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امل�شت�شرقني يف ختام  كبار  قال احد 
بحث له عن حجة اال�شالم )الغزايل( 
احلديث  الينتهي  رجل  الغزايل  )اأن 
عنه(. وما قاله هذا امل�شت�شرق ي�شح 
يت�شدى  ب��اح��ث  ك���ل  م���ن  ����ش���دوره 
الر�شايف(.  )م��ع��روف  عن  للحديث 
الرجل الذي غلبت عليه �شفة ال�شاعر 
ارتقى  – ال��ذي  ال�شعر  ان  ح��ني  يف 

من  االف����ذاذ  م�شاف  اىل  ب��ه 
����ش���ع���راء ال����ع����رب يف 

واحلديث  ال��ق��دمي 
اقل  من  – يعترب 

ادوات����������ه. ذل���ك 
الر�شايف  )ان 
ميكن ان ي�شلك 
يف عداد الكبار 
)النحاة(  م���ن 

وامل����ح����دث����ني( 
وم���������ن اف���������ذاذ 

ال��ب��اح��ث��ني يف 
يخ  ر لتا ا

كونه  ع��ن  ف�شال  وال����راث،  وال��ل��غ��ة 
يف  امل�شتنريين  ال��ت��ح��رر  دع���اة  م��ن 
اذاذ  وم���ن  واالج��ت��م��اع،  ال�شيا�شة 
�شرح  ب���ن���وا  ال���ذي���ن  ال��ع�����ش��ام��ي��ني 
ول�شت  ح��ج��ر،  بعد  ح��ج��را  حياتهم 
اريد االفا�شة يف هذا املو�شوع الذي 
الفكر  رج���ال  م��ن  املن�شفون  يعرفه 
يف  الر�شايف  جهود  واك��ب��وا  الذين 
ال�شعر واالدب وال�شيا�شة والتاليف. 
جوانب  الي��ع��رف��ون  م��ن  والن 
ه����ذا ال���رج���ل ب�����ش��ب��ب ع��دم 
ب�شبب  او  ل��ه.  معا�شرتهم 
فر�ض  ال����ذي  )ال��ت��ع��ت��ي��م( 
طويلة  ف���رات  يف  ح��ول��ه 
الذي �شبق  العهد  ايام  من 
ث��������ورة مت������وز مل���واق���ف���ه 
ال�شيا�شة  ���ش��د  اجل��ري��ئ��ة 
تنتهج  التي  اال�شتعمارية 
يومذاك حيال م�شالح البالد 

والعباد. 
دائ���رة  اح�شنت  ول��ق��د 
ال�����������ش�����وؤون 

الثقافة  وزارة  يف  العامة  الثقافية 
واالعالم يف جعل الر�شايف من بني 
ينبغي  الذين  وال�شعر  الفكر  اع��الم 
على جيلنا املعا�شر واالجيال التالية 
ل���ه ان ي��ت��ع��رف��وا ع��ل��ى ج���وان���ب من 
من  مفيد  ه��و  مم��ا  ومن���اذج  حياتهم 
اح�شنت  ان  لها  �شبق  كما  اث��اره��م. 
هذا  دي��وان  من  ن�شخة  اوث��ق  بطبع 
قدرت  كانها  مرتني،  الكبري  ال�شاعر 
ان ان��ق��ط��اع ذري����ة ه���ذا ال���رج���ل قد 
حتول  التي  امل��وان��ع  ب��ني  م��ن  يكون 
ا�شواق  كلما خلت  اع��ادة طبعه  دون 
الكتب منه وازدادت حاجة املتادبني 
اختيار  اح�شنت  كما  اليه.  واالدب��اء 
الر�شودي(  احلميد  )ع��ب��د  اال���ش��ت��اذ 
الر�شايف  عن  الدرا�شة  هذه  لو�شع 
امل�شتكمل  الباحث  ه��ذا  ف��ان  واث��اره 
وال��داب  والتنقيب  البحث  الدوات 
ال�����ذي الت�����ش��رف��ه ل��ل�����ش��وارف عن 
من  متابعته  ل��زوم  ي��رى  م��ا  متابعة 
تتطلبها  ال��ت��ي  واال����ش���رار  االخ��ب��ار 
جهوده  ن��ذر  التي  ال��درا���ش��ة  طبيعة 
النا�شع ما  البيان  له من  لها. والذي 
ي�شتطيع به ان يجلو ما يريد عر�شه 
وا�شراق.  و���ش��وع  بكل  االراء  م��ن 
ولكم ك��ان ب��ودي ل��و ك��ان امل��ج��ال قد 
يف،  بقي  مما  املزيد  لكتابة  انف�شح 
جعبة الر�شودي، من معلومات نافعة 
قراأته  م��ا  ف��ان  الر�شايف  ع��ن  ماتعة 
لديه  ب��ان  يوحي  الدرا�شة  ه��ذه  من 
الدائرة  الن  يدونه،  مل  مما  الكثري 
الدرا�شة  هذه  ن�شر  عن  امل�شوؤولة 
وامثالها ال ت�شتطيع اخلروج من 
لها  املتوفرة  االمكانيات  دائ��رة 
والنها التريد ان حترم االجيال 
م���ن ال���وق���وف ع��ل��ى درا����ش���ات 
بغري  بالتعريف  تتكفل  اخ��رى 
الر�شايف ممن اليقل دورهم عن 
دوره يف اثراء الراث العراقي 
يف خمتلف املجاالت ، واذا كنت 
الدائرة  عن  بالنيابة  تطوعت  قد 
املجال  املذكورة يف تربير �شيق 
الدرا�شة  هذه  جعل  يف  املف�شوح 
ارح����ب واو����ش���ع مم��ا ظ��ه��رت به 
فانني ال اتطوع بالدفاع عنها يف 
م�شالة الفراغات احلا�شلة بني 
م���واد ه��ذه ال��درا���ش��ة بحيث 
املو�شوعات  بع�ض  ب���دت 
ناق�شة )ومتداخلة( االمر 
االلتفات  ن���رج���و  ال�����ذي 
ال���ي���ه واحل��ي��ل��ول��ة دون 
�شي�شدر  ف��ي��م��ا  ت���ك���رره 
او  مماثلة  درا���ش��ات  م��ن 
ال���ظ���روف  ���ش��م��ح��ت  اذا 
من  ثانية  طبعة  ب�����ش��دور 
ه��ذه ال��درا���ش��ة ال��ت��ي حاول 
– يف  يق�شر  – ومل  امل��وؤل��ف 
م�شتقال  ك��ت��اب��ا  »ت���ك���ون  ان 
�شواه،  ع��ن  م�شتغنيا  بنف�شه 
ما  ان  اق�����ول  ان  وا���ش��ت��ط��ي��ع 
الدرا�شة  ه��ذه  من  ان��ا  ا�شتفدته 

مل  الذين  ابناوؤنا  ا�شعافه  �شي�شتفيد 
على  يقفوا  ومل  الر�شايف  يعا�شروا 
الدرا�شة مثل  اثاره ولو حتقق لهذه 
من  الكثري  ال�شتحقت  النتائج  ه��ذه 
جديرة  تكون  ان  ج��رم  فال  التقدير. 
باكرث من ذلك النها حققت ما هو اكرث 
فائدة مما حققته، خا�شة يف دح�ض 
ب��ه خ�شو�شه  ه��اج��م��ه  ال��ك��ث��ري مم��ا 
العهود  خم��ت��ل��ف  ع���ن  امل�����ش��خ��رون 
موقف  يف  ال��ر���ش��ايف  وق���ف  ال��ت��ي 
امل���ن���اوئ ل��ه��ا. ب��احل��ق��ائ��ق واالرق����ام 
يتعلق  فيما  النقا�ض  تقبل  ال  ال��ت��ي 
بني  اث��ريت  التي  الباطلة  بال�شجة 
و)احل�شيني(  )الت�شا�شيبي(  اعوان 
الر�شايف  ك���ان  ح��ي��ث  فل�شطني  يف 
بحكم  االول��ني  على  املح�شوبني  من 
ا�شاب  قد  خ�شومهم  الد  وان  عمله. 
الر�شايف مبا اغاظه فلبى اول دعوة 
اىل  لينتقل  وط��ن��ه  اىل  ب��ال��ع��ودة  ل��ه 
�شاحة كفاح ا�شد يف �شبيل االهداف 
اح�شن  مم��ا  واالجتماعية  الوطنية 

اال�شتاذ الر�شودي عر�شه. 
ولقد عنت يل بع�ض املالحظات التي 
ال اح�شب ان املوؤلف الفا�شل ي�شتكرث 
خدمة  عليه  ال��ب��اح��ث  الن  اي���راده���ا 
الباحثني  ه��دف  هي  التي  احلقيقة. 

املو�شوعيني. 
الر�شايف  ان  )الر�شودي(  ذكر  فلقد 
»حني عزم ان يهجر العراق اىل غري 
املعارف.  وزارة  تع�شف  بعد  رجعة، 
معه يف عدم اعطائه �شلفة عن رواتب 
ا�شتاذا  ك��ان  ي��وم  املدر�شية  العطلة 
 – املعلمني  دار  يف  ال��ع��رب��ي  ل���الدب 
– وهو   1923 ع��ام  يف  ذاك  وك���ان 

يقول... 
قد كان يل وطن ابكي لنكبته 

واليوم ال وطن عندي وال �شكن 
وال ارى يف بالدي كنت ا�شكنها 

اإال حثالة نا�ض قاءها الزمن 
والذي اعرفه ان اول من روى هذين 
ابان  مبارك(  زكي  )الدكتور  البيتني 
زيارته له يف داره بالفلوجة وكتابته 
مقالة م�شتفي�شة عن هذه الزيارة يف 
كتابة، من وحي بغداد، وكان ذلك عام 
1939 والدليل على ذلك ان الر�شايف 
يف  البيتني  ه��ذي��ن  نظم  ق��د  ك��ان  ل��و 
1923 ل�شجلها يف ديوانه الذي طبع 
عام 1930 – 1931 وال يوؤيد وجهة 
البيتني  هذين  ك��ون  الر�شودي  نظر 
من   )419 �ض   »5« )ج  يف  ن�شرا  قد 
دي����وان ال��ر���ش��ايف ال���ذي ���ش��در عن 

وزارة االعالم موؤخرًا. 
اليجد  البيتني  ه��ذي��ن  يف  وامل��ت��ام��ل 
التي  التعبري  ودق���ة  اجل��زال��ة  فيها 
الر�شايف  ا�شاليب  اظهر  م��ن  كانت 
حني  ك��ان  ان��ه  ول��و  الع�شرينات،  يف 
يتمكن  ال��ك��الم  يف  اجل���ودة  يتوخى 
الق�شائد  بع�ض  يف  ظهر  كما  منها 

التي اتفقت له بعد االربعينيات. 
تعر�ض  الر�شودي  ان  الحظت  وق��د 
اىل الدكتور )ابراهيم الكيالين( يف 
)الر�شايف(  عن  ا�شدره  الذي  اثاره 
لدى  الربح  )�شعر  على  فيه  وتهجم 
هذا  ا�شم  يذكر  ان  دون  ال��ر���ش��ايف( 
الرجل يف املنت بل ذكره يف املراجع، 
يف حني كان يجب افراد بحث كامل 
للرد على هذا الرجل يف ف�شل خا�ض 
ي��ك��ون من  ان  ال�����ش��روري  م��ن  لي�ض 
البا�ض  ب��ل  ال��درا���ش��ة،  ه��ذه  ف�شول 
على  ال���رد  الن  م�شتقال  ظ��ه��وره  يف 
مزاعم )الكيالين( من اول متطلبات 
االنت�شاف للر�شايف. )و)الر�شودي( 
للكتاب  ���ش��واه حل��ي��ازت��ه  م��ن  اق����در 
الر�شايف  م��دائ��ح  ان  ي��ع��رف  ولكنه 
رجاالت  لبع�ض  وتابينه  ال�شدقائه 
ال��ع��راق م��ن ام��ث��ال )ال�����ش��ع��دون( و 
)حممود �شكري االلو�شي( و)فخري 
الباعث  ي��ك��ن  مل  وغ���ريه���م  ج��م��ي��ل( 
هذا  ت��وه��م  ك��م��ا  اال���ش��ت��ج��داء  عليها 
ال���رج���ل الن م���ن م��دح��ه��م ورث���اه���م 
ق�شائده  والن  ا�شدقائه  م��ن  ك��ان��وا 
»التعري�شات«  م���ن  ت��خ��ل  مل  ه���ذه 

التي كانت  و«ال��رم��وز« واالر���ش��ادات 
غا�شبا  كان  ال��ذي  في�شل  امللك  تغيظ 
الر�شودي  عليه يومذاك. وقد اح�شن 
امللك  ان  ق��ال  حني  ذل��ك  اىل  باال�شارة 
في�شل حني وجد ان ق�شيدة الر�شايف 
ي�شكو  »ال�شعدون«  اىل  وجهها  التي 
تناقلتها  قد  االقت�شادي  و�شعه  فيها 
ف�شارع  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����ش��ح��ف  اك����رث 
اال�شتاذ  اىل  االيعاز  اىل  في�شل  امللك 
�شاطع احل�شري امل�شوؤول الكبري يف 
الر�شايف اىل  وزارة املعارف باعادة 

الوظيفة.! 
اىل  الر�شودي  اال�شتاذ  تطرق  ولقد 
ع�شوية الر�شايف يف جمل�ض النواب 
لعدة دورات ا�شتطاع ان يح�شي منها 
ولكن  كاملة،  دورات  حقا  هي  اربعا. 
)نائبا(  ���ش��ريورت��ه  ب��ع��د  ال��ر���ش��ايف 
الثالثة(  االن��ت��خ��اب��ي��ة  )ال������دورة  يف 
العراقية  املعاهدة  فيها  عار�ض  التي 
املوظفني  وف�شل   ، الربيطانية   –
امل�شهور  »الذبل«  يقاتلون  املعار�شني 

املوظفني  �شغار  رواتب  وتخفي�ض 
املطبوعات(  ق��ان��ون  )الئ��ح��ة 

ال�شلطات  غ�����ش��ب  ج���ج  ق���د 
قلما  ج���دي���د  م����ن  ����ش���ده 
�شوكت(  )ت��اج��ي  اج���رى 
انتخابات الدورة الثامنة 
»ال���ر����ش���ايف«  ي���خ���رج  مل 
)حكمت  فا�شتقال  نائبا 
عن  النيابة  من  �شليمان( 

الر�شايف  وج����اء  ب��غ��داد 
خلفا له، ومل ت�شتكرث على 

الوقفة  هذه  �شليمان  حكمة 
حيال ا�شتاذه!. 

ا�شار  ول��ق��د 

بع�ض  حذفت  الرقابة  ان  اىل  املوؤلف 
ف�����ش��ول م���ن ك��ت��اب ال���ر����ش���ايف )مع 
ت�شمن  ال��ذي  �شجنه(  يف  العالء  ابي 
وقد  ح�شني  طه  الدكتور  على  ردوده 
كان  وك��م  الف�شول  ه��ذه  ا�شماء  ذك��ر 
جميال بالر�شودي لو ا�شار اىل م�شري 
عليها  العثور  وامكان  الف�شول   هذه 
واعادة طبع الكتاب كامال النه – فيما 
اعتقد من اح�شن ما كتبه الر�شايف عن 
ا�شتاذه ورفيق حياته الدائم »املعري« 
وال ا�شتبعد ان يكون الر�شودي على 
»الذخائر  ب��ني  م��ن  ان��ه��ا  او  ب��ه��ا  ع��ل��م 
تلميذ  ي��ج��د  مل  ال���ت���ي  ال��ر���ش��اف��ي��ة« 
علي(  )م�شطفى  املرحوم  الر�شايف 
باالحتفاظ  »ال��ر���ش��ودي«  م��ن  اج���در 
اخ��راج��ه��ا مب��ا هو  وال��ع��م��ل على  بها 
فاعل  ولعله  ودق��ة.  داب  من  معروف 

ذلك وب�شكل مفاجئ، وبوقت قريب. 
الكتاب  ه��ذا  عن  احلديث  ف��ان  وبعد، 
قابل لالفا�شة مما اليت�شع له املجال، 
للقراء، وجتدد  نعتذر  ان  اقل من  فال 
ل��ل��م��وؤل��ف ال���ر����ش���ودي 
التي  ول����ل����وزارة 
ن���������ش����رت ه����ذا 
ال�شكر  الكتاب 
وال����ت����ق����دي����ر 
وطلب املزيد. 

جريدة 
الجمهورية 
7/ ت1/ 
1988

الرصافي
تاليف: عبد الحميد الرشودي  حياته – اثاره – شعره
اربعة عرض وتعليق عبد القادر البراك م��ن  اك��رث  قبل  ال��ي��ون��ان  حكماء  �شيخ  �شقراط  ق��ال 

وع�شرين قرنا "اعرف نف�شك" وذلك اعتقادا منه ان معرفة 
رم��وزه  وح��ل  ال��ع��امل  معرفة  مفتاح  ه��ي  نف�شه  االن�����ش��ان 
يعرف  ان  ا�شتطاع  الب�شر  احدا من  اظن  القارة، وما  وفك 
ما  كمنه  ي��درك  ان  املخلوق  لهذا  فاين  معرفتها  حق  نف�شه 
قد  انهم  اال  اراهم  وما  معرفته؟!  واحلكماء  الفال�شفة  اعبا 
حاموا ومل يردوا ، اما وقد جوبهت بهذا ال�شوؤال املعيبي 
والذي كنت اح�شاه واحتاماه حينا فال معدى يل ان اقول 
الكرخ  حم��ال  من  عطا  جامع  حملة  يف  بغداد  يف  ول��دت   :
احل��ال.. وكان من جاري  متو�شطة  عائلة  �شنة 1929 يف 
عادة البغداديني ان يدفعوا ب�شبيانهم اىل الكتاتيب فكان 
وكانت  �شندل  ال�شيخ  جامع  بكتاب  احلق  ان  ن�شيبي  من 
�شنتني  الكتاب  هذا  يف  �شلفت  ان  وبعد  منه.  قريبة  دارن��ا 
يف  الفي�شلية  باملدر�شة  الحلق  دخلته  مثلما  منه  خرجت 
���ش��وق اجل��دي��د. وب��ع��د اك��م��ايل م��راح��ل ال��درا���ش��ة الثالث 
وملا   .1953 �شنة  فيها  فتخرجت  احلقوق  بكلية  التحقت 
كانت رغبتي متجهة نحو درا�شة اللغة العربية وادابها فقد 
ق�شم  اىل  فانت�شبت  الكلية اجلامعة  افتتاح  فر�شة  انتهزت 

االداب فيها وح�شلت على بكالوريو�ض اداب. 
كونه  – رغم  الله  الر�شودي( رحمه  الله  )عبد  والدي  كان 
وكانت  العربية  بالعلوم  ومعرفة  فقه  �شاحب   – كا�شبا 
واحلديث  والتف�شري  الفقه  بكتب  تزدحم  كتب  خزانة  له 
)اجل���ادة(  كتب  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��ب��الغ��ة  ال�شرف  والنحو 
ال���درو����ض اال�شافية  ب�����ش��يء م��ن  ف��اخ��ذين م��ن��ذ احل��داث��ة 
فحبب ايل ا�شتظهار بع�ض املتون يف التوحيد واال�شول 
ذلك  على  ي�شجعني  وكان  والنحو  والعرو�ض  واملواريث 
االراجيز  م��ن  ط��رف��ا  ا���ش��دو  ان  االي���ام  مب���رور  فا�شتطعت 
– ان  اقول  – واحلق  مالك ولكن  ابن  الفية  وبخا�شة 
حفظي كان على �شبيل التلقني والتحفني ال الفهم 
االدراك، وان هذه املحفوظات وان مل جتدين 
نفعا يف حينها اال انها وبعد ان تقدمت بي 
اخذت  الدرا�شة  �شلم  يف  وارتقيت  ال�شن 
غوام�شها  وتنجلي  معانيها  يل  تنك�شف 
فكانت يل خري عون فيما ا�شتقبلت من 

درو�ض احلقوق واالداب. 
يف  ال��ع��ام��ة  املكتبة  على  اقبلت  لقد 
ال�شادي  الطائر  اقبال  املعظم  ب��اب 
نهال  منها  ف�شربت  امل��اء  غدير  على 
وه����ال وف��ي��ه��ا ت��ع��رف��ت ع��ل��ى كتب 
مهجرين  من  العربي  االدب  نوابغ 
وعراقيني  وم�����ش��ري��ني  و���ش��ام��ي��ني 
ونعيمة، وعمر   ، امثال جربان  من 
ف����اخ����وري، وم������ارون ع��ب��ود وطه 
ح�����ش��ني، وزك���ي م��ب��ارك، وال��زي��ات، 
وع���ب���د ال���وه���اب ع�����زام وال���زه���اوي 
واحمد  وح��اف��ظ  و�شوقي  وال��ر���ش��ايف 

حمرم وغريهم من جيل الرواد. 
وبعد ذلك طال تردادي على �شوق الوراقني 
)ال�شراي( وكان – يومئذ – عامرا باملكتبات 
ت�شاعف  وم��ا  يروقني  ما  الكتب  من  فاختار 

دريهماتي على نقد ثمنه. 
مناديا  ترى  ان  ال�شوق  هذه  يف  ماألوفا  كان  وقد 
او  احلاجات  ذوي  بع�ض  جلبها  بيده  كتبا  يحمل 
الكتب اخلا�شة  املتوفني من ا�شحاب خزائن  كتب 
املكتبات  بها على ا�شحاب  فريفع عقريته ويطوف 
على �شبيل املزايدة فر�شو يف خامتة املطاف على 
تباع  كانت  الغالب  ال�شميمة االخرية ويف  �شاحب 

بيع البحري ال�شام بيع وكمن وبثمن بخ�ض! 
هكذا �شهدنا �شوق ال�شراي قبل اربعني �شنة لقد كان 
الراأي نرى  مهرجانا ادبيا ي�شطرب باملثقفني وذوي 
فيه االديب واملتاأدب والقا�شي واملحامي وال�شحايف 
وكان بع�شهم يتخذ له جمل�شا يف هذه املكتبات. واليوم 
اىل  اك��رثه��ا  حت��ول  وق��د  حوانيته  وراأي����ت  غ�شبته  كلما 
حمالت لبيع االحذية واحلقائب والكبة واللنب واملرطبات 

تكاد تذهب نف�شي ح�شرات على تلك االيام اخلوايل فاين 
هو اليوم مما كان عليه قبل. 

�شحيفة  ن�شدر   )1945( �شنة  ال��ك��رخ  متو�شطة  يف  كنا 
جدارية وقد كتبت فيها ذات يوم مو�شوعا عنوانه "فل�شلفة 
الزهاوي االدبية" وكانت دار املعلمني تبعث بطالب ال�شف 
اولئك  بني  وك��ان  التطبيق  لغر�ض  امل��دار���ض  اىل  املنتهي 
الكيا�شة  جانب  على  الق�شمات  دقيق  نحيف  �شاب  الطالب 
والرقة كان مي�شي الفر�شة بني الطالب في�شاأل هذا متلطفا 
 – �شفنا  يوم  ذات  ال�شاب  هذا  دخل  مر�شدا.  ذاك  ويجيب 
الثاين ج – وي�شاأل من فالن؟ وذكر ا�شمي فنه�شت مبهوتا 
فقال يل: لقد قراأت ما كتبته عن الزهاوي واعجبني فاأمل 
ي�شجعني  ان  اراد  امن��ا  الرجل  ان  ري��ب  وال   . ت�شتمر  ان 

وين�شطني وانه نظر اىل الكلمة بعني الر�شا. 
ومن غرائب امل�شادفات وعجائب االق�شية ان يخ�شني هذا 
هذه  �شفحات  – على  بثناء  �شنة   26 م��رور  وبعد  الرجل 
النا�ض  كرم  ولكنه  ملع�شاره  م�شتحقا  اراين  – ال  اجلريدة 
و�شمو اخللق، اتدري من هو هذا الرجل؟ انه الدكتور علي 

جواد الطاهر!.
لقد حاولت يف بداية اخلم�شينيات ان اجرب قلمي فكتبت 
عراقية  �شحف  يل  ن�شرتها  وال��درا���ش��ات  البحوث  بع�ض 
وعربية. كما اتيح يل ان ا�شدر كتبا حملت ا�شمي على نحو 
من االنحاء او �شورة من ال�شور ي�شميها بع�ض املن�شفني 
احق  – واحل��ق  النها  جت��وزا  اال  كذلك  اراه���ا  وال  تاأليف 
التاأليف  اىل  منها  ادنى  والتبويب  اجلمع  – اىل  يقال  ان 
تطوعا  منها  ثالثة  باعداد  قمت  وقد  اال�شطالحي  مبعناه 
وتربعا ملنفعة املرحوم )عبد �شالح( معاون الر�شايف على 
وقد  العدد،  قليلة  العدد  كثرية  عائلة  يعيل  وك��ان  العي�ض 

بلغت كتبي املطبوعة ثمانية كتب منذ عام 1950 . 
�شابرا  حتملتها  نح�شات  واي���ام  خ��ط��وب  ب��ي  م��رت  لقد 
الله  )مب��ن  ال��غ��م��رات  تلك  اجن��ل��ت  وق��د  وال��ي��وم  حمت�شبا 
مرارتها  متحو  ان  ق��ادرة  االي��ام  اخ��ال  ال  اين  اال  وكرمه( 
النف�ض فقد جعلتني ازهد يف مباهج احلياة وزهرتها  من 
فر�شت نف�شي على ال�شعاب ووطنتها على حتمل ال�شدائد 
فاتخذت املوادعة �شعارا وامل�شاحمة دثارا ال ا�شمر ل�شديق 
مذهب  على  هذه  واحلالة  فانا  كيدا  لعدو  ابغي  وال  حقدا 

املعري: 
اذا االن�شان كف ال�شر عني 

ف�شقيا يف احلياة له ورعيا 

عن موسوعة اعالم االدب والثقافة 
 حميد المطبعي

عبد الحميد الرشودي 
يكتب عن نفسه

)و)الرشودي( اقدر من سواه 
لحيازته للكتاب ولكنه يعرف 
ان مدائح الرصافي الصدقائه 

وتابينه لبعض رجاالت 
العراق من امثال )السعدون( 
و )محمود شكري االلوسي( 
و)فخري جميل( وغيرهم 

لم يكن الباعث عليها 
االستجداء كما توهم هذا 

الرجل الن من مدحهم 
ورثاهم كانوا من اصدقائه 
والن قصائده هذه لم تخل 

من »التعريضات« و«الرموز« 
واالرشادات التي كانت تغيظ 

الملك فيصل الذي كان 
غاضبا عليه يوم ذاك
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مهدي شاكر العبيدي 

قال يل اال�شتاذ جميل اجلبوري بان كاتب 
املقدمة الوافية ال ال�شافية لكتابات ابراهيم 
���ش��ال��ح ���ش��ك��ر ه���و اال���ش��ت��اذ ع��ب��د احلميد 
يجمعها  القائمني  الثالثة  وان  الر�شودي، 
وتبويبها وهم اجلبوري نف�شه والر�شودي 
وخالد حم�شن ا�شماعيل بذل كل منهم ما يف 
و�شعه من جهد، وحتمل ما امكنه من عناء 
العراقية  ال�شحف  مراجعته  اثناء  و�شرب 
ال�شادرة يف العقود املا�شية من هذا القرن 
هذا  بتوديع  اخلالق  م�شيئة  ت��وؤذن  ان  قبل 
االديب الرائد معا�شر قرنائه ب�شورة نهائية 
واعبائها  الدنيا  هذه  �شوؤون  من  م�شريحا 
وان جميع ما ت�شمنته املقدمة املذكورة من 
ارائ وا�شتنتاجات وانطباعات بخ�شو�ض 
العهود  ب�شا�شة  م�شريته احلياتية وعالئقه 
امل��ن��ط��وي��ة وم��واف��ق��ة امل��ت��ب��اي��ن��ة ���ش��واء يف 
م�شايرة بع�شهم ومهادنة اخرين ومتاد يف 
كيل االتهامات لرهط ان فرطوا يف امل�شلحة 
الوطنية واثروا املنافع العاجلة وانتهجوا 
خطة مل تت�شم بالثبات والو�شوح وي�شتوي 
عندها م�شانعة بني عثمان ايام كان العراق 
املحتلني  بامرة  فاالمتثال  فلكهم  يف  دائ��را 
ومعاونتهم  ان��ت��داب��ه��م  وق��ب��ول  االجن��ل��ي��ز 
ذواتهم  ح�شبوا  واخ��ريا  ام��ده  اطالة  على 
ب��احل��ك��م ع��ق��ي��ب تتويج  ل��ال���ش��ط��الع  اه���ال 
مبا  غ��ريه��م  وب���اه���وا  االول  في�شل  امل��ل��ك 
اختلقوه من �شابقة يف اجلالد والذياد عن 
تلك  اىل  وتن�شاف  وقبيال  موطنا  العروبة 
املح�شالت مالحظات وانظار ب�شدد مكانته 
يف االو�شاط االدبية واملحافظ االجتماعية 
ودوره املهم يف النه�شة احلديثة ابان فرة 
وابعادها  جوانبها  وم��ن  احلربني  بني  ما 
يف  طريقته  ب��ه  متيزت  عما  ف�شال  عموما 

ا�شلوبية  وعنا�شر  خ�شائ�ض  من  الكتابة 
من  ات��راب  بني  �شاأن  ذات  منزلة  معها  تبوا 
يف  بل  فح�شب  العراق  يف  لي�ض  الناثرين 
الوطن العربي كله فاذا كان االدب يف ا�شله 
وحقيقته يعني تعبريا عن الذات االن�شانية 
وم����ا ي��خ��ت��ل��ج يف اع��م��اق��ه��ا م���ن ا����ش���واق 
من  اطوائها  يف  يت�شارع  او  واحا�شي�ض 
من  ونقي�شها  واحقاد  ا�شغان  كلها  اميال 
عواطف توؤثر الرفق واال�شفاق والتغا�شي 
ان  للمحتلني  يبدو  وال�شوءات  الهنات  عن 
ابراهيم �شالح �شكر ذو كفة راجحة يف هذا 
ويكابده  يعانيه  كان  ما  بان  علما  ال�شياق 
نتاج  ه��و  او  ب��ال��واق��ع  ال�شلة  منبت  لي�ض 
بها  ا�شيب  وادواء  نف�شية  بافات  ابتالئه 
كيانه منذ اليوم االول الطاللته على احلياة 
هذه  ازاء  ولك  بالدنيا  رابطته  وا�شتحكام 
النوازع  ذوي  ع��داد  يف  ت�شلكه  ان  الق�شمة 
بها  ي�شتهون  التي  الفكرية  واالجت��اه��ات 
من  بيننا  يكر  ان  قبل  االدب��ي  مرا�شهم  يف 
ومعنيني  وموجهني  منظرين  ا�شميناهم 
وامل�شادر  املنابع  اىل  وار�شادنا  بتب�شرينا 
التي ت�شتقي منا مقومات ادبنا ون�شري على 
بينه ودراية مبا ينبغي لنا حيال جمتمعنا 
من اذكاء وعيه و�شحذ ارادته وامليل به عن 
جاعلني  وال��ن��واك��ل  واال�شت�شالم  اخل��ن��وع 
دليلة  تكون  واعالما  �شوى  �شخو�شنا  من 
املكر  عن  به  ومتيل  والر�شد  املحجة  على 

واخلداع والت�شليل. 
املفي�شة  اال����ش���ت���ط���ردات  ه����ذه  ب��ع��د  ق��ل��ت 
ما  جميع  ان  والت�شعبات  التفريعات  وذات 
ا�شتملت عليه تلك املقدمة لنتاجات ابراهيم 
�شالح �شكر التي �شدرت جمتمعة يف كتاب 
االعالم  �شل�شلة  �شمن  1978م  �شنة  �شخم 

امل�شهورين عن وزارة الثقافة واالعالم يف 
بالدنا واحتوته من نظرات واحكام ب�شان 
الدور املعلوم امل�شهود الذي اده هذا االديب 
العاطفة  امل�شبوب  احل�ض  امل��ره��ف  ال��رائ��د 
منها  متنوعة  �شعد  على  النزعة  االن�شاين 
ومتحي�ض  واالج��ت��م��اع  وال�شيا�شة  االدب 
وقائع التاريخ القريب هو جماع ما خل�ض 
له الر�شودي وا�شتنتجه م�شتغربا ماثوراته 
يف  امل�شهور  باالعالم  واو�شره  وممح�شا 
عليه  ينطوون  فيما  ن��ظ��ره  وممعنا  زم��ن��ه 
من  لنيله  وي�شعون  واه���واء  م�شارب  م��ن 

اغرا�ض وحاجات. 
وان �شنويه قد يوافقانه عليها يف خطوطها 
العامة، ويخالفانه بدرجة واخرى اذا تطلب 
متناهية  دقة  وا�شتوجب  تخ�شي�شا  االم��ر 
يف ال�شوغ والتغيري وقاطعة اي�شا الي لدد 
الذي  والفني  االدب��ي  ال�شاو  عن  وارج��اف 
و�شعيه  بداية  �شكر  �شالح  ابراهيم  بلغه 

وكفاحه ومغالبته العوائق وال�شعوبات.
يف  م��ارود  ملناق�شة  تنربي  ان  لك  عن  ف��اذا 
وخواطر  اراء  من  هاتيك  املن�شفة  املقدمة 
الدقة  مبتغيا  عليها  معر�شا  وتخريجات 
االمكان  ق��د  البتدعة  وال�شياغة  والتجرد 
عن التو�شية والتزبني واالطناب املبالغ فيه 
وحتاور  وتناظر  ت�شاجل  ما  انك  االن  منذ 
يف هذا لغمار اال الر�شودي دون قرينيه قال 

يف مداخلته. 
اما ا�شلوبه ونريد باال�شلوب معناه الوا�شع 
الذي يقف عند طرائق االداء اللغوية وامنا 
الكاتب  اجت����اه  ي�شمل  ح��ت��ى  ي��ت��ج��اوزه��ا 
قد  ف��ان��ه  والتعبري  التفكري  يف  وطريقته 
االث��ارة  على  العاطفية  االث���ارة  فيه  تغلب 
امل���ف���ردات ذات  ي��ع��م��د اىل  ف��ه��و  ال��ف��ك��ري��ة 

االيقاع اجلميل يلتقطها من هنا وهناك فاذا 
مبال  �شكبها يف جملة غري  ا�شتقامت عنده 
باملعنى الذي توؤديه فكانه يوؤثر جمال اللفظ 

على جالل املعنى. 
ووج��ه االع��را���ض على ه��ذا ال��راي يتمثل 
يف عدة م�شايرته قدما وكانه م�شتثبت من 
كما  االدب  ادوات  ي�شتكمل  مل  اديبنا  ك��ون 
ينبغي حتى لو وجدنا مربرا يف ا�شطناعه 
ال��ت��ي ن��دت ع��ن ق��واع��د العربية  امل��ف��ردات 
العمل  ان  او  �شرفها،  م��وازي��ن  واكبت  او 
ال�شحفي وما تقت�شي طبيعته يف ال�شرعة 
النظرة  على  العابرة  اللمحة  يوؤثر  جعلته 

العميقة املتاملة. 
يف  ي�شجل  نف�شه  الر�شودي  ان  حني  على 
مو�شوع اخر غري ماآثرة ودالة حمال ذمته 
وذمتي �شنويه عند القطع بن�شبة ما عرثوا 
به وعليه من نتاجات الكاتب فوجدوه غفال 
فاعتمدو  م�شتعار  بتوقيع  او  التوقيع  من 
ج��م��ل��ة ���ش��واب��ط م���ال���ت ب��ه��م ع���ن ال����ردد 
واالحجام وخيبت ظنم كليا بامكان عزوها 
باللفظة  املتميز  اال�شلوب  هذا  فمنها  لغريه 
املنتقاة والفكرة امللتهبة واالف�شاح الذاتي 
يح�شب  ال  الذي  العنيف  ال�شافر  والهجوم 
ل�شيء ح�شابا غري ان يهاجم ويوجع ويهدم 

مت هذا املوقف من احلوادث والرجال. 
وارى ان هذه اخلوا�ض وال�شمات كفيلة بان 
تلفت له االنظار وت�شرعي نابته االدب يف 
ويرنون  البدوة  طور  يجوزون  ممن  زمنه 
ويتبعوا  خطواته  يقتفوا  ان  ي�شتحق  ملن 
منواله ال على �شبيل التقليد واملحاكاة امنا 
جتاربه  من  وا�شتفادة  تعلما  منه  يتوخون 
من  ح����ال  اىل  ي�����ش��ريوا  وان  وخ���ربات���ه 
ا�شتقامة اللغة وات�شاع التفكري. وكذا يرى 

مالب�شات  عن  واملتحرين  املتتبعني  بع�ض 
اال�شتاذ  املا�شية ومنهم  ال�شنوات  واحوال 
عنه  لنا  نقل  ح�شبما  ال���رباك  ال��ق��ادر  عبد 
له  ان  ال�شعيد  ال���رزاق  عبد  رفعة  اال�شتاذ 
الدرة،  ال�شحفيني خالد  دالة حممودة على 
عبد الوهاب االمينن يو�شف رحيب ولطفي 
ب�شكل  كتاباتهم  يف  اث��ر  فقد  �شدقي.  بكر 
االثر  هذا  من  �شيات  اجتليت  ولعلي  واخر 
قلمية  �شور  من  ال��درة  خلالد  ماقراته  عرب 
عن امل�شتغلني بالق�شايا العامة م�شمنه يف 
وادناه  ا�شبهه  فما  الوادي  ال�شهرية  جملته 
زكي  امل�شري  االدي��ب  من  الوجهة  هذه  من 
اثاره  يف  االروع  املثل  �شرب  الذي  مبارك 
له  ان  ا�شال  اليعي  ال��ذي  للكاتب  اخل��ال��دة 
ا�شلوبا لفرط ما ياخذ نف�شه به من الر�شل 
واالنطالق مع ا�شتغال عقله يف عني الوقت 
ال��ب��اق��ي��ة يف حياة  االن�����ش��ان��ي��ة  ب��احل��ق��ائ��ق 
فروق  من  بينهما  ما  متجاهلني  غري  النوع 
وموحيات  عي�شها  ظ��روف  يف  واختالفات 

كتابتهما. 
اخريا ما اردت القول ان الباحث الر�شودي 
معار�ض  يف  امل��ذك��ورة  بان�شياقاته  ك��ان��ه 
التعبري يرمي الكاتب الذي عا�ض منحو�شا 
بنف�شه و�شمعته  ومنكدا وم�شطهدا وا�شر 
يف اخريات حياته جراء ما �شيطر عليه من 
مثال  ملخا�شميه  واعطى  وخم��اوف  اوه��ام 
من  االن�شاين  ال�شعف  اليه  ي��وؤدي  ما  على 
يكون  ان  املمكن  من  ك��ان  وا�شفاف  تهافت 
على  الطريق  �شد  يف  افلح  منهالو  مبنجاة 
ت��ل��ك ال��و���ش��او���ض وال�����ش��ك��وك ق��ل��ت م��ا كان 
ابراهيم  يرمي  ان  الر�شودي  نية  يف  البتة 
وان�شائية  الفكر  ب�شطحية  �شكر   �شالح 

اال�شلوب. 

حول تقديم الباحث عبد الحميد الرشودي
الثار ابراهيم صالح شكر

الذي  ال�شبيل  ه���ذا  يف  امل�����ش��ي  ي�����ش��رين 
انتهجته يف تعريف قراء "االأفق" مبا جد 
�شتاأخذ  التي  القيمة  "املخطوطات"  من 
طريقها للن�شر. واين – يف هذه املنا�شبة 
– اذكر مقاال الأحد كتاب واالفق اجلديد، 
ب�شوؤون  امل��ع��ن��ي��ني  ف��ي��ه  دع���ا  ال��ف�����ش��الء، 
الثقافة والفكر ان ال يولوا جل اهتمامهم 
ففي  لبنان،  مطابع  الينا  "ت�شدره"  مل��ا 
"العراق" مثال.. ما ي�شر املفكر واالديب، 
اغلب  يحالف  مل  قيمة  م��وؤل��ف��ات  فهنالك 
عليها  االط��الع  يف  اخلط  العرب  املثقفني 
للن�شر  دار  وج����ود  ع���دم  ب�����ش��ب��ب  وذل����ك 
الكتاب  اي�شال  مبهمة  تقوم  وال��ت��وزي��ع 

العراقي اىل املثقفني يف الدول االخرى. 
القراء  اىل  اقدمته  ال��ذي  اخلطوط  وه��ذا 
مرجعا  �شيكون  ان��ه  واعلم  قيم،  ال��ك��رام، 
اوليا لالدباء الدار�شني اآثار جميل �شدقي 
الفيل�شوف،  العراقي  ال�شاعر  الزهاوي، 
اكان  ���ش��واء  فيه  كتب  م��ا  اه��م  جمع  فقد 

الكاتب عربيا او غربيا. 
القطع  من  �شفحة  اربعمئة  يف  يقع  وهو 
بقلم  ن���ادرة  خمطوطات  وي�شم  الكبري، 
اجلهد  بهذا  ق��ام  وال���ذي  نف�شه  ال��زه��اوي 
ال�شاأن هو  ا�شتاذ �شليع يف هذا  امل�شكور 
االديب عبد احلميد الر�شودي الذي ا�شدر 
"ذكرى  ا���ش��م��اه  كتابا   )1950( ع��ام  يف 
الر�شايف" �شمنه اهم ما قيل يف ال�شاعر 

العراقي الزهاوي. 
ك��ن��ت ا���ش��اه��د اال���ش��ت��اذ ال��ر���ش��ودي قبل 
"مكتبة املتحف  ا�شهر م�شت، منزويا يف 
املجلدات  وام��ام��ه  ال��ع��ام��رة،  العراقي" 
العراقية،  القدمية  وال�شحف  ال�شخمة، 
بف�شول   – اأ����ش���األ  وك��ن��ت  وال��ع��رب��ي��ة. 
ال�شحايف – عما يعمله، وكنت اجاب بانه 
الزهاوي  عن  كتاب  ا���ش��دار  الأج��ل  يعمل 
مرجعا  يكون  بحيث  الفيل�شوف،  ال�شاعر 

مهما، ملن يريد معرفة الزهاوي. 
وعلمت يومئذ، مل يبكر �شباحًا، ويتوجه 
يوميًا،  اخلام�شة  ال�شاعة  يف  النادي  اىل 
املتحف  م��ك��ت��ب��ة  اىل  ي��ت��وج��ه  ث���م  وم����ن 
اكدا�ض  ب��ني  ال��ن��ه��ار  ليق�شي  ال��ع��راق��ي، 

اجلرائد. 

الزهاوي،  عن  االدب��اء  من  كثري  كتب  لقد 
فبالغ البع�ض يف ما كتب.. وجانب احلق 
االخ��رون. ولعل  االآخ��ر وان�شفه  البع�ض 
لل�شفور يوم  ع��ن��ه، دع��وت��ه  اث��ري  م��ا  اه��م 
مثل هذه  ب��غ��داد على  اح��د يف  ي��ج��روؤ  مل 
والفل�شفة.  الكون،  يف  واآراوؤه  الدعوة، 
هذا املخطوط "ذكرى الزهاوي: درا�شات 
ون�شو�ض" يو�شح حقيقة هذه الدعوات، 
مع ذكر ن�شو�ض من اقوال بع�ض املفكرين 

فيها. 
للزيات،  مهمة:  مقاالت  االول:  الباب  يف 
والعقاد، واملازين، وحممد فريد وجدي، 
واحمد حامد ال�شراف، و�شامي الكيايل، 
وع���م���ر ف����اخ����وري، وخ��ل��ي��ل ه���ن���داوي، 
وال�شبيبي، وال�شنهوري – وامل�شت�شرق!، 
الركي  وامل�شتعرب  كرات�شكوف�شكي، 
اح��م��د اده�����م، وام����ني ال��ري��ح��اين وعبد 
وانور  عبا�ض،  وف��وؤاد  الدجيلي،  احلميد 
�شيف،  و�شوقي  مو�شى  و�شالمة  �شاوؤل، 
وط���ه ال�����راوي، ورف��ائ��ي��ل ب��ط��ي، وكمال 
احلاين،  ونا�شر  وال�شهبندر،  ابراهيم، 

وجنيب ليان. 
ك��ت��ب ه����وؤالء االدب�����اء يف ال���زه���اوي من 
فمقال  ال��ي��ه،  فيها  ن��ظ��روا  خا�شة  زواي���ا 
االوىل،  ذك���راه  مبنا�شبة  ال��زه��اوي  ع��ن 
وراأي  ورباعيات،  م�شر،  يف  والزهاوي 
والفل�شفة  احلكمة  و�شاعر  الزهاوي،  يف 
والتجديد، وحول كتاب حقيقة الزهاوي، 
وال���زه���اوي االن�����ش��ان، وال��ع��ل��م يف �شعر 
القرن  يف  ب��غ��داد  وفيل�شوف  ال��زه��اوي، 
الع�شرين، والزهاوي واملراأة، وفن ال�شعر 

عند الزهاوي.. الخ.. الخ. 
ك��ت��ب��ت يف جمالت  امل���ق���االت  وك����ل ه����ذه 
جدًا،  بعيدة  الع���وام  خمتلفة،  و�شحف 
عمل  ل��ه��و  ك��ت��اب  دق��ت��ي  ب��ني  جمعها  وان 
املرجع  ب��ح��ق  ���ش��ي��ك��ون  م�����ش��ك��ور، الن����ه 
اال�شتاذ  اراد  وم��ا  ال��زه��اوي،  ع��ن  االول 
ادباء  يدي  بني  جعله  اال  بذلك  الر�شودي 
على  االط��الع  لهم  يقدر  مل  ي��وم  العربية، 
هذه املقاالت.. وكل ما قيل فيه، ور�شائله، 
"بعرثتها" على �شفحات اجلرائد  ب�شبب 

القدمية، النادرة يف هذه االيام. 

ويف الباب الثاين "ن�شو�ض ور�شائل" .. 
اال�شتاذ  اىل  الزهاوي،  بقلم  ر�شالة  وفيه 
ا�شئلته.  على  يجيب  عي�ض،  حممد  احمد 

نقتطف منها املقطع التايل: 
ثم  الر�شا�ض  بقلم  اوال  �شعري  "واكتب 
ديواين  جمموعة  يف  اثبته  ث��م  ا�شقله، 
الليل،  يف  ق��ر���ش��ه  يل  وي��ح��ل��و  االخ����ري 
كنت  وان  م��ك��ان،  ك��ل  يف  انظمه  ولكني 
�شرعت  واذا  ف��ي��ه  ن��ت��ح��ادث  جمل�ض  يف 
انظم ق�شيدة عن دافع نف�شي فاين اكملها 
يومني  او  ي��وم  يف  ا�شقلها  ثم  ليلتي  يف 
واح�شن ق�شائدي "ثورة يف اجلحيم" كما 
قدمت وهناك ق�شائد اخر، بع�شها من�شور 
يف ديواين "اللباب" وبع�شها موجود يف 
ديواين االخري "االو�شال، كق�شيدة "على 
)وهي  "نامي"  وق�شيدة   " ابنتها  ق��رب 
ليلة  "يف  وق�����ش��ي��دة  ل��ل��ت��ن��ومي(  ت��رن��ي��م��ة 
"اال انا وحدي" وق�شيدة  هنا" وق�شيدة 
"االهوال" وق�شم غري قليل من رباعياتي 
عدا ق�شائدي الفل�شفية. وان�شح ال�شعراء 
يتجنبوا  وان  ���ش��ع��ور  ع��ن  ي��ن��ظ��م��وا  ان 
اىل  اميل  الين  ذلك  كان  ورمب��ا  املبالغات 
احلقيقة واخليال الذي ال يبعد عنها كثريا 
وان يتجنبوا اال�شتعارات البعيدة وارى 
والعراق  م�شر  ���ش��ع��راء  م��ن  ال��غ��ال��ب  ان 
مبالغون، وهذا الطرز من ال�شعر اليكون 

عن �شعور". 
وهناك ر�شائل اخرى يف هذا الباب منها 
ر�شالة موجهة اىل �شحايف، قال الزهاوي 

فيها جميبا على ا�شئلته: 
"لو مل اكن �شاعرا او فيل�شوفا اخرت   *

ان اكون حماميًا" 
اكرب  م��ن  الن��ه  حممد  �شخ�شية  "احب   *
من  اول  النه  كوبرنيك  واحب  امل�شلحني 
ال�شم�ض  ح���ول  ت���دور  االر�����ض  ان  اث��ب��ت 
ا�شل  ه��و  م��ا  عرفنا  الن��ه  دارون  واح���ب 
الن�شوء  ن��وام��ي�����ض  واك��ت�����ش��ف  ال��ب�����ش��ر 
جلراأته  االملاين  نيت�شه  واحب  واالرتقاء 

يف القول والكتابة. 
عليها  يح�شل  ان  يجب  التي  "الثقافة   *
ال�شاعر الفحل والروائي القدير واالديب 
واجلراأة  النف�ض  علم  معرفته  هي  الفنان 

يف القول. 
* "احب احلكومات ايل هي البل�شفية او 

الفا�شتية. 
* "اود االقامة يف م�شر لو كانت ماليتي 

ت�شاعدين. 
* "الفتاة الركية هي املثل االعلى لثقافة 

الفتاة ال�شرقية. 
* "ف�شلت الدميقراطية، وما الثورات يف 
الف�شل  ه��ذا  على  ادل��ة  اال  البالد  من  كثري 
تف�شال  مل  والفا�شتية  البل�شفية  كانت  وملا 
بعد فكثري من النا�ض مييل اىل احداهما. 

وفيه   ، ال��زه��اوي  خطاب  م��ن  مقطع  ه��ذا 
"ر�شالة  وهناك  بو�شوح.  افكاره  تتجلى 
يف  م��ق��رح��ات��ه  �شمنها  اجلديد"  اخل���ط 
الالتيني  واخل���ط  العربي  اخل��ط  تغيري 
العامة  اللغة  عن  كالمه  "ويف  وارقامها 
بها  واالعتناء  حفظها  وج��وب  اىل  ذه��ب 
ي�شبه  با�شلها  العامة  لغة  اب��دال  ان  وقال 
اىل  ا�شله  ع��ن  املتغري  احل��ي��وان  ارج���اع 

ا�شله وذلك غري واقع"! 
ويف هذا الباب اي�شا.. ر�شائل اآخر اهمها 
يرى  فهو  عنها"  والدفاع  امل��راأة  "مقالة 
من  مه�شومة  امل�شلحة  امل��راأة  "لي�شت  انه 
جهة واح��دة بل هي مه�شومة من جهات 

عديدة"! ثم ين�شد: 
ولو كان رحما واحدا التقيته 

ولكنه رمح وثان وثالث 
احلجاب"  "م�شار  ي�شميه  عما  ويتحدث 
احلجاب  على  يرتب  م��ا  "واما  فيقول: 
من م�شار فكثري اولها ان املراة املحجوبة 
ان  عليها  يكرب  ف��ال  ب��ال��رج��ل  الثقة  تفقد 

تخونه"ّ؟! ويختتم قوله ببيته امل�شهور: 
اخر امل�شلمني  عن امم االرم 

�ض حجاب ت�شقى به امل�شلمات 
ويف املخطوط، مقاله بقلم الزهاوي نف�شه 
ا�شتطاع  ي��ده،  وبخط  "حياتي"  بعنوان 
و�شمها  ت�شويرها،  الر�شودي  اال�شتاذ 
عما  الزهاوي  يتحدث  وفيها  للمجموعة، 

رافقه يف حياته اخلا�شة. 
"تعليل  يف  ر���ش��ائ��ل��ه  ع��ل��ى  ع����الوي  ه���ذا 
والنظام  ال��ع��ام  و"الدفع  اجلاذبيات" 
للدفع  ال��ك��ل��ي��ة  و"القاعدة  ال�شم�شي" 

واجلذب".. الخ الخ. 
"املدائح  ع��ن  اآخ��ر  ف�شال  هناك  وان  كما 
منها  ال�شاعر،  يف  قيلت  التي  واملرائي" 

ق�شيدة الر�شايف: 
�شوف ابكي عليك �شجوا واتي 

كنت ابكيك يف احلياة �شجيا 
وق�شيدة الب�شارة اخلوري: 

قويل ل�شم�شك ال تغيبي 
وتكبدي فلك القلوب 
بغداد ياوطن اجلهاد 

ومو�شع االدب اخل�شيب 
غناك دجلة والفرات 

ق�شائد الزمن العجيب 
وق�شيدة ل�شفيق جربي: 

يا نانح النخل غن القوم ان هجموا 
حلنا يفي�ض على انغامه ال�شهد 

وق�شيدة لعلي اجلارم: 
عرفت جميال يف جميل بيانه 
ي�شاطرين وجدانه وا�شاطره 

وفوؤاد  االزري،  احل�شني  لعبد  وق�شائد 
والق�شطيني  واجل���واه���ري،  اخل��ط��ي��ب، 
باآثار  للتعريف  خ�ش�ض  االخ��ري،  والباب 
موؤلفا  الع�شرين  جتاوزت  التي  الزهاوي 

يف �شتى املوا�شيع. 
وبعد.. هذا هو "ذكرى الزهاوي درا�شات 
ان  ب��اخ��ت�����ش��ار  ع��ر���ش��ن��اه  ون�شو�ض" 
لال�شتاذ عبد احلميد الر�شودي ف�شال على 
ادل  وهل   . ف�شل  اي  العراق..  يف  االدب 
على ذلك من هذا اجلهود الكبري يف اخراج 
الزهاوي،  يف  قيل  �شيء  كل  ي�شم  كتاب 
االحاديث،  فيه  اختلفت  ال���ذي  ال�شاعر 
وتنوعت االلقاب عليه. والذي امتنع ابن 
ال�شري  عن  ال��زه��اوي  اجم��د  ال�شيخ  اخيه 

وراء نع�شه بعد ان افتى بتكفريه؟ 
وم��ا هو  على حقيقته؟  ال��زه��اوي  هو  فما 
هذه  ك��ل  احل��ي��اة؟  يف  وعقيدته  فل�شفته، 
الزهاوي..  "ذكرى  عليها  يجيب  اال�شئلة 
اىل  �شيدفع  ال��ذي  ون�شو�ض"  درا���ش��ات 

املطبعة.. وي�شدر قريبًا... 
مجلة االفق الجديد )بيروت( 
نيسان 1962

ذكرى الزهاوي.. دراسات ونصوص

الزهاوي

الر�شودي

يف احلفل التاأبيني املقام على روح الدكتور عبود البلداوي �شنة 1993 يف الزوية ويظهر فيها من اليمني خال�ص عزمي، عبد احلميد املحاري، عبد احلميد الر�شودي، �شامل االلو�شي، املذيع حممد علي كرمي
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بداأ الكتابة يف بداية اخلم�شينيات من القرن 
الع�شرين واعجب بال�شاعر الكبري معروف 
الر�شايف ، ا�شدر العديد من الكتب منها :" 
الرفيع  االدب   "  "1950 الر�شايف  ذك��رى 
_تقدمي وحتقيق" " الزهاوي _درا�شات 
من  الثالث  اجل���زء   "  "  1966 ون�شو�ض 
ابراهيم   "  "1970 امل��در���ض  فهمي  مقاالت 
�شالح �شكر -حياته وادبه 1978 بامل�شاركة 
حتقيق   _ للر�شايف  واالداة  االل��ة   "  "
وتقدمي " " الر�شايف حياته وادبه 1987 " 
" م�شطفى علي _حياته وادبه 1989" " 
الر�شائل املتبادلة بني الر�شايف ومعا�شريه 
ل�شعر  ع��رو���ش��ي��ة  حت��ل��ي��الت   ""1994
الراثي  الباحث  ان��ه   "2003 اجل��واه��ري 
الر�شودي  احلميد  عبد  واالأدي���ب  واملحقق 
البعيد عن اال�شواء والذي اليحب الدعاية 
لنف�شه ويذكر ان لديه انكما�شًا من االخرين 
اأعلى  الأنه يعاين اغرابًا داخليًا عنده مثل 

دائمًا يكرره" بئ�ض االدباء 
ع��ل��ى اأب������واب ال�����وزراء 
على  ال���������وزراء  ون���ع���م 

ابواب االدباء"..
َت�������ع�������ُريف  ب��������داي��������ة   

بالر�شايف
ك�����ن�����ت ط������ال������ب������ًا يف 
 1942 ع��ام  االبتدائية 
الفرة  ت��ل��ك  يف  ك��ان��ت 
ق������راءة م��ط��ب��وع��ة يف 
القراءة  اإ�شمها  ال�شام 
فيها  وكانت  امل�شورة 
م���وا����ش���ي���ع خم���ت���ارة 
وق���������ش����ائ����د وك������ان 
كاتب  ب��ك��ل  ي��ع��رف��ون 
�شورة  م��ع  و���ش��اع��ر 
فقراأت  ل��ه  بي�شوية 
للما�شي"  ن��ح��ن   "
الر�شايف  لل�شاعر 
حتت ترجمة ب�شيطة 
�شاعر  ال���ر����ش���ايف 
 .. معا�شر  ع��راق��ي 
دافعًا  يل  اأ�شبحت 
ال�شاعر،  لتتبع هذا 
وملٌ�����ا ان��ت��ق��ل��ن��ا اىل 
امل���ت���و����ش���ط���ة ع���ام 

كتابًا  يحمل  ال��زم��الء  اأح���د  راأي����ت   1944
���ش��خ��م��ًا ف�����ش��األ��ت��ه ع��ن��ه ف��ق��ال ان����ه دي����وان 
الر�شايف فتناولته منه وت�شفحته و�شاألته 
الأخي  ي��ع��ود  ان���ه  ف��ق��ال  عليه  ح�شل  ك��ي��ف 
وانه ا�شراه من �شوق ال�شراي فبكرت يف 
وحملت  املذكور  ال�شوق  اىل  التايل  اليوم 
ال�شوق  فدخلت  واح���دًا  دي��ن��ارًا  جيبي  يف 
عند  وق��ف��ت  ان  امل�شادفة  ح�شن  م��ن  ف��ك��ان 
اال�شالح"  مكتبة   " ع��ن��وان  حتمل  مكتبة 
عن  ف�شاألته  ال�شكرجي  ���ش��ادق  ل�شاحبها 
عن  ف�شاألته  موجود  فقال  الر�شايف  دي��وان 
بقية  يل  فاأعاد  فل�ض   800 يل  فقال  ال�شعر 
ت�شاوي  ف�شية  عملة  ال��ري��ال  ريااًل"  املبلغ 
الديوان  ه���ذا  ع��ل��ى  وع��ك��ف��ت  فل�ض"   200
 " مثل  االجتماعية  بق�شائده  معجب  واأن��ا 
من  وغريها   " الطلقة  العيد" "  يف  اليتيم 
الق�شائد التي اأ�شتهربها والتي كانت حتمل 
هذه  يف  حاولت  وقد  �شريفًا  ان�شانيًا  ح�شًا 
�شديق  مع  االعظمية  اىل  اذه��ب  ان  ال�شنة 

يل لن�شاهد الر�شايف وقد علمنا انه يجل�ض 
يف مقهى يف حملة ال�شفينة وملا و�شلنا مل 
ن�شاهد الر�شايف وَغرينا اجتاهنا ف�شاهدنا 
قرب جميل �شدقي الزهاوي يف بداية مقربة 
حنيفة،  اب��و  جامع  ت�شاند  التي  االعظمية 
الطابوق  م��ن  ق��ب��ة  عليه  اق��ي��م��ت  ق��د  وك���ان 
ال�شاج  من  ونوافذ  باب  ذات   ، ال�شوداوي 
ال���وزراء  رئي�ض  ان  بعد  فيما  علمت  وق��د 
يف  ال��زه��اوي  وف��اة  عند  الها�شمي  يا�شني 
يف  دارًا  يبني  ك��ان   1936 ع��ام  �شباط   20
قبة  يبني  ان  املقاول  اىل  فطلب  الوزيرية 
الطابوق  نف�ض  من  ال��زه��اوي  �شريح  على 
قامت  وق��د  ه��ذا  داره..  بناء  يف  امل�شتعمل 
اال�شفر  باالجر  القبة  باأك�شاء  بغداد  امانة 
من  وك���ان  القدمية  القبة  م��ع��امل  فاأ�شاعت 
الواجب عليها ان ت�شونها وحتفظها وهي 

اأح�شنت من جهة واأ�شاءت من جهةاخرى.
الر�شايف واأقتني كل ماي�شدر  اتابع  بقيت 
وجتمع  و�شحف  وجم���الت  كتب  م��ن  عنه 
ل���دي ك��م ك��ب��ري راأي����ت اأن 
تذكاريًا  كتابًا  منه  اجمع 
ف�شدر  ال��ر���ش��ايف  ح��ول 
ذكرى  بعنوان"  الكتاب 
 1955 ع���ام  الر�شايف" 
وك��ن��ت ي��وم��ئ��ٍذ ط��ال��ب��ًا يف 

كلية احلقوق.

ب����داي����ة  يف  ال����ك����ت����اب����ة 
اخلم�شينيات

ب��داي��ة  اأك���ت���ب يف  ب������داأت 
اخل���م�������ش���ي���ن���ي���ات وك���ن���ا 
بع�ض  نتابع  �شبابًا  يومئٍذ 
ار�شل  وك��ن��ت   ، ال��ن��ق��دات 
بع�ض  ال��ر���ش��ال��ة  جم��ل��ة  اىل 
لنا  وت��ن�����ش��ر  امل���الح���ظ���ات 
وك����ان����ت جم���ل���ة ال���ر����ش���ال���ة 
املجالت  اك����رب  م���ن  ي��وم��ئ��ٍذ 
يف  كتبت  تقاعدي  وبعد   ..
موا�شيع  ال���ع���راق  ج���ري���دة 
حول  ي��دور  واأك��رثه��ا  كثرية 
ال���ت���ع���ري���ف ب���امل���ط���ب���وع���ات 
لغويًا  نقدًا  ونقدها  اجلديدة 
وكتبت  وادب���ي���ًا  وت��اري��خ��ي��ًا 
العراقية  املجالت  من  للعديد 

منها جملة املورد الراث ال�شعبي واملجالت 
منها:"  الكتب  من  ع��ددًا  وا�شدرت  العربية 
الرفيع  االدب   "  "1950 الر�شايف  ذك��رى 
_تقدمي وحتقيق" " الزهاوي _درا�شات 
من  الثالث  اجل���زء   "  "  1966 ون�شو�ض 
ابراهيم   "  "1970 امل��در���ض  فهمي  مقاالت 
���ش��ك��ر _ح���ي���ات���ه وادب������ه 1978  ���ش��ال��ح 
 _ للر�شايف  واالداة  " " االل��ة  بامل�شاركة 
حتقيق وتقدمي " " الر�شايف حياته وادبه 
وادبه  _حياته  علي  م�شطفى   " "  1987
الر�شايف  املتبادلة بني  1989" " الر�شائل 
عرو�شية  حتليالت   ""1994 ومعا�شريه 

ل�شعر اجلواهري 2003".
عملي بال�شحافة

اجلبهة  ج���ري���دة  يف  ع��م��ل��ت   1951 ع����ام 
اجلبهه  ح���زب  ا���ش��دره��ا  ال��ت��ي  ال�شعبية 
واأتذكر   ، م�شححًا  كنت  املتحدة،  ال�شعبية 
ان حممد ر�شا ال�شبيبي عندما يكتب مقالة 
ياأتي ع�شرًا اىل اجلريدة ليقف على �شحة 
ي�شتمع وبعد  املقالة وهو  اأق��راأ  طبعها وانا 
للجريدة  املرجم  وك��ان  بطبعها..  يقر  ذلك 
بدر �شاكر ال�شياب ، بعد ذلك ا�شبحت مديرًا 
حممد  ل�شاحبها  الفكر  جل��ري��دة  م�����ش��وؤواًل 
حممود ال�شامرائي 1953 ثم األغي امتيازها 
جاءت  عندما  ال�شحف  م��ن  جمموعة  م��ع 
مر�شوم  وا���ش��درت  ال�شعيد  ن��وري  وزارة 
اأ�شتفدت  واالح���زاب..  ال�شحف  فيه  األغت 
عندما  العزاوي  عبا�ض  العراق  م��وؤرخ  من 
كنت ا�شحح كتبه وكذلك من م�شطفى علي 
الر�شايف ذي  وقد �شاعدته يف طبع ديوان 
االجزاء اخلم�شة .. ومن الذين ات�شلت بهم 
العالمة  ال�شيخ  وادبهم  عملهم  من  واأف��دت 

حممد بهجت االثري.
ر�شيد اخليون

مل  مو�شوعات  يف  اخل��ي��ون  ر�شيد  خا�ض 
مو�شوعي  رج��ل  وه��و  بعده  اح��د  يطرقها 
ان  اأ�شتطاع  وق��د  والي��ب��ايل  باحلق  ي�شدع 
يحتل بكتبه التي تعترب فتوحات يف درا�شة 
ب�شورة  االديان  وتاريخ  واملذاهب  العقائد 
هذه  خ��الل  من  فكرة  عنه  كونت  وق��د  عامة 
األتقيه عرفته  الكتب �شورة م�شرقة قبل ان 

روحيًا واين اىل االن مل اأت�شرف بلقائه.
بعيد عن اال�شواء

اإع��الم��ي ك��اأين مل  ل��دي اي ر�شيد  الي��وج��د 

مني  بامل�شاهمة  ال�شوء  دائ��رة  يف  اأ�شقط 
وعر�ض  عني  الدعاية  اأح��ب  ال  الأين  اي�شًا 
وكاتب  حمرم  ق��ارىء  اأن��ا  لذلك  الع�شالت 
و�شرفًا  نحوًا  باللغة  اهتمام  ل��دي  ه���اٍو.. 
الغالب  يف  ن��ق��دات��ي  ات�شمت  ل��ذا  ور���ش��م��ًا 
ف�شناعتي  وال��ت��اري��خ��ي  اللغوي  بالطابع 
اأدي��ب باملفهوم امل��وروث ، االدي��ب هو  اين 
الذي ياأخذ من كل فن بطرف.. لدي انكما�ض 
داخليًا  اغ��راب��ًا  اع��اين  الأين  االخ��ري��ن  من 
وعندي  يبذل  ان  وجهي  م��اء  اأ���ش��ون  الأين 
" بئ�ض االدباء على  مثل اأعلى دائمًا اكرره 
اأب��واب ال��وزراء ونعم ال��وزراء على ابواب 
االدباء".. اما بالن�شبة للقارىء فاأهم �شيء 
ان يدر�ض الراث املوروث البالغي العربي 
ويتقنه لكي يكون عماده يف بناء �شخ�شيته 
اىل  م��اوج��د  يتجرد  ان  وال��ب��اح��ث  االدب��ي��ة 
ال��ت��ج��رد ���ش��ب��ي��اًل م��ن ال��ت��ع�����ش��ب واالف��ك��ار 
اجلاهزة املعدة من غري متحي�ض وحتقيق.

ال�شخ�شية املحمدية
واأكرثها  اال���ش��دق��اء  ب��ني  م��ت��داول��ة  ك��ان��ت 
منقولة من ن�شخة كامل اجلادرجي .. ن�شخة 
نف�شها..  ال��ر���ش��ايف  ن�شخة  ه��ي  ال�شنوي 
يقراأها  مل  �شطحات  الر�شايف  ل��دى  كانت 
كانت  الأنها  وقتها  يف  كاملة  ب�شورة  اح��د 
تتاألف من 42 دفرًا مدر�شيًا فوجئت عندما 
مطبوعة  املحمدية  ال�شخ�شية  كتاب  راأي��ت 
على هيئة كتاب لوجود اآراء خمالفة ملا اآلف 
النا�ض من كتب ال�شرية وقد ذكر الر�شايف 
انها التن�شر يف حياته. اأف�شل من كتب عن 
الر�شايف درا�شة حتليلية كتبها عبد امل�شيح 
الديوان عام 1931  وزير مبنا�شبة �شدور 
الر�شايف  ذك��رى  طبع  اإع���ادة  يف  نٌية  ل��دي 
علمية  درا�شة  الأنها  الدرا�شة  ه��ذه  واأدخ��ل 

ومو�شوعية. 
قراءاتي

العربي  ال��ب��الغ��ي  امل����وروث  يف  ق���راءات���ي 
والتبيني  والبيان  االمهات  بالكتب  متمثلة 
الأبي  واالم���ايل  للمربد  والكامل  للجاحظ 
قتيبة  الأب����ن  ال��ك��ات��ب  وادب  ال���ق���ايل  ع��ل��ي 
الفرج  الأب���ي  االغ����اين  ك��ت��اب  اقتنيت  وق���د 
اأن�ض  اال�شفهاين وقراأته اكرث من مرة ومل 
حظي من الكتب التي تعنى باالدب الغربي 

وقراأت من الرجمات الكثري.

من  م���رباأ  ادي���ب  ال��ر���ش��ودي  احلميد  عبد 
اللغو  ع���ن  م��ن��زه  االزده������اء واالدع�������اء، 
باحوال  اجلمة  احاطته  على  وال��رثث��رة، 
ومعرفته  و���ش��وؤون��ه  ال��ب��غ��دادي  املجتمع 
تفاي�شت  الذين  االع��الم  بالرجال  الدقيقة 
نتيجة  وذاع �شيتهم  املا�شي  �شهرتهم يف 
وتناهيههم  نفو�شهم  و�شواء  ال�شتقامتهم 
يف ال��ع��ف��ة واالي���ث���ار واحل��م��ي��ة وال��ب��دار 
خلدمة النا�ض، هذا اىل املام واف بتواريخ 
وفياتهم وما اكتنف حياة الكثريين  منهم 
�شتى،  ومالب�شات  و�شروف  ظ��روف  من 
العلم  م���ن  احل�����ش��ي��ل��ة  ه���ذه  اىل  ي�����ش��اف 
اج��ت��ه��اده امل��ت��وا���ش��ع يف م��ي��دان اخلطط 
دراية  اىل  �شار  بحيث  ببغداد،  املت�شلة 
وا���ش��ع��ة مب���واق���ع اث���اره���ا وم��ع��امل��ه��ا من 
تطوع  وم��ن  وكنائ�ض  وج��وام��ع  م��دار���ض 
امل�شلحني  م��ن  عليها  واالت���ف���اق  لبنائها 
وال�شاعني يف اخلري والتخفيف عن اهلها 
فال  وم�شقة،  ووزر  ع��بء  ك��ل  و�شاكنيها 
يرجتي  من  كل  م�شتفهما  ي�شده  ان  م��راء 
امل�شهورين  �شري  عن  معلوماته  ت�شحيح 
الراحلني، او ين�شد ت�شويبا ملا داخل ظنه 
من اوهام ب�شان وقائع وماجريات ذكرى 
اهل بغداد يف حقبة ع�شيبة من حياتهم، 
اطالعه  له  خل�ض  مما  ا�شتيتاقا   يبقي  او 
دقة  من  التاريخية  للحقائق  وا�شتيعابه 

و�شحة وبعاد عن اخلطا والزيغ. 
بالذكر  ال���ر����ش���ودي  اه��ت��م��ام��ات  واج�����در 
واح����راه����ا ب���اال����ش���ادة واالع����ج����اب، هو 
انقطاعه الكلي لدر�ض الر�شايف وتخليده 
بع�ض  اح��ي��اء  على  فعكف  ذك���ره،  وان��ب��اه 
حققها  ب��ان  املخطوطة،  وادبياته  اث���اره، 
وطبعها  باحلوا�شي  و�شفعها  عليه  وعلق 
ب��ال��ت��ايل، ف�����ش��ال ع���ن ج��م��ع��ه مل���ا ق��ي��ل يف 
رث���ائ���ه م���ن خ��ط��ب وم���ق���االت ودرا����ش���ات 
البليغ،  ون���رثه  اجل���زل  ل�شعره  حتليلية 
العرب  املفكرين  من  لعده  ير�شحه  ال��ذي 
احلديث،  الع�شر  ه���ذا  يف  وفال�شفتهم 
ك��م��ا ���ش��م ال��ي��ه��ا ط��ائ��ف��ة م���ن ا���ش��ع��ار من 
الوقت،  �شعراء  اخ��دان��ه  م��ن  بتبه  رزئ���وا 
وجتب  تت�شفه  مبت�شرة  واق���وال  واراء 
بها  ادىل  وافتنات  حيث  من  حلقه  ما  عنه 
بالفكر  امل�شتغلني  من  ال���راأي  ق��ادة  بع�ض 
اجري معه من  ما  وال�شيا�شة، وعرث على 
زمن  يف  �شحفية  وم��واج��ه��ات  م��ق��اب��الت 
ما�ض او�شح فيها نظراته وانطباعاته عن 
االدبية  واحلركة  العربي  ال�شعر  م�شتقبل 
نه�شة وجتدد  م��ن  ال��ع��رب  ل��ه  يتطلع  وم��ا 
يف خمتلف مقامري حياتهم، كل ذلك اودعه 
اليوم  م�شت  الذي  الر�شايف  ذكرى  كتاب 
خم�شون �شنة على طبعه ون�شره وتداول 
ل��ه م��ن اج��ي��ال متالحقة. ول��ك ان  ال��ق��راء 
بالرجل  الهواية  ه��ذه  ل�شوق  من  تعجب 
طوال هذه اخلم�شني �شنة، دون ان ميروه 
او  ب���اع���داده  �شفعها  ب��ل  م���الل،  او  ���ش��ام 

تنقيبه عن الر�شائل املتبادلة بني الر�شايف 
منها  ا�شمامة  لديه  فتجمعت  ومعا�شريه، 
ن�شرتها جملة املورد الراثية قبل �شنوات 
ومراجعتها  لتمحي�شها  تفرع  ثم  معدودة 
ما زوده من نظرياتها  اليها  ثانية م�شيفا 
بع�ض املنف�شلني ا�شياع الر�شايف املكربين 
يف  وج��راأت��ه  ب��ادب��ه  واملعجبني  لوطنيته 
احل���ق ون���ززوع���ه مل�����ش��ادم��ة ال��ن��ا���ض يف 
املهروء من عاداتهم وموا�شعاتهم ، وكتب 
الر�شائل  بادب  حميطا  �شافيا  تقدميا  لها 
ا�شاليبهم  وت��ف��اوت  ال��ع��رب  جهابذة  ل��دى 
بني  وترجحها  وان�شائه  تعبريهم  و�شور 
واالنطالق  والبيان  والو�شوح  ال�شال�شة 
للتعقيد  اجل��ن��وح  وب���ني  ال�����ش��ج��ي��ة  ع��ل��ى 
والتع�شف وا�شتعمال اجلايف الغريب لدى 
وتعليقات  هوام�ض  لها  و�شنع  بع�شهم، 
معرفا با�شماء االعالم من جرائد وجمالت 
االهمال  طي  مطمو�شني  من�شبني  وادب��اء 
والتجاهل، بفعل تقادم الزمن على رحيلهم 
حداثة  بعامل  او  الدنيا.  هذه  ومغادرتهم 
ا�شيل  ك��ل  ت��ذك��ار  ع��ل��ى  ع��ف��ت  م�شطنعة 
باكليل  وطوقت  االدب  رج��ال  من  وعريق 
حمدود  كل  والن�شج  والنبوغ  العبقرية 

مماحك، كثري ال�شياح حمدث ال�شجة. 
اع���داد  اع��ن��ي  النفي�ض  امل��ج��ه��ود  وه����ذا 
ال��ه��وام�����ض وال��ت��ع��ال��ي��ق ه��و ���ش��رب من 
اجليل  ابناء  به  ينتفع  املجدي  التاليف 
ويلبي حاجتهم اىل معرفة ما خفي عنهم 
واح���وال،  وق��ائ��ع  م��ن  �شهوده  فاتهم  او 
او  لها  االمي���اء  ا�شلفنا  م��ا  جتلت  وه��ن��ا 
احلميد  ع��ب��د  ق��اب��ل��ي��ة  م���ن  ت�شخي�شها 
الر�شودي وا�شتعداده لرفدك مبعلومات 
واف���ي���ة وغ���زي���رة ع���ن ا���ش��اط��ني االدب 
والراأي وال�شيا�شة، وما يلوه من �شالئق 
جتارب  م��ن  ب��ه  وام��ت��ح��ن��وا  ونف�شيات، 
مواقف  م��ن  عنهم  ع��ه��د  وم���ا   ، ووق��ائ��ع 
وا�شتجابات، ا�شبه يف تدوينها و�شوغها 
الدكتور حممد  الراحل  وتوثيقها �شنيع 
املاأثورة  ترجمته  ت�شمينه  يف  م��ن��دور 
الفرن�شي  للكاتب  االدب  عن  دفاع  لكتاب 
تعريفاته  ت�شمينه  قلت  ديهامل،  جورج 
وتو�شيحاته ملا ورد يف املنت من ا�شماء 
االق��ط��اب امل��ج��ل��ني يف م��ي��دان االب����داع، 
بالتيارات  ال�شلة  حمكمة  عناوين  ومن 
وامل����ذاه����ب االدب����ي����ة، وم����ن احل�����وادث 
يف  ال��ك��ربى  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال�شيا�شية 
ت��اري��خ اوروب����ا ك��ان لها اب��ل��غ االث���ر يف 
التطور االدبي وم�شاره، وينبئنا مندور 
بطبعه ال�شمح و�شليقته املحببة انه كتب 
هوام�شه ليزيل بع�ض الغمو�ض الذي قد 
يواجهه القراء غري املطلعني واملحيطني 
بهذه ال�شوارد، فان مل ي�شت�شغها القارئ 
او يقبلها منه، او ميتدها تطفال منه على 
انه  ل��ه  فلي�شفع  الفرن�شي  الكاتب  جهد 

كتبها لنف�شه. 

وان لنا اليوم ان جتلو معروفا الر�شايف 
كاتبا بعد ان خلد يف اذهان النا�ض �شاعرا 
منافحا عن عزتهم وكرامتهم، وبح �شوته 
جراء مطالبته بان�شافهم وحمو ما ي�شوب 
عي�شهم من بوؤ�ض واجتياح اىل االدنني، 
التعليقات  ر���ش��ائ��ل  كتابة  ان  غ��رو  وال 
املعري  ال��ع��الء  اب��ي  اراء  ع��ن  ور�شالته 
املحمدية  ال�شخ�شية  النفي�ض  و�شفره 
م���ن مكتبة  ت�����ش��ت��ع��ريه اخل��ا���ش��ة  ال����ذي 
املجمع العلمي بعد مراجعات ومكاتبات 
، قلت ان  يطول �شرحها والتف�شيل فيها 
هذه املدونات وغريها تفي�ض باال�شانيد 
اىل  امل�شتندة  القوية  واحلجج  والدالئل 
املنطق والربهان يف اثبات �شحة ارائه 
ميادين  �شتى  ويف  كانت  ايا  ووجاهتها 
وح�شبها  توزعت،  واال�شتق�شاء  البحث 
وبيان  ق��وي  ا�شلوب  يف  م�شوغة  انها 
ال�شعراء  بع�ض  ن���زوع  ي��وؤ���ش��ر  ن��ا���ش��ع 
لكتابة النرث البليغ بحيث يبدون اقطابه 
يح�شل  ال  بينا  فيه،  املتفوقني  ومن�شئيه 
التاثر  ملكة  ت�شمو  ان  كثرية  احيان  يف 
له،  انقطاعه  �شدة  املمتاز واملعهودة عنه 
ال�شعر،  كتابة  يف  وال��ربوز  التفوق  اىل 
والتاأمل  بالنظر  ح��ري  مو�شوع  وه��ذا 
مبا  عليك  وم��ا   ، والتق�شي  وال��ت��دار���ض 
نفو�شهم  وامل��ت��اأدب��ون  ال��ه��واة  ب��ه  ي�شغل 
من �شنيع وما يحاولون من معدلة بني 

النزوعني او ال�شربني. 
كاتبنا  بحياة  الر�شايف  حياة  ا�شبه  ما 
التوحيدي،  حيان  اب��ي  القدمي  العربي 
و�شعر  وال�شغب،  ال�شقام  كابد  فكالهما 
ومني  ال��ك��ف��اف،  اىل  وتطلع  بالوح�شة 
برف�ض النا�ض ال�شتقراءاته وتخريجاته، 
ب�����ش��ان ب��ع�����ض ح��ق��ائ��ق احل���ي���اة ومنط 
باالباطيل  ورم�����وه  ال��ن��ا���ض،  م��ع��ي�����ش��ة 
وال���������ش����الالت، ف���ج���اء ن��ت��اج��ه االدب����ي 
والوجد،  ب��االل��ت��ي��اع  زاخ����را  وال��ف��ك��ري 
العامل  يحكي �شياعه واغرابه، يف هذا 
الذي تغيب فيه املروءة ويتوارى العدل 
ويتهزم الذكاء، ففي �شفحات او موا�شع 
من  وق�شمات  نفحات  الر�شائل  هذه  من 
على  وجريه  التوحيدي  حيان  ابي  بيان 
العفوية وال�شليقة، ال�شيما اذا حتدث عن 
الزمان  بابناء  وحمنته  وحاجته  �شيقه 
م��ن االغ��م��ار و���ش��رار اخل��ل��ق، و�شعوره 
وا�شطراره  منه  االم���ر  �شاحب  بنفرة 
جدوى،  دون  لكن  وا�شر�شائه  ملداراته 
احلافل  جمتمعه  مع  �شراعه  وت�شويره 
واالف���ات  امل�شتع�شية  بالعقد  واملبتلى 
واوه��ام  فا�شدة  معتقدات  م��ن  امل��ردول��ة 
تنب�ض  ب��ع��ب��ارات  ذل���ك  ، جم��م��ال  ���ش��ت��ى 
الدليل  وت��ع��ط��ي  وال��ت��وه��ج،  ب��ال�����ش��دق 
االليم  واقعه  من  مينح  ان��ه  على  القوي 

وظروف عي�شه اخل�شن. 
ج. العراق 16/آب/ 2000

مازن لطيف

مهدي شاكر العبيدي 

الباحث والمحقق عبد الحميد الرشودي 
حكاية الحياة واالدب والصداقة مع الرصافي

الرسائل المتبادلة 
بين الرصافي ومعاصريه

جمعها وقدم لها وعلق عليها عبد الحميد الرشودي
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الر�شودي  احلميد  عبد  اال�شتاذ  الباحث 
الذين  الكبار  وباحثيه  العراق  ادب��اء  من 
اث���روا االب��ت��ع��اد ع��ن اال���ش��واء وجلجلة 
ال��ن��ع��وت وه���و ب��ع��د ان ي��ف��خ��ر ب��اث��اره 
ال��ك��ث��رية م��ن م��ق��االت ودرا����ش���ات وكتب 
تهتم براث �شاعر راق كبري هو معروف 
ولغريه  له  الوفاء  اقل  من  فان  الر�شايف 
م��ن االدب����اء وال�����ش��ع��راء وال��ب��اح��ث��ني ان 
االدبية  وب���اث���اره وج���ه���وده  ب��ه  ن��ع��رف 
حاولنا  التالية  ال�شطور  ويف  والعلمية، 
من خالل التحدث مع الر�شودي التعرف 
على �شريته الفكرية وحماولة ال�شتجالء 
ال�شوء  وال��ق��اء  ال��ف��ذة  ال�شخ�شية  ه��ذه 
الكا�شف عليها وكان اول ا�شئلتنا ال�شوؤال 
التقليدي من هو عبد احلميد الر�شودي؟ 

من خالل ما ذكر لنا عرفنا ان: 
ولد  لغوي  ادي��ب  الر�شودي  احلميد  عبد 
يف بغداد / الكرخ حملة جامع عطا �شنة 
اكمل  احل��ال،  متو�شطة  عائلة  يف   1929
درا�شته يف املراحل الثالث ثم انتمى اىل 
 1952 �شنة  فيها  وتخرج  احلقوق  كلية 
يتابع  واخ��ذ  يفاعته  منذ  ب��االدب  واول��ع 
ثم  ال�شعرية  وال��دواوي��ن  االدبية  الكتب 
اهيل فر�شة افتتاح اجلامعة امل�شتن�شرية 
على  فح�شل  االداب  كلية  اىل  فانتمى 
بدرجة   1963 �شنة  اداب  بكالوريو�ض 

جيد جدا لل�شنوات االربع. 
وعن البداية مع الكتابة والن�شر! 

الدرا�شة  م��راح��ل  جميع  يف  كانت  اذك��ر 

كتب يطلق عليه املطالعة العربية وكانت 
املو�شوعات  �شتى  م��ن  خم��ت��ارات  ت�شم 
والتاريخ  وال�شرية  وال�شعر  االدب  منها 
واطيل  اقراأها  فكتب  واملواعظ  واحلكم 
نف�شي  يف  ان�شت  حتى  عندها  ال��وق��وف 
الرفيعة  ل��ال���ش��ال��ي��ب  ت�����ش��ت��ج��ي��ب  م��ل��ك��ة 
كانت  التي  البالغة  ال�شعرية  والق�شائد 
ع�شور  �شتى  م��ن  الكتب  تلك  تعر�شها 
ي�شتهويني  ال��ذي  وك��ان  العربي  االدب 
ماآخذه  لقرب  الع�شري  االدب  اكرث  منها 

وو�شح معانيه. 
ف���اخ���ذت ان��ح��و ن��ح��وه��ا واج���اري���ه���ا يف 
درو�ض  يف  خا�شة  واالف��ك��ار  اال���ش��ل��وب 
االن�����ش��اء وق���د ح��اول��ت ان اك��ت��ب بع�ض 
التعليقات واال�شتدراكات على ما يعر�ض 
يل من مو�شوعات ار�شلت تلك البواكري 
ل�شحابها  "الر�شالة" امل�شرية  جملة  اىل 
احمد ح�شن الزيات فن�شر يل �شنة 1951 
تلك التعليقات واال�شتدراكات وانا يومئذ 
مقاعد  اب��رح  مل  احلقوق  كلية  يف  طالب 
بعث يف  هذا  ان  بعد وال�شك يف  الدر�ض 
امل�شي  على  م�شجع يل  االمل وكان خري 
متاأدب  ل�شاب  بالن�شبة  ال�شبيل  هذه  يف 

يف اول الطريق. 
وع���ن اه��ت��م��ام��ه ب��ال��ر���ش��ايف واخ���ب���اره، 
الر�شودي  اكت�شاف  عملية  ب��داأت  وكيف 

لل�شاعر الكبري؟ 
�شنة  الكرخ  متو�شطة  دخولنا  عند  ق��ال 
1943 / 1944 ونحن يف ال�شف االول 

– وا�شمه عبد  ملحت يف يد احد زمالئنا 
الغني، كتابا �شخما جملدا ف�شاألته ما هذا 
الر�شايف  دي��وان  بانه  فاجابني  الكتاب 
املطبوع  ال��دي��وان  به  ف��اذا  منه  فتناولته 
يف بريوت �شنة 1921 مبطبعة املعر�ض 
ثم �شاألته من اين لك هذا الديوان؟ - فقال 
ا�شراه؟  اي��ن  من  �شاألته  ثم  الأخ��ي  يعود 
اال  فما كان مني  ال�شراي  فقال من �شوق 
ميمت �شوق ال�شراء يف اليوم التايل وقد 
حملت يف جيبي دينارا عاقدا العزم على 
من  وك��ان  باهظا  ثمنه  يكن  مهما  �شرائه 
مكتب ةحتمل  على  اقف  ان  ح�شن حظي 
اتوغل  ان  وقبل  اال�شالح  مكتبة  عنوان 
املرحوم  �شاحبها  ���ش��األ��ت  ال�����ش��وق  يف 
�شادق ال�شكرجي هل يوجد لديكم ديوان 
ال��ر���ش��ايف ف��ق��ال ن��ع��م ث��م ارت��ق��ى �شلما 
فنيا  خ�شبيا وجائني وهو جملد جتليدا 
بثمامنئة  يل  فقال  بكم  له  فقلت  ومذهبا، 
رياال  يل  واع���اد  الدينار  فاعطيته  فل�ض 
فل�ض،  مئتا  قيمتها  نقدية  وح��دة  ف�شيا 
الفرح واجلدل  ت�شل عما غمرين من  وال 
على  ا�شري  وان��ا  �شفحاته  اقلب  وب���داأت 
اجل�شر وقد عكفت على الديوان بالدر�ض 
اي  به  فتنت  حتى  واال�شتظهار  والتاأمل 
افتنان، وقد راودتني انا وزميلي ال�شيد 
اىل  و�شلنا  فلما  اجلا�شم  حممد  ها�شم 
ي�شبه  �شخ�ض  على  نظرنا  يقع  مل  املقهى 
يف  املنا  فخاب  البدوي  بزيه  الر�شايف 
روؤيته وقد درج اىل رحمة الله ومل يقدر 

يل ان اراه.! 
مرقد  ف��راأي��ن��ا  امل��ق��ربة  على  انعطفنا  ث��م 
وقد  ال���زه���اوي  ���ش��دق��ي  جميل  ال�����ش��اع��ر 
ونوافذ  وب���اب  انيقة  قبة  عليه  اقيمت 
الذي  ان  – وقد علمنا  ال�شاج  من خ�شب 
انفق على بناء قبة الزهاوي هو املرحوم 
الذي  املقاول  امر  الذي  الها�شمي  يا�شني 
الزهاوي  قبة  يبني  ان  بيته  ينبي  ك��ان 
الذي  نف�شه  "ال�شوداين"  الطابوق  من 
ابقيت  ان  – وحبذا  منه  داره  يبني  كان 
هي  ما  على  القبة  ال��راث  �شيانة  دائ��رة 
اكمالها  من  بدال  ب�شيانتها  واكتفت  عليه 
معلماه  طم�ض  ال��ذي  اال�شفر  بالطابوق 
االث��ري��ة ال��ق��دمي��ة وع��ل��ى اي���ة ح���ال فهي 
�شريح  انقذت  النها  م��اأج��ورة  م�شكورة 
ال��زه��اوي م��ن ال��ه��وان  - فقد زرت���ه انا 
قبل  ال�شبيبي  م�شطفى  كامل  والدكتور 
الدوات  خمزنا  فوجدناه  �شنوات  ع�شر 
وال�شفائح  والفوؤو�ض  املرار  احلفارين: 
والطو�ض  امل�شتمعل واحلبال  والطابوق 
لوازم احلفر والدفن، ومل  وغري ذلك من 
وبعد   ، ذمة  وال  اال  دفينه  حلرمة  يرعوا 
 1945 اذار/   /16 يف  ال��ر���ش��ايف  وف���اة 
اخذت اتابع ال�شحف العراقية والعربية 
فتجمع  رحيله  ملنا�شبة  عنه  كتبت  التي 
فرزه  اىل  ف��ع��م��دت  ه��ائ��ل  ك��م  منها  ل���دي 
وا�شتخراج ما جدير بالدر�ض واملراجعة 
وادبه  �شريته  على  ا�شواء  يلقى  وال��ذي 
اخل  التي  الق�شائد  من  بع�شا  ثم جمعت 

فقمت   1931 �شنة  املطبوع  دي��وان��ه  بها 
امل  على  كبري  دف��ر  يف  با�شتن�شاخها 
ح�شني  امل��رح��وم  على  فعر�شتها  ن�شرها 
له  الزوراء وقلت  مكتبة  الفلفلي �شاحب 
طبعها  بامكانك  هل  ادبية  ا�شمامة  هذه 
ون�شرها وانا ال اريد منك مقابال او حق 
على  تقدم  ان  – قبل  ارى  ولكني  تاليف 
االدباء  بع�ض  ت�شت�شري  ان  املغامرة  هذه 
اال�شرار  اري���د  ال  ف���اين  تعرفهم  ال��ذي��ن 
زين  وق��د  بعر�شها  ق��ام  وف��ع��ال  فعال  ب��ك 
طبعها  القي�شي  ناجي  احمد  املرحوم  له 
وك��ذل��ك امل���رح���وم م��ه��دي ال���ق���زاز وك��ان 
املطبوعات  مالحظ  وظية  ي�شغل  يومئذ 
يف وزارة الداخلية وقد ابدى ا�شتعداده 
بعنوان  �شدو  وقد  الكتاب  مقدمة  لكتابة 
�شنة  بغداد  مطبعة  عن  الر�شايف  ذك��رى 

 . 1950
بي  فات�شل  الكتاب  رواج  �شجعني  وق��د 
ن�شر  علي  وعر�ض  �شالح  عبد  امل��رح��وم 
طلبه  فلبيت  ال��ر���ش��ايف  م��وؤل��ف��ات  بع�ض 
االدب  هما  كتابني  طبع  على  وا���ش��رف��ت 
الرفيع واآراء ابي العالء املعري حل�شابه 

برا ووفاء للر�شايف. 
وع���ن ال�����ش��خ�����ش��ي��ات ال��ت��ي ل��ع��ب��ت دورا 
الوالد  ال��ف��ك��ري��ة؟  ���ش��ريت��ه  يف  رئ��ي�����ش��ي��ا 

م�شطفى علي عبا�ض العزاوي؟!! 
الخ ذكر: 

ان ال�شخ�ض االول الذي اثر يف وتاثرت 
به هو الرائد – رحمه الله – فعلى الرغم 
فقد  احل��ب��وب  بيع  يتعاطى  ك��ان  ان��ه  م��ن 
تتلمذ  فقد  العلم  طلبة  من  زمالة  يف  كان 
امل�شايخ  على  �شبابه  يف  يل  ذكر  ما  على 
عبداجلليل ال جميل زادة وقا�شم القي�شي 

واجمد الزهاوي. 
دوالب  عن  عبارة  هي  مكتبة  له  وكانت 
ن�شطلح  – كنا  رف��وف  ذي  كبري  خ�شبي 
الله  رحمه  فكان  الكتبخانة،  ا�شم  عليه 
التي  ال��ن��ح��و  م��و���ش��وع��ات  يف  ي�شاألني 
و�شلنا  اننا  ي��وم  ذات  له  وقلت  ندر�شها 
يل  فقال  املبنية  اال���ش��م��اء  مو�شوع  اىل 
االلفية  من فوره احفظ هذه االبيات من 

فحفظتها تلقائيا ال فهما وهي: 
واال�شم من معرب ومبني 

ل�شبه من احلروف مدين
كال�شبه الو�شعي يف ا�شمي جئتنا 

واملعنوي يف متي ويف هنا 

م��ن �شتني  اك��رث  م��ن م�شي  ال��رغ��م  وعلى 
يف  منقو�شة  ت���زال  فما  ذل��ك  على  ح��وال 

ذاكرتي اىل يومنا هذا..
اما ال�شخ�ض الثاين الذي تاأثرت به فهو 
العزاوي  عبا�ض  املرحوم  العراق  م��وؤرخ 
الع�شرية  املكتبة  يف  عليه  تعرفت  فقد 
تطورت  وق��د  حملي  حم��م��ود  ل�شاحبها 
ايل  فمهد  مطلقة  ثقة  اىل  امل��ع��رف��ة  ه��ذه 
قد  كتبه وتدقيقها،  مراجعة جتارب طبع 
ت�شرفت مب�شاركة ا�شتاذنا املرحوم منري 

تاريخ  كتاب  ت�شحيح  يف  القا�شي 
للعزاوي  العراق  يف  العربي  االدب 
العلمي  فقد كنت اذهب اىل املجمع 
ك��ل��م��ا ا���ش��ت��ج��د ط��ب��ع م��ل��زم��ة منه 
القا�شي  اال���ش��ت��اذ  على  وعر�شها 
�شكرنا  وق���د  مبقابلتها  وت��ق��وم 
يف  املجهود  ه��ذا  على  ال��ع��زاوي 
�ض 269 من املجلد الثاين الذي 
�شدر عن املجمع العلمي العراقي 

�شنة 1962 . 
ال���ث���ال���ث فهو  ال�����ش��خ�����ض  ام����ا 
امل����رح����وم اال����ش���ت���اذ االدي�����ب 
م�شطفى علي وقد عرفته اوال 
كتاب  على  ردوده  خ��الل  م��ن 
هو  عرفني  كما  طياته  ب��دوي 
"ذكرى  ك��ت��اب��ي  ط���ري���ق  ع���ن 

�شاءت  ق��د  تلتق  مل  ولكننا  الر�شايف" 
االقدار ان ا�شعد بزيارته يف داره ببغداد 
وهو  يل  ف��ق��ال   1968 ���ش��ن��ة  اجل���دي���دة 
ي�شتقبلني على عتبة الدار كان يجب ان 
نلتقي قبل هذا التاريخ بكثري وعلى اية 
حال فقد جئت بالوقت املنا�شب وعر�ض 
لديوان  �شرحه  م��ن  االول  الق�شم  علي 
النظر  اجهل  ان  مني  وطلب  الر�شايف 
فيه وابدي مالحظاتي عليه فم�شيت يف 
املراجعة اىل اآخر ق�شم منه وعندما بداأت 
وزارة االعالم �شنة 1972 بطبع الديوان 
عهد ايل بت�شحيح جتارب الطبع واجراء 
ما ينبغي اجراوؤه فيه النه رحمه الله مل 
يف  تلف  ب�شبب  القراءة  على  يقوى  يعد 
ال�شبكية  وقد و�شعت عنه درا�شة �شملت 
الثقافة  وزارة  من  بتكليف  وادبه  حياته 
واالعالم وقد مت طبع الكتاب �شنة 1989 
وفيه تف�شيل ملا اوجزت. لقد كان رحمه 
االدبي حري�شا على  دقيقا يف عمله  الله 
ا�شتمرت  وقد  االكمل  الوجه  على  ادائ��ه 
اىل  ال��ل��ه  اخ���ت���اره  ان  اىل  ل��ه  �شحبتي 

جواره الكرمي يف 1980/2/4. 
ي��ت�����ش��اءل ب��ع�����ض ال��ن��ا���ض م���ن ه���و عبد 
احلميد اذ ان كثريا منهم مل ي�شمعوا به؟ 

فماذا تقول: 
ان حظي من ال�شهرة االعالمية تزر قليل 
من  به  امتتع  ما  مع  اطالقا  يتنا�شب  ال 
ثقافة مو�شوعية ومواهب ادبية وذاكرة 
عامرة ي�شهد بها املوافق واملخالف ولعل 
م��رد ذل��ك اين مل اق��ع يف دائ���رة ال�شوء 
ومل ا�شع اىل الدعاية لذا فاين اثرت ان 
اعي�ض يف الظل منوال هذه احلقبة نائيا 
بنف�شي عن عامل اال�شواء وال�شو�شاء، 

واذا اخفيت على الغبي فعاذر. 

مقلة  ت�����راين  ال  ان 
عمياء 

وعن عالقته ب�شارع املتنبي يف بغداد؟ 
ل�شوق  اوال  ارتيادي  ب��داأ  – لقد  لنا  ذكر 
باملكتبات  م��زدح��م��ا  ك���ان  ف��ق��د  ال�����ش��راء 
وكانت عامرة بالكتب يف �شتى ا�شناف 
املعارف كالفقه والتف�شري واللغة واالدب 
ودواوين ال�شعر ومن ابرز هذه املكتبات 
التي راأيتها �شنة 1944 املكتبة الع�شرية 
ل�شاحبها حممود حلمي واملكتبة العربية 
واملكتبة  االع��ظ��م��ي  ن��ع��م��ان  ل�شاحبها 
االمري  عبد  ال�شيد  ل�شاحبها  االه��ل��ي��ة 
وال�شيد  كاظم  ال�شيد  وتليه  احل��ي��دري 
�شم�ض الدين ومكتبة الزوراء ل�شاحبها 
بالنمو  اخذت  التي  الرجب  قا�شم حممد 
واالت�شاع بف�شل ذكاء ون�شاط �شاحبها 
يف  ال  مكتبة  وا�شهر  اك��رب  �شارت  حتى 

العراق فح�شب بل يف الوطن العربي. 
ويف اخلم�شينيات بداأت املكتبات تخرج 
�شارع  اىل  ال�����ش��راي  ���ش��وق  ظ���الل  م��ن 
املتنبي حيث النور والهواء الطلق وكان 
اولها خروجا للمكتبة الع�شرية واملثنى 
جاء  ث��م  والعلمية  وامل��ع��ارف  وااله��ل��ي��ة 
)الب�شطات(  دور  الت�شعينات  اوئ��ل  يف 
ال�شارع من جانبيه  ار�شفة  �شغلت  التي 
هذا  حت��ول  وق��د  اجلمع  اي��ام  وبخا�شة 
ال�شارع �شئنا ام ابينا اىل معلم ح�شاري 
من معامل بغداد فما مير �شائح او مغرب 
يف بغداد اال ويجعل من برناجمه زيارة 
هذا ال�شارع ناهيك عن هواة الكتب الذين 
يجدون يف زيارته متعة ال تعادلها متعة 
ل��ذا يرجى من  دائ��م  ادب��ي  فهو مهرجان 
والعناية  رعايته  تتوىل  ان  بغداد  امانة 
االر�شفة  وتبليط  احل��ف��ر  ردم  م��ن  ب��ه 

ور�������ش������ه������ا ك���ل 
اجلمعة  يوم  ال�شارع  لي�شتقبل  خمي�ض 

رواده من هواة الكتب وع�شاق االدب. 
اما عن اهم الكتب التي �شدرت له فذكر! 
– ب��غ��داد مطبعة  ال��ر���ش��ايف  ذك���رى   .1

بغداد 1950. 
– الر�شايف  2. اراء ابي العالء املعري 

 .1955 املعارف  – مطبعة 
– مطبعة  – الر�شايف  3. االدب الرفيع 

املعارف بغداد – 1956 
4. املحفوظات ال�شعرية – الر�شايف – 

مطبعة املعارف – بغداد – 1955. 
 – – درا���ش��ات ون�شو�ض  ال��زه��اوي   .5

دار احلياة بريوت 1966. 
6. مقاالت فهمي املدر�ض – اجلزء الثالث 
)�ض( �شاعد اجلمع العلمي العراقي على 

ن�شره – مطبعة ا�شعد – بغداد 1970. 
خالد  مب�شاركة  �شكر  �شالح  ابراهيم   .7
اجلبوري  وج��م��ي��ل  ا�شماعيل  حم�شن 
من�شورات وزارة االعالم – دار احلرية 

 .1978
– حتقيق  – الر�شايف  8. االلة واالداة 
 – واالع�����الم  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وت��ع��ل��ي��ق 
والن�شر  للطباعة  الوطني  املركز  مطبعة 

بريوت 1980. 
– كتبه  وادب���ه  – حياته  ال��ر���ش��ايف   .9

وزارة الثقافة واالعالم. 
املوؤ�ش�شة   – ال��ر���ش��ايف  ر���ش��ائ��ل   .10
ل��ل��درا���ش��ات وال��ن�����ش��ر بريوت  ال��ع��رب��ي��ة 

 .1994
11. حتليالت عرو�شية ل�شعر اجلواهري 
والن�شر  للدرا�شات  العربية  – املوؤ�ش�شة 

 .2002 – بريوت 

عبد الحميد الرشودي يخرج عن صمته:
آثرت االبتعاد عن األضواء وهذه عالقتي بالرصافي ومصطفى علي 

وعباس العزاوي وخزائن التراث

صورة قلمية لالستاذشاهد على العصر
عبد الحميد الرشودي
جميل شكري 

م�شطفى عليعبا�ص العزاوي

عبد احلميد الر�شودي مع الدكتور غايل �شكري يف فندق املن�شور ميليا عام 1982

اللغوي(  )الت�شويت  يف  مرجعية 
وه��و ف��ن خ��ا���ض ب��ف��رز ال��غ��ري��ب عن 
اعتمادا  بالعك�ض..  او  اللغة  �شحيح 
امل�شوب،  ميتلكها  لغوية  ثروة  على 
متيز  رفيعة  ذائ��ق��ة  على  واع��ت��م��ادا 
حتى  امل�شوب  ب��اذن  ومت��ر  اال�شياء 
هو  هذا  ويقول:  ويغربلها  مي�شكها 
املن�شيء،  ايها  به  فاعمل  ال�شحيح 
من  ج��واد  م�شطفى  الدكتور  وك��ان 
رواد ت�شويب اللغة منذ عام 1930 
الكرملي  جمل�ض  على  ت��ردد  منذ  اي 
ويهذب  اللغة  اخ��ط��اء  فيه  ي�شحح 
الت�شويب  م��ار���ض  ث��م  م�����ش��ادره��ا، 
ال�شامرائي  ابراهيم وابراهيم  كمال 
وابراهيم الوائلي ثم دخل الر�شودي 
ويتدرع  يت�شنح  وهو  �شفوفهم  اىل 

بدروع الثقافة اللغوية. 
هو قارئ مزمن لكنه متذوق، وكانت 
عن  للبحث  عميقة  رغبة  به  ت�شتبد 
يف  او  ن��ح��و  او  ل��غ��ة  يف  اجل�����ذور 
تذوقه  واىل  وال�شري،  االاب  حقول 
ر�شيده  اىل  املتابعة  عن�شر  ي�شاف 
يف الت�شويب، فقد تابع رجال االدب 
حتى  بحيواتهم،  واغ��رم  والتاريخ 
���ش��يء حتى  ك��ل  ي��ع��رف عنهم  ���ش��ار 
يف هواج�شهم، وكان الت�شويب غدا 

موهبة متميزة يف اعماقه..! 
وال�شرته   1929 ب���غ���داد  يف  ول����د 
ت��وا���ش��ح م��ع ج��زي��رة ال��ع��رب اورث 
فيه �شالبة املواقف، واكمل درا�شته 
)لي�شان�ض  على  ح�شل  ث��م  االول��ي��ة 
)بكالوريو�ض  وعلى   )1953 قانون 
التدري�ض  وم��ار���ض   )1967 اداب 
واحيل على التقاعد 1983.. وطفق 
ي�شطع  قلما  ويبدع  ويحقق  يوؤلف 
احلرف  اجمل  فما  احلرف،  بكربياء 

حني يولد يف �شالالت قلبه..! 
وم����ن م��وؤل��ف��ات��ه ال��ب��ل��ي��غ��ة: )ذك����رى 
ابي  و)اراء   )1950  – ال��ر���ش��ايف 
ال���ع���الء امل���ع���ري ل��ل��ر���ش��ايف، وهو 
م�شطفى  )حياة  و   )1955 حتقيق 
على )1989( وكتب اخرى وتعليقات 
ودرا�شات  وم��ق��االت  ال�شحافة  يف 
تقدر باربعة جملدات �شفح فيها دما 

وروحا وطاقة عقل..! 
بغداد  جم��ال�����ض  يف  جت��د  ان  ي��ن��در 
مبعلوماته  يفي�ض  ال��ر���ش��ودي  مثل 
اجلدال  اىل  ويدخلك  املو�شوعية، 
اللغوي وكاأنه احد امراء القوامي�ض 
لكن بتوا�شع جميل، حتى  العريقة، 
مبت�شما  ق���ال  ن��ق��ا���ض  يف  غلبك  اذا 
)ا�شكرك فانت افدتني( وعلى وجهه 
الغ�شب،  ب��ل��ون  ال��ق��در ح��زن��ا  ر���ش��م 
حلظة  يف  قلبه  اىل  تلج  ان  م��ا  لكن 
لي�ض  وجهه  ح��زن  ان  تكت�شف  حتى 
ويف  الدنيا  يف  لت�شوفه  عالمة  اال 

وجوده..! 
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االديب عبد الحميد الرشودي
تناقض شعرائنا مرده عدم امتالكهم 

الثقافة العصرية
خ�شال  اىل  �شيئا  ا�شيف  انني  اظ��ن  وال 
فاال�شتاذ  الكلمات،  هذه  خالل  من  الرجل 
اخل�شال  ب��ج��م��ي��ع  ي��ت��م��ت��ع  احل��م��ي��د  ع��ب��د 
احل��م��ي��دة م���ن ه�����دوء وا����ش���ال���ة وحمبة 
ل��الخ��ري��ن مل ا���ش��م��ع��ه ي��وم��ا ي��ن��ع��ت اح��دا 
ب�شفة ذميمة. يتجنب ا�شلوب املماحكات، 
دوؤوب  قارئ  احكامه،  باطالق  واليت�شرع 
من  عليه  )ن��ل��ح(  مقل وح��ني  كاتب  ان��ه  اال 
بخجل  يجيب  ب��ا���ش��ت��م��رار  ال��ك��ت��اب��ة  اج���ل 
مقال  ك��ل  ولكن  ج��ه��ودي«  تبعرث  »اخ�شى 
هو  وه���ذا  متنوعة  مناق�شات  اث���ار  كتبه 

االبداع بعينه. 

النهم خريجو المدرسة القديمة 
ال�شعراء  وزم����الوؤه  ال��ر���ش��ايف  ا�شتطاع 
كالزهاوي وال�شبيبي ان يطوروا �شعرهم 
وي��وج��ه��وه ن��ح��و اجت����اه ج��دي��د مل يكن 
ال��ذي��ن �شبقوهم  ال�����ش��ع��راء  ل��دى  م��ع��ه��ودا 
واق�شد به ال�شعر ال�شيا�شي، ولكن من يقراأ 
با�شطراب  يفاجاأ  ال�شعراء  هوؤالء  ق�شائد 
املنظور ال�شيا�شي يف �شعرهم وافكارهم، 
اي ان مواقفهم ال�شيا�شية كانت مو�شوعة 
يف  التناق�ض  ه��ذا  تعلل  مب��اذا  بالتناق�ض 

املوقف؟ 
ال�شعري  اجل��ي��ل  ه��ذا  ان  فيه  �شك  ال  مم��ا 
العثماين  الد�شتور  اعالن  قبيل  بني  الذي 
�شعراء  با�شاليب  متاثرا  كان   1909 �شنة 
الغفار  عبد  امثال  من  ع�شر  التا�شع  القرن 
و�شالح  العمري  الباقي  وعبد  االخ��ر���ض 
التميمي وحيدر احللي وغريهم من اعالم 
ال�شعر، اال ان تاثريهم كان مق�شورا على 
اال���ش��ال��ي��ب ال االف��ك��ار وق��د وق��ف �شعراء 
وقفه  ال�شعري  امل���وروث  ه��ذا  ام��ام  بغداد 
انتقاد ومعار�شة فقد حاولت  ال تخلو من 
اه��داف  اىل  ال�شعر  توجيه  منهم  طائفة 
ان  بعد  وان�شانية  واجتماعية  �شيا�شية 

التقليدية  االغ��را���ض  على  مق�شورا  ك��ان 
وكان  وغريها،  والتهاين  والرثاء  كاملدح 
اول جتديد لهم هو ابتعادهم عن املقدمات 
ال�شعراء  ك���ان  ال��ت��ي  التقليدية  ال��غ��زل��ي��ة 
بها.  ق�شائدهم  ا�شتهالل  على  يحر�شون 
الفردية  من  بال�شعر  انتقلوا  قد  انهم  كما 
فغلبوا  ال��رح��ب��ة،  اجلماعية  اىل  ال�شيقة 
واالن�شانية  والقومية  الوطنية  امل�شاعر 
الوطنية  امل�����ش��اع��ر  م���ن  ����ش���واه���ا  ع��ل��ى 
من  �شواها  على  واالن�شانية  والقومية 
امل�شاعر، فطالبوا باحلرية الفكرية والعدل 
والظاملني،  بالظلم  ون����ددوا  االج��ت��م��اع��ي 
يكن  مل  ج��دي��دا  روح���ا  االم���ة  يف  ونفخوا 

مالوفا وال معروفا من قبل. 
واذا مل�ض الدار�ض يف مواقفهم من االحداث 
والتنافر  التناق�ض  من  �شيئا  واال�شخا�ض 
فرد ذلك اىل ان هوؤالء ال�شعراء مل يكن لهم 
ينتمون  يجعلهم  ما  الع�شرية  الثقافة  من 
خريجو  النهم  معني  �شيا�شي  مذهب  اىل 
امل��در���ش��ة ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د درجت 
على تعليم علوم اجلادة كالفقه واال�شول 
واحلديث والتف�شري وعلوم اللغة من نحو 

و�شرف وبالغة. 
العثمانية احلاكمة  الدولة  اما موقفهم من 
تطالب  ف��ئ��ة  ف��ئ��ت��ني،  يف  ي��ت��م��ث��ل  ف���ك���ان 
واحلكم  واالداري  االجتماعي  باال�شالح 
وب�شمنها  العربية،  للواليات  الالمركزي 
الدولة  والء  ع��ل��ى  ال��ب��ق��اء  م���ع  ال���ع���راق، 
اىل  تدعو  كانت  اخ��رى  وفئة  العثمانية، 
العثمانية،  الدولة  من  واالن�شالخ  الثورة 
وذلك  م�شتقلة،  عربية  حكومات  واق��ام��ة 
ممن  يرجي  ال  اال�شالح  بان  منها  اعتقادا 

هو �شبب الف�شاد. 
قال الر�شايف: 

عجبت لقوم يخ�شعون لدولة 
ي�شو�شهم باملوبقات عميدها 

واعجبت من ذا انهم يرهبونها 
واحوالها منهم ومنهم جنودها 
عبد  ال�شلطان  خماطبا  ال��زه��اوي  وق���ال 

احلميد: 
اال فانتبه لالمر حتام تغفل 

اما علمتك احلال ما كنت جتهل 
وايديك ان طالت فال تغرر بها 

فان يد االيام منهن اطول 
لقد عبثت بال�شعب اطماع خائف 

يحملهم من جوره ما يحمل 
فيا ويح قوم فو�شوا امر نف�شهم 

اىل ملك عن فعله لي�ض ي�شاأل 
ايامر ظل الله يف ار�شه مبا 

نهى الله عنه والر�شول املبجل 
اليك فان الظلم مرد طريقه 

وان طريق البغي للخ�شر مو�شل 
وكم تعد االقوام انك باذل 

حقوقالها مغ�شوبة ثم تبخل 
تقول لقد حل الف�شاد وانني 

با�شالحه يف فر�شة متكفل 
ابعد �شياع امللك، واذل اهله، 

تهيئ ا�شالحا له او توؤمل 
ويرتفع بعد هذين ال�شوتني �شوت حممد 

ر�شا ال�شبيبي فيقول: 
ما عذر طائفة ا�شاعت م�شرها 

ان ال ت�شيع �شامها وعراقها 
برزت وقابلها الزمان ب�شيقه 

فاطن �شاعدها وعرقب �شاقها 
اين الذين اذا اكفهرت اوجه 

هوبا لنا طلقا الوجوه عتاقها 
لله اطماع ا�شابت خلقها 

منهم واآمال رات اخفاقها 
كان ثائرا على ال�شعر القدمي 

ا�شتجابة  االك��رث  ال�شاعر  ال��زه��اوي  يعد 
العراق  على  هبت  ال��ت��ي  التجديد  ل��ري��اح 
ب��ع��د ح��رك��ة االن��ق��الب ال��ع��ث��م��اين واع���الن 

املر�شل  ال�شعر  يف  ودع��وت��ه  ال��د���ش��ت��ور، 
مدى  ما  معروفة،  القافية  من  والتحرير 
الالحقة  االجيال  على  الدعوة  هذه  تاثري 
الديوان  كجماعة  عا�شرته  والتي  بجيله 
وج��م��اع��ة اب��ول��و وم���ن ث��م ح��رك��ة ال�شعر 

اجلديد امل�شمى بال�شعر احلر؟ 
منذ  املر�شل  ال�شعر  بنظم  ال��زه��اوي  ب��داأ 
وقت مبكر فقد ن�شر يف ديوانه االول )الكم 
بعنوان  ق�شيدة   1908 �شنة  امل��ن��ظ��وم( 
)ال�شعر املر�شل(، فلم يلتزم بقافية واحدة 
بقافية  التزامه  مع  منوعة  قوافيه  فجاءت 
التزامه  مع  منوعة  قوفيه  فجاءت  واح��دة 
حماولة  له  جاءت  ثم  العرو�شي،  بالوزن 
ثانية فن�شر �شنة 1927 ق�شيدة يف جملة 
عام(  ال��ف  بعد  )االن�شان  بعنوان  الهالل 
وهي من ال�شعر املر�شل الذي ابتدعه �شنة 
1908 لذا فان جميع الذين ارخوا لتاريخ 
له بهذه  العربي املعا�شر يعرفون  ال�شعر 
ال�شابقة، فال نكران ان كان اكرث ال�شعراء 
ال�شعر  يف  ال��ت��ج��دي��د  ل��دع��وة  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
العربي، وال نعدو احلقيقة اذا قلنا انه كان 
ال�شعر  اىل  ميت  ما  كل  على  ثائرا  متمردا 
ال��ق��دمي م��ن اف��ك��ار وا���ش��ال��ي��ب، وق��د اعلن 
ثورته هذه يف مقدمات دواوينه و�شمنها 

�شعره، قال يف رباعية له: 
�شئمت كل قدمي 

                    عرفته يف حياتي 
ان كل عندك �شيء 

                    من اجلديد فهات 
اما تاثره باالفكار الغربية التي وقف عليها 
مرجمة اىل اللغة الركية او مب�شوطة يف 
جملة املقتطف، فيكاد يكون ظاهرة بارزة 
يف �شعره، وقد تتبع هذه االفكار الدكتور 
داود �شلوم فالف فيها كتابا م�شتقال يحمل 
ال�شاعر  يف  ال��غ��رب��ي  الفكر  »اث���ر  ع��ن��وان 

جميل �شدقي الزهاوي«. 

ومع اعراف الزهاوي بان ال�شعر العربي 
مق�شر يف بع�ض اغرا�شه كال�شعر الروائي 
ال�شبان  طي�ض  م��ن  تخوفه  اب���دى  ان��ه  اال 
الذين تعلموا يف الغرب ومل تر�شخ قدمهم 
ال�شعر مثل  ان  العربية وادع��وا  لغتهم  يف 
العلوم يجب ان يوؤخذ من الغرب، وا�شدى 
ن�شيحته اليهم بان يتب�شروا فال ي�شيعوا 
اىل  ودع��اه��م  عربتهم،  با�شاعة  انف�شهم 
الغرب �شريطة ان يظلوا غربا  تعلم علوم 

بل�شانهم وعواطفهم وم�شاعرهم. 
الديوان  جماعة  يف  اثر  الزهاوي  ان  اما 
فال اخال ذلك الن ا�شحاب مدر�شة الديوان 
ال�شك�شوين  ب��االدب  مبا�شرا  تاثرهم  ك��ان 
ال����ذي ي��ج��ي��دون ل��غ��ت��ه االن��ك��ل��ي��زي��ة، وقد 
ا�شدر العقاد واملازين جزئني من كتابهما 
بانه  ووع��دا  واالدب(  النقد  يف  )ال��دي��وان 
يفعال  مل  ولكنهما   ، اج��زاء  ع�شرة  يف  يتم 
ي�شدرا  ان  لهما  ق��در  لو  ان��ه  يدريك  وم��ا   ،
بقية االجزاء لتناوال �شعر الزهاوي بالنقد 
�شوقي  �شعر  م��ع  �شنعا  ك��م��ا  والت�شفيه 
والرافعي،  امل��ن��ف��ل��وط��ي  وادب  وح��اف��ظ 
وكبريهم الذي علمهم ال�شعر عبد الرحمن 
االالعيب«  »�شنم  عليه  اطلقا  الذي  �شكري 
ف�شل  على  ي��دل  ومم��ا  باجلنون!.  ورمياه 
نك�شا  قد  �شاحبيها  ان  ال��دي��وان  مدر�شة 
بعد ذلك واعتذرا عما بدر منهما بحق ائمة 
ي�شمدان  وراح���ا  ال�شعر،  واع���الم  االدب 
جراح �شحاياهما حاملني ذلك على نزوات 

ال�شباب وجموح العواطف. 
اما ان دعوة الزهاوي قد اثرت يف جماعة 
من  كان  فانه  ذل��ك،  ا�شتعيد  ال  فاين  ايولو 
فتاثريه  الق�شيدة،  بناء  التجديد يف  دعاة 
ان مل يكن مبا�شرا امنا جاء عر�شا ذلك النه 
نبه االذهان اىل �شرورة التجديد والتحرر 
من قيود القدمي التي قعدت به عن جماراة 

روح الع�شر. 

بالثقافة  م��ت��اث��رة  ك��ان��ت  اب��ول��و  وم��در���ش��ة 
جماعة  ���ش��ان  �شانها  اي�����ش��ا،  االن��ك��ل��ي��زي��ة 
وابعد  اتزانا  اكرث  كانت  انها  اال  الديوان 
اثرا. فقد ا�شتطاعت هذه املدر�شة كما يقول 
للتجديد،  علما  ترفع  ان  ناجي  اب��راه��ي��م 
النور �شعراء كانوا يف ظالم  وتخرج اىل 
الن�شيان، وو�شعت افق ال�شعر العربي، وما 
عليك اال ان تلقي نظرة فاح�شة اىل اعداد 
جملتها لرى والدة كثري من ال�شعراء يف 
ذلك  بعد  ا�شبحوا  والذين  الوثري،  مهدها 
الكعلي حممود طه  دنيا  ب��ارزة يف  اعالما 
وابي  عتيق  العزيز  وعبد  ج��ودة  و�شالح 

القا�شم ال�شابي وغريهم. 
ال��زه��اوي يف ظهور  ام��ا ع��ن تاثري دع��وة 
الثانية  العاملية  احلرب  بعد  ال�شعر  حركة 
ال�شعراء  ه���وؤالء  اث��ر يف  ذا  ان��ه  اظ��ن  ف��ال 
ال��ذي��ن خ��رج��وا ع��ن ال��ع��رو���ض ال���ذي كان 

الزهاوي حري�شا عليه. 
والتيارات  املدار�ض  اغنت  اي مدى  اىل   *

احلديثة الق�شيدة العربية؟ 
امل�شرحية  العربي خاليا من  ال�شعر  كان   -
العقاد وامل��ازين يف  ال�شعرية، وحني نعى 
)الديوان( على �شعراء العرب هذا النق�ض 
ال�شعرية  م�شرحياته  فنظم  �شوقي   ت�شعر 
التي كانت فتح الفتوح يف ال�شعر العربي 
وجمنون  كيلوبرا،  كم�شرع  احل��دي��ث، 
النهج  ه��ذا  على  تابعه  ثم  وعنرة،  ليلى، 
عزيز اباظة يف قي�ض لبنى والعبا�شه، وقد 
العراق  �شعراء  على  االجت��اه  هذا  انعك�ض 
ال�شعرية  امل�����ش��رح��ي��ات  ل��ن��ظ��م  ف��ن�����ش��ط��وا 
)قي�ض  م�شرحية  ال��ط��ائ��ي  خ�شر  فو�شع 
الكهف  ا�شحاب  )م�شرحية  ثم  ومن  لبنى( 
الرا�شي  احلميد  عبد  وو�شع  والرقيم(، 
الكربى وم�شرحية  العرب  م�شرحية ثورة 
ال�شواف  الكربى، وخالد  العراقية  الثورة 

م�شرحية �شم�شو وم�شرحية اال�شوار. 
* من املالحظ ان احلركة ال�شعرية احلديثة 
مل تفرز نقادا مب�شتوى خطورة �شعرائها، 

اىل م تعزون ذلك؟ 
العراق اول مرة  النقد االدبي يف  ات�شم   -
اللغوي الذي يحوم حول املفردات  بالنقد 
كانوا  مار�شوه  الذين  الن  و�شرفا  نحوا 
العرب  لغة  اللغة احلرا�ض على  من رجال 
ان ي�شوبها �شيء من اللحن واللهجنة، او 
بداخلها ا�شلوب من تلك اال�شاليب العربية 
فنبهوا  ال��راك��ي��ب،  االععجمية  امل��ف��ردات 
االجتاه  ه��ذا  ومي��ث��ل  التنبيه  و�شعهم  م��ا 
وم�شطفى  واالث����ري  الكرملي  امل��در���ش��ي 
ج���واد وك��م��ال اب��راه��ي��م وه��م حم��ق��ون يف 
عاملا  يكون  ان  يجب  احلق  الناقد  الن  ذلك 
باللغة ب�شريا با�شاليبها البيانية ذا ر�شيد 
اىل  ا�شف  العربي،  االدب��ي  امل���وروث  من 
من  ال��ع��امل��ي��ة  االداب  يف  ا�شتجد  م��ا  ذل���ك 
نظريات نقدية واجتاهات ادبية ال ينبغي 
او يتجاهلها، ومما  اليوم ان يجهلها  لنقد 
ان��ن��ا مل ي��ظ��ه��ر  م��ن ال�شروط  ل��ه  ي��وؤ���ش��ف 
يقف  يجعله  م��ا  واالخ��الق��ي��ة  املو�شوعية 
عبود،  م��ارون  او  مندور  حممد  مب�شتوى 
ذلك الننا ال نزال ن�شدر احكامنا متاثرين 
والعالقات  ال�شخ�شي  وال����ذوق  ب��امل��زاج 
ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ن��اق��د ب��امل��ن��ق��ود، ا���ش��ف اىل 
ذلك ان كثريا من االدباء وال�شعراء يق�ض 
م�شاجعهم  ال�شريح  امل��و���ش��وع��ي  النقد 
فقد ال��ف��وا ع��ب��ارات امل��دح وال��ث��ن��اء تزجي 
مكا�شفتهم  ع��ل��ى  ن��اق��د  اج���را  ف���اذا  ال��ي��ه��م 
 * ت��ط��اوال.  او  ذل��ك ح�شدا  ع��دوا  يعيوبهم 
با�شتثناء الر�شايف والزهاوي وال�شبيبي 
ما مدى  اآخ��رون مغمورون،  �شعراء  هناك 
يف  )املغمورين(  ال�شعراء  هوؤالء  م�شاهمة 
وهل  العراق  يف  ال�شعرية  احلركة  تطور 
اخل�شومات  اث����ارة  يف  ���ش��دى  ل��ه��م  ك���ان 

االدبية انذاك؟ 
يف  كانوا  مغمورون  �شعراء  هناك  نعم    -

ال�شاحة  ملء  والثالثينيات  الع�شرينيات 
االدبية، وكانت لهم م�شاجالت ومطارحات 
حينا  ال��رواد  �شهرة  حجبتهم  ولئن  ادبية، 
م��ن ال��زم��ن واخ��م��ل��ت ذك��ره��م ف��ل��ن يعدم 
من  ع�شرات  على  الوقوف  املتتبع  الباحث 
هوؤالء امثال حممد مهدي الب�شري وحممد 
وحممد  االرزي  احل�شني  وعبد  الها�شمي 
وحممد  ال�شبيبي  وب��اق��ر  االث����ري  بهجة 
العبيدي وحممود املالح وابراهيم  حبيب 
الباججي  منيب  وابراهيم  الزهاوي  ادهم 
وع��ب��د احل��م��ي��د ال�����ش��م��اوي وحم��م��د علي 
اليعقوبي وغريهم كثري، فقد كانت لهوؤالء 
واجتماعية  �شيا�شية  م��واق��ف  ال�����ش��ع��راء 
ودعوات جوبرة اىل اال�شالح يعرفها من 
�شري تاريخ الن�شف االول من هذا القرن، 
ال��ل��ه اجلبوري  ال��دك��ت��ور عبد  وق��د و���ش��ع 
كتابا بعنوان )من �شعرائنا املن�شيني( انى 
على ذكر طائفة من هوؤالء ، على ان هناك 
ي�شح  الذين  ال�شعراء  ه��وؤالء  من  طوائف 
و�شفهم باملغمورين تنتظر من مي�شح عنه 
غبار الن�شيان ويعيدهم اىل ذاكرة االجيال 

املعا�شرة. 

املنا في شبابنا الجامعي 
* جمموعة الدار�شات التي كتبت يف االدب 
فيفر�ض  االن غري مكتملة  اجلاهلي حتى 
�شاعر  ع��ن��رة  ع���ن  درا�����ش����ات  ن��ك��ت��ب  ان 
احلما�شة واحلرب، وطرفة بن العبد �شاعر 
اخلمر، والنابغة الذبياين �شاعر االعتذار.

*  هل در�ض ه��وؤالء كما ينبغي ان يدر�ض 
ال�شاعر؟ 

ان  اود  ال�شوؤال  ه��ذا  على  االج��اب��ة  قبل   -
الدار�شني  تنبيه  يف  ال��ف�����ش��ل  ان  اق����ول 
االدب  درا���ش��ة  ���ش��رورة  اىل  املعا�شرين 
اىل  ي��ع��ود  مو�شوعية  درا���ش��ة  اجل��اه��ل��ي 
كتابه  ا���ش��در  عندما  ح�شني  ط��ه  ال��دك��ت��ور 
)يف ال�شعر اجلاهلي( ، فقد كان هذا كتاب ، 
على الرغم مما قيل فيه، �شرخة مدوية يف 
رقدتهم  من  فهبوا  الراكد،  االدب��ي  الو�شط 
لدرا�شته ومناق�شته، فالفت ع�شرات الكتب 
بعد  �شدرت  وقد  املقاالت،  مئات  ودبجت 
ذلك كتب عنيت باجتاهات ال�شعر اجلاهلي 
وفنونه، كما ظهرت حركة الحياء دواوين 
ال�����ش��ع��راء اجل��اه��ل��ي��ني ون�����ش��ره��ا حمققة 
التي  الثغرة  الي�شد  ه��ذا  ان  على  موؤثقة، 
يف  م�شتقلة  كتب  بظهور  ت�شد  ان  ينبغي 
ال�شعراء البارزين من اهل اجلاهلية، وهذا 
ان  فع�شى  اجلامعي  �شبابنا  من  ناأمله  ما 
اجلامعية  ور�شائلهم  بدرا�شتهم  يتوجهوا 

نحو ذلك. 

يقظة الروح القومي 
* م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال���ق���رن اخ����ذ ال�����ش��ع��ر يف 

ويف  ال�شيا�شي،  وج���وده  ي��وؤك��د  ال��ع��راق 
علينا  طلع  الثانية  العاملية  احل��رب  اعقاب 
التي  العوامل  هي  ما  جديدة،  باجتاهات 

�شاهمت يف تكون هذه االجتاهات؟ 
على  مق�شورا  ال�شيا�شي  ال�شعر  يكن  مل   -
القرن احلايل فح�شب، بل عرف هذا اللون 
نتيجة  االم���وي،  الع�شر  منذ  ال�شعر  م��ن 
ال��ذي ح��دث ح��ول اخل��الف��ة ومن  لل�شراع 
�شعراء  ذل��ك  بعد  وج��دن��ا  كما   ، ي�شتحقها 
عنهم  ي��ن��اق��ح��ون  ل��ل��ع��ب��ا���ش��ني  ان��ق��ط��ع��وا 
ويرونهم احق من �شواهم باخلالفة النهم 

ابناء عم الر�شول – �ض -. 
ال�شحف  مبثابة  يومئذ  ال�شعر  ك��ان  لقد 
احلزبية يف ع�شرنا الراهن تب�شر مببادئ 
حزبها وتذود خ�شومة وتنت�شر الوليائه. 
ال�شيا�شي  ال�شعر  من  اللون  هذا  ظل  وقد 
وان  العربي  االدب  ع�شور  طيلة  م�شتمرا 
كان تارة يختفي وي�شمر يف ايام الت�شلط 
معار�ض  ب�شكل  يظهر  واخ���رى  وال��ق��ه��ر، 
التي  امور اخلالفة  للت�شلط االجنبي على 
مل يعد للخليفة منها اال مظهرها والقابها. 

لي�ض ثمة ريب ان القرن التا�شع ع�شر كان 
بداية لعودته وظهوره قويا جهريا، وهذا 
ما حدا اال�شتاذ ابراهيم الوائلي ان يوؤلف 
يف  ال�شيا�شي  ال�شعر  عنوان  يحمل  كتابا 

القرن التا�شع ع�شر. 
ظهور  يف  �شاهمت  التي  العوامل  ان  على 
تعود  القرن  مطلع  منذ  جديدة  اجت��اه��ات 
وال�شعور  ال��ق��وم��ي  ال�����روح  ي��ق��ظ��ة  اىل 
الوطني ب�شبب ظهور املطبعة وال�شحيفة 
وغري ذلك من عوامل اليقظة الفكرية التي 

يطول �شرحها. 
ولعل منزلة ال�شعر عند العرب منذ القدمي 
واىل يوم النا�ض هذا تعود اىل ان العرب 
يف  ل��ه  وت��ط��رب  لت�شعر  تهتز  �شاعرة  ام��ة 
كان  م��ا  والم���ر  واحل����رب،  ال�شلم  ح��ال��ت��ي 
ثورة  او  نه�شة  كل  وراء  العرب  ال�شعراء 
العراق كان حداثها  الع�شرين يف  ، فثورة 
�شعراء، على حني اننا مل ن�شمع ان الثورة 
اثارها  قد  الرو�شية  الثورة  او  الفرن�شية 
ال�شعراء بل كان وراء تلك الثورات خطباء 
ي��ع��ود اىل طبيعة ك��ل ام��ة من  ول��ع��ل ذل��ك 

االمم. 

من الصعب ايجاد ناقد اصيل 
االدب  م�شتوى  هبوط  ان  املعروف  من   *
يرافقه هبوط »النقد االدبي« فالناقد الكبري 
هو رفيق االيب الكبري، اال اننا ن�شمع اراء 
ق��ا���ش��ر عن  ال��ن��ق��د  ان  منها  ل��ذل��ك  م��غ��اي��رة 

اللحاق يركب االبداع ما �شحة ذلك؟ 
الناقد  ان  اىل  ي��ع��ود  ذل��ك  م��رد  ان  ارى   -
�شروط  فيه  ت�شرط  ق��دم��ن��ا،  كما  احل���ق، 
ك��ل م��ن رام ان  ت��ت��وف��ر يف  ق��د ال  ع��دي��دة 

جتد  ان  ت�شتطيع  انك  نقدا،  نف�شه  ين�شب 
الكتاب،  من  وا�شعافهم  ال�شعراء  ع�شرات 
واحدا  ناقدا  جتد  ان  عليك  ي�شعب  ولكن 
ان  فيها  ي�شح  ال��ت��ي  لل�شروط  م�شتكمال 

نطلق عليه ا�شم ناقد. 
يب�شر بخري.. لكن؟ 

* كيف ترى واقع احلركة االدبية والنقدية 
يف العراق؟ 

يف  والنقدية  االدب��ي��ة  احلركة  واق��ع  ان   -
ريب  ذل���ك  يف  م��ا  ب��خ��ري،  يب�شر  ال���ع���راق 
مل��رت��اب ، ول��ك��ن اخ�����ش��ى م��ا اخ�����ش��اه هو 
 ، قرنها  ذر  التي  االدب��ي(  )االقطاع  ظاهرة 
فهناك ا�شخا�ض اتيحت لهم و�شائل الن�شر 
وما   ، لنتاجهم  ذراعيها  ال�شحف  وفتحت 
وال   ، �شيء  يف  االدب  من  معظمه  اح�شب 
مما يقبل عليه جمهور القراء او يه�شمونه 
فانت  ذل��ك  وم��ع  مقرونني،  غري  كتاب  فهم 
و�شورهم  ا�شماوؤهم  تطالعت  يوم  كل  يف 

وكانها اعالن جتاري ثابت! 
واخرى  احتجبت  قد  اقالما  ان  حني  على 
يف طريقها اىل االحتجاب موؤثرة ال�شالمة 
ع��ل��ى ط���ول ال��ع��ن��اء، وال���ك���رام���ة ع��ل��ى ذل 
الوقوف على ابواب املحررين الذين تعجز 
عن تف�شري مقايي�شهم ومكاييلهم يف الن�شر 
كلمة حم�شنة  )االعتذار  واالعتذار  والطي 

للرف�ض(. 

شيوع الثقافة 
او  عربية  نقدية  نظرية  لدينا  تتكون  مل   *

منهج نقدي عربي، ما ال�شبيل اىل ذلك؟ 
نقدية  ن��ظ��ري��ة  ظ��ه��ور  اىل  ال�شبيل  ان   -
وقت  اىل  يحتاج  ن��ق��دي  منهج  او  عربية 
طويل واىل �شيوع الثقافة واالطالع التام 
والكامل على املوروث االدبي العربي وما 
ثقافات  م��ن  املتقدمة  االمم  ل��دى  ا�شتجد 

ونظريات ودرا�شات مقارنة. 
طه ح�شني 

من من االدباء ي�شتاثر باهتمامك اكرث من 
غريه عامليا، عربيا ، عراقيا؟ 

االدب  روائ���ع  ال�شباب  اي���ام  يف  ق���راأت   -
لفكرو  وخ��ا���ش��ة  امل��رج��م  ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي 
ي�شتاثر  ال��ذي  العربي  االدي��ب  اما  هيجو، 
ب��اه��ت��م��ام��ي وم����ا ف��ت��ث��ت اق�����راه ف��ه��و طه 
ح�شني، واما االديب العراقي الذي ي�شتاثر 
اليه يدي  ما ت�شل  كل  له  باهتمامي واقرا 

فهو اال�شتاذ حممد بهجة االثري. 

عالم لغوي 
العرو�ض  ا���ش��ت��اذ  ال��وائ��ل��ي  اب��راه��ي��م   *

وال�شاعر الكبري ما هو تقوميك له 
الذين  االدب�����اء  م��ن  ال��وائ��ل��ي  اال���ش��ت��اذ   -
قرات  م��ا  ط��ري��ق  ع��ن  واك��ربت��ه��م  احببتهم 
لهم، وحني اكرمتي الله مبعرفته و�شرفني 

ب�شحبته ازداد اعجابي به فهو ذو خ�شال 
���ش��واه،  ي��ن��در ان جت���دده���ا يف  ك��رمي��م��ة 
ترفع  بال  والرفعة  وال�شراحة  فاالن�شاف 

�شمات ا�شيلة فيه. 
اما �شعره فقد قراته اول مرة من�شورا يف 
جملة الر�شالة اال�شالمية قبل اربعني �شنة 
الرومان�شية  بتلك  ي��ذك��رين  �شعره  وك��ان 
ال��ت��ي ع��رف بها على حم��م��ود طه  احل��امل��ة 

املهند�ض. 
ويظلم الوائلي من يق�شر مواهبه على علم 
العرو�ض وقر�ض ال�شعر، فهو عامل لغوي 
�شديد الراأي ثاقب الب�شر وقد وقف جهوده 
اليوم على ر�شد اغالط املثقفني ف�شد بذلك 
فراغا كبريا، ح�شب الكثريون انه لن ي�شد 

بعد رحيل اعالمه البارزين. 

كالطائر الفرد 
�شتى  يف  كتب  البطعة  حممود  ال��راح��د   *
ابدع  انه  ترى  املجاالت  اي  ففي  املجاالت 

اكرث من غريها؟ 
مثله  العبطة  الراحل حممود  االديب  ان   -
الفرد،  ال��ط��ائ��ر  م��ث��ل  ع��ن��دي  ال��ت��ال��ي��ف  يف 
على  ي��ق��ر  ال  غ�����ش��ن،  اىل  غ�شن  م��ن  ي��ق��ب 
حالة واحدة ولو رزق من ال�شرب واجللد 
يف  وتخ�ش�ض  ال��ك��ت��اب��ة  اىل  واالن��ق��ط��اع 
البغدادية  ال�شعبية  امل���اث���ورات  ت��دوي��ن 
ال���ش��اب��ت م��ن��ه ه���ذه ال��ف��ن��ون خ���ريا كثريا 
ول��ك��ن ال��رج��ل م��ع��ذور ف��ل��م ي��ك��ن يف ادبه 
من  يختل�ض  هوايا  ك��ان  ما  بقدر  حمرفا 
وقت عمله ال�شاق امل�شني ليخلو �شاعة من 
نهار فيكتب ما يغن له على عجل وير�شله 

اىل الن�شر على عجل. 
* كيف تنظر اىل:؟ 

1. الر�شايف: معري الع�شر. 
اىل  طريقه  �شل  فيل�شوف  ال��زه��اوي:   .2
ال�شعر او �شاعر �شل طريقه اىل الفل�شفة. 

الر�شي  بال�شريف  يذكرين  ال�شبيبي:   .3
وخ�شره  ال�شيا�شة  ك�شبته  �شاعر  وه��و 

االدب.
4. الكاظمي: ع�شفور دجلة الذي بنى ع�شه 

على �شاطيء النيل. 
5. حافظ جميل: �شاعر ابيقوري النزعة. 

6. احمد �شوقي: متنبي الع�شر الذي يجيد 
الفرن�شية. 

الفقر  ع�شه  �شاعر  اب��راه��ي��م:  ح��اف��ظ   .7
االيام  م��ن  لنف�شه  ي��ث��ار  ان  ف���اراد  واليتم 

بال�شخرية من اهلها. 
م�شتظال  رباعياته  نظم  ال�شرقي:  علي   .8

بخمية عمر اخليام. 
9. احلبوبي: تذكرين خمرته بخمةر عمر 

بن الفار�ض. 
* هل حاولت نظم ال�شعر؟ 

ال  ياتيني  م��ا  الن  هجرته  ولكني  نعم   -
والنني  ياتيني  ال  ارت�شيه  وم��ا  ارت�شيه 
عن  للتعبري  ط��واع��ي��ة  اك���رث  ال��ن��رث  اج���د 

افكاري. 
* كيف ت�شتذكر حياتهم وابداعهم؟ 

لقد عرفت من ه��وؤالء ع��ددا قليال وانني   -
اذكر باخلري منهم م�شطفى علي وخ�شري 
الطائي.. فقد كتبت درا�شة �شمنتها حتليال 
نقديا مل�شرحيته ال�شعرية )ا�شحاب الكهف 
املعارف  جملة  يف  ن�شرت  وق��د  وال��رق��ي��م( 
ت�شرفت  ق��د  كما   .1962 �شنة  البريوتية 
عبا�ض  امل��رح��وم  ال��ع��راق  م���وؤرخ  مبعرفة 
العزاوي وقد كرمني مبراجعة وت�شحيح 
النخيل(  و)ت��اري��خ  العربي(  )االدب  كتبه 
وجميع  ال���ع���رب(  ف��ي��ل�����ش��وف  و)ال��ك��ن��دي 
�شنيه  يف  كتبها  التي  ودرا���ش��ات��ه  مقاالته 

االخرية. 
ونفعنا  ال��وا���ش��ع��ة،  برحمته  ال��ل��ه  عمرهم 

باثارهم ووفقنا لل�شري على هداهم. 
ج. االتحاد 30-23 
كانون الثاني 1989

هاتف الثلج 

ما يميز األديب األستاذ عبد الحميد الرشودي 
مزاوجته ما بين التراث واألدب الحديث وحرصه 

الشديد على متابعة ما يستجد في الوسط 
الثقافي من افكار وتيارات ومدارس. إال انه 
اليعلن ذلك، فقليل منا يعرف هذه الميزة 
والرشودي انسان بسيط ومتواضع تواضع 

المبدعين الكبار فتراه في يوم  الجمعة في 
مقهى المستنصرية يشارك في المجلس االدبي 

الذي يضم الكتاب واالدباء والشعراء والمثقفين. 
يجلس وسطهم هادئا وقورًا وحين يحتد 

النقاش بين اثنين من الزمالء او اكثر يحتكمون 
اليه فيدلي بارائه، فاذا هي الحكم الفيصل الكل 
يقتنع بها، اوال لرصانتها واصالتها وثانيا لسعة 

اطالع قائلها. 

حميد املطبعي وعبد احلميد الر�شودي ومكي ال�شيد جا�شم وعبد الرزاق اجلزار يف جمل�ص مكي ال�شيد جا�شم عام 1983
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عبد الحميد الرشودي 
رفعة عبد الرزاق محمد

الر�شودي  احلميد  عبد  اال���ش��ت��اذ  ينتمي 
 ، العراقيني  الباحثني  االدباء  اىل جيل من 

ظهرت اعمالهم يف اخلم�شينات وما تالها 
، هم ج�شر بني جيل اعالم اليقظة الفكرية 
القرن  من  االول  الن�شف  ب��رزوا يف  الذين 
ويحاول   . التالية  واالج��ي��ال   ، الع�شرين 
هذا اجليل ان ان ي�شابه نف�شه مبا ات�شم به 
، ولعل  الثقافة  الرواد من مو�شوعية  جيل 
الر�شودي ميثل هذا املنحى متثيال �شادقا 
القرن  من  الثاين  الن�شف  ف��ان  غ��رو  وال   .
املو�شوعية  انح�شارتلك  �شهد  املن�شرم 
التي كانت �شمة القمم ال�شاخمة من اعالمنا 

الرواد .
    وميكن ان يكون ال�شبب يف هذا االنح�شار 
اىل تقهقر احلياة ال�شيا�شية العامة وغياب 
مقومات ظهور االبداع ون�شوجه ، واالمر 
با�شكاله  الثقايف  امل�شهد  كل  على  ينطبق 
الزهاوي  ظ��ه��ور  نتخيل  ف��ه��ل   ، وف��ن��ون��ه 
وال���ر����ش���ايف وال�����ش��ب��ي��ب��ي واجل���واه���ري 
العهود  والوردي و�شواهم من االعالم يف 

التالية للخم�شينات ؟!
    وال اعرف �شببا يف تذكري ماقاله احدهم 
:هو  اوريل  جورج  الربيطاين  الكاتب  يف 
�شعرت  اذا  الذين  النا�ض  ه��وؤالء  واح��د من 
الظن  اح�شنت  بك  الظن  يح�شنون  بانهم 
اال�شتاذ  ات��ذك��ر  او  ارى  ك��ل��م��ا   ، بنف�شك 
بانه  عرفته  فقد   . الر�شودي  احلميد  عبد 
ب��ال��ط��ف م��ع��اين ه���ذه الكلمة  رج���ل ح��ي��ّي 
امل�شاملة  درج���ات  اب��ع��د  اىل  م�شامل   فهو   ،
روؤي��ة  على  نف�شه  ال��وق��ت  يف  وه��وق��ادر   ،
 ، ال��ن��ا���ض  ل��دى  ال��ك��ث��رية  ج��وان��ب ال�شعف 
انه  ..كما  اكرب  ال�شفح  على  قدرته  ولكنه 
المييل اىل ا�شحاب ال�شلطة يف كل مراحل 
اذا ا�شتطاع ،  حياته وي�شيح بوجهه عنهم 
الفرة  بينة واظهرها  ذلك  وال�شواهد على 
التي توىل بها اثنان من ابناء خالته رئا�شة 

اجلمهورية .
عن  ي�شكت  ان  الر�شودي  ي�شتطيع  وال      
لكنه   ، املحققني  وع��رثات  املوؤلفني  اوه��ام 
وتنبيها   وت�شحيحا  ا�شتدراكا  النقد  يكتب 

ومل  املبا�شر.  الهجوم  عن  بعيد  با�شلوب 
املميز  امني  لكتاب  نقده  اال يف  �شديدا  اره 
االخ��ري ) بغداد كما عرفتها ( ، واحل��ق ان 
كتاب املميز يف الف�شول عن بغداد القدمية 
املربرة  غري  واالختالقات  باالوهام  مليء 
الوداعة  ه��ذه  اي��ن جاءته  اع��رف من  . وال 
و�شحبها  بها  ت��اث��ر  ايل  فال�شخ�شيات   ،
اما   ، خمالفيها  ع��ل��ى  بق�شوتها  م��ع��روف��ة 
والده فال اعرف �شيئا عن �شجاياه اخلا�شة 

ومقدار تاثر اال�شتاذ عبد احلميد بها .
   وال��ر���ش��ودي رج���ل م��ع��ت��دل ب��ك��ل معاين 
 ، العامة  او  ال�شخ�شية  احكامه  يف  الكلمة 
ومل يخ�شع عواطفه يف كل ما كتب من نقود 

واحلقيقة  للمنطق  اال 
 . واللغوية  التاريخية 
وهو يف كل ذلك يقظا 
يف ع���دم امل��ب��ال��غ��ة يف 
تقدير نف�شه . رمبا قال 
اعتداله  ان  البع�ض 
االدبية  ملكته  ب�شبب 
ي��رو���ض  واالدب   ،
ب�شبب  او   ، النف�ض 
 ، للحقوق  درا���ش��ت��ه 
غري ان ما الفناه يف 
املتناق�ض  جمتمعنا 
 ، ������ش�����يء  ك������ل  يف 
اعتداله  ان  ي��رج��ح 
معه  ول�����دت  ���ش��ف��ة 
نتائج  م��ن  اوان��ه��ا 
 . االوىل  ت��رب��ي��ت��ه 
اعتداله  ان  ويبدو 
الناحية  يف  بينا 
االمي�����ان�����ي�����ة م��ن 
فالرجل  ح��ي��ات��ه، 
ب�شدق  م����وؤم����ن 
ب���ق���ي���م ال�������ش���م���اء 
وت���ع���ال���ي���م���ه���ا ، 
ولكنه يف الوقت 
– وه���ذا  ن��ف�����ش��ه 
االعتدال  منتهى 

على  حديثه  يف  الوطاة  – �شديد  ارى  كما 
انت�شار اخلرافات واجلهل وال�شعوذة با�شم 
املتظاهرين  م��ن  ما�شخر  وك��ث��ريا   . ال��دي��ن 
بالورع والزهد والتقوى وهم ا�شد النا�ض 
اميانه  مينعه  مل   .  ! وجهال  وظلما  ج�شعا 
ال�شرقية  باملو�شيقى  االهتمام  من  العميق 
وميتلك   ، العراقي  املقام  ا�شول  ومعرفته 
ذاكرة وقادة بتاريخ الفن العربي واعالمه 
. ومن الطريف ما ذكره يل انه زار القاهرة 
وكان همه لقاء اال�شماء الالمعة من املمثلني 

امل�شريني . 
   هذه مقدمة اجدها مهمة ملعرفة الر�شودي 
اال�شخا�ض  معرفة  ه��ذا  من  املهم  ان  غري   ،
م�شريته  يف  وت���رك���وا  ب��ه��م  ت��اث��ر  ال���ذي���ن 

االث��ر االك��رب واالو���ش��ح ، وه��ذا ما احاول 
ا�شتجالئه يف ال�شطور التالية.

   واول ه��وؤالء الرجال واكرثهم تاثريا  ، 
وعلى   ، �شاحبنا  والد  الر�شودي  الله  عبد 
الرغم من عمله البعيد عن الكتاب واهله ، اذ 
كان يتعاطى بيع احلبوب يف ا�شواق الكرخ 
احد  ك��ان  فقد   ،  ) �شندل  ال�شيخ  ع��الوي   (
اجلادة  بعلوم  ي�شمى  كان  مما  العلم  طلبة 
ال�شنني  يف  الكبار  بغداد  علماء  والح��ق   ،
االوىل من القرن املن�شرم ينهل منهم  امثال 
عبا�ض  وال�شيخ  ال�شالم  الله  عبد  ال�شيخ 
�شندل  ال�شيخ  جامع  يف  الق�شاب  حلمي 
عبد  ال�شيخ  در���ض  من  جانبا  ح�شر  كما   ،
وكان  اال�شفية.  اجلليل اجلميل يف جامع 
ميتلك مكتبة عامرة بامهات الكتب 
العربية ال�شهرية ، كان اهل بيته 
وذهب   . الكتبخانة  ي�شمونها 
بع�ض  وح�شر  القاهرة  اىل  مرة 
ال����درو�����ض يف اجل���ام���ع االزه����ر 
احلميد  ع��ب��د  ف��ت��ح   . ك��م�����ش��ت��م��ع 
الر�شودي عينيه على هذه املكتبة 
يوما  يكت�شف  ك���ان  م��ا  وك��ث��ريا   ،
املدر�شة  يف  مايتلقاه  ان  يوم  بعد 
وقبلها الكتاتيب اقل من القليل عما 

كانت تلك املكتبة حتتجنه .
ع���رف �شغف  اب���اه  ان       وي��ب��دو 
على  ي�شتدرك  فكان   ، باملعرفة  ابنه 
 . العربية  علوم  من  ابنه  مايتلقاه 
�شاأل ابنه ذات يوم عن مو�شوعات 
 ، املدر�شة  يف  يدر�شها  التي  النحو 
مو�شوع  اىل  و�شلنا  لقد   : فاجابه 

اال�شماء املبنية فقال له من فوره :
      احفظ هذه االبيات من الفية ابن 
مالك ، ويذكر عبد احلميد الر�شودي 

انه حفظها تلقينا ال فهما ، وهي :
      واال�شم منه معرب ومبني      

ل�شبه من احلروف مدين
     كال�شبه الو�شعي يف ا�شمي جئتنا

واملعنوي يف متى ويف هنا
الرغم  وعلى  الر�شودي:  وي�شيف      

من م�شي اكرث من �شتني حوال على ذلك فما 
تزال منقو�شة يف ذاكرتي اىل يومنا هذا . 
وان هذه املحفوظات وان مل اجد فيها نفعا 
يف حينها اال انها وبعد ان تقدمت بي ال�شن 
وارتقيت يف �شلم الدرا�شة اخذت تنك�شف 
يل معانيها وتنجلي غوام�شها وكانت خري 
عون يل فيما ا�شتقبلت من درو�ض احلقوق 

واالداب .
ا�شرة  اىل  ال��ر���ش��ودي  الله  عبد  ينتمي      
اجلزيرة  يف  ب��ري��دة  م��ن  ن��زح��ت  جن��دي��ة 
العربية يف القرن التا�شع ع�شر ، اذ جاء ابو 
و�شكن  بغداد  اىل  حممد  ويدعى  الله  عبد 
يف اجلانب الغربي منها ) الكرخ( ، ا�شوة 
 ، ببغداد  ا�شتقرت  التي  النجدية  باال�شر 
انواع  والر�شودي لقب ن�شب اىل نوع من 
النخيل يف بالد جند . وطد حممد عالقته 
املحالت  اق���دم  ت�شم  ال��ت��ي  منطقته  ب��اه��ل 
وال�شيخ  نفي�شة  ال�شت   ، القدمية  الكرخية 
 �شندل وجامع عطا ، وتزوج كرمية ا�شرة 
)ُجميلية( واجنب منها عبد الله ، وولد اخر 
ذهب قبل احلرب العاملية االوىل اىل الهند 
ال�شاد�شة  الله  وتويف هناك . وملا بلغ عبد 
بيتا  بنى  ان  بعد  اب��وه  ت��ويف   ، عمره  من 

لال�شرة يف الكرخ . 
      وعندما بلغ عبد الله ما ميكنه من العمل 
ال��ت��ج��اري ال���ذي ب���داأ ب��ه اب���وه يف ب��غ��داد ، 
فقد   ، العلم  ين�ض  ومل  العمل  يف  ان��خ��رط 
كن يح�شر حلقات الدر�ض وجمال�ض االدب 
وعرف  للحبوب  بائعا  ا�شتهر  ان��ه  غ��ري   .

باال�شتقامة يف عمله ودماثة اخالقه .
   وقبل ان احتدث عن ال�شخ�شيات املوؤثرة 
ابني   ، ال��ر���ش��ودي  اال���ش��ت��اذ  االخ����رى يف 
احلميد  عبد  اال�شتاذ  ان  الكرمي  للقارىء 
نفي�شة  ال�شت  حملة  يف  ول��د   ، ال��ر���ش��ودي 
) املال عبد  ّكّتاب  ، ودر���ض يف  �شنة 1929 
الذي  �شندل  ال�شيخ  جامع  يف   ) العبديل 
اليبعد كثريا عن بيته . وملا بلغ الثامنة من 
االبتدائية  الفي�شلية  املدر�شة  دخل  العمر 
فثانوية  ال���ك���رخ  ث��ان��وي��ة  ث���م  ال���ك���رخ  يف 
احلقوق  كلية  ودخ��ل   .  )1948( التفي�ض 
دورة  دخل  كما   .  1953 عام  فيها  وتخرج 
لدخول  اهلته  التالية  ال�شنة  يف  تربوية 
انه  كما   ، كثريا  احبه  ال��ذي  التعليم  �شلك 
دخل كلية االداب يف اجلامعة امل�شتن�شرية 
 . ال�شتينات  منت�شف  يف  فيها  وت��خ��رج 
عام  اىل  العا�شمة  امانة  يف  موظفا  وعمل 
1960 ثم ولج ال�شلك الربوي اىل تقاعده 
مهنة  وم���ار����ض   .  1982 ع���ام  ال��ع��م��ل  ع��ن 

املحاماة لبع�ض ال�شنني . 
الكبري عبا�ض  ال��ع��راق��ي  امل���وؤرخ      وك���ان 
العزاوي ، ال�شخ�شية الثانية التي تاثر بها 
عبد احلميد الر�شودي يف م�شريته االدبية 
والعلمية . تعرف عليه يف املكتبة الع�شرية 
يف �شارع املتنبي ل�شاحبها حممود حلمي 
 ، بينهما  العالقة  ت��وط��دت  م��ا  و���ش��رع��ان   ،
املرحوم  ان  ال��ر���ش��ودي  م��ن  �شمعته  ومم��ا 
لعلي  �شديقا  ك��ان  الطائي  خ�شر  االدي���ب 
اال�شتاذ  �شقيق  املحامي  ال��ع��زاوي  غالب 
عبا�ض العزاوي . وكان يقوده بعد ان كف 
ب�شره ، وعندما قتل اغتياال عام  1944 ، 
م�شاعدا  العمل  اىل  الطائي  خ�شر  انتقل 
. ويف عام 1960 �شجر  العزاوي  لعبا�ض 
، فطلب من �شديقه  الطائي من هذا العمل 
كان   . ف��واف��ق   ، حمله  يحل  ان  ال��ر���ش��ودي 

الر�شمي اىل مكتب  انتهاء دوامه  يذهب بعد 
العزاوي ، وكان يف خان الباججي يف �شوق 
يطلع  ك��ان  ان��ه  الر�شودي  ،وي��ذك��ر  اخلفافني 
على ماياأتي اىل العزاوي من كتب وجمالت 
ان  . غري  مايهمه  العزاوي على  فينبه  كثرية 
العزاوي طلب من الر�شودي ان ي�شحح كتبه 
بتنقيح  خوله  ب��ل   ، املطبعة  اىل  دفعها  قبل 
اأي �شيء يراه ، وكان العزاوي يردد امامه: 
لدي  وق��ت  وال  ك��ث��رية  معلومات  ع��ن��دي  ان 

للتنقيح.
    وق��د ن��وه ال��ع��زاوي يف نهاية بع�ض كتبه 
كتب  وم���ن   . ل���ه  ال���ر����ش���ودي  م�����ش��اع��دة  اىل 
اجلزء  ال��ر���ش��ودي  �شححها  التي  ال��ع��زاوي 
العراق  يف  العربي  االدب  تاريخ  من  الثاين 
حدثني  وقد   . النخل  وكتاب  الكندي  وكتاب 
مما  واحواله  العزاوي  عن  كثريا  الر�شودي 

اليعرفه احد .
،االدي���ب  ع��ل��ي  اال���ش��ت��اذ م�شطفى      وك���ان 
والقا�شي والوزير ، اكرث ال�شخ�شيات تاثريا 
يف م�شرية اال�شتاذ الر�شودي وابعدها غورا 
، فاالثنان متفقان على حب ال�شاعر الر�شايف  
الر�شايف  راوي�����ة  ك���ان  ع��ل��ي  وم�����ش��ط��ف��ى   ،
االمر  هذا  انتقل  وقد   ، اث��اره  على  واملوؤمتن 
اىل ال��ر���ش��ودي ، وك��م��ا ف��ع��ل ال��ر���ش��ايف مع 
اوراقه  باعطائه   ، قبيل وفاته  م�شطفى علي 
االمر  ك��ان   ، املخطوطة  وكتبه  ال�شخ�شية 
اوراقه  االول  قدم  فقد   ، الر�شودي  مع  نف�شه 
خملفات  بع�ض  وم��ن��ه��ا  امل��خ��ط��وط��ة  وك��ت��ب��ه 
الر�شايف اىل اال�شتاذ الر�شودي . ومل يردد 
 ، القيمة  املخلفات  تلك  ن�شر  يف  ال��ر���ش��ودي 

وكان امينا يف كل ما نهد اليه .
اوال  علي  م�شطفى  على  الر�شودي  تعرف     
ال��ت��ي كتبها  ال������ردود اخل���ط���رية  م���ن خ���الل 
م�شطفى على كتاب الدكتور بدوي طبانة عن 
الر�شايف ، وهو اول كتاب ي�شدر عن �شاعر 
اال�شتاذ  مقدمته  كتب  وقد   ، العظيم  العراق 
الكتاب  ت�شمن  وق��د   ، ال�شبيبي  ر�شا  حممد 
علي  م�شطفى  وج��ده  مم��ا  الكثري  ومقدمته 
والتنبيه  واال���ش��ت��دراك  بالت�شحيح  ج��دي��را 
الر�شودي  ا�شم  اىل  م�شطفى  تنبه  ورمب��ا   .
اوال من خالل الكتاب االول للر�شودي ، وهو 
)ذكرى الر�شايف( املطبوع ببغداد عام 1950 
 ، ع��ام  1968  اال  يلتقيا  انهما مل  . والغريب 
اال�شدارات  بعد  علي  م�شطفى  ادرك  وق��د 
اث���ار الر�شايف  ل��ل��ر���ش��ودي  )م���ن  ال��ع��دي��دة 
الرفيع  واالدب  امل��ع��ري  ال��ع��الء  اب���ي  اراء 
عن  الكبري  وكتابه  ال�شعرية(  واملحفوظات 
بان  جدير  مرموق  باحث  امام  انه  الزهاوي 
يحمله امانة احلفاظ على تراث اعالم اليقظة 

الفكرية يف العراق احلديث .
بني  ال�شلة  انعقاد  م��ن  االوىل  االي���ام  يف     
االثنني ، عر�ض م�شطفى علي على الر�شودي 
الر�شايف  ل��دي��وان  �شرحه  من  االول  الق�شم 
ف��ي��ه ويبدي  ال��ن��ظ��ر  ي��ج��ي��ل  ان  م��ن��ه  وط��ل��ب 
مالحظاته عليه . ويقول الر�شودي انه م�شى 
ال�شرح  ه��ذا  من  ق�شم  اخ��ر  اىل  املراجعة  يف 
بطبع  العراقية  االع��الم  وزارة  ب��داأت  وق��د   ،
الكتاب عام 1972 وا�شتمر اىل �شنوات تالية 
، حتى ظهر كامال يف خم�شة اجزاء . وقد قام 
الر�شودي اي�شا بت�شحيح جتارب الطبع او 
م�شطفى  اال�شتاذ  الن  ،ذلك  عليها  اال�شتدراك 
علي مل يعد يقوى على القراءة بعد ان �شعف 
ال�شلة بينهما اىل  . وا�شتمرت  ب�شره كثريا 
وفاة م�شطفى علي عام 1980 . ووفاءا لتلك 
اال�شتاذ  ا���ش��در   ، الطيبة  االدب��ي��ة  ال�شحبة 
علي  م�شطفى  �شديقه  عن  كتابا  الر�شودي 
واثاره  العامة  �شريته  ت�شمن   ،  1989 ع��ام 

الكتابية .
الرئي�شة يف حياة  ال�شخ�شيات     هوؤالء هم 
اال�شتاذ عبد احلميد الر�شودي االدبية . غري 
انه حدثني مرارا عن �شخ�شيات المعة اخرى 

، كانت له �شلة وطيدة بها او باثارها ، 
   

ش�������خ�������ص�������ي�������ات ف������������ي ح������ي������ات������ه
اآللة واألداة 

 حسين علي خلف 
تأليف الشاعر معروف الرصافي 

ا�شدرت وزارة الثقافة واالعالم باكورة كتاب 
الكبري  ال��ع��رب  �شاعر  تاليف  واالداة(  )االل���ة 
وتعليق  وحتقيق  الر�شايف  معروف  اال�شتاذ 

ال�شيد عبد احلميد الر�شودي. 
له  ق����دم  ���ش��ف��ح��ة   )511( يف  ال��ك��ت��اب  وب��ل��غ 
الر�شني  با�شلوبه  رائ��ع��ة  مبقدمة  الر�شايف 
العربية  ال��ل��غ��ة  اه��م��ي��ة  ف��ي��ه��ا  االخ����اذ و���ش��ح 
ق�شور  م��ن  ب��ه  اتهمت  عما  وداف���ع  ومكانتها 
لعدم جماراتها الع�شر احلديث فما جاء به من 
لها، وعزا  االت واداوت وخمرعات ال ح�شر 
ذلك اىل اننا مل نح�شن اال�شتفادة مما جاء يف 
طبيعة هذه اللغة وهو قابليتها للتجديد والنمو 
والتعريب  اال�شتقاق  هما  هامني  طريقني  عن 
ويراد باال�شتقاق توليد كلمات جديدة ماخوذ 
معان  على  لتدل  العربية  الكلمات  ا�شول  من 
الكلمات  ا�شتعمال  فهو  التعريب  ام��ا  جديدة 
الدخيلة يف اللغة بحيث ي�شهل على الناطقني 
بالعربية نطقها وتداولها وبذلك ن�شمن تو�شع 
اللغة و�شمولها الكرث املعاين امل�شتجدة وعدم 
جمودها وينتهي املوؤلف اىل تلخي�ض راأيه يف 

اال�شباب التي دعته اىل و�شع كتابه بقوله: 
ومل  التقدم  عن  توقفت  قد  العربية  اللغة  "ان 
بها  اجن���ر  ق��د  توقفها  وان  ال��زم��ان  م��ع  جت��ر 
الراقية  االمم  ل��غ��ات  ع��ن  ال��ي��وم  تاخرها  اىل 
التعبري عن كل  بها عاجزا عن  املتكلم  فا�شبح 
ما  واكرث  احلا�شرة،  املدنية  اثار  من  يراه  ما 
يظهر هذا العجز يف ا�شماء االلة، االداة الننا 
ا�شم  م�شدر  كل  من  ن�شتق  ان  علينا  حمظور 
ما نراه من االالت كما  اله ينطبق معناه على 
با�شمه  ن��راه  عما  نعرب  ان  علينا  حمظور  اننا 
االعجمي على طريقة التعريب وهذا هو الذي 
ا�شتطعت  ما  الكتاب  هذا  يف  اجمع  ان  دعاين 
ان اجمعه من ا�شماء االلة واالداة وما يبعهما 
من املالب�ض واملرافق ل�شدة احلاجة اليوم اىل 
مثل هذه اال�شماء بكرثة امل�شميات التي حدثت 
يف الع�شر احلا�شر ولئن كان هذا الكتاب غري 
واف باملراد فلي�ض الغر�ض من و�شعه �شد ما 
انا  ذكرت من اخللل فان ذلك مما ال ا�شتطيعه 
االفكار اىل  تنبيه  منه  الغر�ض  وحدي، وامنا 
هذه  ك�شف  اىل  الهمم  وان��ه��ا���ض  الثلمة  ردم 

الغمة. 
ياأتي  ملن  مفتوحا  الباب  امل��وؤل��ف  ت��رك  وهكذا 
ا�شماء  اللغة يف و�شع  بعده ويت�شدر خلدمة 
جديدة مل�شميات حديثة بحيث ال تبدوا قا�شرة 
نعي�ض  ال��ذي  الع�شر  جم��اراة  عن  عاجزة  وال 
عليه  ما  الله  رحمه  الر�شايف  ادى  وق��د  فيه، 
خطوة  اول  فخطا  ال�شريفة  اللغة  ه��ذه  نحو 
موفقة على الدرب بان و�شع الفاظا جديدة عن 
طريق اال�شتقاق ان التدريب دالة على ما يكرث 
له من االلفاظ ما ينا�شبه او  ا�شتعماله ولي�ض 
ح�شب  االلفاظ  هذه  رتب  ثم  جلدته  عليه  يدل 

حروف املعجم حتى ي�شهل الرجوع اليها فكان 
هذا ال�شفر النفي�ض ولن�شت�شهد بنموذج ملا جاء 
به يف حرف الثاء مثال )�ض 58( حيث يقول: 

الثاء،  بفتح  اي�شا  الثقوب  فيه  الثقاب: ويقال 
العيدان  دق���اق  م��ن  ال��ن��ار  ب��ه  ت�شعر  م��ا  وه��و 

ونحوها يقال: هب يل ثقوبا اي حراقا. 
الر�شومر: بفتح ف�شكون مع �شم امليم االوىل 
قيا�ض  معناها  يونانية  لفظة  الثانية،  وك�شر 
درجات  بها  تقا�ض  الالت  ا�شم  وي  احل���رارة 

احلرارة وتعرف تقلباتها. 
ويقول يف حرف ال�شني مثالث )�ض 134( : 

من  ج��ري��دة  ال��ب��اء  وت�شديد  بالفتح  ال�����ش��ورة: 
عنها  ا���ش��ت��غ��ن��وا  ف����اذا  عليها  ي��ك��ت��ب  االل�����واح 

حموها. 
كالق�شبة  ج��ون��اء  فتاة  بفتحتني  ال�شيطانة: 
يف  تو�شع  بح�شاة  يرمى  بالعقبة  م�شروبة 

جوفها ويقال لها الربطانة اي�شا. 
ال�شاطور: ما يقطع به اللحم وتك�شر به عظمه 

وهو �شبه البلة جمعه �شواطري. 
ال�شلك: بك�شر ف�شكون، اخليط ينظم فيه اخلرز 
وهو ماأخوذ من ال�شلوك مبعنى الدخول ويف 
من  واعم  اخليوط  من  اخ�ض  ال�شلك  الكليات 
ينظم  ما  على  يطلق  كما  اخليط  االن  ال�شرط 
يخاط  ما  على  يطلع  كذلك  وغ��ريه  اللوؤلوؤ  يف 
به الثوب. وال يفوتني ان انوه بف�شل املحقق 
حمتويات  ثبت  يف  امل�شتمر  بجهده  وا�شيد 
الكتاب وت�شنيف اال�شماء التي اوردها املوؤلف 
يف جداول ح�شب حروف املعجم مما وفر على 
من  وقربه  والوقت  اجلهد  من  كثريا  الباحث 

الغاية وانعم عليه بالفائدة. 
هو  الكلمة  هذه  به  تختم  ما  اح�شن  ان  وارى 
فح�شب  )وب��ع��د  مقدمته  نهاية  املحقق  ق��ول 
حاجة  اىل  تنبه  ان��ه  وفخرا  ف�شال  الر�شايف 
االمة اىل و�شع مثل هذا الكتاب يف وقت مبكر 
اللغوي  ب��روح  الثغرة  ه��ذه  ل�شد  نف�شه  فندب 
مطالب  الع�شر  حل��اج��ات  املتفهم  امل��رخ�����ض 
املدينة والعمران فهو يرى ان مناء اللغة اليتم 
ار�شده  الذي  اللغوي  االجتهاد  باب  بفتح  اال 
اجلمود والتخلف دون جماراة اللغة للتيارات 
احل�شارية امل�شتجدة مع جتدد ومتدد حاجات 

االن�شان وا�شتبحار العمران(. 
اجلميلة  ال�شورة  بهذه  الكتاب  اخ��راج  ولعل 
يكون  الثقافة واالعالم  قبل وزارة  املتقنة من 
ح��اف��زا ل��ك��ث��ري م��ن ادب��ائ��ن��ا االف��ا���ش��ل الذين 
تطورها  ويهمهم  لغتهم  منو  على  يحر�شون 
وجماراتها لروح الع�شر وعدم جمودها.. لعل 
الر�شايف  ب��داأه  ما  اكمال  اىل  يدفعهم  ذلك  كل 
لكل  في�شعون  ع��ال��ي��ة  وه��م��ة  ج��ري��ئ��ة  ب���روح 
وبذلك  معربا  او  م�شتقا  عربيا  ا�شما  م�شمى 

ي�شدون اىل لغتهم خدممة عظيمة ال تن�شى. 
وان ا�شداء القليل خري من ترك اجلميع. 

يف مكتبة الرباط عام 2009 ويبدو فيها من اليمني ن�شري اجلادرجي، رفعة اجلادرجي، رفعة عبد الرزاق، عالء ا�شماعيل، عبد احلميد الر�شودي
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امل���رح���وم اال����ش���ت���اذ م�����ش��ط��ف��ى ع��ل��ي من 
احل��رة  ال��ع��راق��ي��ة  االدب���ي���ة  ال�شخ�شيات 
ذيوله،  عليها  ي�شحب  الن�شيان  ك��اد  التي 
تاريخنا  �شجل  يف  ال��ذك��ر  عنها  ويحجب 
من  لها  كان  مما  بالرغم  املعا�شر،  االدب��ي 
حياتنا  يف  ملحوظ  واث���ر  ب���ارز  ح�شور 

االدبية والفكرية احلديثة. 
– �شاء ان يجعل  – جل ذكره  بيد ان الله 
اخريًا لهذا االديب احلر متنف�شا من الذكر 
له  يف مزدحم مطبوعات هذه االيام، فهياأ 
ادبه،  وتكرمي  ذك��راه،  باحياء  ينه�ض  ان 
املخل�شني،  ا�شفيائه  قدير من  اديب  كاتب 
والتق�شي  االط�����الع  ب�����ش��ع��ة  ل���ه  م�����ش��ه��ود 
وتوخي الن�شفة، ذلك هو ال�شديق الكرمي 
جال  الذي  الر�شودي  احلميد  عبد  اال�شتاذ 
 – علي  "م�شطفى  اجل��دي��د  كتابه  يف  لنا 
ل�شخ�شية هذا  حياته وادبه" �شورة حية 
�شريته  م��راح��ل  ودون  امل��ت��م��ي��ز،  االدي����ب 
الباحث  بقلم  االدب��ي��ة  وح��ي��ات��ه  ال��ذات��ي��ة 
خالطه  ال��ذي  االم��ني  وال�شاحب  ال��ك��فء، 
مو�شع  فكان  خمل�شة،  �شادقة  خمالطة 
اعتماده  ورك���ن  ���ش��ره،  وم�شتودع  ثقته، 
الركني يف عونه على القيام ببع�ض اعماله 
ن�����ش��ج ه���ذه ال�شلة  ت���وىل  االدب���ي���ة. وق���د 
من  فيهما  مت��اث��ل  م��ا  بينهما  االخ��وان��ي��ة 
عذب،  ادب��ي  وم�شرب  ا�شيلة،  ادبية  روح 
و�شمائل كرمية طبعت على الوفاء واالباء 

والتعفف واال�شتقامة. 
ان  ي��ج��د  ع��ل��ي  م�شطفى  الث����ار  وامل��ت��ت��ب��ع 
الرجل قد كتب يف االدب والنقد وال�شيا�شة 
اىل  املتطلعة  الع�شر  ب���روح  واالج��ت��م��اع 
التجدد والتقدم، واملوؤمنة با�شتقالل الفكر 
هذه  يف  كتبه  م��ا  وك���ان  الكلمة،  وح��ري��ة 
واجل���راأة  بال�شراحة  ات�شم  ق��د  ال�����ش��وؤون 
والتحدي، نزوعا اىل ا�شاعة الوعي العام 
الكتاب  م��ن  امل�شتنرية  الفئة  كانت  ال��ذي 
اليه، وتعمل على  واالدب��اء يومذاك تدعو 
املطلوبة  النه�شة  با�شباب  ل��الخ��ذ  ب��ث��ه، 
والتع�شف  ال��ت��خ��ل��ف  ره���ن  ب���ات  ملجتمع 

واال�شتغالل منذ زمن طويل. 
ولكن الفطرة االدبية التي فطر عليها هذا 
الكاتب اجلريء كانت هي الغالبة على قلمه 
االدب  نا�شية  امتالكه  وك��ان  كتب.  ما  يف 
الرا�شخ  اال�شا�ض  هو  لغته  وزمام  العربي 
ن�شاأ  ان��ه  اىل  ذل��ك  االدب��ي��ة.  �شخ�شيته  يف 
فراأى من حوله الظلم االجتماعي واحلكم 

اجلائر وكبت االراء وكم االفواه، ثم نظر 
واالنفة  العزة  فيها  ف��راأى  نف�شه  ذات  يف 
تع�شم  ب��ان  كفيلة  �شفات  وه��ي  واالب���اء، 
�شاحبها من افة االنحراف عن مثله العليا 
ان  فكل  وت�شل،  تذل  التي  املغريات  ازاء 
ا�شتقر يف وجدانه منذ ذاك اميانه العميث 
بحرية الفكر، وت�شميمه على املجاهرة مبا 

يراه حقا وعدال وخريا للنا�ض وللوطن. 
ال�شامية  باملعاين  امل�شبعة  ال��روح  وبهذه 
من  ب��ارز  علم  اىل  االدبية  ن�شاأته  منذ  مال 
يف  احل��ر  وال��ف��ك��ر  واالدب  ال�شعر  اع���الم 
ع�����ش��رن��ا احل���دي���ث، ه��و ���ش��اع��رن��ا الكبري 
اخل��ال��د م��ع��روف ال��ر���ش��ايف ال����ذي وجد 
الر�شني، وفكره  �شعره  م�شطفى علي يف 
لتلك  جت�شيدا  ال��ف��ذة،  و�شخ�شيته  احل��ر، 
ب��ه��ا، وراأه���ا  ام��ن  ال��ت��ي  ال�شامية  امل��ع��اين 
خ��ري م��ع��ي��ار الق����دار ال�����ش��ع��راء واالدب����اء 
وال��ك��ت��اب واه����ل ال��ف��ن اج��م��ع��ني. وك���ان 
ب�شعره،  واع���ت���زازه  ل��ل��ر���ش��ايف،  اك��ب��اره 
اوفى  ال��ذي  دي��دن��ه  اث���اره،  على  وحر�شه 
ال�شخم  دي��وان��ه  ب�شرحه  الغاية  على  فيه 
على  القول  فيه  ب�شط  بحثا  لغويا  �شرحا 
ما تعلق مب�شائل النحو ومعاين االلفا�ض 
اال�شارة  مع  واالف��ع��ال،  امل��ف��ردات  و�شبط 
ق�شد  ان��ه  وق��ال  الق�شائد،  منا�شبات  اىل 
ب�شرح الديوان على هذا النهج ان ي�شتفيد 
منه كل قارئ مهما كانت منزلته من الثقافة 
االدب��ي��ة وال��ل��غ��وي��ة، وع��ن��دي ان��ه ك��ان من 
من   – الكبرية  والفائدة  البالغة  االهمية 
انه  لو   – والتاريخية  االدبية  الوجهتني 
من  ذاكرته  اختزلته  ما  ال�شرح  بذلك  قرن 
الديوان  فلك  يف  ال��دائ��رة  االم���ور  خفايا 
الباب  هذا  يف  عليه  وقف  وما  و�شاحبه، 
من �شواهد احلال، بحكم �شلته بالر�شايف 
قال  وقد  ال�شيما  عنه،  واخ��ذه  منه  وقربه 
هو يف هذا ال�شدد – يف ما نقل الر�شودي 
 – الهاوية"  �شفري  "على  خمطوطته  م��ن 
)ويق�شد  الرجل  لهذا  حقائق  على  "وقفت 
ع��ل��ي��ه غريي  ان وق���ف  ن���در  ال���ر����ش���ايف( 

وفهمت منه امورًا. 
فهمها  اىل  يتو�شل  مل  �شعره،  وع��ن  عنه 
واخل�شران  للتاريخ،  الغنب  فمن   ، ه��وؤالء 
لالدب، ان ترافقني اىل القرب وتبقى �شرا 
ت�شمرين،  كما  االر���ض  ت�شمره  مكتوما 
ان  وحقائقها   ، يعلن  ان  �شرها  حق  ومن 
هذه  ولكن  ين�شر".  ان  ومطويها  ت���ذاع، 

عن  ال��ن��ادرة  املطوية  واالم���ور  احلقائق 
ان  لها  يكتب  مل  �شعره  وع��ن  ال��ر���ش��ايف 
ترى النور يف جمرى �شرح هذا الديوان، 
فذهبت بذهاب هذا االديب كما قال – رحمه 
– "�شرا مكتوما" يف باطن االر�ض،  الله 
وكان يف ذلك ما توقعه من خ�شران لالدب 

وغنب للتاريخ، مع اال�شف ال�شديد. 
معاونة  اىل  ه��ن��ا  ا���ش��ري  ان  احل���ق  وم���ن 
الذي  عمله  يف  علي  مل�شطفى  الر�شودي 
ديوان  �شرح  على  فيه  وتوفر  به  ا�شطلع 
فيه، جزءا  ان ينظر  اذارج��اه   ، الر�شايف 
جزءا، ويبدي مالحظاته عليه قبل تقدميه 
الر�شودي  ب��ق��درة  م��ن��ه  ث��ق��ة  ال��ط��ب��ع،  اىل 
ففعل  املعهودة،  وامانته  العالية  االدبية 
الر�شودي ذلك، ثم توىل ت�شحيح جتارب 
الطبع ملا بدا ال�شروع بطبع اجلزء االول 
من الديوان، وكان يعر�ض ذلك بعد فراغه 
النظرة  ليلقي  علي  م�شطفى  على  منه 
االخرية عليه، ويقول كلمة الف�شل فيه. 
وبعد ان مت طبع اجلزئني االول والثاين 
م�شطفى  امل��ر���ض  ادرك  ال���دي���وان  م��ن 
علي، واقعده عن النظر يف متام عمله، 
الثالثة  االج��زاء  ت�شحيح  مهمة  فاوكل 
الر�شودي،  اىل  ال��دي��وان  م��ن  الباقية 
ما  وفق  بها  الت�شرف  حرية  له  واج��از 
يرتثي وي�شاء، ولكن الر�شودي مل يجز 
وتاأدبا،  حترجا  احل��ري��ة  ه��ذه  لنف�شه 
م�شطفى  م��ن  االذن  ي�شتبق  ف�����ش��ار 
حتى  ي�شيف،  وم��ا  ي��ح��ذف  مب��ا  علي 

امت هذه املهمة على خري وجه، حممودا 
م�شكورًا. 

 ***
، ه��ذا ، جن��د بيانا  ال��ر���ش��ودي  ك��ت��اب  يف 
بالدالالت  – غنيا  املركز  ايجازه  – على 
التي  الذاتية  اخل�شائ�ض  ع��ن  املف�شحة 
متيز بها م�شطفى علي يف �شريته، �شواء 
ما ات�شل من هذه ال�شرية مبيادين االدب 
والنقد وال�شحافة وال�شيا�شة واالجتماع 
الوظيفة  ن���ط���اق  يف  م��ن��ه��ا  ك����ان  م���ا  او 
ال��ر���ش��م��ي��ة. ف��ق��د ع��ل��م ال���ق���ارئ مم��ا ابانه 
الر�شودي ان م�شطفى علي امنا ن�شاأ على 
حب االدب وطلبه، وكان يف ن�شاأته االدبية 
هذه ع�شاميا مل ياأخذ االدب عن احد، ومل 
يدر�شه يف معهد، وامنا اتكا يف حت�شيله 
االدبي على قدرته الذاتية، ف�شعى يف هذا 
االدب،  كتب  من  ناهال  ال�شخ�شي،  �شعيه 

واردا من عيونه 
 – فكان  املرموقة  املكانة  فيه  بلغ  حتى   ،
 – مطبوعا  – ادبيا  الر�شودي  ف�شل  كما 
وكاتبا حرا، وموؤلفًا قديرا، ورجل �شدق 
كانت  عامة  م�شائل  من  فيه  �شارك  ما  يف 
ل��ه فيها م��واق��ف ون��ظ��رات م��ع��روف��ة، كما 
رجال  بع�ض  يف  �شريحة  اراء  ل��ه  كانت 
كيا�شني  اي��ام��ه،  يف  وال�شيا�شة  احل��ك��م 
حيدر  ور�شتم  ال�شعيد  ون��وري  الها�شمي 
وبكر �شدقي. وكان يف اداء ما تواله من 
عفا  وغ��ريه  الق�شاء  يف  ال��دول��ة  وظ��ائ��ف 

خمل�شا امينا م�شتقيما. 
داأب  نافعة  الكتاب، اىل ذلك، مرا�شد  ويف 
الر�شودي على ان يجعل من بابها �شوى 
للقراء يهتدي بها منهم من كانت به حاجة 

اىل ف�شل بيان او رجوع اىل مظان. 
من ذلك تثبيت جملة من ن�شو�ض الر�شائل 
التي كان الر�شايف يبعث بها اىل م�شطفى 
تاريخية  ملحات  القارئ  يرى  وفيها  علي، 
وادبية للر�شايف، ويطلع على منوذج من 

ا�شلوبه الكتابي يف ر�شائله. 
تثبيت مناذج من مقاالت  اي�شا  ذلك  ومن 
والنقد  االدب  ���ش��وؤون  يف  علي  م�شطفى 
وال�شيا�شة. ومنها ي�شت�شف القارئ اراءه 
ا�شلوبه  ويتذوق  امل�شتقل،  وفكره  احلرة 
ن��رى يف �شحف  ي��ن��در ان  ال���ذي  االدب���ي 
اليوم وكتبه ما ي�شارع �شداده ور�شانته 

وح�شن تانيه. 
وي��ج��ري جم��رى ه��ذا تعريف مب��ا �شنف 
ببع�ض  وث��ب��ت  ك��ت��ب،  م��ن  علي  م�شطفى 
مقاالته املن�شورة يف ال�شحف – مو�شوعة 
وا�شماء  ن�شرها  وت��واري��خ  بعناوينها 
ال�شحف التي ن�شرت فيها – وذكر لبع�ض 
تواقيعه امل�شتعارة يف مقاالته املن�شورة ، 
 – �شغلها  التي  الر�شمية  للوظائف  و�شرد 
ورواتبها  وتواريخها  بعناوينها  مف�شلة 
يف  متثله  التي  �شوره  بع�ض  ون�شر   –

الوثائق  بع�ض  مع  حياته،  مراحل  بع�ض 
املتعلقة ب�شريته. 

الفوائد  ه���ذه  يف  اخل���ت���ام  م�����ش��ك  وك����ان 
التي  والتعليقات  الهوام�ض  تلك  النف�شية 
ا�شفاها الر�شودي على كتابه، واورد فيها 
من وا�شع اطالعه وغزير معلوماته ما نفع 
يتعلق  ما  على  اطالعا  وزاده  القارئ.  به 
اىل  الكتاب،  يف  ذكرها  ورد  ب�شخ�شيات 
يف  ج��اء  ما  م�شادر  على  ال��وق��وف  جانب 
اقت�شاها  وا���ش��ارات  ن�شو�ض  من  �شمنه 

البحث. 
�شائر  ويف  ه���ذا،  كتابه  يف  وال��ر���ش��ودي 
ك��ت��اب��ات��ه، ا���ش��ل��وب رف��ي��ع ك��خ��ل��ق��ه، طلي 
كحديثه، واال�شادة بروائه، علم قرائه من 
ون�شقه  ومالحته  بف�شاحته  االدب  ذاق��ة 
خال�شا  ه��ذا  اذك��ر  وان��ا  ال�شديد.  االدب���ي 
قالة  ذك���ره  يف  اخ�����ش��ى  ال  االدب،  ل��وج��ه 
اليوم  ل��ه  ن��رى  ال��ذي  الثناء"  "تقار�ض 
التي  االي��دي  من  ك��رثة  بني  رائجة  �شوقا 
ا�شحت مت�شك القلم وتخط به على الورق 
باملعجز  اتت  انها  وحت�شب  اتفق،  كيفما 
والفل�شفة  وال��ف��ن  االدب  يف  ال��ق��ول  م��ن 
العلوم وما جاء  االوائ��ل واوائ��ل  وعلوم 

على هذا الن�شق، بل النزق! 
ذاك الين ال املك القلم الذي اتقار�ض الثناء 
به وال الب�شاعة التي اتقاي�ض الثناء بها، 
"تقار�ض  ان  ال��ي��ق��ني  ع��ل��م  اع��ل��م  والين 
الثناء" هذا لي�ض من �شيعة الر�شودي، وال 
وا�شلوبه  ادبه  على  اثنيت  فان  ثوبه،  من 
ال  لذاته،  اخلال�ض  احلق  فثناء  ل�شموهما 

ثناء املتقار�شني املبطلني. 
ويل ، بعد هذا ، ان اجزل يف الثناء على 
كتابه  راأيناه يف  الذي  الر�شودي  اال�شتاذ 
مقامهم  ل�شحبه يف  وفيا  عهدناه  كما  هذا 
والرحل، حفيا باالدب واهله ، وانه ملنهم 

يف ال�شميم.

فاضل مهدي 
ي��ع��رف ب��ان��ه غ��ري م��ع��روف ب��ال��رغ��م من 
م��ط��ب��وع��ة وعمل  ك��ت��ب  ع�����ش��رة  ل��دي��ه  ان 
وله  ق��رن  رب��ع  زه��اء  التدري�ض  حقل  يف 
�شهادتي  يحمل  وه��و  وت��الم��ي��ذه  طالبه 
ب���ك���ال���وري���و����ض م����ن ك��ل��ي��ت��ي احل���ق���وق 

واالداب.
معه  احل������وار  ب����اب  ط��رق��ن��ا  ذاك  وم����ع 
والكتابة  ال��ك��ت��اب  م���ع  م��ع��ت��ك��ف  وه����و 
يحاور�شنواته ال�شبعني ..النه يكاد يكون 
عا�شق ال�شاعر الكبري معروف الر�شايف 
واحد ا�شياعه الذين تخ�ش�شوا بالكتابة 
والكاتب  االديب  ..انه  تراثه  وجمع  عنه 
الذي  ال��ر���ش��ودي  احلميد  عبد  وامل��وؤل��ف 
ما  الثالثاء وه��ذا  جل�شنا معه يف ح��وار 

دار بيننا.
بغداد  م��وال��ي��د  ال��ر���ش��ودي  احلميد  عبد 
وبنت  ول��دان  ال��ك��رخ..ل��ه  منطقة   1929
و�شتة احفاد ...وع�شرة كتب اولها �شدر 
 1950 ع��ام  الر�شايف(  )ذك��رى  بعنوان 

واخرها )ر�شائل الر�شايف( عام 1994.

الرصافي 
ملاذا الر�شايف؟ 

معه  وتعاطفنا  فتية  ونحن  تع�شقناه   -
وج��دان��ي��ا وك���ان ه��و را����ض م��در���ش��ة يف 
الوطنية  وامل����واق����ف  واالدب  ال�����ش��ع��ر 
وال�شعور االن�شاين.. بالرغم من انني مل 
التق به.. وان حاولت ذلك عام 1944 يف 
باءت  حماولتي  ولكن  باالعظمية  مقهى 
تلميذه  ذلك  عن  عو�شني  وقد  بالف�شل.. 
فقد  مل��اذا..  اما  علي..  م�شطفى  املرحوم 
كان الر�شايف يومئذ �شاعر العراق املربز 
الذي ال يناف�شه مناف�ض وعندما كرب واجته 
ال�شرية  وكتابة  والتحقيق  التاليف  اىل 
النبوية برز �شعراء ينتهجون نهجه منهم 
فرة  يف  ذلك  واجلواهري  جميل  حافظ 
�شهدت  اخلم�شينيات  الن  االربعينيات.. 
يف  وكانت  احلر..  ال�شعر  مدر�شة  والدة 
العراق مدر�شتان.. مدر�شة بغداد وعلى 
ومدر�شة  والزهاوي..  الر�شايف  را�شها 
ر�شا  ال�شبيبي  ال  واع��م��دت��ه��ا  ال��ن��ج��ف 
وباقر ووالدهما ال�شيخ جواد ال�شبيبي. 
ايهما  اىل  االداب  ثم  احلقوق  در�شت   -

انحزت؟ 
- كان هاج�شي االول هو االدب.. فطاملا 
ال�شباب انحزت اىل االدب..  حققت حلم 

اهتماماتي االدبية هي التي غلبت.. 

والدي 
- وم���ن ك���ان ل��ه اه��ت��م��ام��ات ب����االدب يف 

العائلة؟ 
بالدرا�شات  يهتم  كان  الله  رحمه  وال��دي 
ال��ف��ق��ه��ي��ة.. ك��ن��ت ا���ش��اه��ده وه���و ميلك 
منها  كتاب  بجلب  يكلفني  احيانا  مكتبة 
كما  عليه...  �شاب  �شيء  على  �شب  وم��ن 
حينها يف دار جدي حماور جامع ال�شيخ 
القومي  التيار  مع  هوانا  وكان  �شندل.. 

ومع ق�شية فل�شطني وحتريرها.. 
- وباأي ال�شهادتني بدات حياتك العملية؟ 
 1982 عام  تقاعدي  وبعد  بالتدري�ض   -
لقد  تركتها..  ثم  لفرة  املحاماة  زاول��ت 
ق�شيت بالتدري�ض زهاء ربع قرن وكانت 
النقي�ض  ه��ي  فيها  عملت  م��در���ش��ة  اول 
واآخ��ره��ا اع��دادي��ة جت��ارة ال��ك��رخ.. وقد 
اكون  ان  رغبتي  الن  التدري�ض  اخ��رت 

ع��ل��ى ات�����ش��ال ب��ال��ك��ت��اب وه���و ي��ت��ي��ح يل 
الكبرية  العطلة  م�شتثمرا  البحث  فر�شة 
والعامل من يتعلم بالليل ويعلم بالنهار. 

الحسني 
عبد  بينهم  ب��ارزي��ن  با�شخا�ض  التقت 
االثري  بهجت  ال��رزاق احل�شني وحممد 
و�شامي خوندة وجنيب ال�شائغ وعبا�ض 
كتبه  على  ا���ش��رف  كنت  ال��ذي  ال��ع��زاوي 

لغويا. 
- وملاذ مل تعمل يف املحاماة؟ 

وهي  خا�شا  م��زاج��ا  تتطلب  مهنة  ان��ه��ا 
للم�شاحمة  ميال  بطبعي  وان��ا  قا�شية.. 
وال��رح��م��ة وال��ع��ف��و.. ان��ن��ا ع��ل��ى طريف 

نقي�ض. 
- والكتاب عندك؟ 

ب�شواء..  ���ش��واء  ال��ي��وم��ي  ال��رغ��ي��ف  ه��و 
يل  اكون  ان  حاولت  �شغري  منذ  ولذلك 
مكتبة منت وتفجرت وات�شعت وهي كما 
عدده  يتجاوز  ما  راينا  )وقد  االن  تراها 
الكتب  امهات  ت�شم  كتاب(  االف  ال�شبعة 

واملعاجم واملجلدات.. 
- وكم من الوقت عندك للقراءة؟ 

هو  عندي  والقيا�ض  النوم  حد  اىل  اق��را 
عندما ي�شقط الكتاب من بني يدي مرة او 

مرتني.. 
- واالحلى يف القراءة؟ 
ك���ت���ب  يف  ال�����ن�����ظ�����ر 
تعلم  فكتبه  اجلاحظ.. 

العقل واالدب. 
ب����غ����داد ه����ي امل��دي��ن��ة 
امل���ع�������ش���وق���ة.. ومم���ا 
اتذكره مقاهي االدباء 
مقهى  يف  وال�شعراء 
ومقهى  ال�����زه�����اوي 
ع���ارف اآغ�����ا.. وه��ذه 
كانت ملتقى الر�شايف 
وكامنا  وجماعته.. 
ادبية  حزبية  كانت 
كل ينت�شر ل�شيخه. 

الر�شايف  االخ��رون يف  يكت�شفه  ما مل   -
وعرفته؟ 

بقي  ال���ذي  ت��راث��ه  بع�ض  ن�شر  ح��اول��ت 
خمطوطا. 

- ال�شعر ديوان العرب وتاريخهم؟ 
ه���و ب��ال��ف��ع��ل وك����ان اب���ن ع��ب��ا���ض يقول 
ال�شعر  يف  ال���ق���راآن  تف�شري  ال��ت��م�����ش��وا 
العربي الن القراآن )امنا ي�شرناه بل�شانك( 
ول�شان العرب هو ال�شعر و�شاعرهم ابو 

متام يقول: 
ولوال خالل �شنها ال�شعر ما درى 

بناة املعايل كيف توؤت املكارم 

نصيحة 
- ن�شيحتك لهذا اجليل؟ 

ال��راث.. الن ال نه�شة  ان يقراأ وخا�شة 
فالنه�شة  ال�����راث  ب���ق���راءة  اال  ت���ق���وم 
االوروبية يف القرون الو�شطى مل تقم اال 
بعد ان احيوا تراث اليونان والرومان.. 

- واوالدك ؟ 
مهند�ض  اك����ربه����م  ا����ش���دق���ائ���ي..  ه����م 
واختهم  مهند�ض  واالو���ش��ط  حا�شبات 
اهتماماتهم  كانت  لقد  بكريولوجية.. 

علمية الن احلياة اتخذت هذا املنحى.. 
من قبل كان العلم يورث.. االن انفرطت 

كا�شف  عائلة  كانت  مثال   .. احللقة  هذه 
ال��ع��ل��م��اء وم��ث��ل��ه��ا عوائل  م���ن  ال��غ��ط��اء 
وغريها  وال�شواف  االلو�شي  وبيوتات 
للهند�شة  اجت����ه  اجل���دي���د  اجل��ي��ل  االن 

والطب.. 
- هل انت م�شهور؟ 

غري  قدمته  ما  يكون  فقد  وال�شباب  ال.. 
اخلطوة  م��ن  ن��وع  وال�شهرة  ب���ال..  ذي 
البع�ض  ان  وي��ك��ف��ي��ن��ي  وامل�������ش���ادف���ات 
مراجعتي  اىل  وي����اأت����ي  ي���ع���رف���ن���ي.. 

واال�شتفادة من مكتبتي. 

اللغة 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة خ��دم��ت ال���ع���امل مب���ا مل 
ت��خ��دم��ه اي���ة ل��غ��ة ح��ي��ة اخ�����رى.. ولذلك 
يخطئ من يقول انها ال متا�شي الع�شر.. 
املفردة  ان  يعني  باال�شتقاق  متتاز  وهي 
مفردات..   )10( منه  ت��خ��رج  ال��واح��دة 
ومتتاز بالنحت.. اختزال اجلملة بكلمة 
الرحمن  ال��ل��ه  ب�شم  )الب�شملة(  واح���دة 
حول  ال  قولك  هي  و)احلولقة(  الرحيم 
وال قوة اال بالله... وهذه و�شيلة الثراء 

اللغة. 

ج. العراق 25 تموز/ 2000

على هامش كتاب الرشودي عن مصطفى علي

يف مكتبة الرباط عام 2002 وفيها من اليمني د. بطر�ص حداد، رفعة عبد الرزاق، اياد البياتي، ن�شري اجلادرجي، عالء البياتي، عبد احلميد الر�شودي، خال�ص حميي الدين

يف زيارة ل�شائب �شوكة مع عبد الرزاق احل�شني و�شامل االآلو�شي  �شنة 1982

عاشق الرصافي الذي لم يره.. عبد الحميد الرشودي

* ما عاد العلم يورث الن الحياة اتجهت الى منحى علوم الطب والهندسة 
* ابن عباس يقول التمسوا تفسير القرآن في الشعر العربي ولسان العرب هو الشعر

* نصيحتي لهذا الجيل ان يقرا التراث .. الن النهضة ال تقوم اال باحيائه
* بغداد المدينة المعشوقة.. وفي العراق مدرستان للشعر.. ولهذه االسباب لم اشتغل بالمحاماة 



ي الدهر، والدهر ُقلَُّب اإىل كم ُترجِّ
  وحتى متى ت�شَقى ودنياك تلعُب 

جَرى قلم االآجال يف اأنف�ض الورى 
 وذو العر�ض ميحو ما ي�شاء ويكتب 

ْوا   ُرزئنا بفقد الفا�شلني وقد م�شَ
 قوافَل يحدوها اإىل املوت موكب  

�شاأرثيك للتقوى �شاأنعاَك للندى 
�شاأبكيك للقلب الذكيِّ واأندب 

فاأنت ر�شيٌّ مرت�شًي بخ�شاله 
 واأنت �شدوق المتني وتْكذب 

 واأنت ر�شيد الراأي اأف�شُح من روى 
 حفيٌظ فما عنه الرواية تعزب 

 حليٌم اإذا ما احللم فارق اأهَله 
 ودوٌد، اأثرٌي يف القلوب حمبَّب 

 اأديٌب اأريٌب يف العلوم م�شارٌك 
 وما غاب عنه يف ال�شرائع َمْطلب 

ِفٍل  ُت�شيخ لك االأ�شماع يف كل حَمْ
 ومثلك من ُي�شَغى اإليه وُيْطَرب 

َح رو�ٌض كنت �شادَح دوِحِه   ت�شوَّ
 فاأم�شى غراُب البنِي يف الدوح َينعب 

بلوُت من االأيام كل عجيبٍة 
 فلم اأَر فيها ما َيطيُب ويعُذب 

 �شِقيُت بها دهرًا تطاَوَل ليلُُه 
 اإذا راح منه غيهٌب، جاء غيهب 

عجائبها �شتَّى تروح وتغتدي 
 ومل اأَر مثل احلر�ض ماهو اأعجب 

 فقل للذي مُي�شي وي�شبح طامعًا 
 وقد �شاق عن م�شراه �شرٌق ومغرب 

ق جفنه   يبيت على همٍّ يوؤرِّ
 وي�شبح منها خائفًا يرقب 

حذار من الدنيا الَغرور فاإنها 
 لعوٌب فما تنفكُّ تغري وتخلب 

خدينُة غدٍر الَتني عن م�شاءٍة 
 لها �شيمٌة يف املكر: مَتري وحتلب 

اإذا هي اأعطت ت�شردُّ عطاءها
  فِمن �شاأنها ُتعطي االأنام وت�شلب

واإن ب�شَمْت يومًا فاإن لوجهها 
ب   ُعبو�شًا يظل الدهَر وهو مقطِّ

فما َنْيلها اإال مواعيُد باخٍل 
 وما ُمْزُنها اإال بوارُق خلَّب  

وَهْبَك ملكَت االأر�َض �شرقًا ومغربًا 
 فهل لك عن تلك احلفرية مهرب?! 

ِت االأيام يف َدْرك ثاأرها   لقد جدَّ
ونحن من الَغْفالت نلهو ونلعب  

فيا لِك اأنهارًا جَرْيَن رقائقًا 
َفا للحرِّ منهنَّ َم�ْشَرب   وما قد �شَ

 لئن �شاقِت الدنيا علينا بُرْحِبها 
 ففي اأختها االأخرى مقاٌم وَمْرَحب 

 واإن اأخَر�َض احلزن الف�شيَح فما له 
 �شوى ال�شرِب اإنَّ ال�شرَب يف اخَلْطب اأْخَطب 

با   عليَك �شالم الله ماهبَِّت ال�شَّ
 وماالَح يف جنٍح من الليل كوكب 

تحية في وداع أديب 
شعر: عبد الحميد الرشودي


