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باسم عبد الحميد حمودي

عبد اإلله الصائغ

فاضل عبود التميمي

كب���ر �لعلم���اء و�آخ���ر �لعمالق���ة �ملحرو����س �أحمد 
مطل���وب �لتكريت���ي، مرة ن���اد�ه زمي���ٌل يل، دكتور 
�أحم���د مطل���وب، فزعلت علي���ه وقل���ت ال �أحد ي�ضع 
��ض���م دكت���ور �أم���ام ط���ه ح�ض���ن وال �لعالم���ة قبالة 
�ن�ضتاين هو �أحمد مطلوب هو مدر�ضة يف �الأخالق 
مدر�ض���ة يف �لوطني���ة مدر�ض���ة يف �لتو��ضع! قبل 
�ضه���ور �أجريت عملية لعي���وين على يد كبر �أطباء 
�لعي���ون و�ع���رف يل �لطبي���ب بجر�أة ن���ادرة، �أن 
�لعملي���ة ف�ضلت و�أن خطرً� و�ضي���كًا يهّدد جمجمتي 
وحمتوياته���ا ول���وال �ضر�ح���ة هذ� �لدكت���ور معي 
ل�ضكوت���ه وجعلت���ه يدف���ع تعوي�ض���ات كب���رة م���ن 
ح�ضابه �لبنك���ي وفاتورة ��ضر�ر م���ن �ضمعته فهو 
يدر����س طلب���ة �لدر��ض���ات �لعلي���ا ف�ضلج���ة �لع���ن 
بو�ح���دة م���ن �جلامع���ات �الأمركي���ة، ومب���ا �أنني 
�أ�ضت���اذ متمر����س ودر�ض���ت يف جامع���ات �أمركية، 
فه���ذ� يعني ط���رد �لطبيب من �جلامع���ة ومبا �أنني 
�إعالمي، فهذ� يعن���ي �أن �لطبيب �ضيخ�ضر مر�ضاه، 
ولكنن���ي �ضلي���ت ركعتي �ضك���ر ح���ن رّم �لعالمة 
غال���ب ح���امت وهو �أ�ضت���اذ �لطبي���ب �لفا�ض���ل، رّم 

عيوين و�أنقذين قبل فو�ت �لوقت! 
كل �ضيء كنت �توقعه مثل حركة من �حتاد �الأدباء 
�لعر�قي���ن �أو وز�رة �لثقاف���ة �أو �أو �أو… �إل���خ! 
لكنن���ي مل �توق���ع �أن �أحمد مطل���وب رئي�س �ملجمع 
�لعلم���ي �لعر�ق���ي منذ زم���ن �ض���د�م ح�ضن وحتى 
زم���ن ع���الوي و�جلعف���ري و�ملالك���ي و�لعب���ادي، 

ف���ال �أح���د جدي���ر به���ذ� �ملن�ضب �ض���وى �أب���ي �أثر، 
و�أحم���د مطل���وب وزير �أ�ضب���ق خرج م���ن �لوز�رة 
موؤ�ض����س  مطل���وب  و�أحم���د  �أبي����س!  بقمي����س 
جملة"�الأقالم"مث���اًل.. و�أحم���د مطل���وب وزوجت���ه 
�ملحرو�ض���ة �أم �الأ�ضات���ذة خديج���ة �حلديثي )�لتي 
�م�ض���ت طفولته���ا و�ضباه���ا يف �لب�ض���رة( جع���ال 

بيتهما �لعامر خيمة لكل طالب مظلوم.. 
رن �لتلفون برقم عر�قي ف�ضمعت �ضوتًا مهذبًا جدً� 
)ه���و دكتور مه���ذب وبتنا �أ�ضدق���اء ون�ضيت ��ضمه 
فه���ل يغفرها يل( يقول يل �أن���ت عبد �الإله �ل�ضائغ، 
قلت نعم قال، تف�ض���ل وكّلم �أ�ضتاذي رئي�س �ملجمع 
�لعلم���ي �لعر�ق���ي، و�ضمعت �ض���وت �أحمد مطلوب 
وهو يبكي – نعم كان يبكي – وقال يل عبد �الإله، 
ماذ� فعلَت بنا وبنف�ضك عد �ىل �لعر�ق نحن نرعاك، 
�أنا و�أم �ثر �إذ� مل جتد من يرعاك! وقلت له �طمئن 
�ضيدي �أنا عنيت �لعائلة ومل �أعن �الأ�ضدقاء، �ضيدي 
�أبا �أثر �أنا بخر �ضدقني فهد�أ.. ثم قال يل، �أم �أثر 
زعالن���ة من �أجلك وزعالنة علي���ك وتريد �أن تكلمك 
بنف�ضه���ا وتطمئن عليك.. ث���م كلمتني وتفطر قلبي 
و�أنا �أنعم بحنانها! قال���ت كلما تثمر نخالت �لبيت 
نتذك���رك )�ضئل���ت خديج���ة �حلديثي من قب���ل �أحد 
�ل�ضحفي���ن عن ع�ضرة �أف�ض���ل طلبة در�ضتهم خالل 
�أربع���ن �ضن���ة، فذكرت عب���د �الإله �ل�ضائ���غ ثم مالك 
�ملطلبي وجليل ر�ضيد فالح...( وقالت"�ضوف عبد 
�الإل���ه، �أنا �أعرف نف�ضيتك �ضوف �أر�ضل لك �ضورتي 

�ل�ضخ�ضي���ة وعليه���ا �إه���د�ء ل���ك بخط ي���دي مع �أن 
عيوين وكفي …«، )كل ذلك من�ضور على �ضفحتي 
للتو��ضل �الجتماعي( وت�ضاءلُت ماذ� لو وهب �لله 
�لع���ر�ق ب�ض���رً� كمثل ه���وؤالء! ملاذ� تت�ض���اءل �لقمم 

وتتكاثر �لغن���م؟؟ ح�ضرة �ل�ضديق �لقدمي �لدكتور 
عبد �لك���رمي ر��ضي جعفر مربوك ل���ك �ل�ضهادة بل 
مربوكة للدكتور�ه بك وباأمثالك.. تعر�ضُت مرحلة 
�لدكت���ور�ه �ىل موؤ�م���ر�ت )قو�مه���ا طالب مل يقبل 
يف �لدكتور�ه وبت�ضجي���ع من مدر�ضن( موؤ�مر�ت 
كّر�ض���ت حرم���اين م���ن �حل�ض���ول عل���ى �لدكتور�ه 
وو�ضل �الأم���ر �ىل �لرئي�س �الأ�ضبق �ضد�م ح�ضن، 
فكتب �لرئي�س �ىل �أحمد مطلوب وفيه لوم خفيف!! 
وكان �أحم���د مطل���وب عمي���د كلي���ة �الآد�ب، فاأجاب 
�ضد�م ح�ضن، مبا معناه �أنني م�ضوؤول وحدي عن 
قبول �ل�ضائ���غ، و�أنا �أر�هن عليه، فاأغلق �ملو�ضوع 
ومناق�ضت���ي كانت �أول مناق�ض���ة يح�ضرها مندوب 
ع���ن �لق�ض���ر!! وت�ضّكل���ت جلن���ة مناق�ض���ة برئا�ضة 
�أحم���د مطلوب لو�أد �ملوؤ�مرة، وكان �لر�حل �لكبر 
عن���اد غ���زو�ن م�ضرف���ًا عل���ى �أطروحتي، �أم���ا بقية 
�ع�ض���اء �للجن���ة، فليغفر �لله له���م، فلي�س يف قلبي 
مت�ض���ع للكر�هية عليه���م �أو على غره���م، و�أعلنت 
نتيج���ة �ملناق�ض���ة وكان���ت و�لدت���ي �لزرق���اء �أب���و 
�أ�ضيبع جال�ضة يف �ملقدم���ة وقررت جلنة �ملناق�ضة 
منح عب���د �الإله �ل�ضائ���غ درجة �لدكت���ور�ه بتقدير 
�متي���از وطبع �الأطروحة عل���ى نفقة جامعة بغد�د، 
ول���ن �ن�ض���ى ف�ضل �لعالم���ة حامت �ل�ضام���ن رئي�س 
ق�ض���م �للغة �لعربية وقتها فق���د طبع �لقر�ر ووّزعه 
خالل دقائق، ولن �أن�ض���ى ف�ضل �أ�ضتاذي و�ضديقي 

�لعالمة عدنان حممد �ضلمان"رحمه �لله".

ن���ادرً� م���ا تكت���ب �مل���ر�أة �ملثّقف���ة ع���ن زوجه���ا يف 
�ملجتم���ع �ل�ضرق���ي، فالكث���ر�ت يحجم���ن عن ذلك 
الأ�ضباب تتعّلق باخل���وف من جمانبة �ملو�ضوعّية، 
�أو �البتعاد عن تهم���ة �النحياز �إىل �لزوج بو�ضفه 
م�ض���اركًا فاعاًل يف �حلياة، ال �ضّيما حن يكون على 
ق���در عال م���ن �الأهمّية �الأدبّي���ة، �أو �الجتماعّية، �أو 
�لعلمّية، ومنّه���ن من ت�ضرف �لنظر عن هذه �ملهّمة 
بدو�ف���ع نف�ضّية خمتلفة، و�لو�ق���ع ي�ضر بقّوة �إىل 
ن�ضاء َكَتْبَ عن �أزو�جهّن كتبًا مهّمة، فقد ُقّدر يل �أْن 
�أق���ر�أ ل�)�ضوز�ن طه ح�ضن( �لتي كتبت: )معك( عن 
جتربتها �حلّية مع عميد �الأدب �لعربي زوجها )طه 
ح�ضن( قد تكون هذه �ملر�أة ��ضتثناء؛ الأّنها فرن�ضّية 
�الأ�ض���ل، لكّنه���ا – و�حلق يق���ال- تطّبع���ت بطباع 
�ل�ضرق وعاد�ته، و�ضارت �أّمًا م�ضرّية بامتياز، من 
�لن�ض���اء �لالئي كتب ع���ن �ضرة �أزو�جه���ّن: )عبلة 
�لرويني( �لت���ي كتبت �ضرة زوجه���ا �ل�ضاعر)�أمل 
دنقل( يف كتابه���ا: )�جلنوبي(، ثّم )غادة �ل�ضّمان( 
�لت���ي كتبت:)ب�ضر �لد�ع���وق كاأّنه �ل���ود�ع( وفيه 
حتّدث���ت �أول مّرة ع���ن حياتها �لزوجي���ة، وع�ضقها 
لزوجه���ا �لر�حل �ل���ذي ر�فقته �أربع���ن عامًا كانت 

بالن�ضبة لها تاأريخًا �ضخ�ضّيًا ال ين�ضى.

�أّم���ا يف �لعر�ق ف���اإّن د. خديجة �حلديثي قد �أخذت 
عل���ى عاتقه���ا م�ضوؤولّي���ة �لكتاب���ة ع���ن زوجها:)د.

�أحمد مطلوب( حن �أ�ضدرت كتابها �الأخر:)رفيق 
عمري يف كتابات �الآخرين(، ويبدو يل �أّن �الأزو�ج 
�ملثقف���ن يحجم���ون ع���ن �لكتاب���ة ع���ن زوجاته���م 
الأ�ضب���اب كث���رة يق���ف يف �أّولها �خلج���ل �ملتو�رث 
�ل���ذي جع���ل �حلديث ع���ن �لزوجة يدخ���ل يف باب 
�حلي���اء �مل���وروث �ل���ذي تدح�ض���ه قام���ات �لن�ضاء 
�ل�ضامق���ات، وه���ّن ميار�ضن وجوده���ن �لفاعل يف 
�حلي���اة عامالت، و عامل���ات، و�أّمهات ي�ض���ار �إليهّن 

بالبنان.

رّد جميل
ورمّب���ا كان �لدكت���ور �أحم���د مطل���وب، وم���ن ب���اب 
رّد �جلمي���ل �إىل زوجت���ه �لتي �بت���د�أت �لكتابة عنه 
بو�ضف���ه �ضريكًا لعمرها، ق���د خا�س جتربة �لكتابة 
ع���ن زوجت���ه د. خديجة �حلديث���ي لي�ضّن���ف كتابًا 
��ضتذكارّي���ًا عنه���ا، وهي ملّ���ا تزل على قي���د �حلياة 
تعطي �أكرث مّما تاأخ���ذ يف كتابه �ملو�ضوم ب�)رفيقة 
عم���ري( �ل�ضادر ع���ن �ملطبعة �ملركزّي���ة يف جامعة 
دياىل 2015 وق���د جعله �أ�ضتاذ �الأجيال متنًا ميور 
مب���ا ي�ضته���ي �لق���ارئ �ملح���ّب ل�ضخ�ضّي���ة خديج���ة 
�حلديثي �لتي �أجزم �أّن تاأريخها ينب�س بالبيا�س، 
و�حل���ّب �لنقّي مل���ن كان معها زمي���اًل، �أو طالبًا، �أو 
ج���ارً�، �أو قريب���ًا، �أو بعيدً�، فقد ُجبل���ت هذه �ملر�أة 
�لعر�قّي���ة �لر�قي���ة، و�لرقيق���ة عل���ى طب���ع �الأّمهات 
�لر�ب�ض���ات يف مناب���ع �لطيب���ة، و�حلن���ان، ف�ضاًل 
ع���ن �أّن �لل���ه �ضبحانه – وه���ذ� من ح�ض���ن حّظها- 
حباها علمًا ومعرفة، وت�ضاحمًا، وخ�ضااًل يندر �أْن 
جتتمع كّلها يف عقل �مر�أة تعي�س يف ع�ضر متقّلب 

�الأهو�ء، و�لوالء�ت.
�الأوىل  �ضورته���ا  م�ضرجع���ًا  مطل���وب  د.  كت���ب 
قائ���اًل: )كان من ب���ن ن�ضاء �لعر�ق فت���اٌة ُولدت يف 
قري���ة جنوب �لب�ض���رة، وتلّقت تعليمه���ا يف �لبيت 

ال متو�ضط���ة، وال ثانوي���ة يف قريته���ا ودخل���ت يف 
ع���ام 1952م كلّي���ة �الآد�ب و�لعلوم( ����س3، وقال 
و��ضفًا �إّياها بعب���ار�ت مي�ضورة ��ضتمدت دالالتها 
م���ن تو��ضعه���ا �جل���م يف �جلامع���ة، ويف بيته���ا 
�أي�ض���ًا:)ومل �أره���ا يوم���ًا ت�ضك���و من تع���ب، �أو ترّد 
من ي�ضعى �إليه���ا لتعينه( �س 5، وكان �ضيتها ملء 
�الأ�ضم���اع يف �لعر�ق، وخارج���ه �نتدبت للتدري�س 
يف جامع���ة �لكويت، و�ألقت حما�ضر�ت يف جامعة 
وهر�ن باجلز�ئر، ودعيت �إىل �ملوؤمتر�ت �لعاملّية، 
فمّثل���ت �لعر�ق يف �ملوؤمتر �الإ�ضالمي �لذي عقد يف 
�إندوني�ضي���ا �ضن���ة 1965م، وح�ض���رت �ملوؤمتر�ت 
�لعلمّية يف �لعر�ق، و�الأردن، وقّدمت فيها �لبحوث، 
وتر�أ�ضت �للجان وكانت يف جميعها مثااًل يحتذى 
للمر�أة �ملتع���ّددة �ملهام، ف�ضاًل عن �أّنه���ا ُكّرمت عّدة 
م���ر�ت لتمّيزها. لق���د ُعرفت �لدكت���ورة بتو��ضعها 
�ملمّيز، تو��ضع �لعلماء �لذين يرون يف ما و�ضلو� 
�إلي���ه بد�ي���ة �النطالق نحو �لعل���م، وكاأّنهم يف �أّول 
�لطري���ق، حّدثني يومًا زميل���ي وقريبي �ل�ضهيد د. 
كرمي �أحمد جو�د �لتميمي -رحمه �لله –، وهو من 
طالبها �لنابه���ن، و�ملقربن �إىل قلبه���ا وعقلها عن 
تو��ضعها قائاًل: كانت �أ�ضتاذتنا تدّر�ضنا يف �إحدى 
مر�ح���ل �لبكالوريو����س يف �آد�ب بغ���د�د، وكان���ت 
متالأ بخط يدها �ضبورة �لقاعة �ضرحًا وتعليقًا على 
�ضو�هد �لنحو �أم���اًل يف تقريب �ملاّدة �إىل �الأذهان، 
وكانت كّلما �متالأت �ل�ضب���ورة عمدت �إىل تنظيفها 
بيده���ا �لكرمي���ة م���ر�ت ولي�س مرة و�ح���دة، وهي 
يف عمره���ا �جللي���ل م���ن دون �أن تنت���دب طالبًا، �أو 

طالب���ة للمهّمة، كم���ا يفعل ق�ض���ٌم م���ن �أ�ضاتذتنا، ما 
قال���ه �لتميمي جزء ي�ضر يك�ض���ف �ضغف �لدكتورة 
بالدر����س �جلامع���ي، وتعّلقه���ا باأ�ضا�ضّي���ات �ملهنة، 
وتقاليدها، ليحيل على �ضجاياها،  وخ�ضالها �لتي 
يعرفه���ا �جلميع. ُبني �لكتاب �ل���ذي جاء باأربعمئة 
وخم����س وخم�ض���ن �ضفحة على )ثالث���ة وثمانن( 
���ًا، مل �أ�ضّمه���ا ف�ضواًل ب���ل �ضمّيته���ا )ن�ضو�ضًا(  ن�ضّ
الختالفه���ا يف م�ضمونها �ل���داليل بن ن�ّس �ضرة، 
وق�ضائد، ومقاالت، ومقابالت، ووثائق، على وفق 

�الآتي:
�ل�ضرة: يف ن�ضو�س �ل�ضرة �أدخل د. مطلوب يف 
منت �لكتاب �ضرتن �الأوىل: �ل�ضرة �لعلمّية �لتي 
تتّب���ع فيها �مل�ضّن���ف �حلديثّية بدءً� م���ن حت�ضيلها 
�لدر��ض���ي و�لعلم���ي و�ض���واًل �إىل �إ�ضر�فه���ا عل���ى 
ر�ضائل �ملاج�ضتر و �أطاري���ح �لدكتور�ه، و�نتهاًء 
باجلو�ئ���ز �لت���ي ح�ضلت عليه���ا، و�لكت���ب �ملوؤّلفة 
�لتي بلغت �إثني ع�ض���ر كتابًا يف �لنحو، و�ل�ضرف 
و�ملد�ر����س �لنحوّي���ة، وتي�ض���ر �لنح���و، و�لكت���ب 
�ملحّقق���ة �لتي بلغت ع�ضرة كتب، و�لكتب �ملدر�ضّية 
�لت���ي �أّلف���ت فيه���ا كتاب���ن، و�لبحوث �لت���ي بلغت 
�إثني ع�ض���ر بحثًا، و�مل���و�د �ملو�ضوعّية �لتي بلغت 
خم����س ع�ض���رة م���ادة. �أّما �ل�ض���رة �الأخ���رى �لتي 
كتبه���ا �أ�ضتاذن���ا مطل���وب ف�ضرته���ا �حلياتّية �لتي 
تتّب���ع فيها حياتها ب���دءً� من �ل���والدة يف )�ل�ضيبة( 
جنوب �لب�ض���رة، حتى �إقامتها يف بغد�د �أطال �لله 
يف عمرها، وهي ما ��ضُطلح عليها نقدّيًا ب�)�ل�ضرة 
�لغرّي���ة( �لتي يكتبها �أدي���ب عن �ضرة غره، وقد 
لف���ت �نتباه���ي فيه���ا �أّن د. مطل���وب ��ضتب���دل ��ضم 
)خديجة( ب�)وفاء(، ولعّل ذلك يرّد �إىل �أّنه وجد يف 
لفظ���ة )وفاء( ما يقارب حقيقة �ملر�أة �لتي �أخل�ضت 

له، ولبيته فكانت وفاء يف وفاء. 
و�ض���رة �الأ�ضت���اذة خديجة حافل���ة باالإ�ضار�ت �إىل 
�الأمكن���ة �لتي �ضارت جزءً� من عامله���ا، ف�)�ل�ضيبة( 
قري���ة ال �ض���ارع فيه���ا �ض���وى ذل���ك �ل���ذي يربطه���ا 
ب�)�لفاو(،وق���د دخلت كلّي���ة �الآد�ب )على ��ضتحياء 
وخطو�ته���ا  �الأر����س،  عل���ى  معق���ودة  ونظر�ته���ا 
متع���رثة، حت���ى �إذ� م���ا ب���د�أ �لدر����س �الأول َوَجَدْت 
نف�ضه���ا ب���ن �ضبع���ة طالب، وث���الث بن���ات طالبات 
فاطماأن���ت قلي���اًل( ����س20? فكان���ت خطوبتها بعد 
عامن م���ن تعارفهما على مقاعد �لدر�س �جلامعي، 

ثّم �لزو�ج و�لعم���ل يف �الإعد�دّية �ملركزّية ببغد�د، 
وهو معي���ٌد يف كلّية �الآد�ب، ثم �ل�ضفر �إىل �لقاهرة 
للدر��ضة، و�لعودة �ىل بغد�د، و�لعمل يف �لكويت، 

و�لرجوع �إىل بغد�د �لتي مل يفارقاها بعد ذلك.
�لق�ضائد: وهي جمموعة م���ن �لق�ضائد �لتي كتبها 
د. �أحم���د،و كانت د. �حلديثي مو�ضوعًا قوّيا ًفيها، 
منها ق�ضيدة:)�ضّتون( �لت���ي كتبها مبنا�ضبة مرور 
�ضّت���ن عامًا على زو�جه منه���ا، وقد ق�ّضمها �ل�ضاعر 
عل���ى جمموعة �أق�ض���ام كّل ق�ضم يتح���دث عن روؤية 
معين���ة، فاال�ضته���الل �ل���ذي كتب���ه �ضع���رً� عمودّي���ًا 
كان مقدم���ة لالحتف���اء باملنا�ضب���ة، ت���اله )�للق���اء( 
�ل���ذي وق���ف من خالل���ه �ل�ضاعر عن���د �أّول لقاء كان 
بينهم���ا، و)�لطفولة( �لذي حت���دث فيه عن بو�كر 
حيات���ه يف تكريت، و )بعد �للق���اء(، و )�العتقال(، 
و)عن���د  و)�لق���ر�ر(،  و)�ملناج���اة(،  و)�الإبح���ار(، 
�ل���ود�ع(، �لق�ضيدة كتبت يف �لع���ام 1957 بنف�س 
ق�ض�ضي �ضل�س عرّب فيه �ل�ضاعر عن جتربة حياتّية 
بطاله���ا هما مع���ًا، ف�ضاًل عن ق�ضائ���د �أخرى كتبت 
يف د. �حلديث���ي منها: حبيبتي، وطيف، و�أطياف، 
وحبيبتي، وع�ضرون، ووط���ن وزهرة، و زهرتي، 
�لق�ضائ���د جميعه���ا �لت���ي ُكتب���ت يف �لدكت���ورة �إّما 
على وفق �ل�ض���كل �لتفعيلي �ملعروف، �أو �لعمودي 
�مل���وروث جامعها �مل�ض���رك: خديجة �حلديثي مبا 
متل���ك من مز�ي���ا جميل���ة �أّهلتها الأن تك���ون زوجة، 
و�أّم���ًا، و�أ�ضتاذة �أجيال، يقول يف ق�ضيدة )طفولة( 

م�ضتذكرً� مكانه �الأول و�خلطاب لها:

حبيبتي )تكريت( كانت مرتعي �جلميل
وكنت طفاًل ال �أعي حو�دث �لزمن

لكّن �أمي و�أبي قاال ويف عيونهم �أحز�ن
ق���د كان فيه���ا �لعي����س م���ّر� ي�ض���رع �الإن�ض���ان… 

�س31.

طبيعة الق�صائد
وقد ب���ّن �لدكتور �مل�ضّن���ف طبيعة ه���ذه �لق�ضائد 
ح���ن قال:)ل���كّل ق�ضي���دة زم���ن وموق���ف فق�ضيدة 
)عن���د �لود�ع( �ضورة ملوقف من �لفر�ق جديد، �أي 
بعد خروجي م���ن �ملعتقل ورحيل���ي �ىل )كركوك( 
ال برغب���ة ولكن مب���ا �قت�ضته ظروف م���ن ُتفّك عنه 
�لقي���ود، ومّثلت �لع���ر�ق – يعني د. خديجة – يف 
)�ملوؤمتر �الإ�ضالم���ي باإندوني�ضي���ا( فكانت ق�ضيدة 
)طي���ف(، ومثلها )�أطي���اف(، و)ع�ضرون(، و)وطن 
َه���ْت �إىل )مّك���ة  وزه���وره(، ويف �ضن���ة 2004 َتَوجَّ
�ملكّرم���ة( الأد�ء فري�ض���ة �حل���ج فكان���ت )زهرتي(، 
وكان م���ا �أ�ضبت به من مر�س وحي )�ضالفة حب(، 
و)زه���رة �ملن���ى(، وكان���ت ه���ذه �لق�ضي���دة تعبرً� 
ع���ن �ضدق �مل�ض���رة �لتي قطعناها خ���الل ع�ضر�ت 
�ل�ضن���ن( ����س6، يق���ول يف ق�ضي���دة )�الإبح���ار(، 

و�خلطاب ملّا يزل موّجهًا �إليها:

ْرنا و�ضارْت معنا قو�فُل �الأعو�م حبيبتي �ضِ
حتُملُن���ا، نحُملُها حّبا وما زلَّ���ت بنا �الأقد�م نقذُفها، 

تقذُفنا يف جّلة �لتيار
و�نطلَق �لبّحار

يف قلبه عزميُة �الأحر�ر
و�ضرخُة �لثو�ر…�س38.

�أب���������و�ب �الأ����ض���ت���اذ 
�ل�����دك�����ت�����ور �أح����م����د 

م���ط���ل���وب �ل���رف���اع���ي 
�إذ  للجميع،  م��ع��روف��ة 

ه���و �مل�����ربز يف ع��ل��وم 
�للغة وفقهها و�أ�ضاليبها 

وهو  وبديعها،  وبيانها 
�ضنديانة �لبالغة �لعربية 
و�أ�ضتاذ �أ�ضاتذتها �ليوم، 

وه����و �مل��ع��ج��م��ي �ل��ك��ب��ر 
�لذي اليد�نيه �أحد �ليوم، 

وق�����د ف���ق���دن���ا �مل���خ���زوم���ي 
و�إب���ر�ه���ي���م �ل�����ض��ام��ر�ئ��ي 

ب��االأم�����س، ك��م��ا ف��ق��د �ل��ع��رب 
�ل������ق������د�م������ى �جل�����رج�����اين 

و�الأ�ضمعي و�أ�ضر�بهما.
يجمع  �ل��ذي  ما  ه��و:  �ل�ضوؤ�ل 

عامل �للغة �لكبر، �أحمد مطلوب )كما يحب هو 
�ل�ضعبي  بالر�ث  �ألقاب(  دون  ��ضمه  يلفظ  �أن 
من  موؤلفات  وهو�ضاحب  �ل�ضعبية،  و�لثقافة 

نوع:
- معجم م�ضطلحات �لنقد �الأدبي

 -معجم �مل�ضطلحات �لبالغية وتطورها
- عبد �لقاهر �جلرجاين

 -�لبالغة �لعربية
- معجم �ضو�هد �لبالغة �لعربية

وهو من كتب عنه تالمذته كتبًا و�أطاريح مثل:

�لبالغة  جتديد  يف  مطلوب  �أحمد  د.  جهود    -
�لعربية لالأ�ضتاذ �لدكتورعبد �حل�ضن مبارك

�ل�ضريف  �حل��دي��ث  يف  �مل��ط��ل��ب��ي  -�خل���ط���اب   
للدكتورة هناء حممود �ضهاب و�ضو�ها كثر.

�لعر�قي  �لعلمي  �ملجمع  رئي�س  �أي�ضًا  وه��و 
يف  �لعاملية  في�ضل  �مللك  جائزة  على  و�حلائز 
علوم �لبالغة �لعربية، وع�ضو �ملجامع �للغوية 

�ملتعددة يف �لعامل.
يظل �ل�ضوؤ�ل قائمًا: ما عالقة عامل �للغة �لكبر 

بالفولكلور؟
فح�ضب  �ل�ضم�س  و���ض��وح  و����ض��ح  �جل���و�ب   

جليلن  كتابن  لنا  �ضنع  �أن  مطلوب  �أ�ضتاذنا 
ه��م��ا )م��ع��ج��م �مل��الب�����س يف ل�����ض��ان �ل��ع��رب( ثم 
بطوطة(  �ب��ن  رحلة  يف  �القت�ضادية  )�ملالمح 

وح�ضبه هذ�.
و����ض��ح��ًا  �الأول  �ل��ك��ت��اب  ع���ن���و�ن  ك���ان  و�إذ� 
م��ن �رت��ب��اط��ه ب���االزي���اء و�الل�����و�ن و�الأط����رزة 
فاإن  وت�ضمياتها،  �ملالب�س  وتنوعات  و�ل�ضنعة 
عند  يقف  ال  �لرحالت  �أدب  يف  �لثاين  �لكتاب 
بل  �لبطوطية،  للرحلة  �القت�ضادية  �ل�ضوؤون 
عبد  �بن  حممد  بطوطة،  �بن  �ضرة  فيه  در�س 
طرق  در���س  ثم  تف�ضيلي،  ب�ضكل  �للو�تي  �لله 

�لف�ضل  �س  وخ�ضّ �ل��ت��ايل  �لف�ضل  يف  رحلته 
ومكاييل  �أ�ضو�ق  من  �لتجارة  ل�ضوؤون  �لثالث 
�ل��ر�ب��ع عن  �لف�ضل  و�أ���ض��ع��ار، وج���اء  ون��ق��ود 
و�ملعادن  و�حليو�نات  �لزر�عية  �حلا�ضالت 
�خت�س  فيما  �لرحلة،  زم��ن  �جلباية  و�أ���ض��ول 
�لف�ضل �خلام�س ب�)�ل�ضناعات( من �أدو�ت �ىل 

�ألب�ضة �ىل عطور.
جاء  �ل��ذي  �لكتاب  من  �ل�ضاد�س  �لف�ضل  ويعد 
بابه  يف  مثمرً�  بحثًا  )�ملعا�س(  عنو�ن  حتت 
�الأطعمة  �ل��ك��ب��ر:  �ل��ب��الغ��ة  �أ���ض��ت��اذ  فيه  در����س 
�مل��دن  �لرحلة يف  و�الأل��ب�����ض��ة و�الأ���ض��رب��ة زم��ن 
و�ل��د���ض��اك��ر �ل��ت��ي ع��اي�����ض��ه��ا �ب���ن ب��ط��وط��ة يف 

رحلته.
�أحمد مطلوب بهذ� يقدم در�ضًا تعليميًا كبرً� يف 
در��ضة مو�د �لثقافة �ل�ضعبية �لقدمية باأ�ضلوب 
كبرً�  جهدً�  يقدر  قارئ،  كل  �إليه  ي�ضد  معا�ضر 

كهذ� ويفرح به.
ولد �أحمد مطلوب �لرفاعي �حل�ضيني يف تكريت 
يف 25 ت�ضرين �الأول عام 1936، وح�ضل على 
�لقاهرة  – جامعة  �الآد�ب  كلية  يف  �لدكتور�ه 
�ل�ضرف،  مبرتبة  �لبالغة  علوم  يف   1963 عام 
وتر�أ�س حترير جملة )�الأقالم( يف �ل�ضتينيات، 
و�ضار وزيرً� للثقافة عام 1967 لفرة ق�ضرة 
قبيل  عارف  حممد  �لرحمن  عبد  �لرئي�س  زمن 
على  وم�ضرفًا  وعميدً�  �أ�ضتاذً�  �جلامعة  عودته 

�لدر��ضات �لعليا يف علوم �الأدب و�للغة. 

أحمد مطلوب آخر العمالقة      

أحمد مطلوب في كتاب��ه: رفيقة عمري.. أحمد مطلوب عالم اللغة واألدب والفولكلور البارز
رّد الجميل إلى حواء
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أجرى الحوار: د. هادي حسن حمودي 

 * ��ضمح���و� يل �أن �أب���د�أ م���ن م�ضرتك���م �لطويلة 
م���ع �الإعالم �لعر�ق���ي، تاأ�ضي�ضًا وتطوي���رً�، ولكْن 
بن���اًء على مالحظات كثر م���ن �ملعنين، �أ�ضتطيع 
�لقول �إن���ه �ضار من �ملعروف عنك���م �لعزوف عن 
�لتو��ض���ل م���ع تل���ك �لو�ضائ���ل من���ذ ح���و�يل ربع 
قرن. فهل م���ن �إنارة لهذ� �جلانب من جو�نب تلك 
�مل�ضرة، توثيق���ًا لها، و�إنارة لذ�ك���رة هذ� �جليل 

و�الأجيال �ملقبلة؟
– - �ضلت���ي باالإعالم قدمي���ة، بد�أت من عالقتي 
م���ع �ل�ضح���ف من���ذ �أن كن���ت طالب���ًا يف �ملرحل���ة 
�لن�ض���ر  ومار�ض���ت  �لدر��ض���ة.  م���ن  �لثانوي���ة 
�ل�ضحف���ي من���ذ �ضن���ة 1952م، وتو��ض���ل ن�ضري 
للمق���االت �ل�ضحفي���ة حت���ى ع���ام 2002م. ح���ن 
قاطع���ت �ل�ضحاف���ة و�الإذ�ع���ة و�لتلف���از، بع���د �أن 
يئ�ضت م���ن �الإ�ضالح حن بدت عالم���ات �النهيار 
�لفك���ري و�ل�ضيا�ضي و�الجتماع���ي، ولكني بقيت 
م�ضت�ض���ارً� يف كثر من �ملجالت �لعربية و�آخرها 
جملة )�مل�ضباح( �لتي ت�ضدرها )�لعتبة �حل�ضينية 

�ملقد�ضة( يف كربالء.

ال يع���رف �الإن�ض���ان �لغيب، الأن علم���ه عند �لله – 
�ضبحانه وتعاىل – فه���و )عامل �لغيب و�ل�ضهادة( 
وه���و )ع���اّلم �لغي���وب(. ولك���ن كن���ت �أمي���ل �إىل 
�ل�ضحاف���ة منذ �ل�ضغر، حيث كن���ت �أرى �جلر�ئد 
و�ملج���الت يف بي���وت �إخوت���ي �لكب���ار – رحمهم 
جملة"�لتمدن"�الإ�ضالم���ي  وعرف���ت   – �لل���ه 
�ل�ضورية، و�الأدي���ب �للبنانية، و�لهالل و�لر�ضالة 

�مل�ضريتن«.
يف مطل���ع ع���ام 1964م كن���ت يف �لقاهرة وحن 
ع���دت �إىل بغ���د�د وج���دت ق���ر�رً� بتعيين���ي مدير 
�الإر�ضاد �لعاّم. وحن ُعّدل قانون وز�رة �الإر�ضاد، 
و�ضميت وز�رة �لثقافة و�الإر�ضاد ��ضتحدثت فيها 
مديري���ات عام���ة، فاأ�ضن���دت �إيّل مديري���ة �لثقاف���ة 
�لعام���ة، ومديرية �ل�ضحافة �لعامة. وهما �أ�ضا�س 
�لوز�رة. وقد عمل���ت – و�حلمد لله – باإخال�س، 
بن�ض���ر بع����س  �لثقاف���ة  �إظه���ار وج���ه  وحاول���ت 
�لكت���ب، و�إ�ض���د�ر جملة"�الأق���الم«. و�آزرت نقابة 
�ل�ضحفي���ن، و�إن مل �أتدخ���ل يف �ضوؤونه���ا. وق���د 
قطعت عالقت���ي باملديريتن حلادث حّمله بع�ضهم 

م���ا ال يتحم���ل م���ن مع���ان. فقد ج���اءين يوم���ًا طه 
�لفيا����س ومعه بع�س �ل�ضحفين يطلبون تاأجيل 
�نتخاب���ات �لنقاب���ة. وقل���ت له���م: ه���ذ� �ملو�ضوع 
لي����س م���ن �ضالحيات���ي، و�إمن���ا م���ن �ضالحي���ات 
�حلاك���م �لع�ضكري �لع���ام، وكان يوم���ذ�ك �لعميد 
ر�ضي���د م�ضلح. فذهب���و� �إليه و�أ�ض���در �أمر تاأجيل 
�النتخاب���ات. وظ���ن �لوزي���ر �أنن���ي طلب���ت ذل���ك. 
رف�ضت ظن���ه وجابهته مبا و�ضف فيم���ا بعد باأنه 
من عنفو�ن �ل�ضباب. وترك���ت �لوز�رة عائدً� �إىل 

كلية �الآد�ب كما كنت بها من قبل.
�ل�ضحاف���ة،  �لعامل���ن يف حق���ل  وج���دت معظ���م 
يوم���ذ�ك، غ���ر موؤهل���ن، فاقرح���ت عل���ى عميد 
كلي���ة �الآد�ب �الأ�ضت���اذ ناجي مع���روف، فتح دورة 
لل�ضحفي���ن، ففع���ل – رحم���ه �لل���ه – م�ضتعين���ًا 
باأ�ضت���اذ من ق�ضم �ل�ضحاف���ة بكلية �الآد�ب، جامعة 
�لقاه���رة. كان���ت تل���ك �ل���دورة بد�ي���ة فت���ح ق�ضم 
�ل�ضحاف���ة �ضن���ة 1964م، وتولي���ت رئا�ضته بدءً� 
من���ذ �ضنة 1966م حت���ى ع���ام 1970م. ويف تلك 
�لفرة �أ�ضدر �لق�ض���م جريدة بعنو�ن )�ل�ضحافة( 

لتدري���ب �لطلبة. وح���ن كنت عميد كلي���ة �الآد�ب 
يف �لثمانيني���ات ��ضريت مطبع���ة �ضغرة لطبع 

�جلريدة وبع�س �ضوؤون �لق�ضم.
�لثقاف���ة  �أْن����َس ق�ض���م �ل�ضحاف���ة و�أن���ا وزي���ر  مل 
و�الإر�ض���اد �ضن���ة 1967م، �إذ �ضعي���ت الإيجاد عمل 
خلريجي �لق�ضم، يف �لوقت �لذي كان �مل�ضوؤولون 
يترب�أون من موظفيهم، وكان �الأ�ضاتذة يتنكرون 

لطالبهم
 هذه حقيقة موؤ�ضية.

 *�أ�ضتاذن���ا �لدكت���ور، �أوؤكده���ا الأين عانيت منها، 
وي�ضه���د طاّلبك���م يف ق�ض���م �ل�ضحافة بذل���ك، وقد 
حدثني �لعديد منهم حين���ذ�ك �أنكم كنتم توؤكدون 

لهم �أن ال �إعالم بال حرية
– �أوؤمن باحلرية، و�أرى  �أز�ل  – وال  – - كن���ت 
�أن �الإع���الم �لعر�ق���ي قبل ع���ام 1968 كان يتمتع 
باأفق و��ض���ع من �حلرية، ولكن، بع���د ذلك �أ�ضبح 
يف خدم���ة �ل�ضلطة وحده���ا. و�أما �ليوم فقد �ضار 
�أغلب���ه يف خدمة �لتكتالت و�جلماع���ات �ملتنفذة، 
ولالأ�ضف، فاأغلب م���ا ين�ضر يوؤدي �إىل زرع �لفتنة 

و�خل�ضومة بن �أبناء �لوطن.
 *�إميانك���م باحلري���ة مم���ا ال �أج���ادل في���ه، وحن 
و�ض���ل بع����س طاّلبك���م �إىل مرحل���ة �لتاأليف، فقد 
كانو� يكتبون، يف �إهد�ء كتبهم لكم،على �ختالف 
�نتماء�ته���م �لفكرية: )�إىل �ل���ذي علمنا �حلرية(. 
ومنهم زميلي يف جامعة وهر�ن �ملرحوم �لدكتور 

عبد �للطيف �لر�وي.
 ذل���ك الأين مل يوؤث���ر �أح���د يف �ضلوك���ي �لعلم���ي 
�لل���ه،  يري���ده  مب���ا  �أت�ض���رف  وكن���ت  و�الإد�ري، 
�ضبحان���ه، وم���ا ير�ضمه �لقانون ومنفع���ة �لنا�س. 
�الإع���الم �ليوم، كما قل���ت، م�ضّي�س، ولكن ال يخلو 
من �جتاهات ر�ضي���دة تنفع �لنا�س. و�الأمل عظيم 
يف جيل يعي م�ضر �أمته، فيعود �إىل نف�ضه وقيم 
�أمت���ه، وينزع عنه ثوب �لتبعية و�ل�ضالل، ولي�س 

ذلك ببعيد، �إن �ضاء �لله تعاىل.
 *وهذ� يعني �أن لكم روؤية ملا يجب �أن يكون عليه 

�الإع���الم �ملُرجتى و�ملوؤمل؟ فهل ترون له دورً� يف 
تطوي���ر �الأو�ضاع �لعربية �حلالي���ة يف ��ضتتباب 
�الأمن و�ل�ضالم و�لوحدة �لوطنية؟ وكيف ميكنه 

�أن يحقق ذلك؟
– - كل �الأم مت���ر مبرحل���ة ت�ض���رذم. و�إذ� كان 
�لعرب �ليوم يف مهب �لري���ح، تتنازعهم �الأهو�ء 
وت�ضربله���م �ل�ض���الالت، فاإنهم �ضيع���ون و�قعهم، 
ويع���ودون �إىل م���ا كان���و� علي���ه، وه���م يبن���ون 
ح�ض���ارة �ضامق���ة، ويقيم���ون �ضرح���ًا تزدهر فيه 

�حلياة، وت�ضود �ملحبة.
�لبنائي���ة  بالر�ضال���ة  توؤمن���ون  �إذن،  فاأنت���م،   *  
لالإع���الم، باالرتكاز عل���ى �لقيم �لبنائي���ة �نطالقًا 
نح���و �مل�ضتقبل، فاأود �الآن لو ننتقل �إىل مو�ضوع 
عالق���ة �ل���ر�ث بالع�ض���ر �حلدي���ث، فق���د ورد يف 
كتابكم )در��ضات بالغّية ونقدّية( تقريركم �أن ثمة 
ق�ضية جديرة باأكرب �الهتمام وهي �إحياء �لر�ث 
�لعرب���ي، ومن���ه عل���م �لبالغة، وربط���ه باحلا�ضر 
ليط���ّور �خلط���اب �لثق���ايف. ويع���ود تاري���خ هذ� 
�لتقرير �إىل �ضنة 1399ه�/ 1978م. فهل ما زلتم 
توؤمنون به���ذه �لروؤية يف ظل م���ا تعانيه �لثقافة 

�لعربية �ليوم؟

– ال �أز�ل عل���ى م���ا قلت���ه قبل �ضن���و�ت، وهو ال 
ب���ّد من تغي���ر و�ضائل تدري����س �لبالغ���ة ال �إلغاء 
تدري�ضه���ا بحجة �ضيوع �الأ�ضلوبي���ة، و�لبنيوية، 
و�لتفكيكي���ة، ونحوه���ا مم���ا ُطرح عل���ى �ل�ضاحة 
�الأدبية و�لنقدية يف �لعقود �الأخرة، كما طرحت 
�لربنا�ضية و�لد�دية من قبل يف �جتماعات �لدورة 
�لثالثة و�لثمانن ملجمع �لقاهرة �ملنعقد يف �ضهر 
ني�ض���ان 2017م، �ضعبان 1438ه����، قّدم �لدكتور 
حممد عبد �حلليم �أحد �الأ�ضاتذة يف �إنكلر� بحثًا 
ع���ن تدري�س �لبالغة �لعربي���ة، بعنو�ن: )�لبالغة 
يف �لدر��ض���ات �لعربية يف �لغ���رب – جتربة من 
بريطاني���ة( وفيها �إن �إهمال )علم �ملعاين( خا�ضة 
ترت���ب علي���ه ق�ض���ور يف تف�ض���ر بالغ���ة �لق���ر�آن 
ل �لق���ول يف �خلرب  �لك���رمي ويف ترجمت���ه. وف�ضّ
و�الإن�ض���اء و�ل�ضياق، وخروج �لكالم عن مقت�ضى 
�لبالغ���ة  عل���م  �إدخ���ال  وج���وب  ور�أى  �لظاه���ر، 
يف مق���رر�ت �لدر��ض���ات �لعربي���ة يف �جلامعات 
�لغربية، و�أن يتجه �لغربيون �إىل �لبحث يف علم 
�لبالغ���ة، وخ�ضو�ضًا علم �ملع���اين. وكذلك يجب 
تهذيب جمال �لبالغة وتو�ضيعه يف �لبحث، ويف 
مق���رر�ت علم �لبالغ���ة يف �ملد�ر����س و�جلامعات 

�لعربية.
 * ولك���ن هذ� ما �ضبق �أن �ضمعن���اه منكم وقر�أناه 
لكم من���ذ عهد �لتلمذة يف كلي���ة �الآد�ب، خا�ضة ما 
جاء يف بع�س كتبكم �لتي يعود تاأريخ �إ�ضد�رها 

�إىل �ل�ضتينات و�ل�ضبعينات من �لقرن �ملن�ضرم؟
– �ضحي���ح، ه���ذ� ما قلته منذ عق���ود، وال �ضّيما 
يف كتاب���ي )�لبالغة عند �ل�ضكاك���ي( �لذي نلت به 
درج���ة �ملاج�ضتر من جامعة �لقاه���رة يف �ضباط 
1961م. وه���و ما �أقوله �الآن: �لبالغة �أ�ضا�س فهم 
�لقر�آن وتف�ضره وترجمته �إىل �للغات �الأجتبية. 
وم���ن ينظ���ر بعلمية دقيق���ة �إىل �لبالغ���ة �لعربية 
يج���د �أن م���ا ُط���رح م���ن �جتاه���ات تنطل���ق منه���ا 
كاالأ�ضلوبي���ة، و�لبنيوية و�لتفكيكية، �إذ هي نظر 
يف تركيب لغة �الأدب، ومثلها �لتد�ولية، �لتي هي 
��ضتعم���ال �للغة للتعبر عن �ملقا�ضد و�الأغر��س، 
�أو كم���ا ق���ال �لقدم���اء: مطابق���ة �ل���كالم ملقت�ض���ى 
�حلال، و: لكل مقام مقال. وهنا �أذكر مقالتك �لتي 
ن�ضرته���ا عني يف �إحدى �جلر�ئ���د �جلز�ئرية يف 
�أو�خ���ر �ل�ضبعيني���ات، وهو ما تقول���ه، �أنت �الآن، 
وم���ا �أقوله حتى هذه �الأيام، فالبالغة لي�ضت علمًا 
جتازوته �لدر��ضات �حلديث���ة، و�إمنا هي �أ�ضا�س 
�لبن���اء �للغوّي، وال �ضّيما علم �ملعاين �لذي ُيعَنى 
بالر�كي���ب �للغوية، �أي: توّخ���ي معاين �لنحو، 
كما قال عبد �لقاهر �جلرجاين. ومثله علم �لبيان 
�ل���ذي ُيظه���ر جم���ال �الأدب ب�ض���وره �لت�ضبيهية، 
و�ال�ضتعاري���ة و�لكنائية، و�لرمزية. وبهذ� �لعلم 
تت�ض���ح ق���درة �الأديب، �ضاع���رً� كان �أم ناثرً�، على 
�لتعب���ر �جلميل، و�لت�ضوي���ر �لبديع، و�لتجديد 

�لرفيع.
 * وهل ت���رون �أن �لقيم �لفني���ة �لبالغّية �لعربية 
قادرة على مو��ضل���ة �ل�ضر يف �لظروف �حلالية 
�لتي ت���ذوي يف خ�ضمه���ا قيم �جلم���ال �لفني يف 

�الأدب �ضعرً� ونرثً�؟
 - مت���ر �الأم و�ل�ضع���وب مبر�ح���ل، و�إذ� كان���ت 
�لظ���روف �ل�ضيا�ضي���ة يف �لوط���ن �لعرب���ي مما ال 
ُيحم���د، ف���اإن �لثقاف���ة �ضتزدهر حن يع���ي �لعرب 
و�قعه���م، وي�ضتيقظ���ون م���ن غف���وة طال���ت زمنًا، 
ب�ضبب �أنهم تركو� �أمورهم بيد كل َمْن َهّب وَدّب. 
ولع���ل نه�ضتهم يف �لق���رن �لع�ضري���ن ُتف�ضي �إىل 

نه�ضة مباركة يف �لقرن �حلادي و�لع�ضرين.
 * يف در��ضتك���م عن �ل�ضاع���ر معروف �لر�ضايف، 
و�لذي ي�ضتعي���د �لنا�س �أ�ضعاره �لتي مّثلت حقبة 
م���ن تاأريخ �لع���ر�ق يف �لقرن �لع�ضري���ن، قلتم �إن 
�لر�ض���ايف كان جم���ددً� يف �الأ�ضل���وب و�ملع���اين 
و�الأغر�����س، ولكن���ه كان جتدي���دً� متزن���ًا. وكان 
ثائرً� على �لق���دمي ولكنها كانت ثورة هادئة. هذ� 
بينما ي���رى د�ر�ض���ون �آخ���رون �أن �لر�ضايف كان 
ناق���دً� عنيفًا مقاوم���ًا لتقليد �ل�ضع���ر �لغربي و�أنه 
رف����س بكل ق���وة ذلك �لتقلي���د، بناًء عل���ى قناعته 

باأن �ل�ضعر �بن بيئت���ه وي�ضتحيل �أن يكون �ضعرً� 
�إذ� خ���رج عن �لقي���م �لفنية لل�ضع���ر �لعربي. على 
ح���ن ن���رى �أن و�ضائل �الإع���الم �لعربي���ة �ضارت 
تهتم بذلك �لتقليد وم���ا حايثه مع �إهمال �ضبه تام 
لل�ضع���ر �لذي دع���ا �إلي���ه �لر�ضايف. فه���ل من ر�أي 

بهذين �ملوقفن؟
 - ال تناق����س فيما قلته عن معروف �لر�ضايف يف 
كتاب���ي �ل�ضادر يف �لقاهرة �ضنة 1970م، من �أنه 
ميثل مرحلة �ضعرية ج���دد فيها جتديًد� هادئًا يف 
�الأ�ضلوب و�ملعاين و�الأغر��س، و�أنه رف�س تقليد 
�ل�ضع���ر �لغربي بخ���الف �لذين دع���و� �إىل �لثورة 
يف �لتجديد وكان جتديدهم تقليدً� غر حممود.

 * يف در��ضتك���م ع���ن وح���دة �لق�ضي���دة �لعربية، 
عر�ضتم لر�أي طه ح�ض���ن من �أنها وحدة متالئمة 
�الأج���ز�ء باإتق���ان، و�أن���ه ع���رّب ع���ن ر�أي���ه هذ� يف 
كتابه )حديث �الأربع���اء( حيث قال: )وما �ضمعت 
م���ن خ�ض���وم �ل�ضعر �لق���دمي حديثهم ع���ن وحدة 
�لق�ضي���دة عند �ملحدثن وتفككه���ا عند �لقدماء �إال 
�ضحك���ت و�أغرقت يف �ل�ضحك(. وللعقاد ر�أي يف 

�ضعر �أحمد �ضوقي. فه���ل ما زلتم توؤمنون بالنهج 
�لفن���ي لل�ضع���ر �لعربي �لر�ثي و�إم���كان توظيفه 

للتعبر عن �لو�قع �ملعا�ضر؟
 - للدكت���ور طه ح�ض���ن، رحمه �لل���ه، �أن يقول ما 
يقول. ولكن ال �أظن �أن �ل�ضعر �لقدمي مفّكك، و�أرى 
�أن ما قاله عبا�س حمم���ود �لعقاد، رحمه �لله، يف 
�ضعر �أحمد �ضوق���ي مل يكن لوجه �لتجديد، و�إمنا 
لهدف �آخر، ومن يرجع �إىل نقد ق�ضيدته يف رثاء 

م�ضطفى كامل �لتي مطلعها:
�مل�ضرقان عليك ينتحبان

قا�ضيهما يف ماأمت و�لد�ين
يجد �أن �لعقاد جتّن���ى عليه، كما جتّنى �أحد طلبة 

�لدكتور حممد مندور على �ضعر �لعقاد.
 * �أرج���و �الآن �أن ننتق���ل �إىل �ملجام���ع �لعلمي���ة 
و�للغوية �لعربية. فقد �ضاركتم قبل �أيام مبوؤمتر 
تل���ك �ملجامع يف �لقاه���رة، و�أنتم ع�ضو عامل فيه 
من���ذ ف���رة طويلة، ه���ل لن���ا �أن نعرف �ضيئ���ًا عما 

جرى و�لنتائج �لتي �نتهى �إليها �ملوؤمتر؟
 - تق���وم �ملجام���ع بتنفي���ذ �ملهم���ات �ملن�ضو����س 
عليها يف قو�نينها. ولكل جممع و�ضائله يف ذلك. 
وملجمع �لقاهرة، و�أنا ع�ضو عامل فيه، كما ذكرت 
�أن���ت، منه���ج ذو �ضق���ن، �الأول: �جتم���اع �للجان 
�ملخت�ض���ة لدر��ض���ة ق�ضاي���ا �للغ���ة و�مل�ضطلحات 
�لعلمية، و�الألفاظ �حل�ضارية، ونحوها وتقدميها 
�إىل �ل���دورة �ملجمعي���ة �ل�ضنوي���ة ملناق�ضتها. ورّد 

بع�ضها �الآخر �أو تعديله.
�لثاين: بعد �أن ينتهي جمل�س �ملجمع من مناق�ضة 
بع����س �الأعم���ال �ملقدم���ة �إلي���ه، يب���د�أ يف �ل�ضاعة 
�لثانية ع�ضرة، تقدمي �لبحوث ومناق�ضتها. وكان 
مو�ضوع هذه �لدورة ل�ضن���ة 2017م – 1438ه� 
)�للغ���ة �لعربية يف �لتعليم وم�ضوؤولية �الأمة(. مل 
�أقّدم بحث���ًا يف هذه �ل���دورة، الأن عهدي بالتعليم 
�نقط���ع نوعًا م���ا بعد �إخر�جي م���ن �جلامعة �ضنة 
1986م، وتكليف���ي مبهم���ات �إد�ري���ة ذرً� للرم���اد 
يف �لعي���ون، و�إن كن���ت بعده���ا مل �نقط���ع ع���ن 
�إلق���اء �ملحا�ضر�ت �أحيان���ًا يف �لدر��ض���ات �لعليا 
�أو �الإ�ض���ر�ف عل���ى ر�ضائ���ل �لطلب���ة ومناق�ضتها. 
وتلته���ا  �أ�ضبوع���ن،  �الجتماع���ات  ��ضتم���رت 
�جتماع���ات �حت���اد �ملجام���ع �لعربي���ة يف بنايته 

�جلديدة يف �أطر�ف �لقاهرة.
�أن  �أرى   * وب�ض���اأن �ملجم���ع �لعلم���ي �لعر�ق���ي، 
�لكثري���ن يجهل���ون تاأريخ���ه و�إجناز�ت���ه �لت���ي 
متكن منها برغم ظ���روف تاأ�ضي�ضه وتطوره، فهل 

من فكرة عن تاأريخه وما �أجنزه؟
 - �ملجم���ع �لعلمي �لعر�قي لي����س موؤ�ض�ضة دعاية 
�أو �ضرك���ة م�ضاهم���ة، و�إمن���ا ه���و جمل����س بح���ث 
و��ضت�ض���ار�ت لغوية وقانوني���ة وعلمية، وو�ضع 
�مل�ضطلح���ات �لعلمية و�الألفاظ �حل�ضارية. وهو 
�ملرجع �لوحي���د �إليها، كما ن�ضت �مل���ادة �لتا�ضعة 
من قان���ون )�حلفاظ على �ضالمة �للغ���ة �لعربية( 
وو�ج���ب  �الآن  �لناف���ذ  وه���و  1977م.  ل�ضن���ة 
�لتطبي���ق. لقد �أدى �ملجمع �لعلمي �لعر�قي دوره 
من���ذ �إن�ضائه �ضن���ة 1947م. وه���و �الآن يقوم مبا 
تهّيء ل���ه �لظ���روف. وكل �الأمل �أن ُيع���اد ت�ضكيل 
هيئت���ه �لعلمي���ة بعد �ضدور قانون���ه �جلديد �ضنة 
2015م، الأن �لهيئ���ة �الأخ���رة وه���ي �أك���رث م���ن 
ثالث���ن ع�ضوً� عام���اًل �ختف���ى �أع�ضاوؤها. وبذلك 
تعطل���ت �الجتماع���ات و�لقيام مبهم���ات �ملجمع. 
وال �أع���رف �أي���ن ه���م �الآن، وبقيت وح���دي �أوّجه 
دف���ة �ضفينة �ملجم���ع ليبق���ى �ضرحه �أمين���ًا بعيدً� 
ع���ن �ملز�ي���د�ت. و�لله �ملوفق ملا في���ه خر �لوطن 

�حلبيب.
 *�ضي���ادة �أ�ضتاذن���ا �جلليل، لكم �ضخ�ضي���ًا �أطيب 
�لتمني���ات، وللمجم���ع �لعلم���ي �لعر�ق���ي �ملزي���د 
م���ن �مل���وؤ�زرة وتي�ضر ظروف عمل���ه، و�الهتمام 
لوقتك���م  و�ضك���رً�  وم�ضروعات���ه.  مب�ضاريع���ه 
�مل�ضتقط���ع لنا له���ذ� �حلو�ر �لذي ناأم���ل �أن يكون 

نافعًا للعر�ق ولهموم �لثقافة �لعربية �حلديثة.

�ضبق لهذا احلوار ان ن�ضر يف موقع ال�ضفة الثالثة

مع الدكتور أحمد مطلوب :

كل األم��م تمر بمرحلة تش��رذم
يف الس��نة الثانية من كلية اآلداب جامعة بغداد، دخل إىل قاعة املحارضات، ش��اب 
مهيب أنيق، عرفنا أنه الدكتور أحمد مطلوب، وأنه سيدرس��نا مادة القرآن والحديث. 
فتبادر إىل ذهني س��ؤال عن س��بب تنازله عن تدريس اختصاصه يف البالغة ليدرسنا 
القرآن والحديث. ولكن حني تعرفنا بأستاذ البالغة أدركت معنى التواضع، فقد تنازل 
الدكتور أحمد عن تدريس اختصاصه ألس��تاذ أس��ّن منه بأكرث من ربع قرن عىل األقل 

وكان منتدبًا من خارج العراق. 
كنت كثري النقاش مع األس��اتذة األفاضل حتى كانت املناقشات تصل إىل ما ال تحمد 
عقب��اه أحيان��ًا. غري أين كن��ت أتهّيب مناقش��ة الدكتور أحمد، عىل الرغ��م من طيبته 
وس��عة صدره، هل هو اإلعج��اب أم الحب أم االعرتاف بالفض��ل والعلم؟ أم كل 
ذلك مجتمعًا؟ رمبا والحق أق��ول، إن الهيبة والطيبة والتواضع والجد يف أداء عمله 
ومحارضات��ه، صف��ات أصيلة فيه. وكان م��ن دواعي الس��عادة أن ألتقي به يف بغداد 
يف زيارة خاطفة لها، حيث جرى حوار معه، يف ش��تى ما جال يف خاطري حينها من 

موضوعات:
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ش�����ك�����ي�����ب ك�����اظ�����م

زين أحمد البرزنجي النقشبندي

ت�ضتهوين���ي قر�ءة كتب �ملذكر�ت و�ل�ضّر �لذ�تي���ة وال�ضيما �إذ� كانت 
�ضادق���ة وقريبة من وقائع �حلياة و�الأ�ضياء، وغر متنفجة �إن مل �أقل 
ك�����اذب���ة م������ثل مدعي���ات ر�مبو، �أو �دع���اء�ت �إندريه مالرو )1901-

1976( يف كتاب���ه )�ل���ال مذك���ر�ت( ففي كت���ب �ملذكر�ت جت���ارب ثرة 
وخال�ض���ة �أف���كار ومناه���ج حياة، يفي���د �الإن�ضان منه���ا، �أو يرى مدى 
�لقرب حياتي���ًا وت�ضرفًا و�ضلوكًا بينه وبن كاتبه���ا، لذ� ما �أن تو�فى 
�إيّل كت���اب )�ض���وؤ�ل وج���و�ب. �ضور ذ�تي���ة( ملوؤلفه �أ�ضت���اذي �لدكتور 
�أحم���د مطلوب �لباحث �جلامع���ي ورئي�س �ملجم���ع �لعلمي �لعر�قي، 
حت���ى بد�أت بقر�ءته، و�لذي ق�ضمه عل���ى خم�ضة ع�ضر حمورً�، �ضمت 
ت�ضع���ة و�ضتن �ض���وؤ�اًل، وجهت �إلي���ه يف �ضنو�ت �لت�ضع���ن من �لقرن 
�لع�ضري���ن، وه���ذه �ملحاور �أو بع�ضه���ا: �الأ�ضرة، �لطفول���ة، �لدر��ضة، 
�ملوؤلف���ات، �لرح���الت، �ل�ضيا�ضة، �ملكتب���ة، وغرها، ولق���د عجبت من 
دقت���ه يف �إي���ر�د �ملعلومات، موؤرخ���ة بالتاأريخن �لهج���ري و�مليالدي 
مم���ا يدل عل���ى �أنه ي���دون كل �ضاأن من �ض���وؤون حياته، ف���اإذ ي�ضاأل عن 
�ملو�ضوع���ات �لتي ن�ضره���ا يف �ل�ضحف و�ملجالت، و��ض���م �ملجلة �أو 
�ل�ضحيفة، ومكان �ل�ضدور، وزمن �لن�ضر، فيبد�أ باأول مقال ن�ضره يف 
جريدة )�لنه�ضة( �ل�ضادرة ببغد�د، وعنو�نه )�لر�ضايف يف ق�ضيدته 
بد�عة ال خالعة( بتاريخ �لثالثاء 7 �آذ�ر 1953م، �أول رجب 1372ه�� 
وي�ضتمر يف �لتعد�د �ضعودً�، وكذلك �الأمر يف �ملوؤمتر�ت �لتي �ضارك 
فيها و�لوظائف �لتي تقلدها �أو �الأ�ضخا�س �لذين �لتقاهم، و�جلو�ئز 

و�لتكرمي �لذي ح�ضل عليه. 

و�إذ �أرى �لكث���ر م���ن �لذي���ن يحا�ض���رون، ويتحدث���ون يف �لندو�ت، 
ة من غر تهيئة �أو حت���ى روؤو�س �أقالم تعينهم،  ي�ضع���دون �إىل �ملن�ضّ
ي���رون يف ه���ذ� تدفقًا وخطابة، وق���د يعيون كثرً� ع���ن �الإتيان ببيت 
�ضع���ر، �أو �آي���ة قر�آنية كرمية، عل���ى �لوجه �ل�ضحي���ح، يف حن �أنا ما 
كلف���ت بحدي���ث، �إال و�أم�ضي���ت �ضحاب���ة نه���ار �أق���ر�أ و�أدّون �حر�م���ًا 
لل�ضام���ع، و�حر�م���ًا لذ�تي، وبع�س هوؤالء �لذي���ن يلقون يف كل ناٍد، 
يعدون���ه عي���ا، ولقد �ضع���دت و�أن���ا �أق���ر�أ ر�أي �لدكتور �أحم���د مطلوب 
يف ذم �الرجت���ال وه���و لكرثة ما حا�ض���ر وحتدث و�ألق���ى من بحوث 
وكلم���ات �أ�ضبح �لكالم لديه ماألوفًا و�ملوق���ف ثابتًا، فال ي�ضطرب وال 
يتلعث���م وال ي�ضتعن مبا ي�ضتعن به بع�ُس �ملتحدثن من مط �ل�ضوت 
�أو توق���ف لال�ضت���ذكار �أو حركة للتخل�س من �إح���ر�ج قائاًل"وال �لقي 
كلمة �ضفوية �إال قلياًل، و�إمنا �أكتبها و�أعيد �لنظر فيها و�أ�ضبط �لوقت 
�لذي ت�ضتغرق���ه )….( فال �أطيل في�ضكتني رئي����س �جلل�ضة وال �أبر 
�ملو�ض���وع فال يفهم �مل�ضتمعون �لفك���رة، الأنني �أتهياأ للحديث و�لكالم 
قبل موعد �لندوة �أو �ملوؤمتر )…( والحر�م �مل�ضتمعن �لذي ينبغي 
�أن يحرمهم �ملحا�ضر �أو �ملتحدث يف لغة مو�ضوعه و�أ�ضلوب فكرته، 
ال ككث���ر ممن يقلب �ضفحات بحثه فيقر�أ �ضط���رً� من هنا و�ضطرً� من 
هناك من غر ربط فت�ضيع �لفك���رة وتنتفي �لفائدة و�لتاأثر، تر�جع 

�س198-197.

ياأنف من ال�صعي وراء املكافاآت
و�إذ يحر����س �لكث���ر من �الأدباء و�لكت���اب على ت�ضّلم مكاف���اأة �لن�ضر، 
يع���دون ه���ذ� حق���ًا طبيعي���ًا ع���ن �جله���د �ملب���ذول، و�حر�م���ًا لل���ذ�ت 
�ملبدع���ة و�أن���ا منهم، ف���اإن �الأ�ضتاذ �لدكت���ور �أحمد مطل���وب ينقل ر�أيًا 
جدي���رً� بالوقوف عنده، لل�ضاعر �مل�ضري حمم���ود ح�ضن �إ�ضماعيل �إذ 
يقول:"ولع���ل جملة )�الأقالم( �لتي �أ�ضهم���ت يف تاأ�ضي�ضها عام 1964 
كانت �ضباقة �إىل منح �ملكافاآت، ولكنها كانت قليلة ال تتجاوز �لدنانر 
�لع�ض���رة، وكان �ل�ضاع���ر �مل�ض���ري حمم���ود ح�ض���ن �إ�ضماعي���ل �ل���ذي 
ت���ويف ع���ام 1977 يف �لكويت قد ن�ض���ر ق�ضيدة يف �ملجل���ة و�أر�ضلت 
�إلي���ه ع�ض���رة دنان���ر فاأعاده���ا مثلم���ا �أع���اد �جلنيهات �خلم�ض���ة �لتي 
كوف���ئ به���ا عن ق�ضيدته )بغ���د�د( �لتي غنتها �ملرحوم���ة �أم كلثوم يف 
14/مت���وز/1958م، وكان ق���د حدثني -رحمه �لل���ه- بذلك يف مقهى 
عب���د �لل���ه بالقاه���رة يف 22/ ني�ض���ان/1970م الأنه كوفئ كم���ا يكافاأ 

�خلدم"تر�جع �س 198.

ويت���و�ءم �أ�ضت���اذي �أحم���د مطل���وب م���ع ر�أي �ل�ضاع���ر �إ�ضماعيل فهو 

لي����س مم���ن ير�جعون �ضبابي���ك �ملحا�ضبن من �أج���ل در�هم معدودة، 
الأن �جلر�ئ���د ال تر�ض���ل �ملكافاآت ب�ضكوك �إىل �لكات���ب، لذ� فهو يف�ضل 
�لعافي���ة ور�حة �لب���ال على �النتقال م���ن جريدة �إىل �أخ���رى ك�ضاعي 
�لربي���د �أو جاب���ي �ل�ضر�ئب يف �لعه���د �لعثماين. و�أرج���و �ن ي�ضمح 
يل �أ�ضتاذي �أن �أق���ف عند هذه �لفقرة مو�ضحًا، فالق�ضيدة �لتي غنتها 
�أم كلث���وم حتية للر�بع ع�ضر من مت���وز 1958، هي ق�ضيدة )بغد�د يا 
بل���د �لر�ضيد( لل�ضاعر �مل�ضري علي �جل���ارم )1882-1949( ولي�ضت 
ق�ضيدة بغد�د ملحمود ح�ض���ن �إ�ضماعيل، �لتي �ألقاها يف �ليوم �لثاين 
م���ن مهرجان �ل�ضعر �ل�ضاد�س �ملنعقد يف بغد�د على قاعة �مللك في�ضل 
�لث���اين )�ل�ضع���ب( فيما بع���د، يوم �الثن���ن 22/ من �ضب���اط/ فرب�ير 

1965، وهو �ليوم �لثاين من مهرجان �ل�ضعر �ل�ضاد�س.

كيف يوؤلف ويبحث؟
و�إذ نتاب���ع ما كت���ب �أ�ضتاذي �حمد مطلوب �أو نقر�أ �ضردً� ملا �ضارك فيه 
من موؤمتر�ت وندو�ت و�إلقاء �أحاديث من �الإذ�عة �أو �الإذ�عة �ملرئية، 
فاأن���ك لتعج���ب �أو باحل���ري لت�ضعد، ولع���ل ور�ء ذلك �حلي���اة �ملنظمة 
�ملن�ضبطة، فال �ضرف وال �إ�ضر�ف وذ�كرة وقادة حباه �لله بها، فهو �إذ 
يزم���ع كتابة فاإمنا يتهياأ لها، وله طريق���ة مثلى يف �لتحبر و�لكتابة، 
فاإذ يد�أب بع�س �لباحثن عل���ى ��ضتخد�م �جلذ�ذ�ت �أو �لبطاقات كما 
ي�ضميه���ا �أ�ضتاذنا، فيك���ون �جلهد م�ضاعفًا كتابة �لبطاق���ة �أو �الإ�ضارة 
للم�ض���در �أو �ملرج���ع، ثم �لتدوي���ن، لكن �أ�ضتاذي �لدكت���ور يذهب �إىل 
�ملو�ض���وع مبا�ض���رة بع���د تهيئة مر�ج���ع �لبحث وم�ض���ادره، كما �إين 
الأعجب من مز�عم بع�س �لكتاب، �إنه يجل�س يوميًا �إىل طاولة �لكتابة 
عن���د �ل�ضاع���ة كذ� ويغادرها عن���د �ل�ضاعة ك���ذ�، و�أرى �أن هذه �ملز�عم 
�لكاذبة، حماولة الإ�ضفاء �ضف���ات لي�ضت فيه و�إيهام �لقارئ وخد�عه، 
فالكتابة مز�ج وتهيوؤ ورغبة، وقد ال تو�تي �لكاتب هذه �لرغبة �أيامًا، 
وقد تاأتيه �الأفكار وهو يف �ل�ضيارة �لعامة. �أو حن ي�ضر يف �لطريق، 
وكث���رً� ما �ضاعت �أفكار لهذ� �ل�ضبب، �الأ�ضتاذ �لدكتور �أحمد مطلوب 
�ل�ض���ادق مع نف�ضه وقّر�ئ���ه يوؤكد:"�أنا من �لذين يج���دون يف �لكتابة 
و�لتاألي���ف متع���ة وي�ض���رً� )…( ال �أجد عن���اًء عند �لكتاب���ة يف �إيجاد 
ن����س ��ضت�ضهد ب���ه )…( وال ��ضتعم���ل �لبطاق���ات يف �لتاأليف )…( 
و�إمنا ��ضتعملها لالإ�ضارة �إىل �لن�س �أو �لعبارة �لتي �أريد �ال�ضت�ضهاد 
به���ا، ويف هذ� �دخ���ار للوق���ت الأين ال �أنقل �لن�س مرت���ن، مرة �أثناء 
�جلمع ومرة �أثناء �لكتابة، و�إمنا �أنقله مبا�ضرة عند �لكتابة و�لكتابة 
و�لتاألي���ف عندي مثل �الإبد�ع ولذلك ال ��ضتطي���ع �لكتابة يف كل وقت 

و�إمن���ا �أعن �لفر�ض���ة �ملوؤ�تية و�لرغبة �جلاحم���ة، و�لفكرة �لتي تلح 
وت���دق فاإذ� حان���ت �لفر�ضة وتهياأت �الأ�ضباب جل�ض���ت للكتابة، ورمبا 
�أنهي �ملو�ض���وع �أو �لف�ضل يف جل�ضة و�حدة متتد �ضاعات و�ضاعات، 
�أو رمب���ا �أكت���ب �ضفح���ات قليل���ة ث���م يتوقف قلم���ي )…( الأع���ود �إىل 
�لكتاب���ة عند �أول رغبة قوية، و�أنا ممن يعي���دون �لنظر فيما يكتبون 
قب���ل �لن�ض���ر، وقد �أت���رك �ملقال���ة �أيامًا ثم �أع���ود �إليه���ا )….( الأ�ضمن 
�ضالمة �لعبارة )…( و�أنا ممن يعنون باالأ�ضلوب وجماله �إىل جانب 

�ضحة �لفكرة ودقتها و�ضالمتها. تر�جع �س235.

الالهوت مارك�صيا؟!
لق���د ز�ر �أ�ضتاذي �لدكت���ور �أحمد مطل���وب �أ�ضقاعًا عدي���دة من �لدنيا 
يف  �ل�ضرقي���ة  �أملاني���ا  ي���زور  �لعلم���ي،  �أو  �الإد�ري  �ملن�ض���ب  بحك���م 
�خلام����س و�لع�ضري���ن م���ن ماي����س /1971  ومكتب���ة كارل مارك����س 
يف مدين���ة اليب���زك، ويلتق���ي برئي����س ق�ض���م �لدر��ض���ات �ل�ضرقية يف 
�جلامع���ة �لدكتور رو�ضيل، وم���ن ظريف ما ح���دث �أن �لدكتور �أحمد 
ي�ض���األ رو�ضيل عن ق�ضم �لالهوت يف �جلامعة، فجاء جو�ب رو�ضيل، 
م�ضحكًا ومفجع���ًا نحن ندر�س �لالهوت بالطريق���ة �ملارك�ضية! وهذ� 
�الأم���ر يذك���رين بكت���اب للباح���ث �للبن���اين �ملارك�ضي حمم���د عيتاين 
)ت���ويف 21/ من �آذ�ر/ 1988(، �لذي قر�أت كتابه بد�ية عقد �ل�ضبعن 
من �لقرن �لع�ضرين وعنو�نه )�لقر�آن يف �ضوء �لفكر �ملادي �جلديل( 
قر�أته وكتبت عنه حديثًا نقديًا �أزمعت ن�ضره يف جملة )�لثقافة( �لتي 
كان ي�ضدره���ا، �أ�ضت���اذي �لدكت���ور �ضالح خال����س )1986-1925(-
رحم���ه �لله- لكن �لدكتور �ضالحًا �عتذر ب���اأدب عال عن ن�ضره، قائاًل، 
منهج �لبحث من�ضوف �أ�ضاًل، فكيف يدر�س �ملثايل �لالهوتي و�لغيبي 
ماديًا؟ و�الأم���ر ينطبق على �لدكتور رو�ضيل وما �أر�ه �إال خائفًا وجاًل 

يرقب تقرير �الأخ �الأكرب فقال �لذي قاله الأ�ضتاذي �أحمد مطلوب!.

�صروف الدهر وتقلب احلياة.
لق���د كان �ل�ضاب �أحم���د مطلوب نا�ضطًا �ضيا�ضيًا، ل���ذ� ال غرو �أن يكون 
�إىل جان���ب م�ض���ر �أثن���اء �لعدو�ن �لثالث���ي عليها ع���ام 1956، ب�ضبب 
تد�عي���ات تاأمي���م قناة �ل�ضوي�س يف 26/ من مت���وز/ 1956، بخطاب 
�ألق���اه �لرئي�س جمال عب���د �لنا�ضر يف �الإ�ضكندري���ة �حتفاًء بالذكرى 
�لر�بع���ة لثورة �ل�ضباط يف مت���وز/ 1952، فتق���رر �الأجهزة �الأمنية 
�عتقال���ه، وكان �العتق���ال ينف���ذ ب�ض���دور مذك���رة �عتق���ال وح�ض���ور 
خمت���ار �ملحل���ة، �ل���ذي �لغي ه���ذ� �لطق����س �لقان���وين �حل�ضاري يف 
�جلمهوري���ات و�أ�ضبح���ت �لبيوت تقتح���م وتك�ضر �أبو�به���ا ويت�ضور 
�ملقتحم���ون �أ�ضيجتها، فتق���رع �لباب يف تلك �لليل���ة �ل�ضاتية �لباردة، 
الإلق���اء �لقب�س على �ل�ضاب �أحمد مطل���وب، وخمتار حملة �لرحمانية 
ب�ضحب���ة رج���ل �الأم���ن م���ن �آل �خلليلي وه���ي �أ�ضرة كرخي���ة معروفة 
لن���ا منها �أ�ضدقاء وزم���الء يف �لدر��ض���ة و�لوظيفة، �أخ���الق �أ�ضتاذي 
�أحم���د مطل���وب �ل�ضامية، تدفع���ه �أن ال يذك���ر ��ضم �ضاب���ط �الأمن هذ� 
�ل���ذي ت�ض���اء �مل�ضادفات، وقد تغ���ّرت �لدنيا و�أ�ضب���ح �لدكتور �أحمد 
وزيرً� للثقاف���ة و�الإر�ضاد، يكون يف ��ضتقبال ومبعية رئي�س �لوزر�ء 
طاه���ر يحيى ووزر�ء �آخري���ن، لي�ضتقبلو� زكريا حمي���ي �لدين نائب 
رئي����س �جلمهورية �لعربية �ملتحدة، و�حلال متاأزمة وتنذر باخلطر، 
خط���ر ن�ضوب �حلرب بن �لعرب و�لكي���ان �ل�ضهيوين، وال �ضيما بعد 
طل���ب �لرئي�س نا�ضر من �لقو�ت �لدولي���ة �ملر�بطة يف جزيرة �ضيناء 
ومنذ �لع���دو�ن �لثالثي 1956، طلب منها �الن�ضحاب يف �ضهر ماي�س 
/1967، ت�ض���اء �مل�ضادف���ات �أن يك���ون رج���ل �الأم���ن هذ� م���ن حّر��س 
ر، ويحاول �الحتجاب كي ال ي���ر�ه �ل�ضيد �لوزير،  �ملط���ار، �لذي ي���زوَّ
فاإن���ه – كي يزيل �خلوف �لذي ظل ي�ض���اوره- يذهب �إىل رجل �الأمن 
ه���ذ� وي�ضل���م عليه قائاًل له: عف���ا �لله عما �ضلف، وي���وم يتوفى �لرجل 

�ضنة 1978 فاإنه يرثيه برباعية جاء فيها

قد �أتاين فجرً� وقّيد روحًا
عذبتها �الأيام نكرً� وجو�ر�

يا �ضقى �لله قربه كل فجر
و�ضقته �جلنان ماًء طهورً�

فجع���ت �الأو�ض���اط �لعلمي���ة، و�للغوي���ة، و�الأدبية 
�لعالم���ة  �أ�ضتاذن���ا  برحي���ل  و�لعربي���ة،  �لعر�قي���ة 
�لدكتور�أحم����د مطلوب، فقد نقل���ت و�ضائل �الإعالم 
بتاري���خ 21 مت���وز 2018 خ���رب وف���ات �لعالم���ة 
�لدكت���ور �أحم���د مطل���وب �أ�ضت���اذ �للغ���ة �لعربي���ة 
)�لبالغة، و�لنق���د( �ملعروف رئي�س �ملجمع �لعلمي 
�لعر�ق���ي و�لذي ُيع��د �أعلى هيئة علمية يف �لعر�ق 
)وزير�لثقاف���ة  و�الإر�ض�������اد  �ل�ضاب���ق  و�لوزي���ر 
يف �جلمهوري���ة �لعر�قي���ة ع���ام 1967(، وع�ض���و 
جمام���ع �للغ���ة يف �ل���دول �لعربي���ة و�أح���د كب���ار 
�ضدن���ة لغ���ة �لق���ر�آن وعلومه���ا وبالغته���ا و�آد�بها، 
�ضاحب �ملوؤلفات �مل�ضهورة و�لبحوث و�لدر��ضات 

و�ملقاالت �ملعروف.
عم���ل يف كلي���ة �الآد�ب – جامع���ة بغ���د�د من���ذ عام 
1958، معي���دً�، فمدر�ض���ًا، فاأ�ضت���اذً� م�ضاع���دً�، ث���م 
�أ�ضت���اذَ�  يف جامع���ة بغ���د�د، �أ�ض���رف خالله���ا عل���ى 
ع�ض���ر�ت �الأطاريح �جلامعية، ث���م �لتحق بجامعة 
�لكوي���ت �أ�ضت���اذً� منتدب���ًا 1971 - 1978م، وعمل 
�لبح���وث  و�لدر��ض���ات  ز�ئ���رً� يف معه���د  �أ�ضت���اذً� 
�لعربي���ة يف �لقاه���رة، وجامع���ة مارت���ن لوث���ريف 
�أملانية �لدميقر�طية، وجامعة وهر�ن يف �جلز�ئر. 
كما عمل  رئي�ضًا لق�ض���م )�ل�ضحافة( �الإعالم – كلية 
�الآد�ب، جامعة بغد�د منذ �ضنة 1966-1969م، ثم 
عمي���دً� لها 1984- 1986م،  كما �ضغل عدة وظائف 
ثقافي���ة منه���ا مدي���ر ع���ام لل�ضحاف���ة و�الإر�ضاد يف 
وز�رة �لثقافة و�الإر�ضاد عام 1964م، ثم مدير عام 
 للثقاف���ة يف �لوز�رة نف�ضها، وق���د كان من �لعاملن 
عل���ى �ضالمة �للغ���ة �لعربي���ة و�لد�ع���ن للمحافظة 
عليه���ا، مد�فعًا ع���ن حرمتها من���ذ �أن �أ�ضب���ح �مينًا 
عام���ًا للهيئ���ة �لعلي���ا للعناي���ة باللغ���ة �لعربي���ة يف 
 �لع���ر�ق م���ن ع���ام 1986 وحت���ى ع���ام 2003،  نال 
جائ���زة �مللك في�ضل �لعاملي���ة يف فرع �للغة �لعربية 
ون���وط �المتياز من �لطبقة �الأوىل �ضنة 1990 من 
جمهورية م�ضر �لعربية، وكّرم �كرث من مرة د�خل  
�لع���ر�ق ويف عدد م���ن �لدول �لعربي���ة و�الأجنبية،  
وه���و �أحد موؤ�ض�ض���ي جملة �الأقالم �لت���ي ت�ضدرها 
وز�رة �لثقاف���ة �لعر�قية، ور�أ�س مدة جملة �لكتاب 
�لتي �أ�ضدرتها جمعية �ملوؤلفن و�لكّتاب �لعر�قين 

وعدد من �ملجالت �الأدبية و�الأكادميية �الأخرى.

�لعلمي���ة  �جلو�ئ���ز  م���ن  �لكث���ر  عل���ى  ح�ض���ل 
و�لتقديرية، و�لقى عددً� كبرً� من �ملحا�ضر�ت يف 
�جلامعات �لعر�قية و�لعربية و�الأجنبية، و�ضارك 
يف �كرث من مئة موؤمتر وحلقة نقا�ضية يف �لعر�ق 
– غزير�لعط���اء  – رحم���ه �لل���ه  وخارج���ه، وكان 
فقد �ض���در له �أكرث من )36( كتاب���ًا موؤلفًا يف فنون 
 �لبالغة، و�لنق���د، و�الأدب، و�ملعاج���م، و�لتعريب، 
و )15( كتاب���ًا حمققًا من كتب �ل���ر�ث يف �ل�ضعر، 
وبالغة �لقر�آن �لكرمي،  ون�ضر �أكث��رمن )مئة( بحث 
علم���ي يف عل���م �لبالغة، و�لنق���د �الأدب���ي، و�للغة، 
وعلوم �لقر�آن �لكرمي، وقد ال يتفاجاأ �لبع�س كثرً� 
�إذ� علم �أنه قبل ف���رة ق�ضرة ال تتجاوز �ل�ضهرين  
�أو �أق���ل من وفاته، رحلت زوجت���ه و�ضريكة رحلته 
يف حياته �لعائلي���ة و�لعلمية �الأ�ضت���اذة �لدكتورة 
�لعامل���ة و�الأديب���ة و�الأكادميي���ة �ملعروف���ة خديجة 
عبد�لرز�ق �حلديثي، �إح���دى �أ�ضهر فار�ضات �للغة 
و�الأدب يف �لع���ر�ق و�لوطن �لعربي، ورمبا يكون 
هذ� �لرحيل �ل�ضري���ع الأ�ضتاذنا مطلوب، هو �أنه مل 
يتحم���ل فر�ق رفيقة دربه، فعّج���ل �للحاق ب�ضريكة 
رحلت���ه �لت���ي ��ضتم���رت �أك���رث م���ن ثالث���ن عام���ًا، 
ف���كان رحيل �الأحب���ة، فخالل �ضهري���ن، فقد �لعر�ق 
وجمامع �للغة �لعربي���ة يف �أرجاء �ملعمورة �إثنن 

من كبار علمائه �لبارزين.
عرف���ُت �لدكتور �أحم���د مطلوب �أول م���رة عن قرب 
يف منت�ض���ف ت�ضعينات �لق���رن �ملا�ضي، حيث كان 
ي�ضغ���ل من�ضب �أمن عام للمجم���ع �لعلمي �لعر�قي 
�أي���ام رئا�ض���ة �لدكتور�ضال���ح �حم���د �لعل���ي، حيث 
كن���ت قد قدمت طلب���ًا للمجمع )ق�ض���م �ملخطوطات( 
لتحقي���ق �أحد موؤلف���ات �ملوؤرخ �لعر�ق���ي �ملعروف 
عبا����س �لع���ز�وي �ملخطوط���ة و�ملعنون���ة )تاريخ 
�ملطبوع���ات عندن���ا( و�أذك���ر يف حينه���ا �أن���ه طل���ب 
مقابلت���ي فالتقي���ت ب���ه يف مكتب���ه، و�ضاألن���ي م���اذ� 
�أع���رف من معلومات عن عبا����س �لعز�وي وما هي 
معلوماتي عن �لطباعة و�ملطبوعات وتاأريخها يف 
�لع���امل و�لعر�ق خا�ضة، و�أ�ضدر بع���د ذلك مو�فقة 

�ملجمع على قيامي بتحقيق هذه �ملخطوطة.
وتو�ل���ت �للقاءت م���ع �أ�ضتاذن���ا �لدكت���ور مطلوب 
خالل �ل�ضن���و�ت �لالحقة وبخا�ض���ة بعد �الحتالل 
�الأمرك���ي للع���ر�ق ع���ام 2003، حي���ث تعر�ض���ت 

و�لتدم���ر  لل�ضرق���ة  �لعلم���ي  �ملجم���ع  مقتني���ات 
كتبه���ا  بع����س  بيع���ت  �إذ  مكتبت���ه،  وبخا�ض���ة 
وخمطوطاته���ا يف ب���اب �ملعظم و�ض���وق �ضالل يف 
منطق���ة �ل�ضعب و�ض���وق �ل�ضر�ي وب���اب �ل�ضرقي، 
وقد كنت قد عمل���ت فرة يف مكتبة �ملجمع �لعلمي 
و�ضاهم���ت يف تقدمي بع�س �مل�ضاهم���ات يف �إعادة 
مقتني���ات هذه �ملكتبة �لعريق���ة وتقدمي �مل�ضاعد�ت 
و�لتربع���ات و�لهبات من خالل بع����س �الأ�ضخا�س 
و�ملوؤ�ض�ضات �الأكادميية و�ملر�كز �لبحثية �لعربية 
و�لعاملي���ة، ومن ثم م�ضاركت���ي يف معر�س �لكتاب 
�لذي �أقامته مكتبة �ملجمع عام 2010 و�لذي �فتتح 

من قبل �ل�ضفر و�مللحق �لفرن�ضي يف بغد�د.
 ويف ع���ام 2015 كلف���ت بالنياب���ة ع���ن �أ�ضت���اذي 
مطل���وب، يف حف���ل  �ملو�ض���م �لعلمي �لث���اين �لذي 
�أقام���ه �ملجم���ع �لفقه���ي �لعر�ق���ي لكب���ار �لعلم���اء 
و�لدع���وة و�الإفتاء حتت �ضعار )بغد�د منارة �لعلم 
و�حل�ضارة( �لن���دوة �لعلمية �لثالثة و�لتي �أقيمت 
بتاريخ 5/2/ 2015 و�ملو�ضومة  )بغد�د ودورها 
يف عل���م �لتاري���خ(  لت�ضّل���م تكرمي ل���ه )درع �ملجمع 
و�ضه���ادة تقديري���ة( جله���وده وخدماته وم���ا قّدمه 
من خالل م�ضرت���ه �لطويلة من �جناز�ت وبحوث 
وتاأليف���ه من كتب، وم���ا �أ�ضرف عليه م���ن �أطاريح، 
و�لذي �أقيم يف جامع �الإم���ام �أبي حنيفة �لنعمان، 
حي���ث قمت يف �ليوم �لثاين بتقدميها له يف مكتبه 
يف �ملجمع �لعلم���ي �لعر�قي، و�أذكر حينها �أنه قال 
يل بع���د �ضك���ره يل جت�ضمي م�ضّقة �ملج���يء بعد �أن 
نقلت ل���ه �أ�ضف �لقائمن على �ملجم���ع �لفقهي لعدم 
م�ضاركته���م يف �الحتف���ال و�أنه���م كان���و� يتمن���ون 
ح�ض���وره بينه���م، فق���ال يل بع���د �عت���ذ�ره �إن���ه ال 
يح�ضر هكذ� منا�ضب���ات الأ�ضباب كثرة منها حالته 
�ل�ضحي���ة �إ�ضافة �ىل ك���رثة م�ضاغله و�مل�ضوؤوليات 
�ملكّلف بها، كذلك كّرم من نف�س �ملجمع قبل عام مع 
ع���دد من كبار �لعلماء يف �مللتقى �الأول يوم �لوفاء 
للمدر�ض���ة �حلنفي���ة و�ل���ذي �أقي���م مبنا�ضب���ة مرور 

ع�ضرة قرون.
�إننا �إذ نع���ّزي عائلته �لكرمية، وزمالءه، وحمّبيه، 
نبته���ل �إىل �لل���ه �ضبحان���ه �أن يتغم���ده برحمته هو 
وزوجت���ه �الأ�ضت���اذة خديج���ة �حلديث���ي  ، و�إنا لله 

و�إنا �إليه ر�جعون. 

العالمة الدكتور أحمد مطلوب
 )25  تشرين األول 1936 - 21 تموز 2018( - 

رحيل األحبة
أس��تاذي الدكت��ور أحم��د مطلوب 

في أسئلة الحياة



محمد إبراهيم محمد 

ُيعد �لدكتور �أحمد مطلوب �لذي ر�أ�س �ملجمع 
�لعلمي �لعر�قي ل�ض���نو�ت طويلة، �أحد ع�ّضاق 
�ملكتب���ة �لعربية ور�فد له���ا وخدمات جلى يف 
�مليادي���ن �لثقافي���ة و�الإعالمية ور�أ����س �لهيئة 
�ال�ضت�ضاري���ة ملجل���ة )�مل�ضب���اح( �لت���ي ُتعن���ى 
بالدر��ض���ات و�الأبح���اث �لقر�آني���ة �لتي ت�ضدر 

عن �الأمانة �لعامة للعتبة �حل�ضينية �ملقد�ضة.
�الأوىل  �جلامعي���ة  �ل�ضه���ادة  عل���ى  ح�ض���ل 
)�لبكالوريو����س( م���ن كلي���ة �الآد�ب و�لعل���وم 
ببغ���د�د )ق�ضم �للغ���ة �لعربية( بدرج���ة �متياز 
خا����س �ضن���ة 1956 وكان �الأول عل���ى جمي���ع 
�أق�ض���ام �لكلي���ة، وكذل���ك ح�ض���ل عل���ى �ضه���ادة 
�ملاج�ضتر يف �لبالغة و�لنقد بدرجة جيد جدً� 
من جامعة �لقاهرة �ضنة 1961 كما ح�ضل على 
�ضه���ادة �لدكتور�ه يف �لبالغ���ة و�لنقد مبرتبة 
�ل�ضرف �الأوىل من جامعة �لقاهرة �ضنة 1963 
و�أل���ف )63( كتابًا يف �لبالغ���ة و�لنقد و�الأدب 
و�ل���ر�ث  و�لتعري���ب  و�ملعاج���م  و�لثقاف���ة 
و�مل�ضطلح���ات، ول���ه ع���دة دو�وي���ن �ضعرية، 
و�أ�ضدر)16( كتابًا حمققًا من كتب �لر�ث يف 
�ل�ضعر وبالغة �لقر�آن و�الأدب، ون�ضر �أكرث من 
)130( بحث���ًا علمي���ًا د�خل �لع���ر�ق وخارجه، 
ون�ض���ر كث���رً� م���ن �لق�ضائ���د ومئ���ات �ملقاالت 
و�ملقاب���الت يف �ل�ضح���ف و�ملج���الت �لعربية 
و�لعر�قية منذ �ضن���ة 1952، و�ألقى �لكثر من 
�الأحاديث يف �الإذ�عة �مل�ضموعة يف �ل�ضتينات 
من �لقرن �لع�ضرين �ملا�ضي، وقّدم عدة ندو�ت 
يف �الإذ�عة �ملرئية وح���اور يف بع�س ندو�تها 
�أعالمًا بارزين، مثل �لدكتورة �ضهر �لقلماوي 

و�لدكت���ور يو�ض���ف �أدري����س و�لدكت���ور بديع 
�ضريف و�ل�ضاعر حافظ جميل.

�أحم���د  �لدكت���ور  �أن  م���ن �جلدي���ر باالإ�ض���ارة، 
مطل���وب، ق���د �ض���درت بحق���ه ث���الث ر�ضائ���ل 

جامع���ة  يف  ف���االأوىل  ماج�ضت���ر،  جامعي���ة 
�الأنب���ار بعن���و�ن )�أحم���د مطل���وب وجه���وده 
يف حتدي���د �مل�ضطلح���ات �لبالغّي���ة و�لنقدية( 
لل�ضي���د يا�ضر حممود حم���ادي �لعبيدي ونالت 

درج���ة )�المتي���از(. و�لثاني���ة �ضّجل���ت ر�ضالة 
 – �الأ�ضا�ضي���ة  �لربي���ة  كلي���ة  يف  ماج�ضت���ر 
)�أحم���د  بعن���و�ن   – �مل�ضتن�ضري���ة  �جلامع���ة 
مطل���وب وجه���وده �لبالغّي���ة( للطالبة نرب��س 
ج���الل عبا����س وح�ضل���ت عل���ى درج���ة )جي���د 
ج���دً�(. و�ضّجل���ت ر�ضال���ة ماج�ضت���ر كذلك يف 
كلي���ة �الآد�ب – جامع���ة بغد�د بعن���و�ن )�أحمد 
مطلوب وجه���وده �للغوية( للطالب���ة وج��د�ن 

�بر�هيم جابر ونال�ت درج��ة )�المتياز(.
 مّث���ل �لدكتور �أحمد مطل���وب �لعر�ق يف كثر  
م���ن �ملوؤمت���ر�ت وه���ي )�لع���ر�ق يف موؤمت���ر 
 – �ك���ر�  يف  �الفريق���ي  �الآ�ضي���وي  �لت�ضام���ن 
غانا( �ضن���ة 1965، و�ضارك يف عدة موؤمتر�ت 
وندو�ت عربي���ة ودولي���ة يف �الأردن و�ضوريا 
ولبن���ان و�لكويت و�ملغ���رب و�جلز�ئر وليبيا 
و�الإمار�ت �لعربي���ة �ملتحدة وكند� و�لرب�زيل 
و�لوالي���ات �ملتح���دة �الأمركي���ة و�الأرجنتن، 
كما �ض���ارك يف كثر م���ن �ملوؤمت���ر�ت �لوطنية 
و�لقومي���ة يف �لع���ر�ق، وبل���غ ع���دد �لن���دو�ت 
فيه���ا  �ل���ذي ح�ضره���ا و�ض���ارك  و�ملوؤمت���ر�ت 
ف�����ي �لع���ر�ق وخارج��ه �ك���رث م��ن مئ���ة ن��دوة 
وموؤمت����ر، وهو يف نف�س �لوق���ت، �أ�ضتاذ ز�ئر 
يف جامعة مارتن لوثر )هالة – �أملانيا  1971( 
و�أ�ضت���اذ ز�ئ���ر يف جامعة وه����ر�ن )�جلز�ئر( 
1980 و�أ�ضت���اذ حما�ض���ر يف معه���د �لبح���وث 
و�لدر��ض���ات �لعربي���ة �لعلي���ا بالقاه���رة �ضن���ة 
 1982 �ضن���ة  ببغ���د�د  ويف   1970 و   1968
و 1983� 1984 و�أ�ضت���اذ حما�ض���ر يف معه���د 

�لتطوير �الإذ�عي.

أحمد مطلوب.. اعتداٌل وعطاء


