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أحمد بن محمود الداهن

	
مولده ون�ش�أته وتعلُّمه:

امرائي. ا�سد	ال�سَّ اإبراهيم	بن	اأحمد	الرَّ
وه��ي	 1923م،	 �سنة	 ال��ع��م��ارة	 م��دي��ن��ة	 يف	 ول���د	
حا�سرة	من	حوا�سر	جنوبي	العراق،	بني	بغداد	
اء	التي	 والب�سرة،	وكان	اأهله	قد	نزحوا	من	�ساَمرَّ

ُين�سب	اإليها.
املعلِّمني	 دار	 يف	 ودَر������س	 ال��ع��م��ارة،	 يف	 ت��ع��لَّ��م	
وح�سل	 فيها،	 ج	 وت��خ��رَّ ب��غ��داد،	 يف	 االب��ت��دائ��ي��ة	
اإىل	 علميَّة	 ببعثة	 ف��از	 ثم	 1946م،	 ع��ام	 �سهادته	
ونال	 �سنة	1948م،	 بباري�س	 ال�سوربون	 جامعة	
�س	 �سهادة	الدكتوراه	منها	عام	1956م،	يف	تخ�سُّ

فقه	اللُّغة	والنَّحو	املقارن.

اأعم�له:
ذلك	 وكان	 بالتَّدري�س،	 جمة	 التَّ �ساحب	 ا�ستغل	
التَّدري�س	 مع	 البداية	 وكانت	 حياته،	 طول	 عمله	
التَّدري�س	يف	 ثم	 ببغداد،	 االبتدائية	 املدار�س	 يف	

كليَّة	امللك	في�سل.
�سًا	يف	 مدرِّ عمل	 ال�سوربون؛	 تخرجه	يف	 وعقب	
كلية	االآداب	والعلوم	ببغداد،	ثم	انُتدب	للتَّدري�س	
يف	كلِّية	االآداب	بتون�س،	عاد	بعدها	اإىل	بغداد،	ثم	
ان،	وبنغازي،	واجلزائر،	 تنقَّل	بني	بريوت،	وعمَّ
���س��ًا	يف	 ��ودان،	م��درِّ ب��اط،	وال��ك��وي��ت،	وال�����سُّ وال��رَّ

جامعاتها،	بني	عامي	1965م-1975م.

اآَب	بعدها	اإىل	كلِّية	اآداب	جامعة	بغداد	حتى	اأُحيل	
�سًا	 مدرِّ عمل	 وبعدها	 �سنة1980م،	 التقاعد	 اإىل	
فجامعة	 1987م،	 	-1982 االأردنية	 اجلامعة	 يف	
حال	 �سنعاء	حتى	عام	1996م،	واألقى	ع�سا	التَّ

ان. يف	عمَّ

اأ�ش�تذته:
بلده	 يف	 اللُّغة	 ل�سيوخ	 جمة	 التَّ �ساحب	 تلمذ	

،	العراق،	وهم: االأمِّ

االأدب	واللُّغة	 اأكرب	م�سايخ	 اوي:	وهو	 ال��رَّ -	طه	
من	 ة	 اخلا�سَّ مكتبته	 	 ُتعدُّ ال��ع��راق،	 يف	 والنَّحو	
وله	 بغداد،	 يف	 املعدودة	 الكبرية	 الكتب	 خزائن	

موؤلفات	مطبوعة.

وا�سع	 اللُّغة،	 كبري	يف	 ع��امل	 ج��واد:	 م�سطفى	 	-
بعدها،	 وم��ا	 العبَّا�سية	 ول��ة	 ال��دَّ بتاريخ	 املعرفة	
�ساعر	وع�سو	يف	املجامع	اللُّغوية	العلمية	ببغداد	
ودم�سق	والقاهرة.	ُعرف	عنه	االإ�سالح	اللُّغوي،	

األيف. وله	جهود	م�سهودة	يف	التَّحقيق	والتَّ

خ	عراقي،	حائز	على	 -	عبد	العزيز	الدُّوري:	موؤرِّ
الدُّكتوراه	من	جامعة	لندن،	عمل	رئي�سًا	جلامعة	
العربية	 اللُّغة	 مبجامع	 ع�سوًا	 وانُتخب	 بغداد،	
العلمي	 وامل��ج��م��ع	 ��ان،	 وع��مَّ وال��ق��اه��رة	 بدم�سق	
احل�سارة	 لبحوث	 امللكي	 وامل��ج��م��ع	 ال��ع��راق��ي،	

ان،	وله	موؤلفات	مطبوعة. االإ�سالمية	بعمَّ

وف�������������ي	
تلمذ	 ف��رن�����س��ا؛	
���ام���رائ���ي	 ال�������سَّ
الث������ن������ني	م���ن	
امل�ست�سرقني،	
على	 اأ���س��رف��ا	
ر���س��ائ��ل��ه	يف	
ال�سوربون،	

هما:
ج����������ان	 	-
ك����ان����ت����ي����ن����و:	
م�������س���ت�������س���رق	
ف��رن�����س��ي،	ُع��ِن��ي	
العربية،	 باللََّهجات	

ل��ه��ج��ات	 ���س��ي��م��ا	 وال	
	اأ�ستاذًا	 ام،	ُعنيِّ بادية	ال�سَّ

واللُّغات	 العام	 اللُّغات	 لفقه	
يف	 االآداب	 ك��لِّ��ي��ة	 يف	 ��ام��ي��ة	 ال�����سَّ

اللُّغات	 مدر�سة	 يف	 �سًا	 مدرِّ ثم	 اجلزائر،	
ة	موؤلَّفات	بالعربية. رقية	بباري�س،	له	عدَّ ال�سَّ

�سليع	 فرن�سي،	 م�ست�سرق	 بال�سري:	 ريجن�س	 	-
العربية	 اللُّغة	 جممع	 اأع�ساء	 من	 العربية،	 من	
ب��اجل��زائ��ر،	 االآداب	 كلِّية	 يف	 ج	 ت��خ��رَّ بدم�سق،	
املغربية	 را���س��ات	 ال��دِّ معهد	 يف	 اأ���س��ت��اذًا	 	 وُع���نيِّ
باط،	وانتقل	اإىل	باري�س	حما�سرًا	 العليا	يف	الرَّ
العليا	 اللُّغات	 ملدر�سة	 فمديرًا	 ال�سوربون،	 يف	
الفرن�سية،	 املعرفة	 جملَّة	 على	 اأ�سرف	 العلمية.	
اإىل	 بع�سها	 ترجم	 كثرية	 كتبًا	 بالفرن�سية	 واألَّف	

العربية.

تالمذته:
ج	يف	 اثٌة	عراقي،	تخرَّ -	وليد	خال�س:	اأديٌب	وبحَّ
�سهادة	 نال	 ومنها	 بغداد،	 بجامعة	 االآداب	 كلِّية	
اجلامعات	 من	 عدد	 �سًا	يف	 مدرِّ عِمل	 الدكتوراه،	

ة	موؤلَّفات	وحتقيقات. العربية،	له	عدَّ

لِّي	 َمْو�سِ �ساعٌر،	 اأدي��ٌب	 لغوٌي	 ان:	 عَّ الطَّ ها�سم	 	-
املولد،	در�س	يف	بغداد،	ونال	الدكتوراه	يف	اللُّغة	
من	جامعتها،	ا�ستغل	بالتَّدري�س،	وكان	له	عنايٌة	
ٌن	من	العربية،	له	موؤلَّفات	يف	اللُّغة	 باللُّغة	ومتكُّ
وديوان	�سعر،	كما	حقَّق	عددًا	من	الدواوين.

ولد	 ب��اح��ٌث،	 لغوٌي	 ��ادي:	 احل��مَّ �ساري	 -	حممد	
اللُّغة	 ق�سم	 يف	 ج	 وتخرَّ فيها،	 وتعلَّم	 بغداد	 يف	
امل�ستن�سرية،	 جامعة	 يف	 االآداب	 بكلِّية	 العربية	
فيها	 بغداد،	وعمل	 من	جامعة	 بالدكتوراه	 وفاز	
�سًا،	واختري	ع�سوًا	يف	جممع	اللُّغة	العربية	 مدرِّ

العراقي،	وله	موؤلَّفات.

-	حامت	
����ام����ن:	 ال���������سَّ
التَّحقيق،	 غ��زي��ر	 ��ٌق	 حم��قِّ
ج	يف	كلِّية	اآداب	 ولد	يف	بغداد	وتعلَّم	فيها،	وتخرَّ
الدكتوراه،	 نال	 بالتَّدري�س،	 وا�ستغل	 جامعتها،	
لق�سم	 رئي�سًا	 ثم	 بغداد،	 �سًا	يف	جامعة	 مدرِّ وعني	
عددًا	 وحقَّق	 اللُّغة،	 يف	 األَّف	 فيها،	 العربية	 اللُّغة	

من	الكتب.

ن�ساأ	 وب��ه��ا	 ب��غ��داد،	 ول��د	يف	 التكريتي:	 ط��ال��ب	 	-
ج	يف	ق�سم	اللُّغة	العربية	بكلِّية	االآداب	 وتعلَّم،	تخرَّ
جامعة	 من	 بالدكتوراه	 وف��از	 بغداد،	 جامعة	 يف	
بالتَّدري�س	يف	 باأ�سكتلنده،	وعمل	 اأندروز	 �سانت	

جامعتي	املو�سل	و�سنعاء،	له	موؤلَّفات.
ومن	تالمذته	اأي�سًا	عدد	غري	قليل	من	طلبة	العلم	

يف	العراق	واالأردن.

�مرائي لغويً�: ال�شَّ
يوؤمن	 فهو	 ومعجميًا؛	 لغويًا	 امرائي	 ال�سَّ ا�ستهر	
بتطور	اللُّغة	وانتقالها	من	حاٍل	اإىل	حال،	وباأنها	
جمال	در�س	وبحث،	وكانت	له	َوَقفات	طويلة	مع	
فكان	 حديثها،	 وتعرَّف	 قدميها	 فدر�س	 املعاجم،	
ة	 اإ�سهامات	جمَّ واأ�سهم	 اأ�ساف	 حًا،	 قًا	وم�سحِّ مدقِّ
يف	خدمة	اللُّغة	العربية،	وكان	له	درا�سات	لغويَّة	
تها،	وقدرتها	على	 وا�سعة،	يف	�َسعة	اللُّغة،	وحيويَّ

التَّكيُّف.
القدمي	 الف�ساحة	 مفهوم	 اأن	 ذل��ك:	 يف	 ونظريَّته	
اإىل	 والبالغة-	حمتاٌج	 اللُّغة	 كتُب	 قدمته	 -ال��ذي	
اإعادِة	نَظٍر،	وتقدمِي	بديٍل	يكون	ف�ساحًة	جديدًة؛	
حبي�سًة	 تبقى	 وال	 ج��ه��ة،	 م��ن	 االأ���س��ل	 َتن�سى	 ال	
بناًء	 اأخ��رى،	بل	تقيم	عليه	 بني	جدرانه	من	جهٍة	

متما�سكًا	يفي	باأغرا�س	الع�سر.

التي	 بالع�سور	 اال�ست�سهاد	 َة	 �سحَّ يرى	 كان	 كما	
تلت	الع�سر	االأموي؛	اإذ	اإن	العربية	بقيت	�سليمة	
واخل��ط��ب��اء،	 ��اب	 وال��ك��تَّ ��ع��راء	 ال�����سُّ ا�ستعمال	 يف	
و�سائر	الف�سحاء	البلغاء،	ومن	هذا	الباب؛	عِمل	
العربية	 للمعاجم	 )التَّكملة	 كتابه	 تاأليف	 على	

من	االألفاظ	العبا�سية(.

اإىل	 َع��َم��د	 باملعاجم؛	 عنايته	 ب��اب	 وم��ن	
ت�سنيف	معاجَم	فريدٍة	يف	مو�سوعاتها،	

وهي:
-	)معجم	الفرائد(.

والعربية	 الفار�سية	 يف	 و)ال��دخ��ي��ل	 	-
والتكية(.

م�سطلحات	 يف	 ال��وج��ي��ز	 و)امل��ع��ج��م	 	-
االإعالم(.

-	و)معجم	اللُّغة	العربية	املعا�سرة(.

الكتَّاب	 لكبار	 ة	 لغويَّ معاجم	 �سنع	 اإىل	 َعَمد	 كما	
اأب���ي	طالب،	 ب��ن	 كعلي	 ��ع��راء،	 وال�����سُّ واخل��ط��ب��اء	

واجلاحظ،	وابن	املقفع،	واملتنبي.
درا�ساته	 اإىل	 الباب	 ه��ذا	 االإ���س��ارة	يف	 من	 	 والب��دَّ
امية،	 ال�سَّ اللُّغات	 من	 بغريها	 للعربية	 املقاِرنة	

وخ�سو�سًا	ال�سريانية	والعربية.

�مرائي نْحويً�: ال�شَّ
امرائي	من	كبار	نحاة	ع�سره،	والنَّحُو	عنده	 ال�سَّ
�ساأن	 ذلك	 �ساأنه	يف	 نف�سها،	 اللُّغة	 بتطور	 متطوٌر	
. اللُّغة	احليَّة،	فال	يعِجز	عن	جماراة	ما	ي�ستجدُّ

امل	 العه	ال�سَّ ائي	واطِّ امرَّ �ساع	ثقافة	ال�سَّ وكان	التِّ
-موروِثه	 العربي	 النَّحو	 	 موادِّ على	 �س	 املتخ�سِّ
اأثٌر	يف	تكوين	منهجه	يف	تناول	مواد	 ومولَِّده-	
النَّحو	وحتليلها.	هذا	املنهج	الذي	قام	على	متازج	

ل	اأحُدهما	االآخر: منهجني	يكمِّ
-	املنهج	الو�سفي:	الذي	يتبعه	ال�سامرائي	منهجًا	
الذي	 املنهج	 وهو	 اللُّغوي،	 التَّحليل	 يف	 رئي�سًا	
دون	 واقعها،	 على	 ��اه��رة	 ال��ظَّ و�سف	 على	 يقوم	

اللُّجوء	اإىل	تقدير	وتاأويل.
ال��ذي	 امل��ق��ارن:	 التَّاريخي	 ��ط��وري	 ال��تَّ واملنهج	 	-
اهرة	اللُّغوية	-اآنيًا	وزمانيًا-	 يقوم	على	ربط	الظَّ
اهرة	 الظَّ ه��ذه	 وعالقة	 وموطنها،	 لبيئتها	 تبعًا	

واهر	اللُّغوية. بغريها	من	الظَّ

ار�سني	يف	 امرائي	قوَل	جمهرة	الدَّ وقد	خالف	ال�سَّ
ع	 ا	ُو�سِ اإنَّ النَّحو	 	 اإنَّ قالوا:	 الذين	 النَّحو،	 ن�ساأة	
من	 ب�سبٍب	 ن�ساأ	 النَّحو	 	 اأنَّ ف��راأى	 اللَّْحن،	 ب�سبب	
بالقراآن	 العنايُة	 ولَّ��دت	 فكما	 ال��ق��راآين،	 ر���س	 ال��دَّ
من	 واح��دًا	 النَّحو	 جاء	 كذلك	 العلوم؛	 من	 طائفًة	

هذه	العلوم.

�مرائي اأديبً� و�ش�عراً: ال�شَّ
امرائي	يف	كتاباته	كلِّها،	حتى	يف	 يتمثَّل	اأدب	ال�سَّ

كتاباته	العلمية،	فاأ�سلوبه	وما	جادت	به	قريحته	
اأدبه	 ا	 اأمَّ العلماء	املجيدين.	 اأ�سلوب	 افية	هو	 ال�سَّ
اخلال�س؛	فيتمثَّل	يف	كتبه	)يف	جمل�س	املتنبي(،	
و)لفيٌف	واأ�ستات(،	و)من	حديث	اأبي	النَّدى(.

عر؛	فكان	له	فيه	�سوالٌت	وجوالٌت،	وهو	 اأما	ال�سِّ
فهو	 ع�سره،	 �سعراء	 كبار	 بني	 ع	 ُيو�سَ �سعره	 يف	

عراء! ف:	�ساعُر	العلماء،	وعامِل	ال�سُّ كما	ُو�سِ
و�سعره	كثرٌي	جيد،	له	مو�سيقى	وعذوبة،	وينحو	

فيه	َمنَحى	القدماء.
منها:	 �ستى،	 موا�سيع	 �سعره	 يف	 ت��ن��اول	 وق��د	
مان،	وهجر	اخُلالَّن،	وق�سوة	 كوى	من	غدر	الزَّ ال�سَّ
التي	 واالأح����داث	 بالعربية،	 والتغنِّي	 ال��ُغ��رب��ة،	
ع�سفت	ببالد	العرب؛	كمحنة	العراق،	واالنتفا�سة	

الم،	وغريها. يف	فل�سطني،	وموؤمتر	ال�سَّ

�مرائي ن�قداً: ال�شَّ
الكتب،	 نقد	 يف	 امل��ق��االت	 ع�سرات	 امرائي	 لل�سَّ
يلجاأ	 مل	 وهو	 قيها،	 موؤلِّفيها	وحمقِّ َعوار	 وبيان	
ياأخذ	 م��ن	 ���س��اأن	 وامل��واَرب��ة،	 التَّلميح	 اإىل	 فيها	
اإقرار	 يف	 راحة	 ال�سَّ التزم	 بل	 احليطة؛	 لنف�سه	
املجال�س	 وُق��ْل	مثَل	ذلك	يف	 	، اأنه	احل��قُّ 	 َيظنُّ ما	

واملحا�سرات.
م��ق��االت��ه	يف	 م��ن	 �سيئًا	 ��ام��رائ��ي	 ال�����سَّ وق��د	جمع	
النَّقد	يف	كتبه:	)مع	امل�سادر	يف	اللُّغة	واالأدب(،	
ناعة	 و)رحلٌة	يف	املعجم	التَّاريخي(،	و)يف	ال�سِّ

املعجمية(.

قً�: �مرائي حمقِّ ال�شَّ
نحَو	 وم�����س��ارك��ًا-	 -م��ن��ف��ردًا	 امرائي	 ال�سَّ 	 ح��ق��قَّ
ومنها	 ة،	 م��رَّ الأول	 ُحقِّق	 ما	 منها	 كتابًا،	 ثالثني	
اأورب��ة	 يف	 ُطبع	 ما	 ة	 وخا�سَّ قبل،	 من	 ُحقَّق	 ما	
يبذلوا	اجلهد	يف	 قيها	مل	 اأن	حمقِّ وراأى	 قدميًا،	
عن	 ُيغِن	 مل	 ولكنه	 حقَّقه	 ثالٌث	 وق�سم	 حتقيقها،	
بعات	التي	قبله،	ورابٌع	حقَّقه	دون	الرجوع	 الطَّ

اإىل	خمطوط،	وهو	قليٌل	نادر.
��ق��ل��ي��ل	من	 ��ح��ق��ي��ق:	ال��تَّ 	يف	ال��تَّ وم��ن��ه��ج��ه	ال���ع���امُّ
ي�سمل	 وعمله	 اأمكن،	 ما	 باحلوا�سي	 التَّطويل	
االأ���س��ل	 واإث��ب��ات	 امل��خ��ط��وط��ة،	 النُّ�سخ	 مقابلة	
	 ثمَّ ال�سفحات،	 ح��وا���س��ي	 يف	 خ��الف��ه	 واإث��ب��ات	
ك�سبط	 امل��ف��ي��دة،	 ب��االإ���س��اف��ات	 �����س	 ال��نَّ تو�سية	
االأحاديث	 وتخريج	 كل،	 بال�سَّ القراآنية	 االآي��ات	
باالأعالم	 املوجز	 والتَّعريف	 حاح،	 ال�سِّ كتب	 من	
التي	 الكتب	 اإىل	 الكتاب،	واالإ�سارة	 الواردة	يف	
وردت	يف	الن�س،	وتخريج	ال�سواهد	ال�سعرية،	

واأخريًا	�سنع	فهار�س	علمية	للكتاب.

ه للعلم: حبُّ
ق��ارئ��ًا،	 الكتب؛	 ب��ني	 ��ام��ه	 اأيَّ ائ��ي	 ��ام��رَّ ال�����سَّ ق�سى	
�سًا،	ومتجمًا،	ا�ستغرقه	 قًا،	ومدرِّ وموؤلِّفًا،	وحمقِّ
	همه،	واكتفى	 هوى	الكتاب!	فان�سرف	اإليه	بكلِّ
النَّا�س	من	ف�سول	العي�س،	 	ما	ي�سغل	 به	عن	كلِّ

وجواذب	النَّف�س،	فكان	الكتاُب	هواه	
-برغم	 وا�ستمر	 واالأخ����ري،	 االأول	
ُد	 ي��تدَّ العمر-	 من	 الثَّماننَي	 بلوغه	
ع��ل��ى	خ���زان���ة	ك��ت��ب	جم��م��ع	ال��لُّ��غ��ة	
العربية	االأردين،	يقراأ	ويكتب.

انُتخب	 وف�سله؛	 لعلمه	 وتقديرًا	
العربية	 ال��لُّ��غ��ة	 مبجمع	 ع�����س��وًا	

العربية	 اللُّغة	 وجممع	 1990م،	 عام	 بالقاهرة	
بدم�سق،	 ال��ع��رب��ي��ة	 ال��لُّ��غ��ة	 وجم��م��ع	 االأردين،	
�سمن	 اخ��ت��ري	 كما	 ال��ه��ن��دي،	 العلمي	 وامل��ج��م��ع	
لالإ�سراف	على	حتقيق	كتاب	 العلماء،	 نخبة	من	
ال��ذي	 وم��راج��ع��ة	حتقيقه،	 ال��ع��رو���س(،	 )ت���اج	
يف	 بن�سره	 الكويتية	 االإع��الم	 وزارة	 ا�سطلعت	

ُحلَّة	جديدة.

�شف�ته واأخالقه:
ول،	مائل	اإىل	النَّحافة،	 ط	الطُّ ائي	متو�سِّ امرَّ ال�سَّ
	 َدِم��ُث	االأخ���الق،	ك��رمٌي	م�سياٌف،	َبرٌّ وه��و	رج��ل	
باإخوانه	واأ�سدقائه،	وهو	كاظُم	غيٍظ،	ورحيُب	
ت	كرامته؛	فهو	 �سدٍر،	لطيٌف	�سفاٌف..	اإال	اإذا	ُم�سَّ

كالرعد	القا�سف!
اأن	 اأك��ر	من	ذل��ك؛	فقد	ح��دث	 بل	يبلغ	به	امل��دى	
عام	 بغداد	 جامعة	 اآداب	 لكلية	 با�ستقالته	 م	 تقدَّ
اأهل	 غرُي	 فيها	 م	 قد	حتكَّ اأنه	 �سعر	 1980م	حني	

العلم.
وحني	�سمع	اأن	اأويل	االأمر	يف	اجلامعة	االأردنية	
ف،	واأنهم	ينظرون	-يف	هذا-	 ثوا	يف	التق�سُّ حتدَّ
اإىل	التخفف	من	امل�سنِّني	الوافدين،	فما	كان	منه	
ومع	 منه!!	 يتخففوا	 اأن	 قبل	 عنهم	 اأن	خفف	 اإال	
دوا	له	اأنه	مل	يكن	مق�سودًا	بذلك؛	اإالَّ	اأنه	 اأنهم	اأكَّ

اأم�سى	ا�ستقالته،	وق�سد	�سنعاء.
قال	 فحني	 اأبيُّها؛	 النَّف�س	 عفيف	 ائي	 امرَّ وال�سَّ
عاٍم	 	 كلٍّ ة:«اإنه	يف	 مرَّ �سوقي	�سيف	 الدكتور	 له	
اإليها	 م	 ُتفتتح	جامعٌة	يف	االأردن؛	فلماذا	ال	تتقدَّ

بطلب	للتَّدري�س؟!«.
رغبوا؛	 اإن	 م!	 اأت��ق��دَّ ال	 ائي:«اأنا	 امرَّ ال�سَّ اأج��اب��ه	
	اأن	هذه	�سفات	العلماء	 !!«.	وال	�سكَّ فلياأتوا	اإيلَّ

الكرام.

هل	اأُعطي	ال�سامرائي	املكانة	الالئقة	به؟
العراق	 بلُده	 فال	 �سريعًا:«ال!!«،	 اجلواب	 ياأتيك	
مه	واحتفى	به،	واأنزله	منزلته؛	بل	مل	ينتخبه	 كرَّ
اأن��ه	 م��ع	 ال��ع��راق��ي،	 العلمي	 املجمع	 يف	 ع�سوًا	

ع�سٌو	يف	جمامع	لغوية	عديدة!

اأ�سعد	حااًل؛	فقد	عانى	 فلم	يكن	 االأردن؛	 اأما	يف	
يف	 االإقامة	 على	 احل�سول	 �سبيل	 يف	 عاناه	 ما	
مَلَّا	كان	حما�سرًا	يف	كلِّية	االآداب	يف	 البلد،	 هذا	
ق�سيدة	 ذلك	يف	 د	 ج�سَّ وقد	 االأردن��ي��ة،	 اجلامعة	

بعنوان)مع	التَّ�سريح	بالعمل(،	مطلعها:
نها				اإ�سراقَة				االأمل			 اأتظُّ

				
	اأن	ِنلَت	ت�سريحًا	اإىل	عمِل؟

	
اإىل	 ٍز	 متحيِّ غري	 حياته	 ائي	 امرَّ ال�سَّ عا�س	 لقد	
�سديد	 عنيدًا،	 �سلبًا	 بجماعة،	 منت�سٍر	 اأو	 فئٍة	
نيا،	 الدُّ يف	 زاه���دًا	 ال��ع��امل،	 بكرامة	 االإح�سا�س	
ومل	 �سريحًا،	 واملنا�سب،	 االألقاب	 يف	 وزاه��دًا	
��ا���ُس	���س��راح��َت��ه،	وك���ان	م��ا	ك��ان	من	 يحتمل	ال��نَّ

اإق�سائه	عن	حمافل	االأدب	وبريق	اجلوائز.
االأربعاء،	 نيا	�سباح	يوم	 الدُّ وقد	رحل	عن	هذه	
لعام	 ال��راب��ع،	 ال�سهر	 من	 والع�سرين	 اخلام�س	

األفني	وواحد.

واأ�سكنه	 رحمته،	 بوا�سع	 -تعاىل-	 الله	 ده	 تغمَّ
ف�سيح	جنَّاته.

تعريف مبوؤلَّف�ته:       
وللمتَجم	من	املوؤلَّفات	نحٌو	من	خم�سني	كتابًا،	
ومن	التَّحقيقات	ما	يربو	على	الع�سرين،	اأهمها:

املوؤلَّف�ت:
واآراوؤه	 ال��ِك��رَم��ل��ي	 م���ارّي	 اأن�ستا�س	 االأب	 	-1

اللُّغوية.	
2-	االأعالم	العربية.	

ا.	 3-	اإعالم	الَوَرى	فيما	ُن�سب	اإىل	�ساَمرَّ
4-«بناء	املقالة«،	البن	طاو�س.	
5-	التَّطور	اللُّغوي	التَّاريخي.	

االأل��ف��اظ	 م��ن	 ال��ع��رب��ي��ة	 للمعاجم	 ��ك��م��ل��ة	 ال��تَّ 	-6
العبا�سية.	

7-	التَّوزيع	اللُّغوي	اجلغرايف	يف	العراق.	
8-	حديث	ال�سنني	)�سرية	ذاتية(.	

ائع	)ديوان	�سعر(.	 9-	حننٌي	اإىل	الكلم	ال�سَّ
10-	الدَّخيل	يف	الفار�سية	والعربية	والتكية.	
ي.	 11-	درا�سات	يف	تراث	اأبي	العالء	املعرِّ

12-	درا�سات	يف	اللغتني	ال�سريانية	والعربية.	
13-	رحلٌة	يف	املعجم	التَّاريخي.	

واالأدب	 ال��ل��غ��ة	 يف	 ون�����س��و���س	 ر���س��ائ��ل	 	-14
والتاريخ.	

وبلوغ	 االألو�سي	 �سكري	 حممود	 ال�سيد	 	-15
االأََرب.	

16-	العربية	تاريخ	وتطور.	
17-	الفعل..	زمانه	واأبنيته.	

18-	فقه	اللُّغة	املقارن.	
ناعة	املعجمية.	 19-	يف	ال�سِّ

20-	يف	اللََّهَجات	العربية	القدمية.	

21-	يف	جمل�س	اأبي	الطيب	املتنبي.	
22-	يف	امل�سطلح	االإ�سالمي.	
23-	لغة	ال�سعر	بني	جيلني.	

24-	لفيٌف	واأ�ستات.	
25-	املجموع	اللَّفيف.	
26-	املدار�س	النحوية.	

27-	مع	امل�سادر	يف	اللغة	واالأدب.	
28-	مع	املعري	اللغوي.	

29-	مع	نهج	البالغة.	
30-	معجم	الفرائد.	

31-	املعجم	الوجيز	يف	م�سطلحات	االإعالم.	
32-	معجم	ودرا�سة	يف	العربية	املعا�سرة.	

33-	املقتح	يف	امل�سطلح.	
34-	من	اأ�ساليب	القراآن.	
35-	من	بديع	لغة	التنزيل.	
36-	من	�سعة	العربية.	

37-	من	ال�سائع	من	معجم	ال�سعراء.	
38-	من	معجم	اجلاحظ.	

39-	من	معجم	عبد	الله	بن	املقفع.	
40-	من	معجم	املتنبي.	

41-	النحو	العربي	نقد	وبناء.

حقيق�ت: التَّ
1	-«االأمكنة	واملياه	واجلبال«،	للزخم�سري.	

2	-	ديوان	اجلواهري.	
3	-	ديوان	الُقَطامي.	

4	-	رحلة	ابن	عابد	الفا�سي.	
االأ���س��ب��ه��اين،	 داود	 ب��ن	 ملحمد	 -«ال���زه���رة«،	 	5

باال�ستاك	مع	الدكتور	نوري	القي�سي.	
6-«فلك	القامو�س«،	للكوكباين.	

ب	)حا�سية	ابن	َبرّي	على	 7	-	يف	التَّعريب	واملُعرَّ
كتاب«املعرب«،	البن	اجلواليقي(.	

اأحمد	 بن	 للخليل	 املن�سوب	 ال��ع��ني«،	 8-«ك��ت��اب	
ال��ف��راه��ي��دي،	ب��اال���س��تاك	م��ع	ال��دك��ت��ور	مهدي	

املخزومي.	
الكتَّاب«،	البن	در�ستويه،	باال�ستاك	 9	-«كتاب	

مع	الدكتور	عبد	احل�سني	الفتلي.	
10-«كتاب	النخل«،	الأبي	حامت	ال�سج�ستاين.	

قاب	عن	االأ�سماء	واالألقاب«،	البن	 11-«ك�سف	النِّ
اجلوزي.	

والبنني	 واالأم���ه���ات	 االآب����اء	 12-«امل��ر���س��ع	يف	
والبنات«،	البن	االأثري.	

��اء	يف	طبقات	االأدب���اء«،	الأبي	 االأِل��بَّ 13-«ن��زه��ة	
الربكات	االأنباري.	

للفخر	 االإعجاز«،	 دراية	 االإيجاز	يف	 14-«نهاية	
بركات	 الدكتور	حممد	 مع	 باال�ستاك	 ال��رازي،	

اأبو	علي.
	

_______________
املرجـع:

الكبري  ة  العربيَّ مة  عالَّ امرائي:  ال�سَّ )اإبراهيم  كتاب 
ة( والباحث احلجَّ

ائي ��اَمرَّ ��ة إبراهيم السَّ م��ة العربيَّ عالَّ
َلَمَحــــــــاٌت مــــن حياتـــــه
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قدمي���ًا	كان	ُيق���ال	يف	علماء	من	اأمثال���ه:	انتهى	اإليه	
عل���م	اللغ���ة	اأو	عل���م	النح���و	اأو	العرو����س،	اأو	ُيقال	
كان	وحي���د	زمانه،	ثم	ي�س���ردون	اأ�سم���اء	اأ�ساتذته،	
وبع���د	ذلك	اأ�سم���اء	تالمذت���ه،	مع	نبذة	ع���ن	حياته.	
واأن���ا	ال	اأع���رف	اأّي	�سئ	ع���ن	حياته	�س���وى	اأنه	من	
�ساّم���راء	ون�س���اأ	مبدين���ة	العمارة،	ودر����س	ببغداد	
ونال	�سه���ادة	الدكتوراه	م���ن	باري�س	عن	بحثه	يف	
اللغات	ال�سامّية.	ل���ذا	�ساأ�سرب	�سفحًا	عن	�سريته،	
واأح���اول	بكل	م���ا	يف	طوقي	من	�سع���ة	اأن	ار�سم	له	
اإط���ارًا	لغوي���ًا،	ع�س���ى	اأن	اأوّفق	يف	تاأط���ري	منزلنه	

قدميًا	وحديثًا.	
ال	ريب	اإن	املرحوم	ال�سامرائي،	كان	اآخراجلهابذة	
من	املدر�سة	اللغوية	العراقية	يف	الع�سر	احلديث،	
وه���ي	– كما	يبدو	– لها	م���ن	االأهمية	ما	للمدار�س	
اللغوي���ة	القدمي���ة	م���ن	ب�سرية	وكوفي���ة	وبغدادية	
يف	الع�س���ر	العبا�سي.	اإنه���ا	مبوازاته���ا.	املدار�س	
القدمي���ة،	ومل	ي���دْر	بَخَلده���م	اأن	ذل���ك	ق���د	ي���وؤدي	
اإىل	اجلم���ود.	باالإ�ساف���ة	ف���اإن	اللغوي���ني	القدام���ى	
مل	يقارن���وا	اللغ���ة	العربي���ة	باللغ���ات	القدمي���ة	من	

�سومرية	وبابلية	واآ�سورية...	
كّر�س���ت	املدار����س	اللغوي���ة	القدمية	ج���ّل	جهودها	
للحف���اظ	عل���ى	نقاء	اللغ���ة	القدمية	ومل	تك���ْن	ُتعنى	
الكرملي���ة	 املدر�س���ة	 اأّم���ا	 للغ���ة.	 بالتطوراحلتم���ي	
فه���ي	مت�سلة	بنا	اآت�س���ااًل	مبا�سرًا،	وله���ا	تاأثري	يف	
اأناط	بحوثن���ا،	واأ�ساليبن���ا	التعبريية	ومناهجنا	
التعليمي���ة.	وبق���در	اآلتفاته���ا	اإىل	املا�س���ي،	فاإّنه���ا	
اآ�ستقبل���ت	اجلدي���د	ونّظ���رت	ل���ه	بتمّع���ن	وحكم���ة.	
لكْن	من	اأه���ّم	منجزاتها	كذل���ك	اآعتناوؤها	باللهجات	

العامّية،	واالآعتاف	برائها.	
ما	هي	ه���ذه	املدر�سة	التي	ال	ميك���ن	االإحاطة	باآراء	
ال�سامرائي،	ما	مل	نلّم،	بع�س	ال�سئ،	بها.	تخّرج	يف	
هذه	املدر�سة	اأي�سًا	م�سطفي	جواد،	وكان	الر�سايف	
من	اأهّم	اأعمدتها.	ما	هي	اإذن؟	وكيف	ن�ساأت؟	وكيف	

تطوّرت؟	وما	ظروفها	الثقافية	وال�سيا�سّية؟
ب�:«املدر�س���ة	 املدر�س���ة،	 ه���ذه	 ت�سمي���ة	 ميك���ن	
الكرمّلية«ن�سبة	اإىل	موؤ�س�سها	االأب	ان�ستا�س	ماري	
الكرملي،	وحت���ى	نتفهم	اأبعاد	ه���ذه	املدر�سة،	ال	بّد	
م���ن	فهم	مغازيها	وُمُثله���ا،	وال	يت�سنى	لنا	ذلك	ما	مل	

نتب�سط	يف	�سخ�سية	هذا	الكرملي	الفّذ.

اأول	م���ا	يلف���ت	نظرن���ا	في���ه	ه���و	اللغات	الت���ي	كان	
يتقنها:	منها	الفرن�سية	وكان	يكتب	بها،	واليونانية	
والالتيّني���ة،	وال�سريانية	والعرباني���ة	واحلب�سية	
والتكي���ة	 والفار�سي���ة	 ال�سابئي���ة	 واملندائي���ة	
واالنكليزي���ة	واالإيطالي���ة	واالأ�سباني���ة.	وهذه	بال	
�س���ك	ُع���ّدة	كافي���ة	وزي���ادة،	للمقارنة	ب���ني	اللغات،	
واالأ�سالي���ب	التعبريية	ب���ني	ال�سعوب.)املعلومات	

التوثيقية	م�ستقاة	من	ال�سامّرائي(.
م���ّرت	املدر�سة	الكرملية	بظ���روف	معاك�سة	طبعتها	
فيم���ا	بعد	بطابع	التّطرف.	من	ناحية	كانت	�سيا�سة	
ها.	فقد	نفى	العثمانيون	الكرملي	 التتيك	على	اأ�ُسدِّ
مدين���ة	 اإىل	 االأوىل	 العاملي���ة	 احل���رب	 خ���الل	 يف	
قي�سرى	باالنا�سول	الأنه���م	�ساقوا	به	ذرعًا	ب�سبب	
م���ا	كان	م���ن	دعوته	ال�ستعم���ال	العربي���ة	واالإ�سادة	
بها،	فلبث	هناك	اثن���ني	وع�سرين	�سهرًا.	من	ناحية	
اأخ���رى،	واجه���ت	ه���ذه	املدر�س���ة،	وف���ود	كلم���ات	
وم�سطلح���ات	اأجنبّية	كان	ال	ب���ّد	من	ترجمتها	على	
الوجه	ال�سحيح،	وكان	ال	بّد	من	تعريبها.	الكرملي	
نف�س���ه	ابتك���ر	م�سطلح���ات	جدي���دة	ع���ن	الفرن�سية	
ب�س���كل	خا����س.	وما	زلن���ا	– بف�سل���ه	– ن�ستعملها	
حلّد	االآن،	وكاأنها	جزء	م�سّلم	به	من	لغتنا.	مل	يكتِف	
الكرمل���ي	بذل���ك،	بل	كان	م���ن	االأع�س���اء	املوؤ�س�سني	
للجن���ة	التجمة	والن�س���ر،	وهي	االأ�س���ل	الذي	قام	

عليه	املجمع	العلمي	العراقي.
لك���ن	م���ن	اأه���م	ال�سم���ات	الغريب���ة	له���ذه	املدر�سة،	
عنايته���ا	ال�سديدة	باللهج���ة	العامية	الدارجة،	رمبا	
بتاأث���ري	حممود	�سكري	االألو�سي	الذي	انتبه	اإىل	ما	
يف	اللغة	الدارجة	من	فوائد	تعني	على	فهم	التاريخ	

اللغوي،	وال	�سيّما	فهم	اللغة	الف�سيحة.
وال	يفوتن���ي	اأن	اذك���ر	اأن	مع���روف	الر�سايف	كتب	
مو�سوع���ني	مت�سل�سل���ني	ع���ن	العامي���ة	هم���ا:	دف���ع	
امل���راق	يف	كالم	اأه���ل	الع���راق	)جمل���ة	لغ���ة	العرب	
1926،	1928،	ودف���ع	الهجنة	يف	ارت�ساخ	اللكنة.	
وكان	قب���ل	ذلك	يف	عام	1901	ن�سر	الق�س	جربائيل	
الكلداين	كتاب���ًا	بعنوان	اللغة	العامي���ة	البغدادية،	
كم���ا	ن�سر	داود	فت���و	البغدادي	كتاب���ًا	بعنوان	بغية	

امل�ستاق	اإىل	لغة	العراق
اإاّل	ان	للكرمل���ي	ولع���ًا	خا�س���ًا	باللهج���ة	الدارج���ة	
وباالأغ���اين	ال�سعبية	العراقية.	فاذا	ما	�سمع	حكاية	

اأو	مث���اًل	�سعبي���ًا	ي�ستهوي���ه،	ي�سّجل���ه	عل���ى	م���ا	هو	
بعاميته	بغري	تغيري.

ه���ذا	 يف	 فيه���ا	 كت���ب	 الت���ي	 املو�سوع���ات	 وم���ن	
املو�سوع:

اللغ���ة	العامي���ة	تواأمة	اللغ���ة	الف�سح���ى	)املقتطف	
)1912

اللغ���ة	العربي���ة	يف	الع���راق	وال	�سّيم���ا	يف	بغ���داد	
)جملة	دار	ال�سالم	1918(

االمثال	العامية	البغدادية	)لغة	العرب	1927(
االألف���اظ	الن�سراني���ة	يف	لغ���ة	العرب	)لغ���ة	العرب	

)1930
اما	كتبه	يف	هذا	الباب	ف�سملت:

اأغ���اين	بغدادي���ة	عامية	جمعه���ا	من	اأف���واه	النا�س	
)1896(

اأمث���ال	بغداد	واملو�س���ل	العامي���ة	والن�سرانية	مع	
حكايات	عامية	جمعها	1932	

الدكتور	ابراهيم	ال�سامرائي	
جمموعة	من	االأغاين	العامية	اأمّتها	عام	1934	وقد	

جمعها	من	خمتلف	انحاء	العراق.
ومن	اجلدير	بالذك���ر	اأن	جلنة	املجمع	العلمي	التي	
ت�سكل���ت	م���ن	الر�س���ايف	والكرملي	وط���ه	الراوي،	
واأمني	املعل���وف،	وكان	�سكرتريه���ا	روفائيل	بّطي	
ق���د	اأقّرت	يف	اأحد	بنودها	ما	يل���ي:	اللغة	اإنا	ُتقّرر	
با�ستعم���ال	العام���ة	اأك���ر	م���ن	اخلا�س���ة...	ما	عدا	

امل�سطلحات	العلمية	فاالأمر	بالعك�س.
يذك���ر	الر�سايف:	يجب	اأن	ننظر	يف	هذه	امل�سميات	

امل�ستحدث���ة	وال	بّد	اأن	يكون	ل���كل	واحدة	منها	فعل	
تفعله،	الأنها	مل	حتدث	عبثًا.	فان	ا�ستطعنا	اأن	ن�سّق	
له���ا	م���ن	فعلها	اآ�سم���ًا	ف���ذاك،	واإاّل	نظرن���ا	فيها.	فان	
كانت	مما	�ساع	عل���ى	األ�سن	العامة	ا�ستعملناها	كما	
ا�ستعملته���ا	العامة	اأو	اأجرين���ا	فيها	بع�س	التعديل	
اإن	راأين���ا	بع����س	النف���ور	واحلي���ود	ع���ن	اللهج���ة	

العربية..«
ه���ذه	اإذن	اأبع���اد	املدر�س���ة	الكرملي���ة:	)1(	الوقوف	
�سّد	التتيك.	)2(	اإيجاد	م�سطلحات	عربية	جديدة	
للم�سطلحات	االأجنبية	الواف���دة،	)3(	ويف	الوقت	
نف�س���ه	الت�س���ّدي	اإىل	اخط���اء	املتجم���ني	وتو�سع	
اإىل	اخط���اء	املوؤلفني	العرب.	)4(	االهتمام	باللهجة	
العراقي���ة،	ومنه���ا	اإىل	مقارن���ة	اللهج���ات	قدميه���ا	

وحديثها.
تخ���ّرج	يف	ه���ذه	املدر�سة	كما	قلن���ا	�سابقًا	م�سطفي	
ج���واد	وابراهيم	ال�سامرائي،	وعل���ى	الرغم	من	اأن	
م�سطف���ي	ج���واد	متخ�س����س	يف	تاري���خ	النا�س���ر	
لدي���ن	الل���ه	العبا�سي،	اإاّل	انه	ُع���ِرف،	اكر	ما	عرف،	
مبباحثه	اللغوي���ة	وال	�سيما«قل	وال	تق���ّل«،	فاأرهق	
اللغ���ة	اأك���ر	مما	يج���ب،	ومل	يكن	عل���ى	�سواب	يف	

اأكر	االأحايني،	كما	�سرنى.
اّما	ال�سامرائ���ي،	فكان	اآبنًا	بارًا	– اإن	�سح	التعبري	
للمدر�س���ة	الكرملية،	تتلمذ	عليه���ا	ثم	اأ�سبح	ا�ستاذًا	
فيه���ا،	مو�ّسع���ًا	يف	مناهجه���ا.	وه���و	عل���ى	عك����س	
م�سطفى	ج���واد،	اهتّم	بالتط���ور	االجتماعي	للغة،	

ومل	يجعْلها	مهمازًا	يرعب	به	القّراء	اإاّل	قلياًل.
عل���ى	اأية	ح���ال	مل	ي�سلم	م���ن	م�سطفى	ج���واد	حتى	
كب���ار	العلماء	القدامى	من	اأمث���ال	الزخم�سري،	وال	
الكّتاب	الكبار	من	معا�سريه،	وال	حتى	ذوو	قرباه،	
اأعني	الكرملي	نف�سه.	وب�سببه	نقراأ	االآن	اأبوابًا	يف	
�سحفن���ا	العراقي���ة	– خا�س���ة	– على	ن���ط	قل	وال	
تق���ل	يحررها	اأحيانًا	من	ال	عل���م	له	بعلوم	العربية،	
وم���ن	ال	ميتلك	نا�سيتها	وهك���ذا	�ساعت	بيننا	روح	
الت�سل���ط،	فازددنا	فرقة	عل���ى	فرقة،	وا�ستعالًء	على	

ا�ستعالء.
ان�ستا����س	 ال�سامرائ���ي«االأب	 ابراهي���م	 كت���اب	 يف	
م���اري	الكرملي«،	وهو	كتاب	مهم	للغاية،	مقتطفات	
احلوا�س���ي	 ويف	 نف�س���ه.	 الكرمل���ي	 مق���االت	 م���ن	
ت�سويب���ات	لغوية	الأخط���اء	وقع	فيه���ا	الكرملي	اأو	

ه	له.	عجب���ت	اأ�سّد	العجب،	الأّن	لغة	ال�سامرائي،	 �ُسبِّ
الت���ي	 بالدرج���ة	 لي�س���ت	 وعمقه���ا،	 �سعته���ا	 عل���ى	
توؤهل���ه	لت�سوي���ب	الكرمل���ي.	ولك���ن	بط���ل	عجبي	
حينم���ا	ق���راأت	يف	احلا�سي���ة	اأن	تل���ك	الت�سويب���ات	
اأخذه���ا	ال�سامرائ���ي	م���ن	كتاب«املباح���ث	اللغوي���ة	
يف	العراق«مل�سطف���ي	ج���واد.	قل���ُت	�سابق���ًا	مل	يكن	
م�سطف���ى	جواد	عل���ى	�سواب	يف	معظ���م	االأحيان،	
حتى	عنوان	كتابه«املباحث	اللغوية	يف	العراق«فيه	
جت���اوز	لغ���وي	اإذا	ِكْلنا	مبكيال���ه.	فاالأماكن،	ومنها	
���ر	اإاّل	بح���رف	الب���اء	كقاعدة	 امل���دن	بالطب���ع،	ال	جُتُّ
فنقول:	بالع���راق،	وال	نقول	يف	العراق	)با�ستثناء	
ال�س���رورات	ال�سعري���ة(.	وال�س���ئ	نف�س���ه	ينطب���ق	
على	عن���وان	كت���اب	ال�سامرائي:«التوزيع	اللغوي	

اجلغرايف	يف	العراق.«
يعت�س	مث���اًل	م�سطفي	جواد	عل���ى	تعبري:	علماء	
اخت�سا�سي���ون	ويق���ول:	الف�سي���ح	خمت�س���ون	اأو	
متخ�س�س���ون	ويعلل	ذلك	بقول���ه:	الّن	ا�سم	الفاعل	
يغن���ي	عن	ا�سافة	امل�س���در	اأي	ن�سبته	بالباء،	ولكن	
م���ا	اأكر	ما	قالوا:	االإخباريون،	اأواالآنتحارّيون	اأو	
التكفرييون	ن�سبة	اإىل	امل�سدر.	كذلك	خّطاأ	الكرملي	
با�ستعم���ال	كلمة	معاجم،	وال�س���واب	يف	نظره	اإّما	
معجم���ات	اأو	معاجي���م.	ولك���ن	معاج���م	وردت	يف	
قامو����س	املعج���م	الو�سيط،	اأمّا	عن	ق���ول	الكرملي:	
يح���دو	بنا	اإىل	جماراة	االأمم	فقال	م�سطفي	جواد:	
ال�سحيح	يحدونا	على،	وينقل	ما	قاله	الزخم�سري	
يف	اأ�سا�س	البالغة:	وحدوته	على	كذا،	لكْن	كالهما	
جائ���ز.	جاء	يف	قامو�س	املحي���ط:	حدا	االإبل	وبها.	
وه���ذا	ما	ن�ّس	عليه	املعجم	الو�سيط.	والغريب	اأنه	
اأنك���ر	اأن	يكون	جمع	ُكفء:	اأكف���اء	وعنده	يجب	اأن	
يك���ون	كفاة،	اذ	ال	وجود	الأكف���اء	يف	اللغة.	جاء	يف	
قامو�س	ت���اج	العرو�س:	جمع	كفء:	اأكفاء	وهذا	ما	
ن�ّس	عليه	الفريوز	اأبادي.	وهل	نن�سى	قول	املتنبي	

يف	كافور	حني	بنى	دارًا:
اإّنا	التهنئات	لالأكفاِء	وملَن	يّدين	من	الُبعداء	

واأغ���رب	م���ا	قراأته	من	ت�سويب���ات	م�سطفي	جواد،	
م���ا	قاله	ب�س���اأن	كلمة	بع�س،	وق���د	وردت	مرتني	يف	
اإح���دى	مق���االت	الكرمل���ي:«واإذا	كّن���ا	جنهل	بع�س	

االألفاظ	اليوم	فقد	نعرفها	يف	يوم	اآخر«.
فق���ال	يجب	اأن	تكون	ق�سمًا	م���ن	االألفاظ	معلاًل	ذلك:	
الأن:	بع����س	غري	مكررة	فهي	ت���دّل	على	لفظ	واحد.	
اما	اجلملة	الثانية	فهي:«ولقد	�سمعنا	مرارًا	بع�س	
اجلهلة...«فق���ال	م�سطف���ى	جواد	يج���ب	اأن	تكون:	
جماع���ة	اأو	فريقًا	من	اجلهلة	الأن	البع�س	هنا	تعني	

واحدًا.
ت	كل	القوامي�س	القدمية	على	اأن	بع�س	ال�سئ:	 ن�سّ
طائف���ة	منه	قّلْت	اأو	ك���رْت.	ولكنه���م	اختلفوا	فقط	
هل	يج���وز	تعريف	بع����س	باالألف	وال���الم	فتقول:	
البع����س.	كبار	اللغوي���ني	مل	يجّوزوا	ذل���ك،	وعليه	
يك���ون	ا�ستعمال	البع�س	لدى	م�سطفى	جواد	�ساّذًا	

عما	تعارف	عليه	فطاحل	اللغة.
قل���ت	اأعاله	لقد	كان	ال�سامرائ���ي	اآبنًا	بارًا	للمدر�سة	
الكرملي���ة،	تتلمذ	عليه���ا	ثم	اأ�سبح	اأح���د	ا�ساتذتها،	
مو�سع���ًا	يف	مناهجه���ا،	حتقيقًا	وتاأليف���ًا	وترجمة،	
ولك���ن	قبل	النظر	يف	بع�س	موؤلفات	ال�سامرائي،	ال	
ب���ّد	لنا	من	النظ���ر	اإليه	على	اأنه	ع���امل	بعلم	اجتماع	
اللغ���ة،	بالدرجة	االأوىل،	وعلى	اأنه	اإنا	كان	ي�سعى	

اإىل	اإغن���اء	القوامي�س	العربية	مب���ا	فاتها	من	اآالف	
الكلم���ات	الف�سحى	التي	اأهملته���ا.	ففي	هذا	املجال	
حق���ق،	م���ع	الدكت���ور	مه���دي	املخزوم���ي	قامو����س	
الع���ني	باأربع���ة	اأج���زاء	�سخمة	ال	ب���ّد	اأن���ه	اأخذ	من	
حياتهم���ا	�سن���وات	طويل���ة	و�سه���رًا	م�سني���ًا.	كم���ا	
حق���ق	كتاب	النخل	ل�سهل	بن	حمم���د	ال�سج�ستاين.	
	اأف�سل	م���ن	كتاب	النخل	 يف	ه���ذا	الكت���اب	الذي	ُيعدُّ
لالأ�سمع���ي.	مئ���ات	الكلم���ات	النباتي���ة	ال	جت���د	لها	
اآث���رًا	يف	قوامي�سنا	القدمية،	وه���و	اإىل	ذلك	درا�سة	
تطبيقية	يف	كيفية	زراعة	الف�سائل	وكيفية	االعتناء	
بالنخيل،	وما	ه���ي	اأجود	انواعه،	ويف	اّي	البلدان	

العربية	واالإ�سالمية	يزرع.
والأن	ال�سامّرائ���ي	كان	ي�سعى	اإىل	اإغناء	القوامي�س	
العربي���ة،	كم���ا	قلن���ا	�سابقًا،	فق���د	حّقق	كت���اب	متام	
ف�سي���ح	اللغة	الأحمد	بن	فار����س	القزويني،	ونزهة	
االألب���اء	الب���ن	االنب���اري،	وكت���اب	االمكن���ة	واملياه	
واجلب���ال	للزخم�سري.	ولكن	م���ن	اأهم	موؤلفاته	يف	
ه���ذا	الب���اب،	اأي	اإغن���اء	اللغ���ة،	قامو�س���ه	املو�سوم	
ع���ام	1984.	يف	 ن�س���ره	 الفرائد«ال���ذي	 ب�«معج���م	
ه���ذا	املعجم	تظه���ر	موهبة	ال�سامرائ���ي	يف	البحث	
والتنق���ري	على	اأ�سدها	تالق���ًا	وو�سوحًا.	خطته	يف	
ه���ذا	املعج���م	ال�سغ���ري	باملقارن���ة،	ه���ي	اأْن	يتناول	
كلم���ة،	فيعط���ي	معناه���ا	الق���دمي	واأبنيته���ا،	وم���ا	
عالقاته���ا	باللغ���ات	ال�سامي���ة	اإن	وج���دت،	وكي���ف	
ت�ستعم���ل	يف	الوق���ت	احلا�سر،	وكيف	ت���دور	على	
األ�سنة	الع���وام.	فهو	ياأخذ	مثاًل	كلم���ة	اأّب	)بت�سديد	
الب���اء(	فيذك���ر	معناه���ا	القامو�سي:	ال���كالأ	ثم	يذكر	
معناه���ا	يف	التنزي���ل	العزي���ز	وفاكه���ة	واأّب���ا	)31	
�س���ورة	عب�س(	ويختمها	بتعلي���ق	من	عنده	فيقول:	
ان	االأّب	م���ن	كل���م	التنزي���ل	الذي	مل	يك���ن	العرب	قد	
األف���وا...	واأن	االأّب	من	الكل���م	ال�سامي	القدمي	فاأنت	
جت���د	االأ�سل	الق���دمي	يف	البابلي���ة	واالأ�سورية	كما	
جت���ده	يف	العربانية	واالآرامي���ة	وبعد	ذلك	يتب�سط	
يف	ا�ستقاق���ات	الكلمة	يف	املعجم	القدمي	فيذكر:	اأّب	
	اأّبًا	وابيب���ًا	وابابة	مبعني	تهياأ	 	ويوؤبُّ لل�سري	يئ���بُّ
للذه���اب	وجتّهز...	ويعلق	ثانية	فيق���ول:	لعّل	هذا	
االت�ساع	يف	العربية	انطالق	من	معنى	املرعى	لهذه	
الكلم���ة.	ث���م	اإين	اأتوقف	قلياًل	الأوم���ئ	اإىل	اأن	الكلم	

اأوب	واإياب	والفعل	اآب	من	االأ�سل	القدمي.
على	هذا	املن���وال	يف�ّسر	كلمة	ري�س.	فيقول	ورا�سه	
الله	ري�سًا:	نع�سه.	وترّي�س	الرجل	وارتا�س:	اأ�ساب	
خريًا	فرئي	علي���ه...	والريا�س	والري�س:	اخل�سب	
واملعا�س	واملال	واالأثاث	واللبا�س	احل�سن	الفاخر.	
ويف	التنزيل	العزيز:	وري�سًا	ولبا�س	التقوى	)26	
�س���ورة	االأع���راف(.	ثم	يعّل���ق	على	ذل���ك	فيقول:	ال	
ب���ّد	اأن	يكون	اال�سل	يف	كل	ه���ذا:	الري�س	وهو	يف	
ك�س���وة	الطائر...	وم���ن	املفيد	اأن	اأذك���ر	اأن	العامية	
احتفظ���ت	دون	الف�سيح���ة	املعا�سرة	ب�سئ	من	هذه	
اال�ستعم���االت،	يقال	مثاًل:	ف���الن	رّي�س،	اأي	ح�سنت	

حاله	وظهر	اأثر	النعمة	عليه	)كذا(.
ولكن	رغم	نفا�سة	هذا	املعجم،	اإاّل	اأنه	– كاأّي	معجم	
م���ن	ط���رازه	ال	يخلو	م���ن	هنات	هينة،	ق���د	ال	تليق.	
فه���و	يقول	ع���ن	احللب���ة	يف	ف�سي���ح	العربية	تعني	
اأر����س	ال�سباق	اأو	الرهان	مع	العل���م	اأنه	هو	وحده	

املعروف	امل�سهور.
ج���اء	يف	قامو�س	املحيط:	واحللب���ة	بالفتح	الدفعة	

م���ن	اخلي���ل	يف	الرهان	وخي���ل	جتتم���ع	لل�سباق..	
وج���اء	يف	قامو�س	ت���اج	العرو����س	للزبيدي:	حلب	
)القوم(	يحلبون	)حلبًا	وحلوبًا:	اجتمعوا	وتاأبوا	
م���ن	كل	وجه.	وذك���ر	الزبيدي	كذل���ك:	فالن	يرك�س	
يف	كل	حلب���ة	م���ن	حلبات	املجد	)واحللب���ة	بالفتح:	
���ة	)د(	احللبة	 الدفع���ة	من	اخلي���ل	يف	الرهان	خا�سّ

خيل	جتتمع	لل�سباق	من	كل	اأوب.	
ينف���ي	ال�سامرائ���ي	وج���ود:	امِل���ّدة	مبعن���ى	القيح.	
ويق���ول	وهذه	م���ن	الكل���م	العام���ي	يف	ع�سرنا	وال	
نعرف���ه	يف	العربي���ة.	الغريب	اأن	ي�س���در	كالم	كهذا	
ع���ن	باح���ث	كال�سامرائ���ي	الأن	امِلّدة	مبعن���ي	القيح	
موج���ودة	يف	كل	القوامي����س	القدمي���ة	واحلديثة.	
وكذلك	ينف���ي	وجود:	�سّك	مبعن���ى	ال�سيق	ويعلق	
عل���ى	ذلك	بالق���ول:	وهذا	مما	بق���ي	يف	العامية	وال	
نعرفه	يف	اللغة	الف�سيحة.	ولكن	كيف	ال	نعرفه	يف	
اللغ���ة	الف�سيحة؟	جاء	يف	قامو�س	الفريوز	ابادي:	
�سّك���ه	االأمر	�ساق	عليه،	وال�سئ	�سغطه.	وجاء	يف	
قامو����س	املعج���م	الو�سيط:	�سّكه	�س���ّكًا	�سغطه...	

و�سّك	االأمر	فالنًا	�ساق	عليه	وكربه.
هن���اك	كلم���ات	اأخرى	مماثل���ة	ينك���ر	ف�ساحتها،	مع	
العل���م	اأنها	موج���ودة	يف	القوامي����س	املعتربة	هل	
ه���ذا	�سه���و	منه؟	ولكن���ه	يتك���رر.	وكمث���ال	اآخر	يف	
كتابه:	اللغة	واحل�سارة	ي�سرح	كلمة	الب�سيط	على	

الوجه	التايل:
»كلمة	الب�سي���ط:	يريدون	بها	ال�سه���ل	�سّد	ال�سعب	
فيق���ال	م�ساأل���ة	ب�سيط���ة	اأي	هيّن���ة	ال	�سعوب���ة	فيها	
وه���م	بذلك	يوج���دون	ما	يقاب���ل	الكلم���ة	االأعجمية	
Simple،	وه���ذا	اال�ستعمال	جديد	من	غري	�سك	
الأن	الب�سي���ط	يف	ف�سيح	العربي���ة	هو	املب�سوط	اأي	

املمتد	فاالأر�س	ب�سيطة	وال�سهل	ب�سيط«.
ج���اء	يف	قامو�س	املعجم	الو�سي���ط:	الب�سيط:	ما	ال	
تعقي���د	فيه.	وقال	الزبيدي:	وا�ستعار	قوم	الب�سيط	
ل���كل	�سيء	ال	يت�س���ّور	فيه	تركي���ب	وتاأليف	ونظم.	
وجاء	يف	قامو�س	لغة	العرب:	الب�سيط	من	االمور:	

ما	كان	�سهاًل	هّينًا.
الغري���ب،	م���ا	وق���ع	في���ه	موؤلف���و	املعج���م	الو�سيط	
وه���م	ي�سرح���ون	املعاين	االأخ���رى	لكلم���ة	الب�سيط	
فقالوا:)والب�سي���ط	اأح���د	بح���ور	ال�سع���ر	الكث���رية	
ال�سي���وع	قدمي���ًا	وحديث���ًا.	ويوؤ�س����س	ال�سطر	منه	
عل���ى	النحو	التايل:	متفاعل���ن،	متفاعلن،	متفاعلن.	
واملعروف	اأن	هذه	هي	تفاعيل	بحر	الكامل	ولي�ست	
تفاعي���ل	بحر	الب�سي���ط.	اّما	تفاعيل	بح���ر	الب�سيط	

فهي	م�ستفعلن	فاعلن	م�ستفعلن	فاعلن(
والإكمال	�سورة	ال�سامرائ���ي	التي	اأبتداأت	بها	على	
اأنه	كان	معنيًا	باثراء	اللغة،	ال	بّد	من	ذكر	ثالثة	كتب	
ل���ه	يف	االأق���ل،	هي	من	بدي���ع	لغة	التنزي���ل	ومعجم	
املتنب���ي	ومن	معج���م	عبدالله	ب���ن	املقف���ع.	لالأ�سف	
مل	يق���ع	يف	يدي	الكتاب���ان	االّوالن	اإاّل	انني	وجدت	
كتاب«م���ن	معجم	عبد	الل���ه	املقّفع«م���ن	اأنفع	الكتب	
يف	باب���ه.	تن���اول	ال�سامرائي	يف	ه���ذا	الكتاب،	كاّل	
م���ن	كليلة	ودمن���ة	و	االأدب	ال�سغري	و	االأدب	الكبري	
ف�سرح	معظم	امل�سطلحات	التعبريية	اجلديدة	التي	
ابتكره���ا	اب���ن	املقفع.	وه���ي	م�سطلح���ات	ال	ميكن	
اال�ستعانة	باّي	قامو�س	على	فهمها	فهمًا	�سحيحًا.
ذكرن���ا	�سابق���ًا	اأن	اإبراهي���م	ال�سامرائ���ي	باحث	يف	
عل���م	اللغ���ة	االجتماع���ي،	ويف	هذا	احلق���ل	بالذات	

موطن	جتليه	وتّفرده،	وقد	يكون	من	البناة	الرواد	
االوائ���ل	الذي���ن	انتقل���وا	م���ن	ال�سم���اع	والرواي���ة	
للهج���ات	 امليداني���ة،	 الدرا�س���ات	 اإىل	 والكت���ب،	
العامي���ة.	ويقف	يف	ال�س���دارة	من	موؤلفاته	يف	هذا	
الب���اب،	كتاب:«التوزي���ع	اللغ���وي	اجلغ���رايف	يف	
العراق«ال���ذي	ن�س���ره	ع���ام	1968.	يق���ول	الدكتور	
ال�سامرائي،	وه���و	يف	معر�س	تربيره	لتاأليف	هذا	

الكتاب:
واأظ���ن	اأنن���ا	معا�سر	الع���رب	ج���ّد	متاأخرين	يف	هذا	
الدر����س	 م���ن	 اجلغ���رايف(	 التوزي���ع	 )اأي	 الل���ون	
اللغ���وي،	واأك���رب	الظ���ّن	ان	�سبب	ع���زوف	املعينني	
ع���ن	هذا	الدر����س	كرههم	ملا	يبا�سره	ابن���اء	العربية	
م���ن	االإع���راب	باالأل�س���ن	الدارج���ة	وهو	م���ا	ندعوه	
باللهج���ات	العامية،	وكانه	يخّي���ل	اإليهم	اأن	البحث	
يف	ه���ذا	املو�سوع	يبعدهم	ع���ن	العربية	الف�سيحة	
اأو	ق���ل	يبعده���م	عما	يحر�س���ون	عليه	م���ن	التاث	
الزاه���ر.	ولكن���ي	اأذه���ب	اإىل	غ���ري	ه���ذا،	وان	العلم	
بالواق���ع	اللغ���وي	م���ن	العل���وم	االإن�ساني���ة	الت���ي	
���م	الباح���ث	اللغ���وي،	كما	تّه���م	الباح���ث	يف	علم	 تهُّ

االجتماع.
مل	يدخ���ل	ال�سامرائ���ي	يف	ه���ذا	الكت���اب	راأ�س���ًا	اإىل	
اللهج���ات	العراقية،	انا	مّه���د	لها	بتق�سيم	جغرايف	
للع���راق،	واأردفه	بتق�سيم	ل�س���كان	العراق	من	قدمي	

الزمان	اإىل	وقتنا	احلا�سر.
اأي	ابتداًء	م���ن	ال�سومريني	واالأكدي���ني	والبابليني	
واالأ�سوريني،	مركزًا	بالدرجة	االأوىل	على	لغاتهم.	
وكاأن	ال�سامرائ���ي	يوؤمن	عملي���ًا	اأن	اللغة	– اأية	لغة	
– كائن	اجتماعي	خا�سع	لكل	�سروط	التطور،	وما	
اللغ���ة	العراقي���ة	ب�ساّذة	ع���ن	غريها،	وال	ب���ّد	من	اأن	
جذروه���ا	�سارب���ة	يف	القدم،	وه���ذا	– كما	يبدو	– 
ه���و	املربر	الوحيد	لتب�ّس���ط	ال�سامرائي	يف	اللغات	
القدمية	املنقر�س���ة،	اأو	حماولته	املوفقة	يف	اإيجاد	
ال�سلة	ب���ني	اللغة	العراقية،	واللغ���ات	ال�سامية	من	
جهة	واللغة	العربية	الف�سحى	من	جهة	اأخرى.

در�س	ال�سامرائي	يف	هذا	الكت���اب	ميدانيًا	تقريبًا:	
العربي���ة	ال�سمالي���ة،	واتخذ	من	املو�س���ل	مثااًل	لها،	
واملنطقة	الو�سطى	متمثلة	بلهجة	بغداد،	ثم	اللهجة	

اجلنوبية	كما	هي	عليه	بالب�سرة.
ميكن	اآعتبار	هذا	الكتاب	تد�سينًا	جديدًا	يف	درا�سة	
اللغة،	وحمف���زًا	لدرا�س���ات	م�سابهة	اأ�سم���ل	واأدق،	
م���ع	تو�سي���ع	قامو�س	اللغ���ة	العراقية	ال���ذي	�سرده	

ال�سامرائي.
ويف	كت���اب	طري���ف	اآخ���ر،	ياأت���ي	ال�سامرائ���ي	يف	
اأح���د	ف�سوله:	اللغة	واحل�س���ارة	على	م�سرد	ممتع	
لبع�س	التعبريات	ال�سائعة	يف	ال�سحف	واملجاّلت	
ونت�سوره���ا	م���ن	اللغ���ة	العربي���ة	وم���ا	ه���ي	كذلك،	
وانا	هي	ترجمات	لتعب���ريات	اأجنبية	ا�ست�سيغت	
فاأ�سبح���ت	ج���زءًا	ال	يتج���زاأ	م���ن	لغتن���ا.	م���ن	هذه	

التعبريات	مثاًل،	كما	اأوردها	ال�سامّرائي:
ذر	الرم���اد	يف	العي���ون	/	ح���رق	البخ���ور	ل�سّيده	/	
اأعط���ى	وعدًا	/	حجر	عرة	/	مع	االأ�سف	اأخذ	بنظر	
االعتب���ار	/لتقل���ب	�سفح���ة	جدي���دة	/	عا�سف���ة	من	
الت�سفي���ق	/	حج���ر	الزاوي���ة	/	طلب	يده���ا	/	نحت	
الدر����س	/	اإ�سالح	جذري	/	يّعل���ق	اأهمية	خا�سة	/	
ال	يرق���ى	اإليه	ال�سك	/	وجهات	النظر	/	ي�سحك	على	

الذقون...	الخ.

ص��������������الح ن�������ي�������ازي 

العالمة  السامرائي وتأثير  إبراهيم 
الكرمل������ي

نصب عينّي اآلن،  تلك املقولة املفعمة باالريحية والش��هامة:«أذكروا محاسن موتاكم«. 

ومع أن  محاس��ن هذا اللغوي الفّذ املرحوم إبراهيم السامرايئ مبثوثة يف أكرث من مائة  

وخمس��ن كتابًا – تأليفًا وتحقيقًا وترجمة- إاّل أنني لست هنا يف مجال رثاٍء  خالص، وإمنا 

للت��داول معكم عن أفضل الوس��ائل لإلفادة من تراث ه��ذا الباحث  املثابر الفريد. 

ألعرتْف منذ البداية، أنني مل استطْع – يف املّدة القصرية  التي ُأعطيْت يل –

 أن ُأتمَّ قراءة األربعن كتابًا املوجودة يف كلية الدراس��ات الرشقية واألفريقية – 

بجامع��ة لندن. أكرث من ذلك إن بعضًا من كتبه املهمة مل يكْن يف متناول اليد يف 

املكتبات هنا.
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املتمك����ن	 باللغ����وي	 الثقافي����ة	 معرفت����ي	 تع����ود	 	 	
الدكت����ور	اإبراهي����م	ال�سامرائ����ي			)1923-2001(	
اإىل	�سن����ة	1959،ي����وم	قراأت	درا�ست����ه	اللغوية	عن	
�سع������������ر	مع����روف	ب����ن	عب����د	الغ���������ن����ي	الر�سايف	
)1875-1945(		واملن�س����ور	يف	الع����دد	الثام����ن	/	
اآذار	– ني�س����ان	1959من	جملة	)الثقافة	اجلديدة(	
وكانت	اجله����ات	الثقافي����ة	يف	العراق،ق����د	احتفت	
يوم����ذاك	بالذكرى	الرابع����ة	ع�سرة	لوف����اة	ال�ساعر	
الر�سايف،باإقام����ة	احتف����ال	كبري	عقدت����ه	على	قاعة	
ال�سع����ب	بب����اب	املعظم،دعت	اإليه	عددًا	م����ن	االأدباء	
والباحثني	العرب،وما	زال	يف	الذاك������رة،ح�سور	
	-1967( خ����وري	 رئي����ف	 اللبن����اين	 االأدي�����������ب	
1913(				وق����د	حمل����ت	درا�س����ة	ال�سامرائي	عنوان	
)الر�س����ايف	ب����ني	املحافظ����ة	والتجدي����د	– اجلانب	
اإ�سهام����ة	 اإىل	جان����ب	 املجل����ة	 اللغ����وي(	ون�س����رت	
الباح����ث	ال�سامرائي،درا�س����ات	للدكت����ورة	وديع����ة	
ط����ه	النج����م	والدكت����ور	يو�سف	عز	الدي����ن	وحممد	
�سرارة	ومزيد	عبد	العزيز	الظاهر	وغريهم،وكنت	
عل����ى	�سلة	دائمة	مب����ا	ي�سدر	عن	قلم	ه����ذا	اللغوي	
الع����امل	من	درا�سات	يف	اللغ����ة	�سواء	على	م�ستوى	
املج����الت	املتخ�س�سة	مثل	)امل����ورد(	اأم	ما	ي�سدره	
م����ن	كتب	حتى	اإذا	عرُت	عل����ى	كتابه	اللغوي	املهم	
)فق����ه	اللغ����ة	املق����ارن(	اإقتنيته،ف�س����اًل	عل����ى	كتابه	
)العربية	ب����ني	اأم�سه����ا	وحا�سره����ا(	وال�سادر	عن	
وزارة	الثقاف����ة	والفنون	�سن����ة	1978،كذلك	كتابه	
امله����م	)مع	امل�سادر	يف	اللغ����ة	واالأدب(	ال�سادر	عن	
ال����وزارة	ذاتها	عام	1981،و�سدر	يف	ثالثة	اأجزاء	
واأحتوى	على	مناق�سة	ومدار�سة	للعديد	من	الكتب	
وب����ًا	و�سارح����ًا	ومعقبًا	 والدرا�س����ات	اللغوية،م�سّ
على	ما	ورد،ونهجه	ه����ذا	يذكرين	بجهود		ال�ساعر	
واملحق����ق	االأ�ستاذ	هالل	ناجي،والتي	كان	ين�سرها	
يف	العدي����د	م����ن	املج����الت	املتخ�س�س����ة	وال�سيم����ا	
جمل����ة	)الكتاب(	التي	كان	ي�سدرها	اإحتاد	املوؤلفني	
والكت����اب	العراقيني،ف�س����اًل	عل����ى	جه����ود	الدكتور	

عبا�س	هاين	اجلراخ	يف	هذا	املجال.
			من����ذ	اأ�سابيع	قراأت	كت����اب	الباحث	االأردين	اأحمد	
العالونة	املو�سوم	ب�����	)اإبراهيم	ال�سامرائي	عالمة	
العربية	الكب����ري	والباحث	احلجة(	ال����ذي	اأعارنيه	
�سديقي	ال�ساعر	الغريد	عب����د	اخلالق	فريد،ونحن	
ن�ستذك����ر	االأ�ست����اذ	ال�سامرائي،وزاد	عل����ى	ذلك	باأن	
اأع����ارين	– كذل����ك	– م����ا	كتبه	ال�سامرائ����ي	يف	اأدب	
ال�س����رية	واملو�س����وم	)حدي����ث	ال�سن����ني	– �س����رية	
ذاتي����ة(	ويق����ع	يف	اأكر	م����ن	اأربع	مئ����ة	�سفحة	من	
القط����ع	الكبري،وق����د	كتبه	خريف	�سن����ة	1995،يف	
�سنعاء	وهي	حمطته	احلياتية	قبل	االأخرية،اإذ	ما	
لب����ث	اأن	غادرها	بع����د	اأن	اأم�سى	فيها	ت�سع	�سنوات	
عجفاء،غادره����ا	نحوعم����ان	ليموت	فيه����ا	يف	ظهر	
ي����وم	االأربعاء	الث����اين	من	�سف����ر	/	1422	املوافق	
للخام�����س	والع�سرين	م����ن	ني�س����ان	/	2001	وكان	
م����ن	�س����دة	احتام����ه	لذاته	ونف�س����ه	،اأنه	ي����وم	كان	

يعمل	يف	عمان	اأ�ست����اذًا	حما�سرًا	نا	اإىل	علمه	اأن	
اأويل	االأمر	يف	اجلامع����ة	االأردنية.	قد	حتدثوا	يف	
التق�سف	واإنهم	ينظ����رون	يف	هذا	اإىل	التخفف	من	
الوافدي����ن	امل�سنني،واإن	ا�سمه	ورد	فيمن	يرومون	
التخفف	منه،فق����رر	– لعلونف�سه	وق����وة	�سكيمته	
– ان	يخف����ف	عنه����م	وي�ستقي����ل	م����ن	العمل	قبل	
ان	ُيقيل����وه	ويتخفف����وا	منه،لكن	م����ا	كان	هذا	من	
َوَكِدهم	ومل	يخط����ر	لهم	على	بال.	فجاءه	رئي�س	
الق�سم	واآخرون	م����ن	االأ�ساتذة	ليخربوه	اإنه	مل	
يك����ن	مق�سودًا	يف	حمل����ة	التخفف	هذه،اإذ	كيف	
جلامع����ة	حت����تم	نف�سه����ا	اأن	تتخف����ف	من	مثل	
ه����ذه	الطاقة	العملية	الباهرة،لكن	ق�سي	االأمر	
ال����ذي	في����ه	ت�ستفتيان،فق����د	اأزمع	رحي����اًل	اإىل	
�سنعاء،مت�س����اًل	برئي�����س	جامعته����ا	الباحث	
ال�ساع����ر	الدكتور	عبد	العزي����ز	املقالح،الذي	
رحب	به،قائاًل	ل����ه:	اإن	من	خري	جامعتنا	اأن	

يكون	ال�سامرائي	فيها.

البعثة اىل ال�شوربون
			كت����اب	)حدي����ث	ال�سن����ني	– �س����رية	ذاتي����ة(	ه����ذا	
يرتب����ط	باأكر	من	و�سيج����ة	مع	كتاب����ه	املهم	االآخر	
)م����ن	حديث	اأب����ي	الن����دى	– اأحادي����ث	وحوار	يف	
االأدب	واللغة	والفن	والتاأريخ(،وال�سادرة	طبعته	
االأوىل	ع����ام	1986،واإذا	كان	كتابه	هذا	واأحاديثه	
الف����ن	 يف	 وح����وارًا	 واللغ����ة	 االأدب	 عل����ى	 وقف����ًا	
والتاريخ،ف����اإن	كتابه	)حدي����ث	ال�سنني(	ما	خال	من	
مثل	هذه	االأحادي����ث	ف�ساًل	على	�سذرات	من	حياته	
واأ�سرت����ه	فالدكت����ور	اإبراهي����م	ال�سامرائي	�سغوف	
بالدرا�سة	والكتابة،وق����د	اأوقف	حياته	عليهما	،لذا	
ج����اء	يف	كتابه	هذا	الكثري	من	حديث	الكتب،ف�ساًل	

على	ما	يت�سل	بالنا�س.
		يف	�س����رية	الدكت����ور	اإبراهي����م	ال�سامرائي،الكثري	
من	املواقف	وال�سواهد	الدالة	على	�سمونف�سه،مما	
جعل����ه	يدفع	�سريب����ة	عالية	غالية،فاح����تام	الذات	
وقول	احلقيقة	مدعاة	جلل����ب	االأذى	ل�ساحبها،فما	
اأوح�����س	طري����ق	احل����ق	وما	اأق����ل	م����ن	ي�سلكه،فلقد	
اإئتم����ر	عليه	بع�سهم	لدعاوى	موؤ�سفة،كان	تعاطيها	
يف	تل����ك	ال�سن����وات	خمج����اًل،اأرادوا	حرمان����ه	م����ن	
البعثة	اإىل	ال�سوربون،التي	تاأجلت	ب�سبب	ن�سوب	
احل����رب	العاملية	الثانية	خري����ف	�سنة	1939،فعني	
مدر�س����ًا	يف	كلي����ة	املل����ك	في�س����ل	النموذجية،الت����ي	
كان����ت	عالم����ًة	�ساخ�سًة	وباه����رة	يف	التعلي����م	اأيام	
العه����د	امللكي،ورفدت	احلي����اة	العراقي����ة	بكفاءات	
نادرة	وباهرة،قب����ل	اأن	ت�سرب	التعليم	يف	العراق	
ماأ�س����اة	)الزحف(	ومل����ن	ال	يعرف	ه����ذه	املاأ�ساة،اأن	
الذين	وثبوا	على	ال�سلطة	يف	متوز	1958،قرروا	
ك�سب����ًا	مل�ساع����ر	الط����الب	والتالميذ،نق����ل	كل	طالب	
الع����راق	اإىل	�س����ف	اأعلى	مبا	فيه����م	الرا�سبون،مما	
يف	 ومعاه����د	 جامع����ات	 اع����تاف	 ع����دم	 اإىل	 اأدى	
اأوربة	والغرب	بال�سه����ادة	العراقية	يف	تلك	ال�سنة	

و�سنوات	اأخ����رى	تلت	ومن	ث����م	اأدى	الزحف	
اإىل	انخفا�س	م�ستوى	التعليم	يف	العراق.

			حتى	اإذا	انتهت	احلرب	�سنة	1945،بداأ	مبراجعة	
دائ����رة	البعثات	لغر�س	مت�سية	معاملة	اإبتعاثه	اإىل	
فرن�سة،لكن	من	غ����ري	جدوى،فلقد	اأخفى	املبطلون	
ملف����ه	حت����ت	)كمبار(	غرف����ة	مالحظ	البعث����ات	الأمر	
يف	نف�س	يعقوب،وكان	اجل����واب	اجلاهز،اإن	ملفه	
ُفِق����َد	اأثناء	هذه	ال�سن����وات	ال�ست	لك����ن	امل�سادفات	
ي����راه		 اأن	 الرائع،يح����دث	 فعله����ا	 تفع����ل	 اجلميل����ة	
اأ�ست����اُذه	الدكتور	متي	عقراوي	م�سادفًة	يف	�سارع	
الر�سيد،في�ساأله	عن	�ساأنه	يف	مو�سوع	البعثة،وان	
زم����الء	ل����ه	ق����د	التحق����وا	فيه����ا؟	كان	الدكت����ور	متي	
الطال����ب	 وموؤه����الت	 اإمكان����ات	 يع����رف	 عق����راوي	
ل����دار	 عمي����دًا	 كان	 اأن	 ال�سامرائي،من����ذ	 اإبراهي����م	
املعلم����ني	العالية،ونيل����ه	ال�سب����ق	دائم����ًا،اإذ	يخربه	
ب����ان	ا�سم����ه	مل	يظه����ر	مع	اأ�سم����اء	املقبول����ني،وكان	
عق����راوي	قد	حت����ول	من	العم����ادة	اإىل	وظيفة	مدير	
التعلي����م	العايل،التي	تعن����ي	يف	مفهوم	اأيامنا	هذه	
وزير	التعليم	العايل،والذي	كان	يعمّل	حثيثًا	على	
اإقام����ة	جامعة	بغداد،فيطلب	من����ه	موافاته	اإىل	مقر	
عمله	غ����دًا،وكان	اإبراهيم	ق����د	اأحتفظ	بورقة	ت�سري	
اإىل	رقم	وتاري����خ	ملفه	�سنة	1939،بعد	اأن	مل	يجد	
عق����راوي	ملف����ًا	ل����ه	اإذ	اأخف����اه	املبطل����ون	املرجفون	
حتت	ب�ساط	غرف����ة	مالحظ	البعثات،فقد	اثرت	فيه	
رطوب����ة	االأر�����س،واإذا	اأ�سِق����ط	يف	يدهم����ا	مالحظ	
البعث����ات	ومديرها	كتبا	على	املل����ف	))ي�سم	املوما	
اإليه	اإىل	البعث����ة	العراقية	يف	م�سر((	فعاد	الطالب	
اإبراهيم	اإىل	االأ�ست����اذ	عقراوي	يطلعه	على	هام�س	
مدي����ر	البعثات،فرفع		�سماعة	الهاتف	قائاًل	للمدير:	
اإين	اع����رف	هذا	الطال����ب	وهوم����ن	طالبي،وكانت	
ف�ساأر�س����م	يف	 الدفعة،وعلي����ه	 االأول	يف	 نتيجت����ه	
فرن�س����ة.	 العلمي����ة	يف	 البعث����ة	 اإىل	 ي�س����م	 ملف����ه:	

اأوراق	 ت�سليم����ه	 يرج����ى	
العق����د	لينجزه����ا	ويلتحق	

باأ�سحابه	يف	باري�س.
			وكان	م����ن	اأ�سحاب����ه	يف	
باري�س:	علي	جواد	الطاهر	
و�س����الح	 الزبي����دي	 وعل����ي	
خال�����س	ف�س����اًل	عل����ى	عاتك����ة	
وهب����ي	اخلزرج����ي،وكان	من	
ح�سن	حظ����ي	اأن	تتلمذت	على	
ي����د	الثالثة	الرجال	اأيام	الطلب	
الن�س����ف	 االآداب	يف	 كلي����ة	 يف	
االأول	م����ن	عق����د	ال�سبع����ني	م����ن	

القرن	الع�سرين.

عقراوي يقرتح عليه 
درا�شة ال�ش�مي�ت

		ومل	تق����ف	اأف�س����ال	االأ�ست����اذ	متي	
ف�س����ل	 ل����ه	 كان	 عقراوي،ال����ذي	
بغداد،وت����ويل	 جامع����ة	 تاأ�سي�����س	
رئا�سته����ا	قبل	اأن	ت����وؤول	اإىل	الدكتور	
عب����د	اجلب����ار	عب����د	الل����ه	يف	عه����د	اجلمهورية،ب����ل	
حث����ه	عل����ى	درا�س����ة	اللغ����ات	ال�سامية،ي����وم	اأ�سبح	
عق����راوي	ممثاًل	للع����راق	يف	منظم����ة	)اليون�سكو(	
قائ����اًل		له	وحاث����ًا	اإياه:	الب����د	اأن	تذه����ب	يف	در�سك	
اإىل	اللغ����ات	ال�سامية،فلي�����س	لنا	يف	الع����راق	منها	
�سيء،م����ا	خ����ال	اأ�سح����اب	تاأري����خ	الع����راق	الق����دمي	
الذين	اجت����زوؤوا		الدر�س،فاأقت�س����روا	على	معرفة	
البابلية	واالآ�سورية،وعلى	اللغة	ال�سومرية	وهذه	
ال�سومري����ة	لي�س����ت	من	ال�سامي����ات	كما	يفي����د	اأهل	

املعرفة.	تراجع	�س	150.
		ولع����ل	م����ن	نتائ����ج	هذا	الدر�����س	اأن	قدم	لن����ا	كتابه	
الرائد	)فقه	اللغ����ة	املقارن(ال�سادرة	طبعته	االأوىل	
عن	دار	العلم	للماليني	ببريوت	�سنة	1968،والذي	

�سبق	وان	اأ�سرت	اإليه.
			نق����راأ	يف	مذك����رات	اإبراهي����م	ال�سامرائي	)حديث	
ال�سنني(	الكثري	من	انطباعاته	عن	الفرن�سيني	فكان	
االنطباع	االأول	اإن	الفرن�سيني	يقراأون،ال	ي�سيعون	
وقتهم	يف	تاف����ه	االأمور،فما	اأن	يجد	امل�سافُر	مقعدًا	
	 له	حتى	يذه����ب	يف	�سحيفته،كاأنه	يري����د	اأن	َي�ْسرُبَ
اأ�سرارها،اأوان����ه	يع����ود	اإىل	كتاب،و�س����ل	في����ه	اإىل	
�سفح����ة	معينة،فم�س����ى	يكم����ل	قراءته،كم����ا	اأنه����م	
لي�سوا	كلهم	اأ�سح����اب	لهووعبث	وانفالت،وهوما	
قراأت����ه	مثاًل	يف	كت����اب	للدكاترة	زك����ي	مبارك	الذي	
ذه����ب	للدرا�س����ة	يف	باري�����س	يف	ثالثين����ات	القرن	
الع�سري����ن	عنوان����ه:	)ذكريات	يف	باري�����س(	�سدر	
يف	�سم����ن	�سل�س����ة	)كتاب	اله����الل(	بتاريخ	جمادى	

االأوىل	1423ه	– اآب	/	اأغ�سط�س	2002.
		تق����راأ	يف	الكت����اب	�س����ذرات	المع����ات	م����ن	اأخ����الق	
م�سوؤول����ني	يف	اأي����ام	م�س����ت	فتاأ�سى	عل����ى	انحدار	
اأخ����الق	النا�����س	يف	اأيامنا،يح�س����ل	اأثن����اء	درا�سة	

اإبراهيم	ال�سامرائ����ي،اأن	يتاأخر	عن	اجناز	ر�سالته		
�سنة،وه����ي	التي	ح����ددت	لها	�س����ت	�سنوات،فتقطع	
املعون����ة	املالي����ة	عنه،فيتدب����ر	اإبراهي����م	اأمره،لك����ن	
يح�س����ل	م����ا	هوخ����ارج	اإرادت����ه	،اإذ	تتاأخ����ر	الكلي����ة	
،وال	 اأ�سه����ر	 اأربع����ة	 املناق�س����ة	 جلن����ة	 تعي����ني	 يف	
زاد	 الكلية،مم����ا	 ذلك،ب����ل	 يف	 للطال����ب	 جري����رة	
امل�س����رف	 اأ�ست����اذه	 يعل����م	 املالي����ة،واإذ	 بل����واه	 يف	
امل�ست�س����رق	)كانتن����و(	ع����ن	طري����ق	زميل����ه	الطالب	
امل�س����ري	)م�سطف����ى	ال�سومي����ي(	وكنت	ق����د	قراأت	
للدكت����ور	م�سطف����ى	ال�سوميي	اأكر	م����ن	كتاب	يف	
النحوالعربي	وال	�سيما	اأي����ام	الدرا�سة	اجلامعية.	
في�ساأل����ه	مل����اذا	مل	يخ����ربين	ال�سامرائ����ي	بذلك؟	اإين	
ا�ستطي����ع	اأن	اأح�س����ل	م����ن	معه����د	البح����ث	العلم����ي	
عل����ى	�سيء	من	املخ�س�س����ات	متنح	لكل	باحث،واإذ	
يعل����م	امللح����ق	الثق����ايف	العراق����ي	الدكت����ور	�سلي����م	
النعيم����ي	باالأمر،يت�سل	بوزارة	املعارف	طالبًا	من	
مديرية	البعثات	منحه	مدة	اأربعة	اأ�سهر،ويبدواإن	
املدي����ر	م����ازال	عل����ى	موقف����ه	ال�ساب����ق	م����ن	الطالب	
الطلب،ويح����دث	 عل����ى	 يواف����ق	 ال�سامرائي،فل����م	
م�سادفة	اأن	ي����زور	رئي�س	وزراء	الع����راق	االأ�سبق	
نوري	ال�سعيد	يزور	ال�سفارة	العراقية	يف	باري�س	
وهويف	طريقه	اإىل	لندن،فيجتمع	باركان	ال�سفارة	
وي�ساأله����م	ع����ن	معوق����ات	العمل،فيخ����ربه	االأ�ستاذ	
�سلي����م	النعيم����ي	املعروف	بجراأت����ه	و�سراحته	انه	
غري	�سعي����د	بعمله،في�ساأل����ه	ال�سيد	ن����وري	ال�سعيد	
ع����ن	ال�سبب،فيخ����ربه	اإن	وزارة	املع����ارف	ال	تي�سر	
مهمته،لك����ن	ال�سعي����د	يطلب	منه	احلدي����ث	عن	اآخر	
طلب	رف�سوه	فلم	يكن	م����ن	ال�سيد	نوري	ال�سعيد-	
كما	يذك����ر	ذك	ال�سامرائي	ن�سًا	على	ال�سفحة	255	
م����ن	الكت����اب	– اإال	اأن	�سج����ل	اال�س����م	وخ�سو�سية	
بغداد،ج����اءت	 اإىل	 اأي����ام	 بع����د	 ع����اد	 امل�ساألة،ومل����ا	

املوافقة	ال�سريعة!!
			يف	كتاب����ه	)اإبراهي����م	ال�سامرائي.	عالمة	العربية	
الكبري،والباح����ث	احلج����ة(	ي����ورد	موؤلف����ه	اأحم����د	
العالونة	ثبتًا	باأ�سماء	اأ�ساتذته	وهم:	طه	الراوي.	
م�سطف����ى	ج����واد	وعب����د	العزي����ز	ال����دوري	وج����ان	

كانتينووريجن�س	بال	�سري.
واأقران����ه	ومنه����م:	�سبح����ي	الب�سام	وعل����ي	جواد	
الطاه����ر	وامل�س����ري	ح�س����ن	ظاظ����ا	ال����ذي	يذك����ره	
ال�سامرائي	بكل	املودة	واالحتام	وعلي	الزبيدي	
وجمي����ل	 املخزوم����ي	 ومه����دي	 خال�����س	 و�س����الح	
�سعيد،وتالمذت����ه	ومنه����م:	ولي����د	حمم����ود	خال�س	
وحممد	�س����اري	حم����ادي	وحامت	�سال����ح	ال�سامن	
وطالب	عب����د	الرحم����ن	التكريتي	وها�س����م	الطعان	
ال����ذي	كان����ت	يل	معرف����ة	ب�سيط����ة	ب����ه	ع����ن	طري����ق	
قري����ب	يل	هوالدكت����ور	قا�سم	ناج����ي	– رحمه	الله	
)االأدب	 –،وتابعت	بع�����س	موؤلفاته	ومنها	كتاباه	
اجلاهل����ي	بني	لهج����ات	القبائل	واللغ����ة	املوحدة(،	
ر�سالت����ه	 وه����ي	

للدكتوراه،ف�س����اًل	ع����ن	كتاب����ه	)م�ساهم����ة	الع����رب	
يف	درا�س����ة	اللغ����ات	ال�سامي����ة(	ال�س����ادر	يف	�سمن	
	1978 �سن����ة	 ال�سغ����رية	 املو�سوع����ة	 �سل�سل����ة	
وه����ي	م����ن	من�س����ورات	وزارة	الثقاف����ة	والفن����ون	
ال�سامرائي،يذك����ر	 اإبراهي����م	 العراقية،الدكت����ور	
تلمي����ذه	هذا	الذي	اآذت����ه	ال�سيا�سة	وحطمته،يذكره	
بكل	املودة	واالحتام،وبعد	اأن	يقف	عند	امل�ساوئ	
التي	�سربت	العراق	نهاي����ة	عقد	اخلم�سينات،وما	
يق����ول	 كم����ا	  – يل	 يك����ن	 اآث����ام،مل	 م����ن	 اقتف����ت	
ال�سامرائ����ي	– اإال	االن�س����راف	اإىل	كتابي،ا�ستعني	
به	على	قهر	غائلة	القوم	،غري	اأين	مل	اأخُل	من	طالب	
،تو�سمت	فيهم	اخلري	كان	منهم	ها�سم	بن	�سعدون	
الطعان،ال����ذي	رافقن����ي	اأربع	�سنوات،ث����م	عاد	مرًة	
اأخ����رى	يف	درا�س����ة	املاج�ستري،وبق����ي	اإىل	مرحلة	
الدكت����وراه.	لقد	اأفاد	مما	َدر�����س	فواِئَد	جمة،ولكنه	
مل	يفد	من	درجاته	العلمية	�سيئًا،وبقي	مدر�سًا	يف	
مدر�س����ة	اإعدادية،ث����م	ختمت	حيات����ه	– رحمه	
الله	رحم����ة	وا�سعة	– لق����د	كان	ال�سيد	الطعان	
من	االأ�سفي����اء	االأحباء	الذي����ن	تعلقوا	باأ�سول	
العل����م،وكان	ل����ه	ب�سب����ب	ه����ذا	اإخاء	وم����ودة	مع	
طائفة	من	اأ�سحابه	الذين	دفعهم	اإىل	اأن	ي�سلكوا	

�سبيله	– تراجع	�س	308	من	الذكريات.

�ش�ب��ط  مي�ش��ي  ح��ن  الفرا���ش 
اإرتب�ط الكلية

		الدنيا	حظوظ،وزاخرة	بالتدلي�س	والكذب،فهذا	
الطال���ب	امل�س���ري	املدل�س	الذي	�سط���ا	على	جهود	
غ���ريه	م���ن	الدار�س���ني	الع���رب،ومل	ي�س���ر	اإليه���م	
يف	حوا�س���ي	الدر�س،واأنب���ه	عل���ى	ذلك،اأ�ست���اذه	
امل�ست�سرق	بال�س���ري،واإذ	يحدث	العدوان	الثالثي	
عل���ى	م�س���ر	خري���ف	�سن���ة	1956،و�سارك���ت	فيه	
فرن�سة	فقطع���ت	العالقات	بينهما،فح���ول	الطلبة	
الدار�سون	يف	فرن�سة	اإىل	دول	اأخرى	فيحول	هذا	
الطال���ب	الك�س���ول	اإىل	�سوي�سرة،ويذكر	العمالق	

الدكت���ور	عبد	الرحمن	ب���دوي	وكان	ملحقًا	ثقافيًا	
يف	�سف���ارة	م�س���ر	لدى	�سوي�سرة	اإن���ه	حاول	لدى	
االأ�سات���ذة	ال�سوي�سري���ني	احل�س���ول	على	موافقة	
من	يقب���ل	االإ�سراف	على	درا�سة	ه���ذا	الطالب،فلم	
يوف���ق	ب���دوي	يف	م�سعاه،لك�سل���ه	وتق�سريه	يف	
واجباته،حتول	هذا	الطالب	الك�سول	بقدرة	قادر	
اإىل	االأ�ست���اذ	املفك���ر	العرب���ي	الكبري	اأثن���اء	عمله	
يف	الكويت،�سابغ���ًا	على	نف�س���ه	نعوتًا	لي�ست	فيه	
ومنه،واإذ	يعاتبه	عبد	الرحمن	بدوي	على	اأكاذيبه	
)يق���ول	له	كاأن���ك	ما	زل���ت	قابع���ًا	يف	مو�سعك	من	
الدنيا	واحلياة،ال	تعرف	النا�س	وال	اأمورهم،اإين	
اأطِل���ُق	قولتي	وه���ي	باطل،واأنا	موؤم���ن	اأنها	تلقى	
�سبيله���ا،وال	يكت�سف	�سره���ا	وكذبها	اإال	بعد	زمان	
طويل،وق���د	تبقى	غري	معروفة	ل���دى	الكثريين(.	

تراجع	�س	186.
		واإذ	ال	يذك���ر	الدكت���ور	اإبراهي���م	ال�سامرائ���ي	يف	

ذكريات���ه	ه���ذه	اأ�سماًء،خ�سية	وج���ع	الراأ�س	فاإين	
اأخم���ن	اأنه:	فوؤاد	زكريا	اأوزكري���ا	اإبراهيم،كما	مل	
يذك���ر	ا�سم	عميد	كلية	االآداب	ال���ذي	ا�ستطال	فيها	
وع���ال	وجترب،واأعرف���ه	وارب���اأ	بنف�س���ي	اأن	اأذك���ر	
ا�سم���ه	والذي	اأحاط	نف�سه	باأعوانه	فتقوى	بخيله	
َوَرِجل���ه،وكان	يجتم���ع	باأ�سات���ذة	االأق�سام	ومنهم	
اأ�ساتذت���ه	ال	ليتدار����س	اأم���ر	االأق�س���ام	ب���ل	ليلق���ي	
عليهم	زواجر	وعظه،مما	دفعه	لطلب	االإحالة	اإىل	
ا�س	القدمي	 التقاعد،وتاأتي	ثالث���ة	االأثايف	من	الَفرَّ
ال���ذي	حتول	اإىل	�سابط	اإرتب���اط	الكلية	يف	دولة	
الدكت���ور	 	 املن�سية،يراجع���ه	 والق���رى	 التيي���ف	
يف	 ر�سم���ي	 كت���اب	 ت�سوي���ر	 ال�سامرائي،طالب���ًا	
اإ�سبارت���ه	وكان	اإىل	جان���ب	الفرا�س	القدمي	جهاز	
الت�سوير،ف���رد	علي���ه	وهويعرف���ه	ح���ق	املعرف���ة:	
هل	اأن���ت	موظف	يف	الكلي���ة؟	فاأجابه	كنت	موظفًا	
واالآن	متقاعد،فقال:	هذا	اجلهاز	خلدمة	املوظفني	
ارتب���اط	 �ساب���ط	 ع���ن	 املتقاعدين،فاأّن�س���رف	 ال	
الكلية،الفرا����س	القدمي،وياللبل���وى	ح���ني	يكون	

اأمرك	بيد	و�سيع	عدمي	االأدب.

اأر�شوا ال�شلط�ن وم� اأر�شوا العلم
موقف���ًا	 وقف���ت	 اأين	 اإىل	 اأ�س���ري	 اأن	 يل	 بق���ي	 	 	 	
مرتاب���ًا	م���ن	الكث���ري	م���ن	االآراء	الت���ي	قيل���ت	يف	
الدكت���ور	 اآراء	 م���ن	 ال�سامية،والكث���ري	 اللغ���ات	
املهند�س،مهند����س	الري،اأحمد	نعي���م	�سو�سة	وال	
�سيم���ا	يف	كتابه	)العرب	واليه���ود	يف	التاأريخ	– 
حقائ���ق	تاريخية	تظهره���ا	املكت�سف���ات	االآثارية(	
ال�س���ادرة	طبعت���ه	اخلام�س���ة	�سن���ة	1981،ف�ساًل	
ع���ن	ع���دد	م���ن	الدار�س���ني	اللغوي���ني	اإىل	ت�سمي���ة	
اللغ���ات	ال�سامية،ب�	)اللغات	اجلزيرية(	ن�سبة	اإىل	
جزيرة	العرب	وان	كل	هذه	اللغات	ال�سامية،اإنا	
ه���ي	لغ���ات	عربية،حتى	اأنه���م	ذهب���وا	اإىل	عربية	
الفرعوني���ة	واإن	هذه	مدعي���ات	اإ�سرائيلية	وردت	
ن���وح	 اأبن���اء	 اإىل	 الب�س���ر	 التلمود،وق�سم���وا	 يف	
الثالث���ة:	�سام	وحام	ويافث،م���ع	اأن	علماء	اللغات	
�سنف���وا	اللغ���ات	اإىل	جمموع���ات	وكان���ت	لغتن���ا	
العربية	،لغة	الق���راآن	املجيد،يف	�سمن	املجموعة	
ال�سامية،اأق���ول	كنت	اأرى	يف	هذه	االأقوال	الكثري	
من	االإعالم	والقليل	م���ن	العلم	ولكن	واأنا	اأجو�س	
خ���الل	هذه	الذكريات	اجلميلة	التي	خطتها	يراعة	
اللغ���وي	الع���امل	اإبراهيم	ال�سامرائ���ي	عرت	على	
تعلي���ق	ق�سري،مف���اده:	كان	لنف���ر	م���ن	اأه���ل	العلم	
قد	دفع���وا	اإىل	ما	اأ�سرَت	اإليه	اإر�س���اء	لهوى	ُخّيَل	
اإليهم	اأن���ه	يقربهم	م���ن	اأه���ل	ال�سلطان،ولكنهم	مل	
ي�ستطيعوا	اأن	ير�سوا	اأهل	العلم	… تراجع	�س	

.377
			ولق���د	ع���رت	– كذلك	– واأنا		اأق���راأ	كتابه	االآخر	
املمتع	واملفيد،والذي	اأ�سرت	اإليه	يف	�سدر	حديثي	
هذا	وعنوانه:	)من	حديث	اأبي	الندى	– اأحاديث	
وح���وار	يف	االأدب	واللغة	والف���ن	والتاأريخ(	على	
حدي���ث	اأك���ر	تف�سي���اًل	يف	ه���ذا	االأم���ر	عنون���ه	ب�	
)ال���كالم	على	ال�سامي���ني	واللغ���ات	ال�سامية(	جاء	
في���ه	ان	من	العلم	اإال	ن�س���يء	اإىل	العرب،اإذا	كنا	قد	
اأبعدن���ا	عنه���م	ال�ساميني	افيجوز	لن���ا	اأن	نفت�س	
جريًا	على	ه���ذا	اأن	االآراميني	عرب،ف���اإذا	كان	هذا	
فه���ل	لن���ا	اأن	نق���ول	اإن	العرباني���ني	ع���رب!!؟	واإن	
لي����س	يف	مقولتهم	هذه	م���ن	العلم	قيد	�سرب،ولكن	
القوم	اأخذتهم	هزة	الزهوبالعروبة	)…(	وكاأنهم	
اأوح���ي	اإليه���م	اأن	يتقولوا	ويتخر�س���وا	فيذهبوا	
ه���ذا	املذهب،واأنا	اأت�س���اءل:	مل	ركبوا	هذا	املركب	
الوع���ر	فزلت	به���م	الق���دم	وخ�سروا	العل���م	واأهله	

وكانوا	من	االأخ�سرين.
		اإن	ح���ب	الباحث	الكبري	اإبراهيم	)اأحمد	الرا�سد(	
ال�سامرائ���ي	لقومه	العرب،	م���ا	كان	حاجبًا	له	عن	
قول���ة	احلق،اإن	هوؤالء	الباحث���ني	كانوا	مدفوعني	
بهوى	ال�سيا�سة	واإر�ساء	احلاكم،ال	اأحتام	العلم	

وقد�سية	الكلمة.

ش�������ك�������ي�������ب ك������اظ������م

إب�راهي���م الس��امرائ���ي ف����ي 

)ح���ديث الس�����نين( 
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اأم���ا	العمارتلي	الث���اين	احلامل	لق���ب	ال�سامرائي	
نق���اًل	عن	ج���ده	القادم	من	�سفاف	دجل���ة	�سامراء،	
يف	الق���رن	التا�سع	ع�س���ر،	ليتوطن	على	نهر	دجلة	
يف	مدينة	العمارة،	وقد	ولد	حفيده	اإبراهيم	اأحمد	
ال�سامرائ���ي	عام	1923	لي�سبح	يف	ما	بعد	عالمة	
يف	اللغة	العربية	واآدابها	وجميع	تفرعاتها.	

تلق���ى	اإبراهي���م	ال�سامرائ���ي	درا�ست���ه	االبتدائية	
واالإعدادي���ة	مبدين���ة	العم���ارة	ث���م	اأكم���ل	ببغداد	
درا�ست���ه	الثانوي���ة	واجلامعي���ة.	ث���م	ح�سل	على	
�سه���ادة	الدكتوراه	من	جامعة	ال�سوربون	وعرف	
عنه	متخ�س�سًا	بالدرا�سات	اللغوية	وال�ساميات.	
ن���ال	جوائز	عديدة	وتقديرًا	علمي���ًا	عاليًا	لي�سبح	
ع�س���وا	يف	املجمع	اللغ���وي	بالقاه���رة	واالأردن،	
ويف	املجم���ع	الهن���دي،	ويف	اجلمعي���ة	اللغوي���ة	
الفرن�سي���ة.	اأب���رز	موؤلفات���ه	هي:	لغ���ة	ال�سعر	بني	
جيل���ني	-	فقه	اللغ���ة	املقارن	-	التط���ور	اللغوي	-	
اللغة	واحل�سارة	-	التوزي���ع	اللغوي	اجلغرايف	
م���اري	 اأن�ستا����س	 	- العربي���ة	 اللغ���ة	 تنمي���ة	 	-
الكرمل���ي	-	معج���م	اجلاحظ	-	معج���م	ابن	املقفع	
-	معج���م	اأبي	الع���الء	املعري	-	مباح���ث	لغوية	-	
مباح���ث	اإفريقي���ة	-	نزهة	االأنب���اء،	كتاب	)العني(	
للفراهيدي	مب�ساركة	مع	زميله	و�سديقه	الدكتور	
مه���دي	املخزوم���ي	وغريها	م���ن	الكت���ب	اللغوية	
والتحقيق���ات	والتجم���ات	التي	جت���اوزت	املائة	
كتاب	ومئ���ات	املق���االت.	بذل	جه���ودا	كبرية	عند	
تدري����س	عدد	م���ن	اأجي���ال	االأدب	العربي	يف	كلية	
االآداب	بجامع���ة	بغ���داد	حت���ى	اأكمل	�س���ن	التقاعد	
فيه���ا	وق���د	اخربين	بع���د	اأ�سبوع	من	تقاع���ده	اأنه	
�سيوا�س���ل	التدري�س	يف	اجلامع���ة	االأردنية	وقد	
اإعط���اين	عنوان���ه	يف	عمان	حني	ا�ستق���ر	بها	على	
مرحلت���ني	كان���ت	بينهم���ا	مرحل���ة	التدري����س	يف	

جامعة	�سنعاء	اأي�سًا.

يرج���ع	الف�س���ل	يف	توطي���د	عالقتي	م���ع	الدكتور	
اإبراهيم	ال�سامرائي	اإىل	امل�ست�سرق	املعروف	)ل.	
ما�سينيون(	املعني	بالفكر	االإ�سالمي	وبالت�سوف	
كتابات���ه	 االإ�سالم���ي	خ�سو�س���ًا،	حت���ى	�س���ارت	
مرجع���ًا	للدار�س���ني	يف	ه���ذا	املج���ال.	امل�ست�سرق	
الفرن�س���ي	)لوي����س	ما�سين���ون(	1883	– 1962	
م�ست�س���رق	ح���از	عل���ى	�سه���رة	كب���رية	يف	العراق	
وال�س���رق	االأو�س���ط..	اأعج���ب	بع���وامل	)ال�س���رق	

الروحي���ة(	واهتم	باحل���الج	اهتمام���ا	ق�سى	معه	
�سن���وات	طويل���ة	باحثا	ومنقبا	ع���ن	كل	ما	يتعلق	
بحياة	احل���الج.	كان	ما�سينون	ق���د	عمل	م�ساعدا	
لل�ساب���ط	ال�سيا�س���ي	امللحق	ببعث���ة	جورج	بيكو	
املفو����س	ال�سامي	الفرن�سي	يف	االأرا�سي	املحتلة	
يف	فل�سط���ني	و�سوري���ة.	ح���ني	و�س���ع	الدكت���ور	
اإبراهي���م	ال�سامرائ���ي	اأمام���ي	كت���اب	ما�سين���ون	
املعن���ون	)خطط	الب�سرة	وبغداد(	يف	عام	1979	
طالب���ًا	من���ي	ن�س���ره	بع���د	اأن	ق���ام	بتجمت���ه	م���ن	
الفرن�سي���ة	م�سيفًا	اإليه	بع����س	التعليقات	الهامة،	
ق���ال	يل	باحلرف	الواحد:	)هذا	كت���اٌب	عزيٌز	علّي	
وعل���ى	الق���راء	فاأرج���و	اأن	يحتل	قيمت���ه	من�سورًا	
يف	الواقع	الثق���ايف	العراقي،	اأي�س���ا..	اأريد	منك	
طبعه	ون�سره(.	اأر�سلُت	املخطوطة	اإىل	املوؤ�س�سة	
العربية	للدرا�سات	والن�س���ر	يف	بريوت	وتابعُت	
مراح���ل	طباعته���ا	وتدقيقه���ا.	وق���د	ُن�س���ر	الكتاب	
يف	ع���ام	1981	)كم���ا	اأتذك���ر(	فق���دم	يل	الدكتور	
ال�سامرائ���ي	اأنواعا	من	كلم���ات	ال�سكر	واالمتنان	
مع���ربًا	عن	ر�س���اه	باالإخراج	اجلمي���ل	والطباعة	
االأنيق���ة.	توط���دت	عالقتنا	منذ	ذل���ك	احلني.	يوم	
قابلت���ه	بع���د	اإطالعه	عل���ى	كتابه	مطبوع���ًا	طباعة	
اأنيقة	قال	يل	مبت�سم���ًا:	لقد	اأن�سفت	الب�سرة	اأيها	
الب�سري.	لقد	�ساعدت	يا	جا�سم	املطري	على	عودة	
الب�س���رة	مدين���ة	جدي���دة	ترت���دي	قمي�س���ا	ثقافيا	

نا�سعا.
ال	اأ�ستطي���ع	اأن	اأبع���د	نف�سي	ع���ن	االأمل	حني	اأُ�ساأل	
عن	قانون	حق���وق	ال�سداق���ة	ومفاخرها	ونقائها	
و�سفافيته���ا	حني	م���ات	ع���ام	2001	�سديق	عزيز	
عل���ّي	تعلمت	منه	مع���ان	كثرية	لعن���اء	احلياة	هو	
العالم���ة	الدكتور	اإبراهي���م	ال�سامرائي.	رحل	عن	
الدني���ا	الت���ي	كان	يتمن���ى	يف	كل	ي���وم	اأن	تتغ���ري	
للتعبري	عن	حبها	للنا�س	الطيبني..	رحل	عن	هذه	
الدنيا	وهو	متذمر	م���ن	جورها.	مع	االأ�سف	رحل	
يف	وق���ت	كان	ينتظ���ر	من���ي	جوابا	عل���ى	ر�سالته	
االأخ���رية..	مل	اأجب���ه	عل���ى	اآخ���ر	ر�سال���ة	اأر�سله���ا	
اإيل	قبل	رحيل���ه	االأبدي	باأيام	قليل���ة..؟	رحل	عنا	
من���ذ	اأكر	م���ن	عقد	م���ن	الزم���ان،	لك���ن	ال	مدينته	
العمارة	التي	ولد	فيه���ا	تتذكره	وال	�سامراء	التي	
ينت�س���ب	لها	ق���د	اأن�سفته	رغ���م	اأن	اأجي���ال	االأدباء	
يف	املدينت���ني	اأف���ادت	من	علوم���ه	واآداب���ه	ولغته	

وتاريخه	وفل�سفته	وتراثه	العقلي	ال�سخم.

ترتك���ز	فكرت���ي	يف	ه���ذه	املقال���ة	عل���ى	احل�سور	
اأم���ام	بع����س	اأف���كار	�سفح���ات	ع���دد	م���ن	ر�سائل	
�سخ�سية	موجهة	اإيّل	من	الدكتور	اإبراهيم	اأحمد	
ال�سامرائي،	الذي	من���ح	لغتنا	العربية	الكثري	من	
فك���ره	العمي���ق	يف	درا�ساته	وحتقيقات���ه	العديدة	
يف	جم���ال	البحث	العلمي	الر�سني	والدقيق.	بكل	
توا�س���ع	اأقف	اإجالاًل	اأمام	ذكراه	مبا	ي�ستحقه	من	
االهتم���ام	ولي�س	اأمام���ي	اإاّل	اإعادة	ق���راءة	بع�س	
م�سام���ني	ر�سائل���ه	اأيّل	مب���ا	حتمل���ه	م���ن	م�ساعر	

وحاالت	خا�سة	تدعونا	للتفكري.
كان���ت	فل�سفة	الدكت���ور	اإبراهي���م	ال�سامرائي	يف	
اإثبات	وجوده	ووجود	)االآخر(	اأي�سًا	تعتمد	على	
توا�سل���ه	يف	اإر�س���ال	الر�سائ���ل	حت���ى	وان	كانت	
بب�سع���ة	�سطور.	يقول:	)امله���م	ان	ت�سل	الر�سالة	
لتحف���ز	)االآخر(	على	كتابة	ر�سالة	جوابية	وبهذه	
ال�س���ورة	يت���م	تبادل	االأف���كار(.	كن���ت	اأوؤيده	ملثل	
هذه	االأق���وال	دون	حاجة	ملناق�سة	قوانني	اإ�سقاط	
اجلن�سية	عن	بع�س	امل�سطهدين	يف	هذا	البلد	اأو	
ذاك	اأو	�سج���ن	واعتق���ال	هذا	االأدي���ب	اأو	ذاك،	اأو	
مناق�س���ة	هذا	ال�ساع���ر	اأو	ذاك	ممن	يجهلون	جهاًل	
مطبق���ًا	قواعد	اللغة	وال�سعر،	اأو	مناق�سة	قرارات	
اأو	درا�س���ة	هذا	املوؤمتر	العرب���ي	اأو	ذاك	من	التي	
تعق���د	بدون	ج���دوى.	مل	يك���ن	يث���ري	اهتمامه	اأي	

ح���دث	اأو	منهج	ال	يقدم	قيم���ًا.	هكذا	كان	ميثل	كل	
واح���د	منا،	اأم���ام	االآخر،	على	وج���ه	ورقة	بي�ساء	
م���رة	واح���دة	يف	كل	�سهري���ن،	اأك���ر	اأو	اأق���ل،	يف	

بع�س	االأحيان.
اإبراهي���م	 د.	 حي���اة	 االأمل	 م���ن	 الكث���ري	 اأكتن���ف	
ال�سامرائ���ي	يف	العقدين	االأخريين	من	حياته.	مل	
يكن	هذا	ت�س���ورًا	خياليًا	منه	فالعديد	من	ر�سائله	
االأخرية	خ���الل	االأعوام	القليل���ة	ال�سابقة	لرحيله	
كان���ت	ق�سرية	ج���دًا،	لكنها	ت�سمن���ت	�سراحة	اأمله	
ال�سديد	من	حال���ة	الغربة	التي	يعاين	منها	والتي	
ال	يخل���و	اأغل���ب	ر�سائله	من	التط���رق	اإليها	واإدانة	
امل�سئول���ني	ع���ن	اغ���تاب	العراقي���ني	يف	بل���دان	
ال�ستات.	ففي	ر�سالته	املوؤرخة	1999/2/2	كتب	
يل	يق���ول:	)اأخي	العزيز	جا�س���م	املطري:	�ساحبك	
الذي	عرفُت	ا�سم���ه	قا�سًا	يف	العراق	ومل	يكن	يف	
اأيام���ي	ه���و	االأ�ستاذ	يا�س���ني	الن�سري.	لق���د	�ساألُت	
االأ�ستاذ	حمدي	التكمج���ي:	اأين	االأخ	جا�سم	الذي	
اأهداين	ليل���ة	كنا	يف	دارك	كتاب���ًا	مل	اأفارقه	ليلتي	
تل���ك	حت���ى	اأنهيته	ف�سع���دُت	مبا	كان	في���ه	من	فكر	
واأدب	وف���ن.	فقال	يل	هو	يف	هولندا	ي�سدر	جملة	
م���ع	االأخ	الن�سري	وزودين	بالعن���وان	فقلت	ال	بد	
من	التوا�سل	وهو	اأقل	املروءة	يف	ع�سرنا،	فماذا	
اأق���ول	غري	هذا..؟.	لقد	حزنُت	وحق	يل	احلزن	اأن	
اأم�سين���ا	نحن	العراقي���ني	ب�ساعة	مزج���اة،	وهي	
يف	عربيتن���ا	املعا�س���رة	تعني	العمل���ة	الرخي�سة	
وال	�سيم���ا	نحن	الذين	نحيا	ب���ني	االأ�سقاء	العرب.	
االأ�سق���اء	يف	ع�سرن���ا	 دالل���ة	 اإىل	 اأذه���ب	 وكاأين	
فاأجعله���ا	ال�سق���اق	والتقاطع.	فهل	عان���ى	القدماء	

اأمّر	من	هذه	الغربة..؟(.
يف	راأيي	ومن	خالل	معرفتي	بالعالمة	ال�سامرائي	
مل	يك���ن	ه���و	من	ن���وع	العلماء	الذي���ن	يقفون	على	
اأب���واب	االأمراء	واحلكام	والوزراء،	كما	انه	لي�س	
من	ن���وع	االأدباء	الذي���ن	يحفلون	بتط���ور	اأدوات	
االأدب	والكتاب���ة	والق���راءة	عل���ى	ي���د	ال�سالط���ني،	

ومل	يك���ن	مزاج���ه	يلت���ذ	مب���ا	�سنع���ه	الكومبيوتر	
واالنتن���ت	حني	ق���ال	يل	تلفونيا	ذات	م���رة	)انه	
ي�سع���ب	علي	التعام���ل	مع	االنتن���ت(	وقد	كتبت	
ل���ه	حال	انتهاء	تلك	املكامل���ة	الر�سالة	التالية:	)اإىل	
اأ�ست���اذي	اجلليل	الدكت���ور	اإبراهي���م	ال�سامرائي	
املح���تم.	حتي���ة	طيب���ة	وبع���د:	يف	20	كان���ون	
الث���اين	املا�س���ي	اأر�سلُت	لك���م	اآخ���ر	ر�سائلي	وقد	
اأقلقني	ع���دم	و�سول	جوابكم	حت���ى	االآن.	اأمتنى	
اأن	مت�س���ي	اأوقاتك���م	ب�سعادة	وراح���ة	واطمئنان	
ومبا	ت�ستحقونه	من	رعاي���ة	وتكرمي	من	املحبني	
ل�سخ�سك���م	الك���رمي.	كن���ت	يف	عمان	قب���ل	عامني	
واأكر.وعنده���ا	كان	باإم���كاين	متابع���ة	اأخباركم	
�سفح���ات	 عل���ى	 واالأدب���ي	 ال�سع���ري	 ونتاجك���م	
)جري���دة	ال���راأي(	عل���ى	وج���ه	التحدي���د،	خا�س���ة	
واأن	البع����س	م���ن	اأ�سدقائي	ال�سب���اب	يكتب	فيها	
اأي�سا	مثل	علي	عبد	االأم���ري	عجام	وال�ساعر	�سعد	
جا�سم.	اأما	و�سرُت	بعيدًا	باآالف	الكيلومتات	مل	
يع���د	باإمكاين	مواكب���ة	�سوتكم	وروؤي���ة	حروفكم	
عل���ى	تل���ك	اجلري���دة.	عن���دي	االآن	يف	بيت���ي	ذلك	
ال�ساح���ر	الكب���ري	ال���ذي	ي�سمون���ه	االنتنت	الذي	
يق���رب	االأ�س���وات	واحل���روف	يف	ه���ذا	الزم���ن.	
لك���ن	يف	كثري	م���ن	االأحيان	ي�ستع�س���ي	علينا	اأمر	
ال�ساحر	ف���ال	يظهر	يف	�سا�ستن���ا	ال�سغرية	فنبقى	
معزولني	اأو	منعزلني	ع���ن	بالد	العرب	حيث	يقيم	
اأب���رز	عن���وان	يف	لغتن���ا	العربي���ة.	امله���م	اآم���ل	اأن	
يبق���ى	اإبراهي���م	ال�سامرائ���ي	تاجًا	عل���ى	روؤو�سنا	
وعل���ى	روؤو����س	جمي���ع	العراقي���ني	م���ن	تالمذته	
وم���ن	قرائ���ه	بع���د	اأن	�سريهم	بعلمه	وك���ّده	نخبة	
متمي���زة	م���ن	نخ���ب	الع�س���ر	الراه���ن	يف	بالدن���ا	
ورمب���ا	يف	خارجها	اأي�سًا.	من	اأهم	اأفراح	اأوقاتي	
هي	الدقائ���ق	التي	اأكتب	لك	فيه���ا	حروف	التحية	
واالمتن���ان	والعرفان	باجلمي���ل	متمنيا	لكم	العمر	
املديد	واملزيد	من	الوقت	امل�ساعد	يف	ن�سر	علومكم	
املميزة	للع���رب	كلهم.وال�سالم	عليكم	وعلى	اأفراد	

عائلتكم	الكرمية.	تلميذكم	جا�سم	املطري.(.	

كت���ب	يل	ر�سالة	ق���ال	فيه���ا:	)االأخ	االأ�ستاذ	جا�سم	
املط���ري	حفظ���ه	الل���ه	– حتي���ة	طيب���ة	وبع���د،	فقد	
ت�سلم���ت	ر�سالتك	احلبيبة	اإيّل	وق���د	جاء	فيها	اأنك	
اأر�سل���ت	قبله���ا	ر�سال���ة	ومل	تت�سلم	جواب���ًا.	اأخي	
اأخ���ربك	اأين	اأر�سل���ت	اجلواب	ولك���ن	مل	ي�سل	مع	
االأ�س���ف،	وكان	جواب���ا	ذك���رت	في���ه	اأنن���ي	اأ�سكو	
اأمرا�س���ا	ع���دة	ه���ي	م���ا	تقت�سي���ه	ال�سيخوخ���ة.	
واأع���ود	اإلي���ك	االآن	يف	ه���ذه	الر�سال���ة	ولك	عندي	
دي���واين	وع�ساك	تاأت���ي	اإىل	عم���ان	وتاأخذه	وهو	
كب���ري	يف	اأك���ر	م���ن	700	�سفح���ة.	حتي���ة	ثانية.	
م���ع	ال�سكر.	اإبراهي���م	ال�سامرائ���ي.	عمان	يف	29	
/	5/	2000..(.	وق���د	اأجبته	يف	احلال	بر�سالتي	
املوؤرخ���ة	15	/2000/6	الت���ي	كتب���ت	فيها:	)اإىل	
اأ�ست���اذي	وا�ست���اذ	االأجي���ال/	الدكت���ور	اإبراهي���م	
ال�سامرائي	املحتم.	من	اأعماقي	اأوافيك	باالأمنية	
واأوق���ات	 جي���دة	 ب�سح���ة	 تك���ون	 اأن	 االأوىل	يف	
�سعيدة.	اآم���ل	اأن	ميد	الله	يف	عمرك	طويال	لتقوم	
بتقلي���ب	اأوراق	حيات���ك	احلافلة	بالعط���اء	والتي	
كان���ت	من	كل	اجلهات	ي�سرًا	الآدابنا	ولغتنا.	وكان	
م���ا	ذكرت���ه	يف	ر�سالت���ك	29	/5	الوا�سل���ة	�سباح	
الي���وم،	ع���ن	ديوانك	ال���ذي	امت���دت	�سفحاته	اإىل	
ال�سبعمائ���ة	لي����س	�س���وى	الطائر	ال���ذي	ياأخذين	
واآالف	الق���راء	م���ن	حمب���ي	�سع���رك	اجلزي���ل	اإىل	
ريا�س	ال�سع���ر	احلقيقي	واقتداره.	ال	اأدري	كيف	
اأح�سل	عليه	اإذ	لي����س	يف	نيتي	املجيء	اإىل	عمان	
يف	وق���ت	قريب.	معنى	ذل���ك	�ساأبقى	منتظرًا	حظا	
�سعيدًا	يوقفن���ي	على	ربايا	ديوانكم.	متر	هولندا	
باأح�س���ن	طق�س	فقد	حل	ربي���ع	رائع	اأعقبه	�سيف،	
بداياته	حتمل	م���ا	ي�س���ر	الهولنديني.فهل	يدعوك	
هذا	للتفكري	لتغيري	اجلو	قليال	ً	واملجيء	اإىل	هذا	
البل���د	االأوربي	ال�سغري	لكن	ال�ساحر.	�سيكون	كل	
عراق���ي	وعربي	يف	غاي���ة	ال�سع���ادة	اإذ	يلقاكم	يف	
هذه	الربوع.	وال	بد	اأن	اأ�سري	لوجود	مدينة	اليدن	

التي	تعرفون	عنها	جامعته���ا	الر�سينة	ومكتبتها	
الغنية.	�سيكون	بيتنا	حتت	ت�سرفكم	اإذا	تف�سلتم	
باملج���يء.	اأرجو	اإبالغ	حتيات���ي	للدكتور	حمدي	
التكمجي	فه���و	من	اأعزائي	يف	عم���ان.	وحتياتي	
لعائلتك���م	الكرمي���ة	وال�س���الم.	تلميذك���م	جا�س���م	

املطري	يف	15-	6	– 2000(.	
يب���دو	يل	م���ن	ر�سالت���ه	التالية	ان���ه	كان	يلمح	اإىل	
�سع���ف	اإمكانيات���ه	املالي���ة	يف	عم���ان	– االأردن	اإذ	
ج���اءت	يف	اإحدى	ر�سائله	اإ�سارة	وا�سحة	اإىل	انه	
ال	ي�ستطيع	اإر�س���ال	ديوانه	الثقيل	الوزن،	الكبري	
احلجم،	لي�س	فقط	ي�سعب	عليه	الذهاب	اإىل	دائرة	
الربيد،	بل	اأي�سًا	الن	اأجور	اأبراده	مع	بع�س	كتبه	
االأخ���رى	قد	تك���ون	ف���وق	طاقت���ه:	)االأخ	االأ�ستاذ	
جا�س���م	املطري.	حتية	طيبة	وبعد،	اأرجو	اأن	تكون	
بخري	وعافية.	اأخي	الكرمي:	الديوان	وغريه	مما	
اأحتف���ظ	به	لك،	فاإن	وجدُت	من	اأعتمد	عليه	يحمله	
اإلي���ك	فذلك	ما	اأري���د	الآين	متع���ب	وال	ا�ستطيع	اأن	
اأقوم	باالإيراد،	ثم	اأين	ال	اأثق	اأن	ي�سل	ولو	اأر�سل	
م�سجاًل،	ولدي	جتارب.	واأ�سيف	اأن	كلفة	الربيد	ال	
اأطيقها	واأنا	الذي	ال	اأعمل	يف	االأردن.واإن	وجدت	
م���ن	يحمله	اإليك	فاأين	�ساأعطي���ه	الديوان	وغريه.	
واأن���ت	تخ����س	يف	كل	ر�سال���ة	االأ�ست���اذ	التكمجي	
بالتحية	واأنا	ال	اأراه	وال	ا�سمع	�سوته	يف	الهاتف	
وكاأن	اأخ���ي	االأ�ستاذ	التكمج���ي	ممن	تعنيهم	االآية	
اأموالن���ا	واأهلونا«.مع	حتيتي.	 الكرمية«�س�َغلتنا	

اإبراهيم	ال�سامرائي	يف	20	/	7	/(2000.	

تعليق���ًا	من���ه	على	ر�سال���ة	منه	تاأخ���رت	يف	الربيد	
القادم	من	عمان	قرابة	�سهرين،	كتب	قائاًل:	)اأخي	
احلبيب	االأ�ستاذ	جا�سم:	لقد	علمت	اأنك	قد	ت�سلمت	
ر�سالتي	بعد	�سهرين	من	اإر�سالها	وكنت	قد	قلت	يف	
نف�س���ي	اأن	الر�سالة	�ساع���ت	يف	الربيد،	فال�سياع	
كث���ري	يف	ع�سر	ال�سياع	وقد	�سررت	باأنك	اأعطيت	
�سفحة	يف«الزم���ان«واأين	لواثق	اأن	�سيكون	فيها	
زاد	مفيد	ال	يدركه	هوؤالء	املحمولون	على	العلم..	
لق���د	رحل	عنا	البياتي	– رحمه	الل���ه	– واأنا	اأذكر	
اأن���ه	كان	يف	عمان	ي�سك���ن	يف	�سقة	ال	يف�سلها	عما	
اأنا	فيه	اأكر	من	خم�سني	متًا	واأذكر	اأين	ت�سلمت	
ر�سال���ة	م���ن	اأحده���م	يدعى	ك���رمي	االأ�س���دي	ومع	
ر�سالتي	ر�سالة	اأخرى	يريد	اال�سدي	اإي�سالها	اإىل	
عبد	الوهاب	البيات���ي	وهو	ال	يعرف	عنوانه.	لقد	
اأر�سل���ت	ر�سالة	االأ�س���دي	مع	ول���دي	ومعها	ورقة	
مني	مع	اإثبات	رقم	الهاتف	ولكني	مل	األَق	�ساحبي	
البياتي	ولو	يف	دقائق	مكاملة	هاتفية.	اأخي	طلبَت	
اإب���الغ	حتيت���ك	اإىل	االأخ	التكمج���ي	وفعل���ُت	ذل���ك	
وكلمت���ه	عن	طري���ق	الهاتف	واأفي���دك	اأننا	يف	هذا	
الع�س���ر	ق���د	فقدنا	نعم���ة	التوا�سل	وه���ذه	بع�س	
�سفات	امل���روءة،	فاأنا	ال	اأرى	اأخ���ي	حمدي	اإال	يف	
االأعياد،	وال	اأدري	كيف	كان	غري	هذا	يف	املنا�سبة	
الت���ي	راأيت���ك	فيها	يف	بيت���ه.	اأقول	واأن���ا	اآ�سف	اأن	
يك���ون	جاري	بي���ت	بيت	ال	اأعرف���ه	الأين	اأ�سعر	اأنه	
ال	يري���د	اأن	يع���رف	هذا	الذي	حملت���ه	االآفاق	فكان	
ج���ارًا	له.	وال	اأكتمك	فقد	حمل���ت	اأنا	نف�سي	وزرته	
الأنه	�سكن	يف:	العمارة«بعدي	وندمت	على	فعلتي	
الأنه	مل	يرد	الزيارة.	مع	حتيتي	الوافرة.	اإبراهيم	

ال�سامرائي.	عمان	يف	17	– 8	– 1999(.	
لقد	كان	الدكت���ور	ال�سامرائي	يجفل	من	ما	يفرزه	
الزم���ن	ال�سيا�سي	يف	الع���راق،	كلم���ا	تكلمت	معه	
بالهات���ف	اأو	كلم���ا	اأتي���ت	عل���ى	ذك���ره	يف	ر�سالة.	
كان���ت	خواطري	تغرق���ه	يف	التفكري	كما	يقول،	اإذ	
كان	يعت���رب	اأن	ه���ذا	الزمن	ال	يق���دم	اإاّل	الهراء	من	
ال�سيا�س���ة	مثلم���ا	اله���راء	م���ن	االأدب.	وذات	م���رة	
ت�س���اءل:	كي���ف	يتاأت���ى	لعاملنا	العرب���ي	اأن	ي�ستمر	
طوي���اًل	على	تقبله	مثل	هذا	الهراء	املن�سور	اأكره	

يف	ال�سحف..؟	
و�سلتن���ي	منه	ر�سالة	موؤرخ���ة	14	– 6	– 1999	
ظه���ر	فيه���ا	متذم���را	م���ن	بع����س	وع���ود	بع����س	
العراقي���ني	واإهماله���م	ج���اء	فيها:	)اأخ���ي	االأ�ستاذ	
جا�س���م..	حتي���ة	وبع���د،	فق���د	ت�سلم���ت	ر�سالت���ك،	

وكن���ت	قبل	ذل���ك	ق���د	اأجبتك	ع���ن	ر�سال���ة	لك.وقد	
اأ�س���رت	اإىل	االأخ	التكمج���ي	فاأق���ول:	اأن���ه	ك�سائ���ر	
النا����س	قد	�سغل���وا	مبا	ه���م	فيه،	وه���ذا	مما	جره	
علين���ا	الع�سر.	فال	اأرى	اأخي	اإال	يف	العيد	مثاًل	اأو	
اأين	اأعم���د	اإىل	االت�س���ال	به.	وكنت	ق���د	راأيت	يف	
املنا�سبة	التي	اأعده���ا	حمدي	جماعة	مل	اأرهم	بعد	
تلك	اجلل�سة	ومنهم	ه���ذا	الذي	ي�سمخ	يف	�سحف	
االأردن	ح�س���ب	ال�سي���خ	جعفر	بكلمات	ي���رباأ	منها	
الف���ن	وق���د	اأرى	اآخري���ن	يف	�سح���ف	االأردن	م���ن	
طالبي	ولكنهم	�سمخوا	ولي�س	لهم	ما	ي�سغلهم	عن	
زيارتي	ومنهم	طراد	الكبي�سي	وغريه.	ولن�سرب	
�سفحا	فاأقول	لك	انك	حني	تاأتي	اإىل	عمان	�ساأراك	
واأعطي���ك	ديواين	ال���ذي	اأ�سميته«حنني	اإىل	الكلم	
اأم���ا	عن«ال�سوؤال«الإح���دى	 ه���ذا.	 ال�سائع«وغ���ري	
ال�سحف	اللندنية	فاأق���ول:	)اإن	كانت«احلياة«فما	
ه���ي	 هذه«ال�سحيفة«الت���ي	 اإىل	 اأ�س���ل	 اأراين	
يف	مع�سك���ر	الظل���م	م���ن	الع���رب	والغربي���ني.	لقد	
�ساألن���ي	اح���د	العامل���ني	فيها	ع���ن	طري���ق	الهاتف	
وه���و	ي�سجل	جوابي،	وال�س���وؤال	عن	اجلواهري	
بع���د	وفات���ه،	وقل���ت	اأن	االأم���ر	يت�سل	ب���االأدب	فال	
باأ����س	من	اجلواب	فم�سيت	ط���وال	اأربعني	دقيقة	
اأمل���ي	جوابي	وامل�سجل	يثب���ت	اجلواب.	وعدين	
اأن���ه	�سين�سر	ه���ذا	وير�سل	ال�سحيفة	م���ع	مكافاأة،	
وانته���ى	االأم���ر	ومل	ين�س���ر	اأي	�سيء.	وق���د	كلفُت	
اأخ���ي	عل���ي	ال�سوك	ففت����س	ومل	يجد	�سيئ���ًا.	واإذا	
كانت	ال�سحيفة«ال�سرق	االأو�سط«وهي	اأي�سا	من	
املع�سك���ر	الظامل	فق���د	جاء	معتمد	ه���ذه	ال�سحيفة	
وه���و	عراقي	اأ�سم���ه	)معد(	يف	عم���ان	واأراد	مني	
اأن	اأكت���ب	�سيئ���ًا	عن	علي	جواد	الطاه���ر	فاأعطيته	
�سيئًا	ي�ستوعب	�سفح���ة	كاملة	من	اجلريدة	وقال	
هذا)املع���د(	ال�سيئ	اأنه	�سي���زودين	باجلريدة	مع	
مكافاأة	ومل	يفعل..!!	فاإذا	كانت	�سحيفتك	هذه	اأو	
االأخرى	فما	اأراين	معك	و�سنتحدث	اإذا	جئت	اإىل	
عمان.م���ع	ال�سكر.	اإبراهيم	ال�سامرائي.	عمان	يف	

	.)1999 –	6 –	14
يف	اإح���دى	ليايل	خريف	ع���ام	1997	كنا	جال�سني	
يف	دار	ال�سدي���ق	د.	حم���دي	التكمج���ي	يف	عمان	
كان	ال�سامرائ���ي	يف	تل���ك	الليل���ة	يف	حال���ة	م���ن	
االإرهاق	ال�سحي	ال�سديد	لكنه	اأ�سر	على	الدخول	
م���ع	اأحدهم	يف	حوار	عاد	اإلي���ه	فيه	بع�س	ت�سدده	
ح���ني	اأ�سمعن���ا	قوله:	ما	اأق���راأه	يف	ه���ذا	الزمن	ال	
ينبع���ث	اأ�س���اًل	من	عق���ل	فل�سف���ي	�سلي���م.	اذهبوا	
اإىل	الق���رن	الثام���ن	ع�سر	ف�س���وف	جتدونه	ع�سر	
العق���ل	والثورة	وفي���ه	حّلت	فل�سف���ة	التنوير،	اأما	
االآن	ونح���ن	يف	اأواخ���ر	الق���رن	الع�سري���ن	ف���اأن	
االإطار	الغالب	ل���كل	فل�سفة	واأدب	يتميز	بال�سبغة	
ال�سيا�سي���ة.	اأف���كار	ه���ذه	االأيام	ترج���ع	يف	املقام	

االأول	اإىل	اجلهل	وانعدام	االأخالق.

)لي����س	م���ا	ي�سايقن���ي	�سظ���ف	العي����س	ولي�س	ما	
يده�سن���ي	هناء	العي�س	لكن	هذين	احلالني	يوؤملان	
االإن�س���ان	اإذا	كان	غريبًا.	فف���ي	الغربة	يفتقد	املرء	
حقوق���ه	الطبيعية	وكاأنه	يرى	عق���ده	مع	املجتمع	
الذي	يعي�س	فيه	اأنقطع	ومتزق(.	كان	ال�سامرائي	
من	ه���ذا	النوع	م���ن	)الغرب���اء(	رغ���م	ن�ساأته	على	
العم���ل	اجل���اد	من���ذ	فتوت���ه	وحت���ى	ممات���ه	اإاّل	اأن	
ال�س���يء	ال���ذي	مل	يكن	باإمكان	اأح���د	اأن	يبعده	عنه	
ه���و	ال�سعور	الدائم	باأن���ه	م�ستبعد	من	وطنه	وان	
احتم���ال	عودته	اإىل	جدل	جديد	ن���اجت	عن	روؤيته	
اأو	معاي�ست���ه	ملدين���ة	العم���ارة	اأو	العا�سمة	بغداد	
اأو	ق�س���اء	�سام���راء	كان	يف	نظره	اأم���رًا	م�ستبعدًا	
اأي�سًا.	هكذا	ظلت	اأفكاره	تدور	يف	هذه	احللقة.
وعن	مرارة	غربته	يف	اأيامه	االأخرية	يتحدث	عن	
ج���ار	له	�سكن	قريبًا	منه	فق���ال	يف	اإحدى	ر�سائله:	
)اأق���ول	واأن���ا	اآ�س���ف	اأن	يكون	ج���اري	بيت	بيت	ال	
اأعرف���ه	الأين	اأ�سعر	اأنه	ال	يريد	اأن	يعرف	هذا	الذي	
حملته	االآفاق	فكان	جارًا	له.	وال	اأكتمك	فقد	حملت	
اأن���ا	نف�سي	وزرته	الأنه	�سك���ن	يف«العمارة«بعدي،	

وندمت	على	فعلتي	الأنه	مل	يرد	الزيارة..(.	

ج������اس������م ال���م���ط���ي���ر 

بع��ض هواج��س العالم��ة إبراهي��م 
الس��امرائي عل��ى صفح��ات رس��ائله 

الشخصية..
مدينة العامرة لها الفضل يف إنجاب 
العديد من الذين بزغوا فيها مجددين 
اآلداب والفنون والعلوم، بل كانوا، 
يف ساحاتها، جوهرًا إبداعيًا خالصًا 
وتيارًا ثقافيًا نقيًا. كان البعض منهم 
أصدقايئ. اعتز بهم دامئا وأبدًا، بل 
أقول أنني نلت من صداقتهم علاًم 
ومعرفةً  ومجدًا ورشفًا. اثنان من 
هؤالء األصدقاء مل يحمال لقبًا أو 
نسبًا آو انتامءًا عامرتليا ألنهام كانا 
يحمالن لقب مدينة آبائهام، حمال لقب 
)السامرايئ( نسبة إىل مدينة سامراء، 
رغم والدتهام يف العامرة. كان 
صديقي األول هو الدكتور الطبيب 
فائق السامرايئ الذي تعرفت عليه يف 
سجن نقرة السلامن. كان منتميًا إىل 
صفوف الحزب الشيوعي. يحب أبو 
متام الطايئ ويحفظ كثريا من شعره 
مثلام يحب محمد مهدي الجواهري 
ويحفظ عن ظهر قلب كثريا من 
قصائده. كان يردد دامئا فكرة خاصة 
تعيش يف أعامقه: إن من يناضل يف 
سبيل تأمن حقوق الناس الفقراء عليه 
أن ينتمي للشيوعية ولزهد أيب متام 
ولصوت الجواهري. توطدت صداقتنا 
بعد تحررنا من قيود السجن فجمعتنا 
لقاءات وجلسات ال تحىص يف حقبة 
السبعينات من القرن املايض. نال 
الرجل من مهنته سؤددًا حيث كان 
يعالج الفقراء من الناس، خاصة من 
أهايل مدينة الثورة املرتددين عىل 
عيادته يف الباب الرشقي إذ كانوا 
يعرفون انه عامرتيل وقد خرج من 
هذه العيادة لقب )الدكتور فائق 
طبيب الفقراء(. 



10

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

11

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )3547( 
السنة الثالثة عشرة

 الخميس )14( 
كانون الثاني 2016

العدد )3547( 
السنة الثالثة عشرة

 الخميس )14( 
كانون الثاني 2016

اخل�سب����ة	التي	انبت����ت	مواهبه	فنم����ت	وازهرت	
وما	بع����د	االزه����ار	اىل	االثمار	وق����د	ا�ستطاع	ان	
ي�س����ق	طريقه	وان	يلفت	اليه	نظر	ا�ساتذته	الذين	
وج����دوا	فيه	طالبا	جمدا	مثاب����را	ال	جرم	انه	حاز	
املرتب����ة	االوىل		عل����ى	جميع	ط����الب	الق�سم	وكان	
تخرج����ه	باملرتبة	االوىل	مم����ا	ر�سحه	للقبول	يف	
بعثة	املعارف	العلمية	وقد	تقدم	بطلب	الت�سيح	
ولكن	اال�سرار	من	موظفي	�سعبه	البعثات	اخفوا	
معاملته	حت����ت	ب�ساط	الغرفة	ليتيح����وا	الفر�سة	
اىل	م����ن	هو	دون����ه	يف	�سلم	الدرج����ات	وكان	كلما	
يذه����ب	لال�ستف�س����ار	ع����ن	معاملت����ه	مل	يحظ	بغري	
الت�سوي����ف	واملماطل����ة	حت����ى	م����ل	ويئ�����س		وكاد	
ين�س����ى	البعث����ة	وامرها	وق����د	ر�س����ح	ال�سامرائي	
للتدري�����س	يف	كلي����ة	املل����ك	في�سل	الث����اين	بطلب	
م����ن	عميده����ا	االنكليزي	ال����ذي	كت����ب	اىل	وزارة	
املع����ارف	اي	تر�سيح	الفائ����ز	باملرتبة	االوىل	من	
ط����الب	دار	املعلمني	ق�سم	اللغة	العربية	للتدري�س	
يف	كلية	بغداد	وه����ذا	كان	تعيينه	يف	هذه	الكلية	
الت����ي	ال	تع����دو		ان	تكون		متو�سط����ة	وكان		يقبل	
فيها	الطالب	املتفوقون		من	جميع	انحاء	العراق	
ف����كان	يجتمع	فيه����ا	اب����ن	ال�سمال	واب����ن	الو�سط	
واب����ن	اجلنوب	وابن	ال�س����رق	وابن	الغرب	فكان	
ه����ذا	التجم����ع	ال����ذي	ي�س����م		اب����ن	الوزي����ر	وابن	
الف����الح	وابن		التاجر	على	اخت����الف	م�ستوياتهم	
االجتماعية	ق����د	احدث	لدى	الفقراء	منهم	�سعورا	
عدائي����ا		ب�سب����ب	التف����اوت	الطبق����ي	بينه����م	فاخذ	
الفق����راء	منهم	يتجه����ون	نحو	املب����ادئ	الي�سارية	
ووجد	احل����زب	ال�سيوعي	بينه����م	بغيته	فاخذوا	
يخرج����ون	بالتظاهرات		حتى	انهم	حطموا	اثاث	
الكلي����ة	مم����ا	ا�سط����ر	وزارة	املع����ارف	اىل	غلقه����ا	
والغائه����ا	وقد	ات����ى	ال�سامرائي	يف	م�سريته	على	
تف�سيل	هذه	االم����ور	وغريها	من	طبيعة	املناهج	
الت����ي	كانت	تدر�س		باللغة	االنكليزية	اما	عن	امر	
البعث����ة	فق����د	ذك����ر	ال�سامرائ����ي	انه	ق����د	كان	ذاهبا	
ذات		ي����وم	وه����و	يقطع	�سارع	الر�سي����د	اخذ	دربه	
عل����ى	الر�سي����ف	يف	الب����اب	املعظ����م	اذا	ان����ا	القى	
قرب	جام����ع	احليدرخانة	اال�ست����اذ	الدكتور	متي	
عق����راوي	فبادرت����ه	بالتحي����ة..	فل����م	يك����ن	منه	اال	
�س����وؤال		من	ف����وره:	ومل	ال	تذهب	اىل	اخلارج	مع	
م����ن	ذهب	م����ن	زمالئك	فالن	وف����الن..؟	فق�س�ست	
عليه	الق�س�س	فق����ال	�سادر�س	ما	بقى	من	طلبات	
البعثة	ثم	�سالني	اين	تعمل	االن	فقلت	له	يف	كلية	
املل����ك	في�س����ل	فات�سل	ب����ي	يف	الي����وم	التايل	عن	
طريق	الكلي����ة	وطلب	مني	احل�س����ور	اىل	وزارة	
املعارف	بعد	انتهاء	عملي	فواجهته	ف�سعى	�سعيه	
حت����ى	اعاد	ل����ه	حقه	ال�سلي����ب	بع����د	ان	كاد	ي�سيع	
ب�سب����ب	االحقاد	واالنانيات	يب����داأ	�سفحة	جديدة	
وه����ي	االلتحاق	بالبعث����ة	اىل	جامعة	ال�سوربون	
يف	فرن�سا	واول	ما	لفت	نظره	وا�ستعى	انتباهه	
عندم����ا	ا�ستقل	القط����ار	ال�سري����ع	اىل	باري�س	قال	
اخ����ذين	العج����ب	ان	اغلب	ال����ركاب	م����ا	ان	احتل	
مكانه	حتى	�سرع	يقراأ	يف	كتابه	الذي	اخرجه	من	
جيب����ه	او	يف	�سحيفته	التي	اعت����اد	قراءتها	وهم	
يف	ه����ذه	�سوا�سية	جتد	ال�سي����د	وال�سيدة	اللذين	
يب����دو	انها	على	خ����ط	موفور	م����ن	الثقافة	وكذلك	
العمال	والفالحني	ملا	و�سلوا	اىل	املحطة		وجدوا	
اح����د	موظفي	ال�سف����ارة	الذي		كل����ف	مب�ساعدتهم	
يف	ايج����اد	غ����رف	يف	احلي	الالتين����ي	وكان	معه	
رفيق����اه	هم����ا	�س����الح	خال�����س	وعل����ي	الزبيدي،	
فوج����د	لنا	ثالث	غرف	يف	فندق	�سغري	يف	�سارع	
�سنت	مي�سيل	اي	القدي�س	ميخائيل	ثم	حتول	اىل	
�سكن	اخر	يف	�سارع	املدار�س	التما�سا	لال�ستقرار	
وال�سكينة	وهكذا	فع����ل	�ساحباي	وكان	عليه	يف	
بداية	الطري����ق	ان	ينت�سب	يف	ال�سنة	االوىل	اىل	
معهد	لتعلم	الفرن�سية	فاقبل	على	الدر�س	التلهيه	
متع����ة	دني����ا	ومل	ي�سرفه	عم����ا	�سمم	علي����ه	ن�ساط	
للط����الب	الذين	حملوا	عل����ى	�سلوك	درب	ال	حتمد	

عقباه	مما	يندرج	يف	ال�سيا�سة	ونحوها.
حدثن����ا	ال�سامرائ����ي	ع����ن	ال�سوربون	فق����ال:	انه	
مبنى	يف	كلية	االداب	امل�سماة	با�سم	�سادها	وهو	

امل�سيودي	ال�سوربون	وكان	يل	�سلة	مبحا�سرات	
عامة	اعدت	لالجانب	من	اجل	تعريفهم	بجوانب	
م����ن	احل�سارة	الفرن�سية	يلقيها	ا�ساتذة	ا�سحاب	
اخت�سا�����س	يف	االدب	والتاريخ	و�سائر	الفنون.	
ح�س����رت	م�ستمع����ا	لتل����ك	املحا�سرات	اخ����ذ	منها	
القلي����ل	الذي	كانت	لغت����ي	الفرن�سية	ق����ادرة	على	
ا�ستيعابه	وبع����د	ان	انهى	ال�سنة	االوىل	يف	تعلم	
الفرن�سي����ة	تاب����ع	املحا�س����رات	الت����ي	كان	يلقيها	
اال�ست����اذ	دروم	يف	�سفر	اي����وب	وكان	ال�سامرائي	
فرن�سي����ني	 ط����الب	 م����ع	 املحا�س����رات	 ه����ذه	 يف	
واخرين	من	اجلزائر	وتون�س	وكان	مع	عراقيني	
ه����م	علي	ج����واد	الطاهر	وعلي	الزبي����دي	وعاتكة	

اخلزرجي.
ث����م	ي�ستط����رد	ال�سامرائ����ي	فيحدثن����ا	ع����ن	املعهد	
وكلي����ة	 ال�سرقي����ة	 اللغ����ات	 ومكتب����ة	 اال�سالم����ي	
فرن�س����ا	تل����ك	املوؤ�س�سة	العظمية	الت����ي	يختم	فيها	
كب����ار	اال�سات����ذة	عملهم	اجلامعي	وق����د	قابل	فيها	
اال�ست����اذ	ما�سنيون	وال����ذي	قال	ل����ه	يف	اول	لقاء	
اأ�سن����ي	انت	ام	�سيع����ي؟	ومل	ميهل����ه	لالجابة		عن	
�سوؤال����ه	مبا	اعقبه	من	زي����ادة	القول	قال:	�ستقول	
هذا	م�ست�س����رق	ن�س����راين	وان	تو�سعت	قلت	انه	
ا�ستعم����اري	يحاول	ان	يفرق	بني	امل�سلمني	ولكن	
ال�سامرائ����ي	يرد	عليه.	بلباق����ة	ودبلوما�سية	بانه	
مل	يذهب	اىل	ما	ظن	انه	يحبه	لعلمه	وف�سله	وهو	
يع����رف	ان����ه	رجل	قري����ب	من	امل�سلم����ني	يف	نهجه	
�سبي����ل	الت�س����وف	وق����د	ظل����ت	�سل����ة	ال�سامرائي	
مبا�سني����ون	وكان	يزوره	م����رة	يف	ال�سهر	ويذكر	
ان����ه	زاره	م����رة	فوج����د	عن����ده	الق�����س	عب����د	االحد	
املو�سل����ي	الذي	يرعى	كني�سة	�سرقية	يف	باري�س	
وق����د	طلب	من����ه	ما�سني����ون	ان	يقي����م	قدا�سا	يتلى	
ويخ�����س	به	من�س����ور	احلالج	ال�س����ويف	فده�س	
االب	لطل����ب	ما�سني����ون	الن����ه	ال	يفه����م	كي����ف	يقام	

قدا�س	لرجل	م�سلم؟
ومل����ا	كان	لزام����ا	علي����ه	ان	يتهي����اأ	لدر�����س	اللغ����ات		
ال�سامي����ة		فب����داأ	ه����ذه	امل�س����رية		بدر�����س	اللغ����ة	
العرباني����ة	فق�س����د	املعهد	الكاثوليك����ي		وانت�سب	
اليه	طالب����ا	ملتزما	باحل�سور	الت����ام	ودفع	اجور	
الدرا�س����ة	وزود	بالكت����ب		التي	اع����دت	للمبتدئني	
ويذك����ر	ان����ه	كاد	مي�سي	عليه	ال�سه����ر	االول	حتى	
وج����د	نف�س����ه	قريب����ا	م����ن	ه����ذا	الدر�����س	ذل����ك	الن	
العرباني����ة	والعربي����ة	ولغ����ات	اخ����رى	ع����دة	هي	
اخ����وات	جتم����ع	بينه����ا	– على	حد	قول����ه	اوا�سر	

الن�سب	التاريخي.
ومل	يق����ف	يف	هذا	املعهد	عن����د	درا�سته	العربانية	
واالرامية	بل	�سمت	به	همته	اىل	در�س	احلب�سية	
والبابلي����ة		واال�سورية	وال�سبئي����ة	فكانت	له	من	
حما�س����رات	اال�ست����اذ		دروم	وحما�سرة	اال�ستاذ	
�سوم����ري	يف	ال�سوربون	فوائ����د	اعانته	يف	در�سه	
وه����و	يعد	ر�سالته	بعد	ثالث	�سنوات	اي	يف	�سنة	

.1951

خطوط قدمية
لذل����ك	مل	يبخل	ال�سامرائي	عل����ى	قرائه	باحلديث	
ع����ن	معهد	اللوفر	وما	فيه	م����ن	اخلطوط	القدمية	
والتي	و�سلت	الينا	الواح	فيها	خطوط	ونقو�س	
كان����ت	مادة	اه����ل	العلم	الذين	توف����روا	على	حلها	
وفهمه����ا	وفك	رموزه����ا	وكان	للعم����اء	الفرن�سيني	
ن�سيبه����م	منه����ا	كم����ا	كان	لالمل����ان	واالنكلي����ز	ث����م	
االمريكي����ني	وغريه����م	ن�سيبه����م.	كان����ت	كل	هذه	
كان	 حي����ث	 	1951 �سن����ة	 اواخ����ر	 يف	 اجله����ود	
ال�سامرائ����ي	ق����د	قطع	من	م�سريت����ه	العلمية	ثالث	

�سنوات.
كما	كان	للمكتبة	الوطنية		ن�سيب	عند	ال�سامرائي	
م����ن	حديثه	املمت����ع	هذا	عن	ذكريات����ه	اذ	قال	لي�س	
الي	طال����ب	علم	يف	الدرا�س����ات		العليا		االن�سانية	
اخلزان����ة	 ه����ذه	 يالزم����ون	 مم����ن	 يك����ون	 ان	 اال	
ال�سهرية	لي�سد	حاجته	فيها	من	الكتب	وامل�سادر.	
وما	حديث	املرحوم	م�سطفى	جواد	الذي	اخربنا		
كيف	انه	الزم	هذه	املكتبة	ونقل	من	خمطوطاتها	
ما	يق����وم	ع�سرين	جملدا	نحلها	عن����وان	)م�سادر	

فيم����ا	 كان����ت	عدت����ه	وعت����اده	 االدب	والتاري����خ(	
ا�ستقبل	يف	حياته	من	بحوث	ودرا�سات.

ومل����ا	اكمل	ر�سالته	ظل	يبحث	ع����ن	ا�ستاذ	م�سرف	
فه����دي	اىل	اال�ستاذ	بال�س����ري	فلم	يبد	�سيقا	ولكنه	
عندم����ا	راأى	بح����ث		ال�سامي����ات	ق����ال	لل�سامرائي		
حال����ك	كح����ال	م�سطف����ى	ال�سومي����ي	)امل�س����ري(	
فالر�سال����ة	ت�سجل	ر�سمي����ا	لدي	ولك����ن	اال�سراف	
الفعل����ي	لال�ستاذ.	كانتو	لق����د	كان	هذا	التدبري	يف	
ام����ر	ال�سوميي	وال�سامرائ����ي		ب�سبب	ان	اال�ستاذ	
كانت����و	على	�سعة	علم����ه	ال	يحق		له	اال�سراف	النه	
لي�س	من	ا�ساتذة		ال�سوريون	وهكذا	انتهى	االمر	

وحلت	العقدة	امل�ستع�سية.
ومل����ا	وج����د	ان	امل�س����ادر	املتي�س����رة	يف	مكتب����ات	
باري�����س	غ����ري	كافي����ة	فع����زم	عل����ى	القي����ام	برحلة		
اىل	لن����دن	ال�ستكم����ال	م����ا	مل	يج����ده	م����ن	امل�سادر	
يف	باري�����س	مم����ا	كتب����ه	امل�ست�سرق����ون	االنكليز.	
ومل����ا	ازف	موع����د	املناق�س����ة	قدم����ت	الر�سال����ة	اىل	
	ال�سن����وات	ال�س����ت	الت����ي		 كلي����ة	االداب	وكان����ت	
ر�سم����ت	يف	عق����د	البعثة	ف����د	انق�س����ت	وكان	عليه	
ان	ينتظ����ر	اربعة	ا�سهر	اىل	ح����ني	موعد	املناق�سة	
وملا	عل����م	امللح����ق	الثقايف	وه����و	الدكت����ور	�سليم	
النعيم����ي	باالم����ر		ات�سل	بوزارة	املع����ارف	طالبا		
م����ن	مديري����ة	البعث����ات	منح����ة	اربع����ة	ا�سه����ر	فلم	
يوف����ق	اىل	ذلك	)وقد	علم	اال�ستاذ	كانتو	مبحنتي	
فاب����دى	ا�ستع����داده	ان	 وانقط����اع	خم�س�سات����ي	
يح�س����ل	يل	من	معهد	البح����ث	العلمي	على	�سيء	
م����ن	املخ�س�س����ات	متنح	لكل	باح����ث	فرن�سيا	كان	
او	غ����ري	فرن�س����ي	وهنا	يات����ي	القدر	بالف����رج	فقد	
و�س����ل	اىل	باري�����س	ن����وري	ال�سعي����د	يف	طريقه	
اىل	لن����دن	ف����زار	ال�سفارة	وب����داأ	ي�س����األ	العاملني		
فيه����ا	وملا	�س����األ	الدكتور	النعيمي	ع����ن	عمله	فقال	
ل����ه	بجراأته	املعروفة	و�سراحت����ه	اين	غري	�سعيد	
يف	عملي	هذا	فق����ال	له	ال�سيد	نوري	ال�سعيد	وما	
�سب����ب	ذل����ك	فق����ال:	ان	وزارة	املع����ارف	يف	بغداد	

ال	تي�س����ر	يف	مهمت����ي	فهي	ترف�س	م����ا	اكتبه	حني	
ارى	ان	كث����ريا	مم����ا	اطلب����ه	هو	حق����ي	ينبغي	ان	
اح�س����ل	في����ه	عل����ى	موافق����ة	ر�سمية	فق����ال	ال�سيد	
ن����وري	ال�سعيد،	اذكر	يل		اخ����ر	طلب	لك	رف�سوه	
فق����ال	النعيم����ي		ان	الوزارة	رف�س����ت	طلبا	طلبت	
في����ه	ان	نوافق	على	منح	الطال����ب	اجلاد	ابراهيم	
ال�سامرائ����ي	خم�س�سات	اربع����ة	ا�سهر	تاخذ	فيها	
ع����ن	غري	تق�سري	من����ه	بل	ان	االمر	ه����و	انه	تاخر	
الن	جامعة	ال�سوريون	مل	ت�ستطع	تعيني	اع�ساء	
جلنة	املناق�سة	فلم	يكن	من	ال�سيد	نوري	ال�سعيد		
اال	ان	�سجل	اال�سم	وخ�سو�سية	امل�سالة	وملا	عاد	

اىل	بغداد	جاءت	املوافقة	ال�سريعة.
لقد	القت	اللجنة	برئا�سة	اال�ستاذ	ليفي	بروفن�سال	
وع�سوية	اال�ستاذ	بال�سري	وهو	امل�سرف	الر�سمي	
واال�ست����اذ	ثارل	بال	ث����م	اال�ست����اذ	الوو�ست	الذي		
ا�ستدعي		م����ن	جامعة	ليون	وا�ستغرقت	املناق�سة		
�سبع	�ساعات		ثم	ان�سرف����ت	اللجنة	لب�سع	دقائق	
ث����م	عادت	فاعل����ن	رئي�سها	القرار	مبن����ح	املدار�س	
ابراهي����م	ال�سامرائ����ي	درج����ة	دكت����وراه	الدول����ة	
برتب����ة	ال�س����رف	االوىل	وبعدها	قف����ل	راجعا	اىل	
بغ����داد	ليج����د	مكانه	يف	ق�س����م	اللغ����ة	العربية	يف	
كلي����ة	االداب	ليدر�س	م����ادة	النحو	لطلب����ة	ال�سنة	
االوىل		وم����ادة	فق����ه	اللغ����ة	لطلبة	ال�سن����ة	الثالثة	
واللغ����ة	العربي����ة	لطلبة	ال�سن����ة	الرابع����ة	واللغة	
ال�سرياني����ة	لطلب����ة	ق�س����م	االث����ار		وكان	ذل����ك	يف	
الثال����ث	والع�سري����ن	م����ن	اذار	م����ن	�سن����ة	1956	
وهكذا	انتهى	دور	اال�ستفادة	ليبداأ	دور	االفادة.

تنبيه�ت
لقد وقعت يف الكتاب بع�ض الهنات الهينات وجدت 

من متام الفائدة  ان انبه اليها:
1. جاء يف �ض 113 انه ن�ســـر )احلوادث اجلامعة( 
البـــن الفوطـــي وكتـــاب )اجلامـــع امل�ســـرك( البـــن 
املطبعـــة  يف  طبـــع  ممـــا  الكتابـــن  وكال  ال�ســـاعي 

ال�سريانية بغداد وي�ستدرك على ذلك:
اأ. عنوان كتاب ابن ال�ساعي هو )اجلامع املخت�سر( 

وكان طبعه �سنة 1934 م- 1353 هـ.
�ـــض. ان كتـــاب احلـــوادث اجلامعـــة طبـــع مبطبعـــة 
الفرات �سنة 1351 هـ 1932 م ال املطبعة ال�سريانية 

كما جاء �سهوا.
2. وجـــاء يف ال�ســـطر االول من �ض 117: يكاد ان 
يكـــون  كثري منها واالف�ســـح يكاد يكون الن افعال 
املقاربة تكون اخبارها افعاال  م�سارعة جمردة من 
ان  وقـــد جـــاء ذلك مطردا يف القـــران الكرمي وذلك 
يف هـــذه االيـــات: )فذبحوها ومـــا كادوا يفعلون( و 
)يـــكاد الـــرق يخطـــف اب�ســـارهم( و )يـــكاد زيتها 

ي�سيء(.
3. وجـــاء يف �ـــض166 ا�ســـم املعجـــم الذي و�ســـعه 
الكرمي  و�ســـمه بـ)املغني( قلت ان �ســـوابه )املنار( 

وهو قامو�ض انكليزي عربي طبع يف بريوت.
4. وجـــاء يف �ض 214: غري ان لال�ســـتاذ بال�ســـري 
اعمـــال كثـــرية وال�ســـواب اعماال  كثـــرية وهو مما 

طغى به القلم او زاغ عنه الب�سر بال ادنى ريب.
5. وجـــاء ان يف املطبوعة القدميـــة  االوىل  اخلالية 
من اي تعليق �سقط و�سهو وغلط وال�سواب: �سقطا 
�ســـهوا وغلطا وحكم هذا الوهم حكم الوهم الوارد 

يف الفقرة الرابعة اعاله.
اجلامعـــة  احلـــوادث   :230 �ـــض  يف  وجـــاء   .6
التـــي ن�ســـرها م�ســـطفى جـــواد �ســـنة 1928 )كذا( 

وال�سواب �سنة 1932.
7. وجـــاء يف �ـــض 230: الوا�ســـطة يف لغـــة مالطـــة 
الحمـــد فار�ض ال�ســـدياق اظنـــه طبـــع اجلوانب قلت 
ان عنوان الكتاب الوا�سطة يف معرفة احوال مالطة 
وكانت طبعته االوىل يف مالطة �ســـنة 1834 وكانت 
طبعته الثانية مبطبعة اجلوائب �سنة 1299 كما ظن 

�ساحب املذكرات وهو عن اليقن.
8. وجـــاء يف �ـــض 233 قولـــه: وكان ايل فيهـــا.. 
كمـــا اقنيـــت ب�ســـعة خمططـــات وال�ســـواب ب�ســـع 
خمطوطـــات  الن العـــدد يخالـــف املعـــدود. وهو من 

طغيان القلم وزوغان الب�سر بال ريب.

	يذك����ر	ابراهي����م	ال�سامرائ����ي	انه	ول����د	يف	مدينة	
العم����ارة	تل����ك	املدينة	الت����ي	نزح	اليه����ا	جده		مع	
طائف����ة	من	النازحني	م����ن	�سامرائيني	تفرقوا	يف	
حوا�س����ر	الع����راق	وان	دارهم	وا�سع����ة	ا�ستملت	
عل����ى	حج����رات	ع����دة	ات�سع����ت	للع�س����رية	باكملها	
تت����وزع	ه����ذه	احلج����رات	بينه����م	ا�س����ر	االعم����ام	
واالخوال	وذراريهم،	كان����ت	والدته	�سنة	1923	
وقد	ذاق	مرارة	يتم	االبوين	وهو	حدث	فعو�سته	
العناي����ة	االلهية	بام	روؤم	حن����ون	هي	خالته	التي	
حدب����ت	عليه		وعل����ى	�سقيقت����ه	التي	�س����رت	اليها	
ع����دوى	املر�س	من	امها	وقد	حدثني	زميل	يل	يف	
اعدادية	التجارة	وكان	من	زمالء	ال�سامرائي	يف	
دار	املعلم����ني	العاملية	قال	حدثن����ا	ال�سامرائي	انه	

ر�سع	لبان	امه	وكانت	م�سابة	بال�سل.
وق����د	�سق����ي	ال�سامرائ����ي	يف	�سب����اه	كم����ا	�سق����ي	
يف	كهولت����ه	و�سيخوخت����ه	فقد	واف����اه	االجل	يف	
ع����ام	2001	يف	عم����ان	حي����ث	عا�س	غريب����ا	كئيبا	
وهك����ذا	حزمه	ال�سقاء	والعن����اء	يف	جميع	اطوار	
حياته	فعندم����ا	�سافر	لاللتح����اق	بالبعثة	العلمية	
العراقي����ة	�سح����ب	�سقيقت����ه	وخالت����ه	اىل	م�س����ح	
هلمني	يف	لبنان	لعالجهما	من	ذلك	املر�س	الفتاك	
ال����ذي	يقتن�����س	فرائ�س����ه	و�سحاياه	م����ن	الفقراء	

والبائ�سني	الذين	ال	يجدون	ما	ينفقون.
ومل����ا	طل����ب	من����ه	�ساحب����ه	وحم����اوره	ان	يب�سط	
تل����ك	ال�سفحات	عن	تل����ك	العهود	املظلم����ة	اجابه	
ال�سامرائ����ي	بقوله:	ان	يل	به����ذا	وقد	عزيت	عني	
عهود	وحتولت	اىل	ع�س����ر	اخر	�سقيت	بخطوبة	
ومل	اجد	حا�سية،	يف	ا�سفاري	اب�سط	فيها	بع�س	
ا�سغاث	احالم	او	تو�سك	ان	تكون	ذلك.	ومي�سي	
ال�سامرائي		يف	�سرد	ايام	طفولته	حني	ذهب	اىل	

الكّت����اب	قب����ل	الذهاب	اىل	املدر�سة	فه����و	يذكر	انه	
كان	مع����ه	يف	الكّتاب	ثالثون	اخرون	وكان	تلميذ	
الكت����اب	ي�سم����ى	�سان����ع	وه����ذا	اللق����ب	كان	كذلك	
يطل����ق	عل����ى	تالميذ	الكت����اب	يف	بغ����داد.	وتكون	
خامت����ة	املط����اف	ل�سن����اع	الكّت����اب	ه����ي	اخلتم����ة	
)ختم����ة	القران(	وهي	مرحلة	التخ����رج	النهائية.	
ومي�س����ي	ال�سامرائ����ي		يف	و�سف	عه����د	الطفولة	
فيق����ول:	لقد	�سغلتني	هموم����ي	وانا	�سغري	حدث	
فوعيته����ا	و�ساحبتني	ط����وال	املراح����ل	الالحقة	
ورغم	م����ا	جترع	فيها	م����ن	ال�س����اب	والعلقم	فانه	
ي�سفه����ا	بانها	م����ن	)نعيم	البوؤ�س(	لق����د	غري	عليه	
زم����ان	– كما	يقول:	ال	جن����د	من	طعامنا	االم�سكة	
نتبلغ	به����ا	ال	تتجاوز	اخلبز	القف����ار	ال	ادام	له	اال	

بع�س	اخل�سر.

االك����رب	 اخ����وه	 اخ����ذه	 الكت����اب	 مرحل����ة	 وبع����د	
اىل	مدر�س����ة	قريب����ة	م����ن	داره����م	ا�سمه����ا	مدر�سة	
)الكح����الء(	وبعد	اختبار	قب����ل	يف	ال�سف	الثاين	
وكان	يدر�����س	فيه����ا	)الق����راءة	الر�سي����دة(	وه����ي	

قراءة	م�سرية.

�شرد الكتب
ومي�س����ي	ال�سامرائي	ب�سرد	الكت����ب	التي	در�سها	
يف	االبتدائي����ة	م����ن	جغرافي����ة	وتاري����خ	ونح����و	
وكت����اب	اال�سي����اء	وهو	بداية	لعل����م	طبيعي	وعلم	

ال�سحة.
وبع����د	ان		و�سل	اىل	ال�س����ف	ال�ساد�س	االبتدائي	
كان	علي����ه	ان	ي����وؤدي	امتح����ان		البكالوري����ا	يقول	
ال�سامرائ����ي	وكان	علّي	وعلى		�سحبي	ان	نوؤديه	

يف	الب�س����رة	لق�س����اء	�ست����ة	ايام	فيه����ا	وهي		مدة	
االمتح����ان	فعزمن����ا	عل����ى	ال�سف����ر	ب�سحب����ة	اح����د	
املعلمني	وحملنا	معنا	كتبنا	واالفر�سة	واالغطية	
وكان	ذل����ك	يف	�سفين����ة	م�سقوف����ة	ت�س����ري	مبحرك	
ات�سعت	لن����ا	ونحن	ثالثون	تلمي����ذا.	ومن	�سقوة	
فتان����ا	انه	ا�سيب	باحلمى	ال�سدي����دة	التي	تعقبها	
ق�سعري����رة	ه����ي	املالري����ا	ذل����ك	الوب����اء	املنت�س����ر	
يف	الب�س����رة.	ورغ����م	م����ا	امل	به	من	مر�����س	اثناء	
االمتح����ان	فق����د	كان	ترتيبه	االول	عل����ى	املدر�سة	
وبدال	م����ن	ان	يلتحق	باملدر�سة	املتو�سطة	التحق	
بالدر�����س	الديني	ومن	بعد	ذل����ك	التحق	باملدر�سة	
املتو�سطة	ثم	يحدثن����ا	عما	ا�ستجد	يف	املنهج	من	
درو�����س	مثل	مبادئ	العلوم	وهي	جتمع	طرفا	من	

الكيمياء	والفيزياء	واحليوان	والنبات.
وبعد	جناحه	يف	ال�سف	الرابع	الثانوي	مل	يلتحق	
بال�سف	اخلام�س	بل	اثر	االلتحاق	بدار	املعلمني	
االبتدائي����ة	فقب����ل	يف	ال�س����ف	الث����اين	ويف	هذه	
االثناء	كان	يه����يء	نف�سه	للم�سارك����ة	يف	امتحان	
البكالوري����ا	طالب����ا	خارجي����ا	م����ع	اال�ستم����رار	يف	
دار	املعلم����ني	االبتدائية	وقد	�سارك	يف	االمتحان	
الوزاري	وكان	متفوقا	يف	نتائجه	ولوال	ا�ستعال	
احل����رب	العاملي����ة	الثانية	يف	ايل����ول	1939	لكان	
له	ح����ق	يف	االن�سمام	اىل	البعث����ة	العلمية		وبعد	
تخرجه	يف	مدر�سة	دار	املعلمني	وفوزه	بالدرجة	
االوىل	ع����ني	معلم����ا	يف	مدر�س����ة	تطبيق����ات	دار	
املعلم����ني	االبتدائي����ة	النموذجي����ة	وق����د	�سمت	به	
همت����ه	وطموحه	فانت�سب	طالب����ا	يف	دار	املعلمني	
العالي����ة	ق�س����م	اللغ����ة	العربية	حلبه	للعل����م	وكلفه	
باللغ����ة	العربية	وادابها	وكان����ه	كان	والقدر	على	
موع����د	يف	دار	املعلمني	العالي����ة	فقد	كانت	التبة	

الرشودي الحميد  عبد 

إبراه����يم الس��امرائي يك��تب 
س���يرته الذاتية

لقد اثر الدكتور الس��امرايئ يف تدوين س��ريته ان تكون بعيدة عن الرسد الذي يورث القارئ الس��ام او امللل لذا 
ادار الحديث بينه وبن صاحبه اىل هذا الحوار الذي يشبه حوار الفالسفة واملربن فجاء الكتاب طرفة ادبية كتبت 
باس��لوب بليغ بعيد اىل االذهان اس��لوب الجاحظ والتوحيدي وغريهام من امئة البيان العريب، وان كان السامرايئ 
ش��ديد التاثر باس��لوب طه حس��ن من املعارصين الذين اعادوا للبي��ان العريب ارشاقته والقه، ب��ل رمبا حاول ان 
يحايك طه حس��ن يف سريته الذاتية الرائعة )االيام( فهو تلميذ نجيب له والسيام يف تخري الكلم الفصاح وااليقاع 
املوسيقي لرتكيب الجملة ولو كنت  املك من االمر شيئا لجعلت هذا الكتاب ضمن الكتب التي تدرس يف االقسام 
االدبية االعدادية ودور املعلمن فهو يتضمن إمنوذجا  عاليا لالسلوب الفصيح فيكون خري زاد بن ايدي الرشاة من 

الطالب ليك ينهلوا من منهله الصايف النمري فينمي  فيهم الذوق االديب السليم،
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ومن	اأحدث	الدرا�سات	التي	حاولت	اأن	تربز	بع�س	
�سم���ات	اخلط���اب	ال�سع���ري	عن���د	املتنب���ي	درا�س���ة	
ال�ساع���ر	والباحث	الدكت���ور	اإبراهي���م	ال�سامرائّي	
املو�سوم���ة	ب�	))يف	جمل�س	اأب���ي	الطّيب	املتنبي((.	
وتاأت���ى	ه���ذه	الدرا�س���ة	عرب	�سج���ال	نق���دّي	يديره	
املتنب���ي،	 الطّي���ب	 اأب���ا	 م�ستح�س���رًا	 ال�سامرائ���ّي،	
و�سخ�سي���ة	اأخ���رى	لتح���اوره،	ويطل���ق	عليه���ا	اأبا	
الندى،	ويجل�س	الثالثة	جل�سة	�سعرية	ليتحاوروا	
ح���وارًا	قوامه	�سع���ر	املتنب���ّي،	ومو�سوع���ات	هذا	
ال�سع���ر.	يحتدم	احلوار	تارة،	ويب���دو	وديّا	حميمًا	
ت���ارة	اأخ���رى،	يه���دف	يف	النهاية	اإىل	تق���دمي	�سعر	
املتنب���ي	بنزعاته	االإن�سانّية	حين���ًا،	واملتعالية	على	
غريه���ا	حين���ًا	اآخر.	يق���ول	ال�سامرائ���ي:	))وها	اأنا	
اأعود	اإىل	�سع���ره	باحثًا	اأتفّقد	فيه	حاجة	تقيم	�سلة	
جدي���دة	لي�س���ت	�سداقة	وال	ع���داوة،	ولكّنه���ا	�سلة	
االإن�سان	باالإن�سان	يعا�سره	فتنعقد	بينهما	و�سيجة	
رحم	مادتها	االإن�س���ان.	و�ساأجعل	هذه	ال�سلة	بيننا	
قائم���ة	اأ�س���األ	منها	اأب���ا	الطيب	م�ستح�س���رًا	ما	قاله	
يف	�سع���ره	فاألتم����س	اجلواب	في���ه.	و�ستكون	هذه	
ال�سل���ة	يف	جمال����س	يح�سره���ا	اأب���و	الن���دى	يتلو	
�سعر	املتنبي،	واأنا	اأ�سمع	فاأ�ساأل	اأبا	الطيب	فينعقد	
احل���وار.	وق���د	يك���ون	االأمر	يف	غري	ح���وار	فيبدي	
اأحدن���ا	ما	يراه	ويعر�سه	اإىل	�ساحبه	بني	يدي	اأبي	
الطي���ب،	فاإّم���ا	اأن	يوافق	اأبو	الطيب	عل���ى	ما	راأينا	

واإّما	اأن	يكون	منه	موقف	خا�س.((.	�س6.
ويف	جمل����س	اأب���ي	الطي���ب	املتنب���ي	ال���ذي	يعق���ده	
ال�سامرائ���ّي	تتالقى	ث���الث	روؤى	نقدّية	متّثل	ثالثة	

تي���ارات	فكرّي���ة	حت���اول	اأن	تر�س���د	مظاه���ر	�سعر	
املتنب���ي.	وهذه	التيارات	تنتم���ي	اإىل	ثالثة	اأزمنة:	
زم���ن	معا�س���ر	ميّث���ل	اخلط���اب	النق���دّي	بتيارات���ه	
املختلف���ة،	ومواقف���ه	املتباين���ة	م���ن	�سع���ر	املتنبي،	
ح	توجه	 يح���اول	ال�سامرائ���ّي	م���ن	خالل���ه	اأن	يو�سّ
ه���ذا	اخلط���اب،	واأه���م	اأ�س�س���ه	املعرفّي���ة،	وطبيعة	
روؤيته	وتقييم���ه	الأ�سعار	املتنبي،	وزمن	اآخر	متّثله	
�سخ�سي���ة	يطلق	عليها	ال�سامرائ���ّي	))اأبا	الندى((،	
تقوم	ه���ذه	ال�سخ�سّية	ب���دور	ال���راوي،	اأو	ال�سارد	
ال���ذي	ين�س���د	اأ�سعار	اأب���ي	الطيب	املتنب���ي،	ثّم	يبّث	
روؤيت���ه	النقدّي���ة	ح���ول	ه���ذه	االأ�سع���ار،	وميكن	اأن	
متّثل	هذه	الروؤية	التيارات	واملواقف	النقدّية	التي	
تزامنت	م���ع	�سعر	املتنبي،	�س���واء	اأكانت	متعاطفة	
معه،	وا�سعة	اإياه	يف	اأعلى	قمم	ال�سعر	العربي،	اأو	
معادي���ة	له،	منق�سة	من	قيمته	الفنّي���ة	واالإن�سانّية.	
وزم���ن		ثال���ث		ميّثل���ه	املتنب���ي،	وي���ربز	م���ن	خالله	
�س���وت	االأن���ا	ال�سع���ري	الفاع���ل	ال���ذي	يداف���ع	عن	
نف�سه،	معت���ربًا	اأّن	كل	االأ�س���وات	املعادية	االأخرى	
ه���ي	اأ�س���وات	توؤ�س�س	روؤيتها	انطالق���ًا	من	الغرية	
واحل�س���د	واحلقد	الدفني	على	عظم���ة	هذا	ال�سوت	

ال�سعرّي	وتفّرده.
اإّن	جمل����س	ال�سامرائّي	واأبي	الطّيب	املتنبي	واأبي	
الن���دى	ه���و	ال�س���ورة	الندّي���ة	للمجال����س	االأدبّي���ة	
الكث���رية	عرب	الع�سور	التاريخّية،	اإنه	اأ�سبه	بندوة	
اأدبّي���ة	يتح���اور	فيه���ا	ثالث���ة	اأدب���اء	ح���ول	�سعرية	
املتنب���ي،	وميّثل���ون	حركة	النقد	العرب���ّي	وتياراته	
ابتداًء	من	الع�س���ر	العبا�سّي	حتى	الع�سر	احلايل،	

فال�سامرائ���ّي	واأبا	الن���دى	ي�ست�سيف���ان	اأبا	الطيب	
املتنب���ي،	وي�ستنطقان���ه	ليبّث	اأحزان���ه،	واإح�سا�سه	
بالغرب���ة،	وعبقريت���ه	ال�سعرّي���ة،	وتف���رده	يف	اآن،	
ويح���اوالن	م���ن	خ���الل	ه���ذا	احل���وار	اأن	يطرح���ا	
جمموع���ة	م���ن	االأ�سئل���ة	الت���ي	حت���اول	اأن	تنت���زع	
اعتافًا	من	اأبي	الطي���ب	يف�سح	عن	ذاته	املتعالية،	
ومل���اذا	هذه	ال���ذات	الفردّية	متعالية	عل���ى	))النحن	
االجتم��اعّي���ة((	اأو	عل���ى	))املو�سوع���ي	االآخ���ر((،	
وم���ن	خالل	احل���وار	ن�ستنتج	اأّن	ت�سخ���م	))االأنا((	
عن���د	اأب���ي	الطيب	يجعله���ا	اأحيانًا	تلغ���ي	االآخرين،	
وتتجاوزهم	وت�سمو	عليه���م،	واأمام	هذه	))االأنا((	
لهم���ا،	 واملالئ���ة	 وامل���كان	 الزم���ان	 يف	 املت�سعب���ة	
باعتبارها	ذات���ًا	متعالية	متفّوق���ة	ونت�سوّية،	لي�س	
اأم���ام	االآخرين	اإاّل	اأن	ُيغمروا	يف	اأمكنة	واأزمنة	جّد	

حمدودة.
اإّن	تع���ايل	هذه))االأنا((	هو	ال���ذي	�سبب	له	املتاعب	
طيل���ة	حيات���ه،	مع	مل���وك	و�سالطني	ع�س���ره،	ومع	
مدينت���ه،	وحتى	مع	ذاته	نف�سها،	وهو	الذي	�سّرده،	
وطوى	ب���ه	ال�سح���ارى	والقفار،	وه���و	الذي	دفعه	
�����	ب�س���كل	تدم���ريّي	ومتوث���ب	�����	الأن	يطم���ح	يف	اأن	
يك���ون	�ساح���ب	اإم���ارة	اأو	والي���ة،	فلم���اذا	ال	تكون	
الوالي���ة	 اأو	 االإم���ارة،	 �س���ّدة	 عل���ى	 هذه))االأن���ا((	
الكبرية	طاملا	هي	متفوق���ة	على	ع�سرات	ال�سالطني	
واالأم���راء	الذي���ن	يعا�سرونها،	وعلى	بن���ي	الب�سر	
جميع���ًا.	هذه))االأن���ا((	املتعالية	تعالي���ًا	نرج�سّيًا.	

يقول	املتنبي:	
										اأّي	حم����ّل	اأرتق��������ي											اأّي	عظي�����م	اأتق��ي

	وكّل	ما	قد	خل����ق	الله												وم���ا	ل����م	يخ����لق
		حمتق�����ر	يف	همت���������ي													ك�سع���رة	يف	مفرق���ي.	

�س	15.
	

اإّن	))االأن���ا	املع���ريف((	عند	املتنب���ي،	الطموحة	اإىل	
ال���راء	وال�سيادة	وال�سلطة،	تتعاىل	على	ال�سرائط	
االجتماعية	واالإن�سانّي���ة	واحل�سارية	التي	�سادت	
الزمان	ال���ذي	عا�سه	املتنبي،	وه���ي	تتفّوق	معرفيًا	
وفن���ًا	�سعريًا	على	كل	بن���ي	الب�سر،	وليمت	من	مات	

غيظًا:	
	اأنا	ترب	الندى	ورّب		القوايف								

		و�سمام	العدى	وغيظ	احل�سود.

	�س	14.
وت�سبح	ه���ذه	الذات	رائّية،	عامل���ة	عارف�����ة،	معرفة	
االأنبياء.	هذه	ال���ذات	التي	تعاي�س	جمموع��������ة	من	
االأج���الف	الرعاع	حتاول	جاه���دة	اأن	تخل�سهم	من	
خطاياه���م	وهمجيتهم،	وبالتايل	فاإّنها	غريبة	غربة	
روحّي���ة	ومعرفّي���ة	واإن�سانية،	اإّنه���ا	كغربة	امل�سيح	

بني	اليهود:
	ما	مقامي	باأر�س	نخلة	اإاّل								

						كمقام	امل�سيح	بني	اليهود.	�س	15.
وال	ير�س���ى	املتنب���ي	لغربت���ه	اأن	تكون	اأق���ّل	معنى،	
وقيم���ة	اإن�سانّي���ة	ع���ن	غرب���ة	االأنبياء،	اإّنه���ا	كغربة	

النبي	�سالح	بني	قومه:	

العربي���ة	 اع���الم	 م���ن	 عل���م	 ال�سامرائ���ي	 ابراهي���م	
املعا�سرين.	ر�سي	لنف�سه	ان	يركب	املركب	اخل�سن،	
حممله���ا	عل���ى	خو����س	م���ا	اليتعاف���اه	اال	اهل	اجلد	
النا�سبون	انف�سه���م	خلدمة	لغتنا	ال�سمحة	املعطاء.	
فاخ���ذ	بالفوائ���د	النافع���ة	التي	جاد	به���ا	الفكر	النري	
لعلمائنا	االقدمني	ومبا	اتيح	له	ان	يقتب�سه	من	العلم	
اجلديد	فكان	له	من	جماع	ذلك	نهج	اهدى	– وثمرة	
ازكى-	وعائدة	اوفى،	طوحت	بال�سامرائي	ظروف	
احلي���اة	وق�سوته���ا	متغربا	عن	ب���الده	والغريب	عن	
اهل���ه	جماهد	مغب���ون	متنقال	يف	كثري	م���ن	االقطار	
العربية	غري	متمكن	من	اال�ستقرار	مع	ما	يت�سف	به	
من	علم	وف�سل	وخلق	ومل	يعط	املكانه	الالئقه	التي	
ي�ستحقه���ا	فتلك	حال���ة	امثاله	من	العلم���اء	منذ	اقدم	
الع�س���ور	يف	كل	زم���ان	ومكان	يالق���ون	من	نكبات	
الده���ر	و�سدائده	ما	يزيدهم	ق���وة	ملوا�سلة	�سريهم	
الناف���ع	ومهما	ع���م	ال�سوء	و�ساد	الباط���ل.	فال	بد	ان	
يبقى	للحق	حي���ز	�سغري	وحا�سية	�سيقة	ت�سري	اىل	
ان	بري���ق	اخلري	اليخبو.	ان�سرف	اىل	العلم	جمردا	
ع���ن	زينة	الدني���ا	متزينا	بق���ول	القائ���ل	)العلم	زين	

وت�سريف	ل�ساحبه(.
		ابراهي���م	بن	احم���د	بن	را�س���د	ال�سامرائي	ولد	يف	
مدين���ة	العم���ارة	ع���ام	1923م	وه���ي	حا�س���رة	من	
حوا�س���ر	جن���وب	الع���راق	ب���ني	بغ���داد	والب�سره.	
كان���ت	طفولت���ه	ككهولت���ه	بائ�سة	توفي���ت	امه	وهو	
�سغ���ري	وت���ويف	ابوه	بع���د	ذلك	يف	الب�س���رة	غريبا	
ع���ام	1934م	وكان	اهل���ه	ق���د	نزح���وا	اىل	العم���اره	
من	�سام���راء	تعلم	يف	مدار�س	العم���ارة	ودر�س	يف	
دار	املعلم���ني	االبتدائي���ه	يف	االعظمي���ة	ودر�س	يف	
املدار����س	االبتدائي���ة	ث���م	تخ���رج	يف	دار	املعلم���ني	
العالية	ببغداد	1942-1946	ودر�س	يف	كلية	امللك	
في�سل	عام	1946-1948	ث���م	فاز	ببعثة	علمية	اىل	
جامع���ة	ال�سوربون	بباري�س	ع���ام	1948م	فام�سى	
�سني	درا�سته	متنق���ال	بني	املعهد	اال�سالمي	ومكتبة	
ومعه���د	 الكاثوليك���ي	 واملعه���د	 ال�سرقي���ة	 اللغ���ات	
اللوف���ر	واملكتب���ة	الوطني���ة	فق���د	عق���د	الع���زم	عل���ى	
درا�سة	اللغ���ات	ال�سامية،	الن	العل���م	يف	ذلك	الوقت	
كان	مفتق���را	اىل	ه���ذا	الن���وع	من	الدرا�س���ات	فظفر	
بالدكت���وراه	ع���ام	1956م	يف	تخ�س����س	فقه	اللغة	
والنح���و	املق���ارن	وكان	يطل���ب	اىل	الدار����س	فيه���ا	
عمل	ر�سالتني	الر�سالة	الكربى	الرئي�سية	والر�سالة	
الثانوي���ة	وكان	عنوان	الر�سال���ة	الكربى	)اجلموع	
يف	القران	الكرمي(	ور�سالته	الثانوية	حتقيق	كتاب	
)املثل	ال�سائر(	الب���ن	االثري.	با�سراف	جان	كانتييز	

وا�سراف	�سكلي	لبال�سري.
عمل	مدر�سا	يف	كلي���ة	االداب	والعلوم	ببغداد	عقب	
تخرجه	م���ن	ال�سورب���ون	وانتدب	يف	كلي���ة	االداب	
بتون����س	ملدة	�سنة	ع���اد	اىل	كلي���ة	االداب	ببغداد	ثم	
تنق���ل	ب���ني	ب���ريوت	وعم���ان	وبنغ���ازي	واجلزائ���ر	
والرباط	والكويت	وال�سودان	مدر�سا	يف	جامعتها	
كان	ذل���ك	يف	االع���وام	1965	– 1975م	ثم	عاد	اىل	
كلية	االداب	جامعة	بغ���داد	حتى	احيل	على	التقاعد	
ع���ام	1980م	فعمل	مدر�س���ا	يف	اجلامع���ة	االردنية	
1982	– 1987م	ثم	جامعة	�سنعاء	1996-1987	
والق���ى	ع�س���ا	التحال	يف	عم���ان.	تتلم���ذ	الدكتور	

ابراهيم	ال�سامرائي	يف	بداية	م�سريته	العلمية	على	
يد	ط���ه	الراوي	1307-1365ه�	/	1890-	1946م	
وهو	اكرب	م�سايخ	االدب	والنحو	واللغة	يف	العراق	
ول���د	يف	)راوه(	وارحت���ل	اىل	بغداد	لطل���ب	العلم.	
وتلق���ى	تعليم���ه	اي�س���ا	على	ي���د	الدكت���ور	م�سطفى	
ج���واد	وه���و	ع���امل	كب���ري	يف	اللغ���ة	وا�س���ع	املعرفة	
بتاري���خ	الدول���ة	العبا�سي���ة	والف���تة	املظلمة	وهو	
�ساعر	وع�سو	يف	املجاميع	اللغوية	العلمية	ببغداد	
ودم�س���ق	والقاهره	وع���د	الدكتور	ج���واد	بعد	وفاة	
العالم���ة	طه	الراوي	ع���ام	1946	املرجع	االعلى	يف	
اللغة	واالدب	يف	العراق	وا�ستاذه	االخر	هو	املوؤرخ	
العراقي	الكب���ري	عبد	العزيز	ال���دوري	وامل�ست�سرق	
الفرن�سي	جان	كانتينو	وال�سيد	ريجيني�س	بال�سري	
م�ست�س���رق	فرن�س���ي	وم���ن	اقرانه	اال�ست���اذ	�سبحي	
الب�سام	وعلي	جواد	الطاهر	وامل�سري	ح�سن	ظاظا	
وعلي	الزبيدي.	و�سال���ح	خال�س	مهدي	املخزومي	
وجمي���ل	�سعيد	ومن	تالمذت���ه	اال�ستاذ	وليد	خال�س	
وها�سم	الطع���ان	وحممد	�س���اري	احلمادي	وحامت	

ال�سامن	وطالب	عبد	الرحمن	التكريتي.
وا�سته���ر	ال�سامرائ���ي	عامل���ا	لغويا	معجمي���ا	يوؤمن	
بتط���ور	اللغ���ة	وانتقالها	م���ن	حال	اىل	ح���ال	وانها	
الت���زال	جم���ال	در����س	وبح���ث	وكان���ت	ل���ه	وقف���ات	
طويلة	م���ع	املعجمات	فدر�س	قدميه���ا	وتعرف	على	
حديثها	ف���كان	مدققا	وم�سحح���ا	وم�سيفا	ا�سافات	
يف	خدم���ة	العربية	ف���كان	له	يف	ه���ذا	امل�سمار	كتب	
كثرية	منه���ا	)درا�سات	يف	اللغة(	و)مباحث	لغوية(	
و)التطور	اللغ���وي	التاريخي(	و)التوزيع	اللغوي	
اجلغ���رايف	الع���راق(	و)يف	ال�سناع���ة	املعجميه(	و	
)ومعجمي���ات(	و)الدخيل	يف	الفار�سي���ة	والعربية	
م�سطلح���ات	 يف	 الوجي���ز	 و)املعج���م	 والتكي���ة(	
االع���الم(	و)معج���م	الفرائ���د(	و)معج���م	درا�سة	يف	
العربي���ة	املعا�سرة(	و)نظ���رات	يف	املعجم	الكبري(	
باال�س���تاك	مع	ال�سيخ	حم���د	اجلا�سر	وكتاب	العني	
املن�سوب	للفراهيدي	حتقيق	باال�ستاك	مع	الكتور	
مه���دي	املخزومي.	ا�سافة	اىل	كتب	كثرية	من�سورة	
يف	املج���الت	والدوري���ات	العربي���ة	والعاملية	وكان	
ال�سامرائ���ي	نحويا	م���ن	كبار	نحاة	ع�س���ره	واثبت	
جديد	يف	ن�ساأة	النح���و	خالف	به	جمهرة	الدار�سني	
يف	النحو.	وكان	الت�س���اع	ثقافته	واطالعه	ال�سامل	
املتخ�س����س	عل���ى	م���واد	النح���و	العرب���ي	موروثه	
ومول���ده	اث���ر	يف	تكوي���ن	منهج���ه.	وكان	الدكت���ور	

ابراهيم	ال�سامرائ���ي	اديبا	معا�سرا	يتمثل	ادبه	يف	
كتب���ه	ويف	جمال	ال�سعر	فقد	حلق	ب���ه	عاليا	فقل	من	
يع���رف	ذل���ك	وهو	كما	و�س���ف	�ساعر	لعلم���اء	وعامل	
ال�سع���راء	وهو	ناقدا	اي�سا	ل���ه	ع�سرات	املقاالت	يف	
نق���د	الكتب	وبيان	ع���وار	موؤلفيه���ا	وحمققيها	وهو	
حمققا	حق���ق	منفردا	او	م�ستكا	نحو	ثالثني	كتابا.	
ال�سامرائ���ي	ق�س���ى	ايامه	بني	الكتب	قارئ���ا	وموؤلفا	
وحمققا	ومدر�س���ا	ومتجما	ا�ستغرقه	هوى	الكتب	
تقديرا	لعلمه	وف�سل���ه	انتخب	ع�سوا	مبجمع	اللغة	
اللغ���ة	 ع���ام	1990م	وجمم���ع	 بالقاه���ره	 العربي���ة	
العربي���ة	االردين	وجمم���ع	اللغة	العربي���ة	بدم�سق	
واملجم���ع	العلم���ي	الهن���دي	وان	تعج���ب	معجب	اال	
ينتخ���ب	ع�سوا	باملجمع	العلم���ي	العراقي	وتقديرا	
لعلمه	اختري	�سمن	نخبه	من	العلماء	لال�سراف	على	
حتقيق	كتاب	تاج	العرو�س	ومراجعة	حتقيقه.

وال�سامرائي	متو�سط	الط���ول	فيه	�سيء	من	نحافة	
دم���ث	االخ���الق	ك���رمي	م�سي���اف	ك���رمي	يف	توزي���ع	
موؤلفاته	على	طلب���ة	العلم	واجلامعات.	بر	باخوانه	
وا�سدقائ���ه،	كظي���م	غي���ظ	ورحي���ب	ال�س���در	لطيف	
�سفاف	وكان	بن�سر	كتب���ه	والياخذ	على	لفظها	اجرًا	
ل�س���وء	خل���ق	النا�سرين	وهو	اليدخ���ل	معركة	معهم	
وت���رك	م���ن	�س���رق	كتب���ه	و�سورها	يف	ب���ريوت	هل	
اعط���ى	املكانه	الالئقة	به	ياتي���ك	اجلواب	�سريعا	ال.	
فال	العراق	بلده	قد	كرمه	واحتفى	به	وانزله	منزلته	
ب���ل	مل	ينتخ���ب	ع�سوا	يف	املجم���ع	العلمي	العراقي	
مع	انه	ع�سو	يف	جماميع	اللغة	العربية	يف	القاهره	
وعم���ان	ودم�س���ق	واملجمع	الهن���دي	ويف	ظهر	يوم	
االربع���اء	2001/4/25	فق���د	اه���ل	اللغ���ة	واالدب	
وال�سعر	واحدا	من	فر�سانهم	)ابراهيم	ال�سامرائي(	
رحم���ة	الله	وغفر	له	الذي	ا�سطفاه	الله	بجواره	يف	
عم���ان	ودفن	فيه���ا	ومل	ي�سيعه	اال	قل���ة.	كان	امة	يف	
رج���ل	خذلته	االم���ة،	خذله	دع���اة	االقليمي���ة	وخذله	
احلا�سدون	وخذل���ه	كارهو	النقد	وظ���ل	االح�سا�س	
بالوح���دة	والعقوق	يحا�س���ره	حتى	اخر	حلظة	من	

حياته	املثقلة	بالغربة	والت�سرد	والتجاهل.

محمد عبد الرحمن يونس 

ري����������اض ال������ع������زاوي

ابراهي��م الس��امرائي.. حي��اة مثقل��ة 
بالغربة والتشرد والتجاهل 

قراءة في كتاب 
))في مجلس أبي الطيب المتنبي((

أبو الطيب املتنبي ))أحمد بن الحسن بن الحسن 

بن عبد الصمد الجعفي الكندي،           )303�� 

354ه�/  915�� 965م(، ))مالئ الدنيا وشاغل 

الناس((، أول شاعر عريب استطاع أن يحتل مكانة 

مرموقة يف ديوان الشعر العريب القديم والحديث 

واملعارص، مل يصل إليها أّي شاعر عريب آخر، 

وأول شاعر عريب نالت أشعاره حظًا وافرًا من 

الدراسة والتحليل واملقارنة. وعىل الرغم من 

كرثة الدراسات األكادميّية التي درست بنية خطابه 

الشعري، وعالقته بأوضاع مجتمعه، فإّن هذا 

الخطاب ال يزال قاباًل ملزيد من الدرس والتحليل، 

نظرًا للقيمة الفنّية الجاملّية التي وسمت هذا 

الخطاب، و نظرًا للقيم اإلنسانّية التي دعا هذا 

الخطاب إىل تكريسها من شموخ وعٍز وكربياء، 

وإحساس بالعظمة قّلام نجد له مثياًل يف تاريخ 

األدب العريب شعرًا ونرثًا.

◄
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		اأنا	يف	اأّمة	تدارك����ها	الله						
								غريب	ك�سالح	يف	ثمود.	�س	14.
هذه	الغربة	الروحّية،	و�سعوره	بتفّوقه	على	اأبناء	
زمن���ه	كله،	جعلت���ه	��	على	غري	املاألوف	�����	متيقنًا	من	
اأّنه	ه���و	االأ�سل	وقومه	جميعًا	هم	الفرع،	ولذا	فمن	
الواج���ب	اأن	يفخ���روا	ب���ه	بداًل	م���ن	اأن	يفخ���ر	بهم،	
فم�سدر	اعتزازه	بنف�سه	ال	ياأتي	من	االإرث	املعريّف		
االإن�س���ايّن	الذي	خلفه	االأج���داد،	بل	هو	متاأ�سل	يف	
ذات���ه	املتعالي���ة	قب���ل	انتمائ���ه	اإىل	ذوات	اجتماعّية	

وقبلّية	وقومّية	اأخ�رى:	
	ال	بقومي	�سرفت	بل	�سرفوا	بي			

						وبح�سبي	فخرت	ال	بجدودي	.	�س	13.
وه���ا	ه���و	يرث���ي	جدت���ه،	م�ستنف���رًا	عظم���ة	))اأناه	

الفردّية((،	يقول:	
		ولو	مل	تكوين	بنت	اأكرم	والد						

							لكان	اأباك	ال�سخم	كونك	يل	اأّما.	�س	13.
واأمام	ب����روز	هذه	))االأن����ا((	وتعاليها	على	قومها،	
ي�سري	ال�سامرائ����ّي	اإىل	مواقف	بع�س	نقاد	املتنبي	
الذي����ن	عاب����وا	عليه	ه����ذه	الرنج�سّي����ة،	وي�ستجمع	
هذه	املواق����ف	قائاًل:	))اأال	ترى	مع����ي،	اأبا	الطيب،	
اأنك	جت����اوزت	احل����ّد	وجعلت	ال�سرف	ل����ك	وحدك،	
واأّن	قوم����ك	عي����ال	علي����ك،	واأن	اآب����اءك،	واأج����دادك	
ليغرف����ون	من	بحرك	ويقيمون	جمدهم	من	جمدك.	
وكاأّن	اأب����ا	الن����دى	ق����د	وقف	عل����ى	))اأن����ا((	يف	هذه	
الق�سيدة،	واأح�ّس	اأن����ك	قد	جتاوزت	فيها	احلدود،	
فاحت�سم	يف	ح�سرتك	فطواها	واأبى	اأن	يتلوها.((.	

�س13.	
وال�سوؤال	الذي	ميكن	اأن	ُيطرح:	ما	هي	اأهم	اأ�سباب	
غربة	))اأنا((	املتنبي	داخل	املو�سوعي	اجلماعي؟	
اأم	 اأم	االجتماعّي����ة	 الروحّي����ة	 الغرب����ة	 ه����ي	 ه�������ل	
ال�سيا�سّية؟	اأم	كانت	هذه	الغربة	نتيجة	لالإحباطات		
واخليبات	الكثرية	الت����ي	رافقت	م�سرية	املتنبي؟.	
اإّن	ذات	املتنبي	الطاحمة	مل	ُيقدر	لها	اأن	ُتو�سع	يف	
امل����كان	الالئق	به����ا	نتيجة	لظ����روف	�سيا�سّية	كانت	
اأقوى	منها،	يف	ح����ني	اأّن	االآخرين	الذين	ال	يرقون	
اإىل	م�ستواه����ا	ه����م	االأقوي����اء	وال�س����ادة	واحل����كام	

واالأغنياء،	وباأيديهم	مقاليد	كل	�سيء.	
لق����د	كان	املتنب����ي	يعتقد	اأّن����ه	اأف�سل	م����ن	اأّي	خليفة	
اأم����راء	ع�س����ره،	فق����د	كان	 اأم����ري	م����ن	 اأو	مل����ك	اأو	
ي�سع����ر	واأّنه	يف	جمل�����س	�سي����ف	الدولة	احلمداين	
������	�ساح����ب	حلب	������	)علي	بن	عب����د	الله	ب����ن	حمدان	
التغلب����ي	الربعي،	303��	356ه�����	/	915	��	967م(،	
ويف	جمل�����س	كافور	االإخ�سيدي	������	�ساحب	م�سر	��	
)292	������	357	ه�����	/	905	��	968	م(،	عظيمًا	مثلهما،	
ب����ل	اأكر	منهما،	فلماذا	ال	يكون	االأمري	املتّوج	فوق	
عر�����س	مدين����ة	اأو	والي����ة؟	ومل����اذا	ال	يت����ّوج	اإمارته	
ال�سعرّي����ة	باالإم����ارة	ال�سيا�سي����ة		الت����ي	متّكن����ه	من	
ا�ست����الم	مقالي����د	ال�سلط����ة.	وهنا	ميكن	الق����ول:	اإّن	
�س����ّر	عذاب	املتنب����ي	الدف����ني،	وحزن����ه	الراعف	هو	
اإح�سا�س����ه	باال�ست����الب	ال�سيا�س����ي،	وحرمان����ه	من	
كر�س����ي	ال�سلط����ة،	ول����و	اأّن	املتنب����ي	مل	ي�ستنفر	كل	
طموح����ه	الأن	يك����ون	اأمريًا	اأو	�ساح����ب	والية	لكان	
اأكر	عظمة	اإن�سانّي����ة،	ولكانت	�سورته	التاريخّية	
اأ�س����ّد	اإ�ساءة.	هو	يعتقد	اأّن����ه	عظيم،	ومل	ينكر	اأحد	
علي����ه	ذلك،	حتى	اأعداوؤه	كان����وا	يف	قرارة	اأعماقهم	
يعتف����ون	بقامت����ه	ال�سعرّية	املدي����دة،	ويح�سدونه	
على	ه����ذه	القامة	ال�ساخمة،	لك����ن	اأن	يوّظف	ق�سمًا	
م����ن	طاقاته	ال�سعرّية	اجلمالّية،	ويقف	اأمام	اأبواب	
ال�سالط����ني	م�ستجدي����ًا	عّله����م	مينحونه	اإم����ارة	اأو	
والي����ة،	فاإّن	ذل����ك	�سيقلل	م����ن	اعت����زازه	االإن�سايّن،	
و�سيحّط	م����ن	عظمت����ه،	و�سريفع	من	�س����اأن	هوؤالء	
ال�سالط����ني	يف	اآن،	وهنا	تكمن	نقطة	ال�سعف	التي	
�سمح����ت	الأ�سدقاء	املتنبي	واأعدائ����ه	وح�ساده	معًا	
اأن	يوّجه����وا	�سهام	نقدهم	اإىل	�س����دره	من	خاللها،	

ويت�ساءل����وا:	هل	يحّق	له	اأن	يزه����و	باأثواب	التيه	
والفخار	على	بن����ي	قومه	ويحتقرهم	يف	اآن؟	وهل	

يبقى	قوله	ال�سعرّي	االآتي	�سحيحًا؟:	
			وكّل	ما	قد	خلق	الله																وما	ل��م	يخل������ق
			حمتقر	يف	همت�������ي													ك�سعرة	يف	مفرقي	
وهاهو	املتنبي	ميدح	اأحد	االأمراء	م�ستعطفًا:

		اأرجو	نداك	وال	اأخ�سى	املطال	به						
					يا	من	اإذا	وهب	الدنيا	فقد	بخال.	�س	27.

	
ولق����د	كّر�س	املتنب����ي	كثريًا	من	ق�سائ����ده	ال�سعرّية	

مل����دح	اأ�سخا�����س	قد	يكون����ون	عادي����ني	ومل	يقّدموا	
الأمته����م	�سيئ����ًا	يذكر،	ورمب����اال	ي�ستحق����ون	مدحًا،	
وم����ن	ه����وؤالء	املمدوحني:	))عبيد	الل����ه	بن	خلكان،	
واأب����و	املنت�سر	�سجاع	بن	حمم����د	املنبجي	الر�سي	
االأزدي،	وعل����ي	ب����ن	اأحم����د	الطائ����ّي،	وحمم����د	بن	
زريق	الطر�سو�سي،	وعبد	الله	بن	يحي	البحتي،	
وم�س����اور	بن	حممد	الروم����ي،	وحممد	بن	اإ�سحاق	
التنوخي،	واحل�س����ن	بن	اإ�سحاق	التنوخي.((	�س	

20،	واآخرون	كثريون.	
واإذا	كان	املتنبي	قد	مدح	اأ�سخا�سًا	مبا	لي�س	فيهم،	
وم����دح	بع�����س	الطغاة	والظلم����ة	فاإّنه	م����دح	بع�س	
العلم����اء	والق�ساة	الذين	عرف����وا	بعلمهم	وكرمهم،	
فهاه����و	مي����دح	القا�سي	عبد	الوه����اب	املالكّي	الذي	
كان	م����ن	اأه����ل	العلم	والف�سل،	وال����ذي	هجر	مدينة	
بغ����داد	الأّن����ه	مل	يجد	فيه����ا	اأ�سباب	العي�����س	الكرمي.	

يقول	فيه:	
	قليل	الكرى	لو	كانت	البي�س	والقنا						

غف 				كاآرائه	ما	اأغنت	البي�س	والزًّ
	يقوم	مقام	اجلي�س	تقطيب	وجه���ه						

					وي�ستغرق	االألفاَظ	من	لفظه	حرف
	واإن	فقد	االإعطاء	حّنت	ميين������ه								

				اإليه	حنني	االإلف	فارق�������ه	االإلف.	�س	40.				
		

واإذا	كان	الدكت����ور	ال�سامرائ����ّي	و�سخ�سي����ة	اأب����و	
الن����دى	التي	حت����اور	املتنب����ي	وت�ستنطق����ه،	يريان	
اأّن	املتنب����ي	اأك����ر	م����ن	مدي����ح	اأ�سخا�����س	واأم����راء	
ي�ستحقونه	وال	ي�ستحقونه،	ف����اإّن	ثّمة	روؤية	نقدّية	
تدافع	عن	املتنبي،	يثبته����ا	ال�سامرائّي،	ويدفع	اأبا	

الطي����ب	املتنبي	��	م����ن	خاللها	��	الأن	يربر	لنف�سه	هذا	
الكّم	الهائ����ل	من	املديح.	يق����ول	ال�سامرائّي:	))قال	
اأبو	الطيب:	تنك����رون	علينا	اأن	ن�سلك	هذا	الطريق	
فيك����ون	مّنا	ن����ر	الالآلئ	الفرائد	ب����ني	يدي	املمدوح	
وتق����ّرون	عينًا	بذلك،	وتاأبون	اأن	يكون	منا	�سوؤال؟	
)000(	فاأن����ا	ابن	الك����رام	الربرة.	ث����ّم	اأال	ترون	اأّن	
مثلي	ال	يكون	له	اأن	يك�سب	العي�س	مبهنة	ال�سوقة،	
اأاأك����ون	حائ����كًا	اأم	اأّكارًا	اأم	نحو	هذا،	واأنتم	تدرون	

ما	احلائك	وما	االأّكار؟.((.	�س	27	��	28.			
غ����ري	اأّن	هناك	روؤية	نقدّية	مغاي����رة	ملا	قاله	املتنبي	
وهي	تلك	التي	يتبناها	تيار	من	النقاد	العرب	الذين	
عابوا	على	املتنبي	مديحه	الذي	رفع	ممدوحيه	اإىل	
مرتبة	عالية	من	ال�سرف	وال�سوؤدد	ال	ي�ستحقونها،	
ويثبت	اأبو	الندى	ه����ذه	الروؤية	قائاًل:	))لقد	جرت	
اأب����ا	الطي����ب	عل����ى	اأدب����ك	فاأوردت����ه	م����وارد	الهلك����ة	
وجعل����ت	املناكري	املجاهيل	من	ممدوحيك	�سمو�سًا	
كزريق	هذا	]	حممد	بن	زريق	الطر�سو�سي	[	وعبد	
الل����ه	بن	يحي	البحتي	وغريهم����ا	ما	اأ�سخاك	فيما	
ج����دت	فيه	م����ن	األق����اب	واإين	الأت����اأدب	ب����اأدب	الذكر	
احلكي����م	الذي	قراأت	فيه	قول����ه	��	عّز	من	قائل	��	)	وال	

تنابزوا	باالألقاب	… (.	�س	30.
ويتاب����ع	ال�سامرائّي	ما	ن�سي	اأن	ي�سيفه	اأبو	الندى	
عل����ى	هذه	الروؤية	حتى	تت�س����ح:	))قلت:	كان	عليك	
اأب����ا	الندى	اأن	تن�سد	قول	ال�ساعر	القدمي	يف	الكنية	

واللقب:	
اأكنيه	حني	اأناديه	الأكرمه								

						وال	األّقبه	وال�سواأة	اللقبا.	
وم����ن	هوؤالء	االأمراء	املجاهي����ل	املناكري	اأبو	عبادة	
اأخ����و	عب����د	الله	بن	يح����ي	البح����تي،	وم�ساور	بن	
حممد	الرومي،	وهذا	الرومي	االأمري	قد	اأطلت	فيه	

وزدت	حتى	قلت:	
اأّن	القري�س	�سج	بعطفي	عائذ									

		من	اأن	يكون	�سواءك	املمدوح.
لق����د	ج����ّل	ال�سعر	ع����ن	اأن	يك����ون	حبي�س����ًا	على	هذا	

الرومي	وحده.((.	�س	30.	
وفيم����ا	بع����د	كانت	خيب����ة	املتنبي	كب����رية	يف	الذين	

مدحهم،	وهاهو	يعرّب	عن	هذه	اخليبة	قائاًل:	
ودهر	نا�سه	نا�س	�سغار								

										واإن	كانت	له	جثث	�سخام
…																																																											

							اأرانب	غري	اأّنهم	ملوك									
										مفتحة	عيونهم	نيام.	�س	37��	38.
وعل����ى	الرغ����م	م����ن	ح�س����ور	املتنب����ي	الطاغ����ي	يف	
ف�س����اءات	احلي����اة	االأدبّي����ة	والفكرّي����ة	يف	ع�سره،	
اإالأّ	اأّن����ه	كان	هن����������اك			ح�سور	قوي	يواز	يه	ورمبا	
يفوق����ه	وهو	احل�سور	الق����وي	للقادة	واالأمراء	يف		
دول����ة	عربّي����ة		مت�سرذم����ة	�سعيف����ة	متهاوي����ة،	فقد	
ك����رت	الدوي����الت	املنف�سلة	ع����ن	الدول����ة	املركزّية	
ببغ����داد،	وظه����ر	الق����ادة	امل�ستب����دون	الذي����ن	عاثوا	
يف	�سعوبه����م	�سلب����ًا	ونهب����ًا	واغت�ساب����ًا	للخ����ريات	
واحتقارًا	لكرامة	وكربياء	االإن�سان،	وبداأت	الدولة	
يف	االنهيار	ال�سامل	الذي	اأ�ساب	بنيتها	وتركيبتها	
ال�سيا�سي����ة	واالجتماعية،	وفقدت	بغداد	مركزيتها	
ال�سيا�سي����ة	القوي����ة	يف	اأيام	اخللف����اء	العبا�سيني:	
املقت����در	بالل����ه	ب����ن	املعت�س��������د	)295ه�����	/908م	��	
320	ه�����	/	932م(،	والقاه����ر	ب����ن	املعت�س����د	)320	
ه�����	/	932م	������	322	ه�����	/	934م(،	والرا�سي	بالله	
ب����ن	امل����قتدر	)322ه�����	/	934م	��	329ه�	/	940م(،	
واملتق����ي	لله	بن	املقتدر	)329ه�����	/	940م	��	333ه�	
/	944م(،	وامل�ستكف����ي	بالله	بن	املكتفي	)333ه�	/	
944م	��	334ه�����	/945م(،	حي����ث	اأ�سبحت	مقاليد	
ال�سلط����ة	بي����د	البويهي����ني	يف	مدين����ة	ال����رّي.		ويف	
م�س����ر	و�سوري����ة	اأحك����م	االإخ�سيدي����ون	قب�سته����م	
يف	اأعق����اب	الدول����ة	الطولونّي����ة،	ويف	حلب	اأ�س�س	

احلمداني����ون	اإمارة	م�ستقلة	مل����ع	فيها	االأمري	�سيف	
الدول����ة	احلم����داين	الذي	ق�س����ده	املتنب����ي	ومدحه	

باأجمل	الق�سائد	واأعذبها.	
وق����د	اأ�سهم	انف�سال	ه����ذه	الدوي����الت	امل�ستقلة	عن	
الدول����ة	املركزّي����ة	ببغ����داد	يف	اأن	ي�سب����ح	للق����ادة	
امل�ستقلني	ح�سور	طاغ	بعد	اأن	خّرب	الف�ساد	الدولة	
يف	اإدارتها	وموؤ�س�ساتها	وجيو�سها،	باالإ�سافة	اإىل	
االأطم����اع	اخلارجّية	التي	تعّر�ست	لها	الدولة	م����ن	
البيزنطي����ني	واالأحبا�����س.	وق����د	ع����رف	املتنبي	يف	
هذه	الدويالت	كثريًا	من		القادة	واالأمراء	ومدحهم	
مديح��������ًا	تك�سبيًا	يف	بادئ	االأمر،	ثّم	هجاهم	هجاًء	
الذعًا	بعد	اأن	خذل����وه	وردوه	خائبًا.	فهاهو	يهجو	

كافور	االإخ�سيدي	قائاًل:	
اأكّلما	اغتال	عبد	ال�سوء	�سّيده								

					اأو	خانه	فله	يف	م�سر	متهيد
		�سار	اخل�سّي	اإمام	االآبقني	بها				

						فاحلّر	م�ستعبد	والعبد	معبود
	ال	ت�ست	العبد	اإاّل	والع�سا	معه						

					اإّن	العبيد	الأجنا�س	مناكيد.	�س	128.
…																																										

	و:	واإّن	ذا	االأ�سود	املثقوب	م�سفره				
						تطيعه	ذي	الع�ساريط	الرعاديد.	

	جوعان	ياأكل	من	زادي	ومي�سكني						
					لكي	ُيقال	عظيم	القدر	مق�سود.	�س	138.	
اإّن		ه����ذا	احل�س����ور	الق����وّي	لالأم����راء	والق����ادة	ظّل	
يط����ارده	طيل����ة	حيات����ه،	ومل	متنح����ه	امل�سادف����ات	
فر�سة	واحدة	الأن	يكون	حاكمًا	مثل	هوؤالء	القادة،	
ومال����كًا	و�ساح����ب	�سط����وة	ونفوذ،	وحت����ى		بالط	
�سيف	الدولة،	البالط	الذي	قّرب	املتنبي،	واعتربه	
ال�ساع����ر	االأول	ب����ني	�سعرائه	مل	مينح����ه	فر�سة	الأن	
يكون	�ساح����ب	والية،	بل	وجد	فيه	اأع����داًء	ح�سادًا	
خافوا	من	مطاحم����ه	ال�سخ�سّية	املتوثبة	من	جهة،	
وم����ن	اأن	يزداد	�سيف	الدول����ة	يف	اإيثاره	عليهم	من	
جهة	اأخ����رى،	فاأوعزوا	�سدر	�سي����ف	الدولة	علي��ه.	

يقول	املتنبي	معاتبًا	�سيف	الدولة:	
اأزل	ح�ساد	احل�ساد	عنّي	بكبتهم														

			فاأنت	الذي	�سرّيتهم	يل	ح�سدا.	�س	145.
ومل	ي�ستط����ع	�سي����ف	الدولة	اأن	يزي����ل	ح�سد	ح�ساد	
املتنبي	وين�سف����ه	من	هوؤالء	احل�س����اد	الأنهم	كانوا	
جميعًا	من	اأ�سدقاء	�سيف	الدولة	واأقربائه.	عندها		
خ����رج	املتنبي	م����ن	حلب	متفجع����ًا	ب�سداق����ة	�سيف	
الدول����ة	الذي	كان	يعتربه	اأعظ����م	االأمراء	واأكرهم	
اأدب����ًا	وتذوق����ًا	لل�سع����ر،	واأ�سدهم	متر�س����ًا	باحلرب	
والفرو�سّية.	خ����رج	يائ�ًسا،ومليئًا	باحلب	والوفاء	

ل�سيف	الدولة،و	من�سدًا:
اإن	كان	�سّركم	ما	قال	حا�سدنا												

												فما	جلرح	اإذا	اأر�ساكم	اأمل.
لق����د	خ����رج	املتنب����ي	عل����ى	املجتم����ع	�ساه����رًا	�سيف	
املعرف����ة	والف�سائل	واالعتزاز	بالنف�����س،		متمردًا،	
و	راف�س����ًا	ل����كل	م����ا	�ساهده	م����ن	�س����وءات	ع�سره،	
و�سقط����ات	ول����وؤم	رج����ال	ه����ذا	الع�س����ر،	ومل	يك����ن	
خروجه	خروج	املتهورين،	بل	كان	خروج	االأدب����اء	
واملفكري����ن	املمتلئني	وعي����ًا	معرفي����ًا،	امل�ستوعبني	
لثقاف����ة	ع�سره����م	فك����رًا	واأدب����ًا	ولغة.	يق����ول	اأحمد	
بن	حمم����د	بن	اإبراهيم	ب����ن	اأبي	بكر)اب����ن	خلكان،	
ت	681ه�����/1282م(	ع����ن	املتنب����ي:	))… ا�ستغل	
بفن����ون	االأدب	ومه����ر	فيها،	وكان	م����ن	املكرين	يف	
نق����ل	اللغ����ة	واملطلعني	عل����ى	غريبه����ا	وحو�سيها،،	
وال	ُي�ساأل	عن	�س����يء	اإاّل	ا�ست�سهد	فيه	بكالم	العرب	
من	النظ����م	والنر،	حتى	قي����ل	اإّن	ال�سي����خ	اأبا	علي	
الفار�سي	�ساحب	االإي�ساح	والتكملة	قال	له	يومًا:	
ك����م	لنا	من	اجلموع	عل����ى	وزن	ِفعلى؟	فقال	املتنبي	
عل����ى	الف����ور:	حجل����ى	وظربى.	فق����ال	ال�سي����خ	اأبو	
عل����ي:	فطالعت	كتب	اللغة	ثالث	لي����ال	على	اأن	اأجد	

لهذي����ن	اجلمعني	ثالثًا		فلم	اأج����د.((.	غري	اأّن	تفّوق	
املتنبي،	وقدرات����ه	املعرفّية،	وميزاته	االأخالقّية	مل	
تك����ن	قادرة	على	اأن	ت�سمد	اأمام	اأّي	قائد،	مهما	كان	
مرموق����ًا	اأو	مغم����ورًا،	ومن	هنا	ن�ستطي����ع	اأن	نفهم	
غربة	املتنب����ي	الروحّية	واالإن�سانّي����ة،	وخيبته	من	

حّكام	ع�سره.	يقول	معرّبًا	عن	هذه	اخليبة:	
وال	اأعا�سر	من	اأمالكهم	اأحدًا													

				اإاّل	اأحّق	ب�سرب	الراأ�س	من	وثن.	�س	139.
ومل	تك����ن	خيبة	املتنبي	من	ح����ّكام	ع�سره	فح�سب،	

بل	كانت	خيب����ة	عام����ة	على	امل�ستوى	ال�سيا�س��������ي	
واالإن�س����اين	و	االجتماع����ي	،	وبالتايل	كانت	خيبة	
من	ع�سره	كله،	ومن	�سكان	هذا	الع�سر.	يقول:	

اأذم	اإىل	هذا	الزمان	اأهيله						
											فاأعلمهم	فدم	و	اأحزمهم	وغد

													واأكرمهم	كلب	واأب�سرهم	عٍم								
						واأ�سهدهم	فهد	واأ�سجعهم	قرد.	�س	140.
م����ن	خ����الل	جمال�����س	الدكت����ور	ال�سامرائ����ّي	واأبي	
الندى	مع	اأبي	الطيب	املتنبي،	ي�ستنفر	ال�سامرائّي	
ح�ّس������������ه	النق����دي	واجلم����ايل،	ويح����اور	املتنب����ي	
حم����اورة	املتذّوق	الأجم����ل	ما	يف	ال�سع����ر	العربّي،	
الع����ارف	لتاري����خ	ه����ذا	ال�سع����ر،	والأبع����د	جمالياته	
و�سقطات����ه	يف	اآن.	وم����ن	خ����الل	املح����اورة	تظه����ر	
روؤي����ة	ال�سامرائ����ّي	النقدّي����ة	م����ن	�سع����راء	العربّية	
املتميزي����ن:	اب����ن	الروم����ي،	اأبي	مت����ام،	البحتي.	
وعلى	الرغم	من	اإ�سارة	ال�سامرائّي	اإىل	عدم	ر�ساه	
عن	بروز	االأنا))الرنج�سّية((	عن����د	املتنبي،اإاّل	اأّنه	
يراه	ال�ساعر	االأهّم	م����ن	بني	اأعالم	ال�سعر	العربّي،	
ويرفع����ه	على	اأبي	متام	والبحتي	وابن	الرومي.	
يق����ول	ال�سامرائ����ّي	ل����راوي	�سع����ر	املتنب����ي	������	اأبي	
الن����دى	������:	))اأمل	تذكر	اأين	حدثتك	عن����ه	وقلت	فيما	
قل����ت	اأين	اأب����و	متام	والبحتي	واب����ن	الرومي	من	
اأب����ي	الطيب.	كان	لكل	من	هوؤالء	�سعر	كثري	ولكننا	
النع����رف	منه	اإاّل	القليل	جنتزئ	به	عن	كثريهم.	اأال	
ترى	ابن	الرومي	�ساحب	املطوالت	التي	نّيف	يف	
كث����ري	منها	على	الثالث	مئة	اأو	االأربع	مئة،	و	لكنها	
غث����اء	اأحوى.	ولي�س	لك	من	�سعره	اإاّل	رثاوؤه	لبنيه	
وقول����ه	يف	الب�سرة	واجتياح	ال����زجن	لها،	وكلمات	
اأخرى	�ساع����ت	يف	بحر	ديوانه	ال�سّخاب.		ولي�س	
اأب����و	مت����ام	وال	البح����تي	باأ�سع����د	ح����ااًل،	فاأن����ت	ال	
ت�ستظه����ر	من	كّل	منهم����ا	اإاّل	اأ�ستات����ًا	ي�سرية،	رّوج	
له����ا	اأهل	�سناعة	االأدب.	اأما	�سمعت	اأّن	اأبا	متام	يف	
))حما�سته((	اأ�سعر	منه	يف	�سعره؟	واإين	ليحزنني	
اأن	يبتئ�����س	منى	اأبو	الطيب	ال�ساع����ر	الكبري	الذي	
ن�سي	به	النا�����س	جمهرة	ال�سعراء	الفحول.((.	�س	

.19
غري	اأّن	تف�سي����ل	ال�سامرائّي	الأب����ي	الطيب	املتنبي	
عل����ى	غريه	م����ن	ال�سعراء	ال	يعني	اأّن����ه	معجب	بكل	
ف�ساءات����ه	ال�سعرّية	ومو�سوعاته����ا،	بل	هو	ي�سري	
اإىل	هذا	الكّم	الهائل	من	ق�سائد	املديح	التي	�سفحها	
اأم����ام	اأنا�����س	كثريين	ق����د	ال	ي�ستحقونه����ا.	فعندما	

ميدح	املتنبي	بدرًا	بن	عمار:	
لو	كان	علمك	بالله	مق�ّسمًا								

					يف	النا�س	ما	بعث	االإله	ر�سوال
							لو	كان	لفظك	فيهم	ما	اأنزل							

						الفرقان	والتوراة	واالإجنيال.	�س	17.
ف����اأّن	ال�سامرائّي	يق����ول	الأبي	الن����دى:	))وال	اأدري	
م����ا	ذا	يق����ول	�ساح����ب	جمل�سن����ا	�ساعرن����ا	الكب����ري،	
األي�����س	يف	قول����ه	من	االإغراق	واملبالغ����ة	التي	لي�س	
له����ا	اأن	تك����ون	من	دني����ا	الواقع؟	هو	اأّن����ه	�سيء	من	
الكف����ر	والتج����اوز	على	خل����ق	الله	للنا�����س.((.	�س	
17.	وكاأيّن	بال�سامرائ����ّي	يعات����ب	املتنبي:	يا	�سّيد	
ال�سع����راء،	املتع����ايل	املتف����ّوق	على	زمان����ه	ومكانه	

بق�سائده،	القائل:	
وما	الدهر	اإاّل	من	رواة	ق�سائدي				

	اإذا	قلت	�سعرًا	اأ�سبح	الدهر	من�سدا.	�س	167		
اأيها	املتفّوق	تفّوق	القدي�سني،	املتوّثب	اجلامح	
اأبدًا،	اأما	اأكان	من	ال�سرورّي	اأن	ت�سقط	كثريًا	
من	هوؤالء	املمدوحني	واأنت	املتفّوق	عليهم	اأدبًا	

و�سعرًا	ومعرفة،	واأنت	القائل:
	اأنا	الذي	نظر	االأعمى	اإىل	اأدبي						

								واأ�سمعت	كلماتي	من	به	�سمم.	�س	56.
األي�����س	جمحفًا	مبكانة	�ساعر	حمّل����ق	مثلك	اأن	يقف	

م�ستجديًا	اإمارة،	اأو	عطاًء	زائاًل؟.

◄◄



»واأراين،	وبي	من	اخلطب	ما	بي
اأمتلى	ما	نال	مني	نذير

قد	دعاين	من	العراق	كئيبا
�سيم	فيه	ذو	حكمة	وخبري
واأنا	من	اأنا	اأعاين	اغتابا

مل	اأجد	�ساحبي	وطال	�سرير
اأين	�سحب	واأخوة	وقريب
وبعيد	واحلال	اأمر	ع�سري

غاب	عني	وما	ا�ستقام	املجري
وكاأين	اأنا	الثقيل	االأجري«

حزنت	عليه.	لكني	قررت	للمرة	االأوىل	يف	
حيات����ي	اأن	اأكت����ب	عنه،	ال	الأرثي����ه،	اإطالقًا،	
واإن����ا	الأذّكر	النا�����س	به،	هذا	ال����ذي	ن�سيه	
االأه����ل	واجل����ريان	وطالب����ه	الكثريون	يف	
العراق.	والذي	عان����ى	من	عقوق	االآخرين	
طوي����اًل.	عان����ى	من	عقوقه����م	يف	وطنه،	بل	
ويف	جامعت����ه،	فهاج����ر	بحث����ًا	ع����ن	ه����واء	
احلرية	ون�سيم	التقدي����ر،	فغادر	من	�سجن	
مفت����وح	اإىل	�سج����ن	اآخ����ر	مفت����وح،	وت����رك	
عقوقًا	ليلتقي	بعقوق.	وهو	ي�سعر	بالظلم	
منذ	اأن	تخطوه	يف	البعثة	اإىل	اأوروبا	بعد	
تفوقه	يف	الدرا�سة	يف	دار	املعلمني	العليا،	
على	رغ����م	ما	ح�س����ل	له	م����ن	مكا�سب،	وما	

و�سل	اإليه	من	م�ستوى	اأدبي	رفيع.
ذات	م����رة	كان	يجل�����س	يف	مكتب����ي	يف	دار	
الكت����ب	والوثائق	امل�سري����ة،	ف�ساألته:	ملاذا	
ترك����ت	الع����راق	وكن����ت	ا�ست����اذًا	مرموق����ًا	
وكاتبًا	كبريًا	و�ساع����رًا؟	فاأخربين	اأنه	قرر	
الهج����رة	بعد	اأن	طل����ب	اإحالته	على	التقاعد	
الأن	عمي����د	كلي����ة	االآداب	ع����نّي	فّرا�س����ًا	عمل	
ارتباط«حل����زب	 ال�سامرائي«�ساب����ط	 م����ع	
م����ن	واجبات����ه	 الكلي����ة،	وكان	 البع����ث	يف	
الرقاب����ة	عل����ى	ملف����ات	االأ�سات����ذة،	فطل����ب	
ال�سامرائ����ي	من����ه	ذات	ي����وم	اأن	ي�س����ور	له	
ر�سال����ة	وكان	جه����از	الت�سوي����ر	بج����واره،	
فرف�س«الفرا�����س	ال�سابط«قائ����اًل	ل����ه:	هذا	
اجلهاز	خلدم����ة	املوظف����ني	ال	املتقاعدين«،	
عندئذ	قررُت	الهجرة	من	العراق«،	اأخربين	

ال�سامرائي.
يف	 مدع����وًا	 كن����ت	 ب����ريوت،	 يف	 عرفت����ه	
اآذار	مار�����س	1998	حل�س����ور	ن����دوة	حول	
م�س����روع	اليوني�سكو«كت����اب	يف	جريدة«،	
وللم�سادفة	التي	مل	اأكت�سفها	اإال	االآن	كانت	
الدع����وة	م����ن	ال�سدي����ق	ال�ساع����ر	العراقي	
املهاج����ر	اأي�سًا	�سوق����ي	عبداالأمري،	ويبدو	
اأن	حكام	الع����راق	متخ�س�سون	يف	تهجري	
مبدعي	هذا	البل����د	اخل�سيب،	ورمبا	اأكتب	
يومًا	عن	ا�سدقائي	من	املبدعني	املهاجرين	
العراقيني،	وهم	من	اأغنى	املبدعني	موهبة	

واأغزرهم	م�ساع����ر.	يف	هذه	الندوة	عرفت	
ابراهي����م	ال�سامرائ����ي	ال����ذي	كان	مدع����وًا	
اي�س����ًا	وج����اء	م����ن	عم����ان	يف	االردن	حيث	

يقيم.
يف	اإح����دى	جل�س����ات	الن����دوة	�س����رع	�سيخ	
اأ�سيب	ال�سعر	�سغ����ري	اجل�سم	يف	احلديث	
ب�س����وت	�سعي����ف	ويف	توا�س����ع	ج����م،	عن	
ال����تاث	واللغ����ة	العربي����ة،	وانتق����د	اإقحام	
تعبريات	اأجنبي����ة	عليها	يف	كتابات	بع�س	
الكّت����اب	الع����رب،	واأ�س����ار	اىل	ظه����ور	لغ����ة	
عربي����ة	جدي����دة	طال����ب	لها	مبعج����م	جديد،	
واعجبتن����ي	مالحظته	باأن	بع�س	ال�سعراء	
يكتبون	ال�سع����ر	بلغة	ال�سحاف����ة	واأخذين	
ما	ظه����ر	منه	من	علم	وط����الوة	يف	ا�سلوب	
وذك����ر	 ال�س����رح	 يف	 و�سهول����ة	 احلدي����ث	
االأمثلة.	ويف	نهاي����ة	حديثه	�ساألته:	ملاذا	ال	
ين�سر	مثل	م����ا	قاله	على	النا�س	لي�ستفيدوا	
من����ه،	خ�سو�س����ًا	انن����ا	نع����اين	حمن����ة	يف	
ا�ستخدامنا	للغة	العربية؟	ففاجاأين	بقوله	
اإن	لدي����ه	كتابًا	كام����اًل	ال	يجد	م����ن	ين�سره.	
فتعجب����ت!	مث����ل	ه����ذا	العاّلم����ة	العرب����ي	ال	
يج����د	نا�س����رًا	لكتابه!	واأعرب����ت	على	الفور	
لطباعت����ه	يف«�سن����دوق	 ا�ستع����دادي	 ع����ن	
مدي����رًا	 كن����ت	 فلق����د	 الثقافي����ة«،	 التنمي����ة	
له����ذا	ال�سن����دوق،	يف	ذلك	الوق����ت.	فرحب	
احل�س����ور	بذل����ك،	وطلب����ت	ن�سخ����ة	من����ه،	
وبالفعل	�سلمن����ي	ن�سخة	من	كتابه«اأ�ستات	
يف	االأدب	واللغة«عدُت	بها	اإىل	القاهرة.

بنف�س����ي	يف«م�س����رية	 اأ�س����ارك	 اأن	 وك����دت	
العقوق«الت����ي	تعّر�س	له����ا	العزيز	الغايل،	
فلق����د	�سلم����ُت	الن�سخ����ة	اىل	اأح����د	معاويّن	
م�ساغ����ل	 واأن�ستن����ي	 طباعته����ا،	 وكلفت����ه	
احلي����اة	متابعت����ه،	حتى	ترك����ت	ال�سندوق	

اىل	دار	الكتب	امل�سرية.
ال�سامرائ����ي	ر�سال����ة	 الدكت����ور	 اأر�س����ل	يل	
-	يف	الواق����ع	اأك����ر	من	ر�سال����ة	-	يذّكرين	
بالكتاب،	ويف	اأح����دى	ر�سائله	بتاريخ	29	
متوز	يولي����و	1999،	كتب:«واأعود	اليوم	
اأ�ساأل:	هل	اأجنز	الطبع؟	هل	يف	طريقه	اإىل	
ذل����ك؟	هل	ُعدل	عن	الطب����ع؟	اأرجو	اإخباري	
االردن	 يف	 القاب����ع	 املتع����ب	 اأخ����وك	 اأن����ا	
ولي�����س	يل	اأي	عم����ل.	ول����وال	بع�����س	�سيء	
ادخرت����ه	حلل	ب����ي	االأمر	اخلط����ري«،	�ساألت	
ع����ن	الكت����اب	اإدارة	ال�سن����دوق	غ����ري	مرة،	
واأخ����ريًا	عرفت	اأنه����م	�سّيعوه،	خجلُت	من	
نف�س����ي	اأم����ام	الدكت����ور	ال�سامرائي.	ولوال	
اأنني	�سورت	ن�سخة	م����ن	الكتاب	كعادتي،	
فرمب����ا	انتهت	عن����د	هذا	احل����د	عالقتي	به.	
لكنن����ي	اقتح����ت	عليه	اأن	اأطبع����ه	من	هذه	

الن�سخ����ة	يف	مطبعة	دار	الكت����ب	امل�سرية،	
ووعدته	اأن	اأك����ون	م�سوؤواًل	�سخ�سيًا	عنه،	

فوافق	م�سكورًا.
كان	الدكت����ور	ابراهي����م	ال�سامرائ����ي	ياأتي	
اإىل	القاه����رة	يف	ني�سان	ابريل	من	كل	عام	
يف	موؤمت����ر	جممع	اللغة	العربية،	فلقد	كان	
ع�س����وًا	به،	مثلم����ا	كان	ع�سوًا	يف	جممعي	
اللغة	العربية	يف	دم�سق	وعمان،	واملجمع	
اللغوي����ة	 واجلمعي����ة	 الهن����دي	 العلم����ي	
الفرن�سي����ة.	وكان	ي�سطحب	دائمًا	ال�سيدة	
حرم����ه،	فلق����د	كان����ت	معينته	عل����ى	احلياة	
يف	عم����ره،	وكان	يتوكاأ	عليه����ا.	ويف	هذه	
املنا�سب����ة	كن����ت	حري�س����ًا	عل����ى	اأن	التقيه.	
اأي	اأنن����ي	كن����ت	اأراه	لب�سعة	اأيام	كل	�سنة.	
وم����ع	ذلك	كن����ت	فرح����ًا	ب����ه،	م�ستفي����دًا	من	
علم����ه،	معجب����ًا	ومق����درًا	توا�سع����ه	وعف����ة	
خلقه.	ون�ساأت	بينن����ا	�سداقة	حميمة	اأعتز	
بها	عل����ى	رغ����م	ف����ارق	ال�سن	الكب����ري،	مات	
ع����ن	الواحد	والثمان����ني	عام����ًا.	كان	يوؤمن	
باملثل	ال�سائر«امل����رء	قوي	باأخيه«،	وكثريًا	
م����ا	كرره	يف	كتب����ه،	ور�سائله.	ويف	ر�سالة	

ل����ه	قال	يل:«ف����اإن	كان	الأخ����ي	يف	ا�سمه	اأنه	
ال�سمري	الغريب	فاإين	الأراه	اأخي،	واإخائي	
له	يقوى	على	ما	ندع����وه	يف	لغة	ال�سحف	

ال�سقيق	كذبًا...«.
يب����دو	اأن	الدكت����ور	ال�سامرائ����ي	ا�ستب�س����ر	
الكت����ب	 دار	 يف	 كتاب����ه	 بطباع����ة	 خ����ريًا	
امل�سرية،	فاأر�سل	يل	ر�سالة	يف	23	ني�سان	
2000	يخ����ربين	فيه����ا«واإين	الأخ�����س	دار	
الكت����ب	بكتابي	الذي	وجدن����اه	ثان�ية.	واإن	
كنُت	اأخ�س	هذه	املوؤ�س�سة	العريقة	بكتابي	
االآخر«من	اخلزانة	اليمني����ة«،	فاإن��ي	اأعل��م	
اأن	م�س����ر	حر�سه����ا	الله	يف	طليع����ة	العرب	

التي	يهمها	اأمر	الثقافة«.
وعل����ى	رغم	حبه	مل�س����ر،	اإال	اأنه	كان	يعاين	
فيه����ا	كلما	دخله����ا،	الأنه	يحمل	ج����واَز	�سفر	
عراقي����ًا.	فالعراق����ي	م�س����تاب	في����ه	يف	كل	
مط����ارات	الع����امل	ولي�����س	يف	م�س����ر	فقط،	
واجلمي����ع	يعل����م	َم����ن	�ساح����ب	الف�سل	يف	
ه����ذا.	وم����ن	اأ�س����ف	اأن	كث����ريًا	م����ن	�سباط	
ال	 الع����امل	 مط����ارات	 ك������ل	 اجل����وازات	يف	
يتعاط����ون	االأدب،	وال	يقراأون	ال�سعر،	وال	
يعرف����ون	ابراهيم	ال�سامرائي	اأو	�سيئًا	من	
عطائ����ه	الكب����ري	يف	االدب	واللغة	العربية،	
ومل	يطالع����وا	عنوانًا	واح����دًا	من	عناوين	

كتب����ه	التي	بلغ����ت	42	كتاب����ًا	وموؤلفًا	و30	
كتاب����ًا	حمققًا	و4	كتب	متجم����ة،	فلقد	كان	
الراح����ل	العزي����ز	م����ن	اأغ����زر	الكت����اب،	غري	
ح����واىل	12	كتابًا	مل	تطب����ع	قبل	اأن	توافيه	
املنية،	واأرجو	اأن	جتد	طريقها	اىل	الطبع،	

ا�ستكمااًل	لال�ستفادة	منه	وتكرميًا	له.
قبل	اأن	يبع����ث	بر�سالته	ال�سابقة	باأيام	كان	
معي	يف	القاهرة،	فحدثني	عن	هذا	العنت	
الدوري	يف	مطار	القاهرة،	وفاجاأين	باأنه	
األهمه	ق�سيدة	�سلمها	يل،	بل	طلب	ن�سرها!	
ون�سرتها	له	يف	جريدة«االهرام«القاهرية	
بف�س����ل	تفهم	وتقدير	اأخي	العزيز	الدكتور	
عبدالعزي����ز	�س����رف	امل�س����رف	عل����ى	�سفحة	

االأدب.
عانى	الدكت����ور	ابراهيم	ال�سامرائي	رحمه	
الله	كثريًا	يف	�سنواته	االخرية،	يف	اأحدى	
ر�سائله	يل	قال:«فكيف	اأعمل	اأنا	يف	عمان،	
واالإقامة	ال�سنوية	ال	اأح�سل	عليها	اإال	ب�سق	
االأنف�����س،	واأنا	ال	اأعم����ل	وال	اأتقا�سى	راتبًا	
من	االردن،	واأنفق	على	نف�سي	مما	ادخرته	
	م����ن	الكتابة	وهو	ي�سري	يف	 وم����ا	ياأتي	اإيلَّ

بلد	غال	ال	ينظر	اإال	اإىل	الدينار«.
ظل	ال�سامرائي	يعاين،	حتى	تعجل«نهاية	
الرحي����ل«.	يف	ر�سالت����ه	يل	املوؤرخ����ة	يف	8	
حزي����ران	يونيو	2000	قبل	حواىل	ع�سرة	
اأ�سهر	فقط،	فجعني	بكتابته:«اأتدري	اأخي	
اأنن����ي	يف	كل	ع����ام	اأح�س����ل	عل����ى	االإقام����ة	
ال�سنوي����ة	ب�س����ق	االأنف�����س،	فمت����ى	ت�ستق����ر	
احل����ال	واأذهب	اإىل	بغداد؟	م����ا	اأراين	اأرى	
ذلك،	الأين	اأنظ����ر	اإىل	نهاية	الرحيل،	غريبًا	

منبوذًا«.
هذه	نبوءة	�سفافة	�سادقة	حتققت.

ابراهي����م	 العالم����ة	 رحل����ة	 وانته����ت	 	...
ال�سامرائ����ي	غريبًا،	ومل	يذه����ب	اإىل	بغداد	
حيًا،	وال	اأعلم	ما	اإذا	كان	ا�ستطاع	الو�سول	

اإليها	ميتًا!!	رحمه	الله	رحمة	وا�سعة.
*  كاتب م�سري
- ن�سر يف االهرام

س����م����ي����ر غ������ري������ب *

ليس رثاء لمن رحل غريبًا: 
العاّلمة العراقي إبراهيم السامرائي

رميت الصحيفة من يدي فور قراءيت عنوان الخرب الكئيب 

الرهيب«وفاة الدكتور إبراهيم السامرايئ«.

ارتج عيّل األمر، إذ مىض بالكاد اس��بوعان عىل رس��الته 

األخرية الحانية«فتحيتي إليك، وكم أسفت أين مل أرك 

غري مرة فكان��ت كتحية العجالن، وخفقة الوس��نان كام 

قيل«، وأه��داين قصيدة للمرة الثاني��ة منذ عرفته، قال 

فيها:


