ��ل��ك ال��ص��ف��اق م���ع ال��ص��ف��اِق؟ أح��������يٌّ ي�����ا ُب�����ن�����يَّ وم�������ا ت�������راين؟

ت�����راق�����ُب ع����ب����دًة ف������وَق ال�����َف�����واِقأح���������يٌّ ي������ا ب�����ن�����يَّ وأن�����������َت ح����رٌّ 

ال���ت���ح���اِقأغ����ال����ك م����ن س����ق����اٍم م����ا ُي�������ردّي م����ن ج���ب���ال���ك يف  ج����ب����ااًل 

م���ع���ي���ٌن  وال  أت��������اك  س����ق����ٍم  ي�����ع�����ودُك ب���ال���ت���ب���س���م وال����ع����ن����اِقأيف 

نِ����ي����اِق أح�������ٌي أن�������َت ك�����ي أرج�������و ل���ق���اًء  ع���ل���ى  ال�����رج�����اء  يف  وإين 

ف��وي��ل��ي  م����ي����ٌت  أم  أن������ت  ووي�����ل�����ي ث�����م وي����ل����ي م�����ن ف������راِق أح��������يٌّ 

ك س��ه��ُم غ����دٍر؟ ف���غ���ال���ن���َي ال���ت���ف���ج���عُّ ب���ان���ط���الِقأغ���ال���َك م���ن ع�����دوِّ

م��نّ��ا  اإلن�������س  ِذئ��������اب  أم  ِرب��������اِق أس����ب����ٌع  يف  ال����م����ن����اي����ا  هت�����ادي�����ك 

وأن������ت ده���ي���ت���ه���ا ف������وَق ال���ّط���ب���اِق ت���س���اءل���ن���ي ال���م���ن���اي���ا م����ا ده���اه���ا؟
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��ا  وأس���ل���م���َك ال����زم����اُن إل����ى ِح����الٍق ب���ل���ى.. ق���د ك����ان ب���ل ق���د ك����ان ح��قًّ
ب��ع��ي��ٍد ق���ف���ٍر  يف  ال����م����وِت  َخ��������الِق ِح�������الِق  مِ��������ن  آٍه  ث��������مَّ  ف����������آٍه 

لِ���ل���َف���ت���ى َل�����م ي�����ُك َل����ْكأّي ش���������يءٍ ح���������س���������ٌن 

ال��س��واق��ي ل��ق��د ك���ن���َت ال���ق���ري���َب ل��ك��ل ف��ض��ٍل ال��ن��ه��ر يف س��ق��ي  وك���ن���َت 
ال��ّش��ق��اِق وب�����ح�����ًرا ف���ي���ه ب����ح����ٌر م�����ن رف������اٍد  ذي  المكاشَح  ت��ق��ري  لكي   
 َت��ق��ي��ن��ا م����ن ع����داه����ْم ب����األواق����ي وح��ص��نً��ا ك���ن���َت يف دح����ر األع�����ادي

حتى  ال���م���ض���م���اٍر  ال���س���اب���ق  ال��ل��ح��اِق وأن������َت  يف  ال���س���واب���ق  ذا  ت���ؤخ���ر   
ب���ال���ن���ف���اِق ت���ع���ي���ن ال���م���ع���دم���ي���ن ع���ل���ى ح���ي���اٍة غ�����در  ذات  ع����ب����وٍس   
 ل��ك��ل ال���م���ك���رم���اِت م���ن ال���َخ���الِقف��ك��ي��ف ل����ي ال���ت���ص���رب ع����ن ذه�����اٍب 
ال��م��ش��اِق وك���ي���ف ل����ي اص���ط���ب���اٌر ع����ن ول���ي���ٍد  ك����ّل  ال��ص��ب��ا  ت��ح��م��لَّ يف   
راق�����ي وك���ي���ف ل����ي ال���س���ل���ّو وك����ن����َت ف��ي��ن��ا  ب���غ���ي���ر  ل���ل���ك���ل���وم  دواًء   
م��ن��اه��ا  ُت���ع���ط���ى  ال���ن���ف���س ال   م��ن ال��ج��زع ال��ع��ظ��ي��ِم ع��ل��ى ال��ف��راِقول���ي���ت 
وال����ن����ع����اِق ول����ك����ْن ص����رب ق���ل���ب���ي م���ث���ل ث����وٍب  ���ق  ب���ال���ت���ش���قُّ �����ع  ُي�����رقَّ  
سيشفي  وه����ل  ش���رب���ُت  ق���د   غ��ل��ي��ل��ي ش�����رُب م�����اٍء ك���ال���ُع���ق���اِق؟ ُع���ق���اًق���ا 
ص����دٍق م����ق����اَل  أق��������وُل  ق����د  ان����ش����راِقوإين  يف  م����ق����اٌل  ي��ش��ف��ي  وال   
ج��م��ي��ًع��ا ت����رى  ال���ن���ف���وَس  ل��ي��ت  ب���ص���اِقأال  أو  ذٍر  م���ث���ل  ب���ك���ف���ي   
ف������داٍء يف  ج���م���ي���ًع���ا   ب��م��ن ق���د ك����ان ب���ي ن�����وَر ال���ح���داِقف����أْب����ِدل����ه����م 
ب��ال��ن��ف��ي��ِس وب��ال��م��آق��ي ون���ف���س���ي ل���ي���ت���ه���ا ك�����ان�����ْت ف������داًء  ف���دي���ت���ُك 
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