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2018 - 1936

من زمن التوهج

باسم عبد الحميد حمودي
�أب � � � ��واب الأ�� �س� �ت ��اذ
ال � ��دك� � �ت � ��ور �أح � �م� ��د
م� �ط� �ل ��وب ال ��رف ��اع ��ي
م�ع��روف��ة للجميع� ،إذ
ه ��و امل�ب��رز يف ع�ل��وم
اللغة وفقهها و�أ�ساليبها
وبيانها وبديعها ،وهو
�سنديانة البالغة العربية
و�أ�ستاذ �أ�ساتذتها اليوم،
وه� ��و امل �ع �ج �م��ي ال�ك�ب�ير
الذي اليدانيه �أحد اليوم،
وق� ��د ف��ق��دن��ا امل��خ��زوم��ي
و�إب ��راه� �ي ��م ال �� �س��ام��رائ��ي
ب��الأم ����س ،ك�م��ا ف�ق��د ال�ع��رب
ال� � �ق � ��دام � ��ى اجل � ��رج � ��اين
والأ�صمعي و�أ�ضرابهما.
ال�س�ؤال ه��و :ما ال��ذي يجمع
عامل اللغة الكبري� ،أحمد مطلوب (كما يحب هو
�أن يلفظ ا�سمه دون �ألقاب) بالرتاث ال�شعبي
والثقافة ال�شعبية ،وهو�صاحب م�ؤلفات من
نوع:
 معجم م�صطلحات النقد الأدبيمعجم امل�صطلحات البالغية وتطورها عبد القاهر اجلرجاينالبالغة العربية معجم �شواهد البالغة العربيةوهو من كتب عنه تالمذته كتب ًا و�أطاريح مثل:

 جهود د� .أحمد مطلوب يف جتديد البالغةالعربية للأ�ستاذ الدكتورعبد احل�سني مبارك
اخل��ط��اب امل�ط�ل�ب��ي يف احل��دي��ث ال�شريفللدكتورة هناء حممود �شهاب و�سواها كثري.
وه��و �أي�ض ًا رئي�س املجمع العلمي العراقي
واحلائز على جائزة امللك في�صل العاملية يف
علوم البالغة العربية ،وع�ضو املجامع اللغوية
املتعددة يف العامل.
يظل ال�س�ؤال قائم ًا :ما عالقة عامل اللغة الكبري
بالفولكلور؟
اجل ��واب وا� �ض��ح و� �ض��وح ال�شم�س فح�سب

�أ�ستاذنا مطلوب �أن �صنع لنا كتابني جليلني
ه�م��ا (م�ع�ج��م امل�لاب����س يف ل���س��ان ال �ع��رب) ثم
(املالمح االقت�صادية يف رحلة اب��ن بطوطة)
وح�سبه هذا.
و�إذا ك ��ان ع �ن��وان ال �ك �ت��اب الأول وا� �ض �ح � ًا
م��ن ارت �ب��اط��ه ب��االزي��اء واالل� ��وان والأط� ��رزة
وال�صنعة وتنوعات املالب�س وت�سمياتها ،ف�إن
الكتاب الثاين يف �أدب الرحالت ال يقف عند
ال�ش�ؤون االقت�صادية للرحلة البطوطية ،بل
در�س فيه �سرية ابن بطوطة ،حممد ابن عبد
الله اللواتي ب�شكل تف�صيلي ،ثم در���س طرق

أحمد مطلوب آخر العمالقة
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كب�ي�ر العلم ��اء و�آخ ��ر العمالق ��ة املحرو� ��س �أحمد
مطل ��وب التكريت ��ي ،مرة ن ��اداه زمي� � ٌل يل ،دكتور
�أحم ��د مطل ��وب ،فزعلت علي ��ه وقل ��ت ال �أحد ي�ضع
ا�س ��م دكت ��ور �أم ��ام ط ��ه ح�س�ي�ن وال العالم ��ة قبالة
ان�شتاين هو �أحمد مطلوب هو مدر�سة يف الأخالق
مدر�س ��ة يف الوطني ��ة مدر�س ��ة يف التوا�ضع! قبل
�شه ��ور �أجريت عملية لعي ��وين على يد كبري �أطباء
العي ��ون واع�ت�رف يل الطبي ��ب بجر�أة ن ��ادرة� ،أن
العملي ��ة ف�شلت و�أن خطر ًا و�شي ��ك ًا يهدّد جمجمتي
وحمتوياته ��ا ول ��وال �صراح ��ة هذا الدكت ��ور معي
ل�شكوت ��ه وجعلت ��ه يدف ��ع تعوي�ض ��ات كب�ي�رة م ��ن
ح�سابه البنك ��ي وفاتورة ا�ضرار م ��ن �سمعته فهو
يدر� ��س طلب ��ة الدرا�س ��ات العلي ��ا ف�سلج ��ة الع�ي�ن
بواح ��دة م ��ن اجلامع ��ات الأمريكي ��ة ،ومب ��ا �أنني
�أ�ست ��اذ متمر� ��س ودر�س ��ت يف جامع ��ات �أمريكية،
فه ��ذا يعني ط ��رد الطبيب من اجلامع ��ة ومبا �أنني
�إعالمي ،فهذا يعن ��ي �أن الطبيب �سيخ�سر مر�ضاه،
رم العالمة
ولكنن ��ي �صلي ��ت ركعتي �شك ��ر ح�ي�ن مّ
رم
غال ��ب ح ��امت وهو �أ�ست ��اذ الطبي ��ب الفا�ش ��ل ،مّ
عيوين و�أنقذين قبل فوات الوقت!
كل �شيء كنت اتوقعه مثل حركة من احتاد الأدباء
العراقي�ي�ن �أو وزارة الثقاف ��ة �أو �أو �أو… �إل ��خ!
لكنن ��ي مل اتوق ��ع �أن �أحمد مطل ��وب رئي�س املجمع
العلم ��ي العراق ��ي منذ زم ��ن �ص ��دام ح�سني وحتى
زم ��ن ع�ل�اوي واجلعف ��ري واملالك ��ي والعب ��ادي،

ف�ل�ا �أح ��د جدي ��ر به ��ذا املن�صب �س ��وى �أب ��ي �أثري،
و�أحم ��د مطل ��وب وزير �أ�سب ��ق خرج م ��ن الوزارة
بقمي� ��ص �أبي� ��ض! و�أحم ��د مطل ��وب م�ؤ�س� ��س
جملة"الأقالم"مث�ل ً�ا ..و�أحم ��د مطل ��وب وزوجت ��ه
املحرو�س ��ة �أم الأ�سات ��ذة خديج ��ة احلديثي (التي
ام�ض ��ت طفولته ��ا و�صباه ��ا يف الب�ص ��رة) جع�ل�ا
بيتهما العامر خيمة لكل طالب مظلوم..
رن التلفون برقم عراقي ف�سمعت �صوت ًا مهذب ًا جد ًا
(ه ��و دكتور مه ��ذب وبتنا �أ�صدق ��اء ون�سيت ا�سمه
فه ��ل يغفرها يل) يقول يل �أن ��ت عبد الإله ال�صائغ،
قلت نعم قال ،تف�ض ��ل وك ّلم �أ�ستاذي رئي�س املجمع
العلم ��ي العراق ��ي ،و�سمعت �ص ��وت �أحمد مطلوب
وهو يبكي – نعم كان يبكي – وقال يل عبد الإله،
ماذا فعلتَ بنا وبنف�سك عد اىل العراق نحن نرعاك،
�أنا و�أم اثري �إذا مل جتد من يرعاك! وقلت له اطمئن
�سيدي �أنا عنيت العائلة ومل �أعن الأ�صدقاء� ،سيدي
�أبا �أثري �أنا بخري �صدقني فهد�أ ..ثم قال يل� ،أم �أثري
زعالن ��ة من �أجلك وزعالنة علي ��ك وتريد �أن تكلمك
بنف�سه ��ا وتطمئن عليك ..ث ��م كلمتني وتفطر قلبي
و�أنا �أنعم بحنانها! قال ��ت كلما تثمر نخالت البيت
نتذك ��رك (�سئل ��ت خديج ��ة احلديثي من قب ��ل �أحد
ال�صحفي�ي�ن عن ع�شرة �أف�ض ��ل طلبة در�ستهم خالل
�أربع�ي�ن �سن ��ة ،فذكرت عب ��د الإله ال�صائ ��غ ثم مالك
املطلبي وجليل ر�شيد فالح )...وقالت"�شوف عبد
الإل ��ه� ،أنا �أعرف نف�سيتك �سوف �أر�سل لك �صورتي

وخ�ص�ص الف�صل
رحلته يف الف�صل ال�ت��ايل
ّ
الثالث ل�ش�ؤون التجارة من �أ�سواق ومكاييل
ون �ق��ود و�أ� �س �ع��ار ،وج��اء الف�صل ال��راب��ع عن
احلا�صالت الزراعية واحليوانات واملعادن
و�أ��ص��ول اجلباية زم��ن الرحلة ،فيما اخت�ص
الف�صل اخلام�س بـ(ال�صناعات) من �أدوات اىل
�ألب�سة اىل عطور.
ويعد الف�صل ال�ساد�س من الكتاب ال��ذي جاء
حتت عنوان (املعا�ش) بحث ًا مثمر ًا يف بابه
در���س فيه �أ��س�ت��اذ ال�ب�لاغ��ة ال�ك�ب�ير :الأطعمة
والأل�ب���س��ة والأ� �ش��رب��ة زم��ن الرحلة يف امل��دن
وال��د� �س��اك��ر ال �ت��ي ع��اي���ش�ه��ا اب ��ن ب�ط��وط��ة يف
رحلته.
�أحمد مطلوب بهذا يقدم در�س ًا تعليمي ًا كب ً
ريا يف
درا�سة مواد الثقافة ال�شعبية القدمية ب�أ�سلوب
معا�صر ي�شد �إليه كل قارئ ،يقدر جهد ًا كب ً
ريا
كهذا ويفرح به.
ولد �أحمد مطلوب الرفاعي احل�سيني يف تكريت
يف  25ت�شرين الأول عام  ،1936وح�صل على
الدكتوراه يف كلية الآداب – جامعة القاهرة
عام  1963يف علوم البالغة مبرتبة ال�شرف،
وتر�أ�س حترير جملة (الأقالم) يف ال�ستينيات،
و�صار وزير ًا للثقافة عام  1967لفرتة ق�صرية
زمن الرئي�س عبد الرحمن حممد عارف قبيل
عودته اجلامعة �أ�ستاذ ًا وعميد ًا وم�شرف ًا على
الدرا�سات العليا يف علوم الأدب واللغة.

عبد اإلله الصائغ

ال�شخ�صي ��ة وعليه ��ا �إه ��داء ل ��ك بخط ي ��دي مع �أن
عيوين وكفي …»( ،كل ذلك من�شور على �صفحتي
للتوا�صل االجتماعي) وت�ساءلتُ ماذا لو وهب الله
الع ��راق ب�ش ��ر ًا كمثل ه� ��ؤالء! ملاذا تت�ض ��اءل القمم

وتتكاثر الغن ��م؟؟ ح�ضرة ال�صديق القدمي الدكتور
عبد الك ��رمي را�ضي جعفر مربوك ل ��ك ال�شهادة بل
مربوكة للدكتوراه بك وب�أمثالك ..تعر�ضتُ مرحلة
الدكت ��وراه اىل م�ؤام ��رات (قوامه ��ا طالب مل يقبل
يف الدكتوراه وبت�شجي ��ع من مدر�سني) م�ؤامرات
ك ّر�س ��ت حرم ��اين م ��ن احل�ص ��ول عل ��ى الدكتوراه
وو�صل الأم ��ر اىل الرئي�س الأ�سبق �صدام ح�سني،
فكتب الرئي�س اىل �أحمد مطلوب وفيه لوم خفيف!!
وكان �أحم ��د مطل ��وب عمي ��د كلي ��ة الآداب ،ف�أجاب
�صدام ح�سني ،مبا معناه �أنني م�س�ؤول وحدي عن
قبول ال�صائ ��غ ،و�أنا �أراهن عليه ،ف�أغلق املو�ضوع
ومناق�شت ��ي كانت �أول مناق�ش ��ة يح�ضرها مندوب
ع ��ن الق�ص ��ر!! وت�ش ّكل ��ت جلن ��ة مناق�ش ��ة برئا�سة
�أحم ��د مطلوب لو�أد امل�ؤامرة ،وكان الراحل الكبري
عن ��اد غ ��زوان م�شرف� � ًا عل ��ى �أطروحتي� ،أم ��ا بقية
اع�ض ��اء اللجن ��ة ،فليغفر الله له ��م ،فلي�س يف قلبي
مت�س ��ع للكراهية عليه ��م �أو على غريه ��م ،و�أعلنت
نتيج ��ة املناق�ش ��ة وكان ��ت والدت ��ي الزرق ��اء �أب ��و
�أ�صيبع جال�سة يف املقدم ��ة وقررت جلنة املناق�شة
منح عب ��د الإله ال�صائ ��غ درجة الدكت ��وراه بتقدير
امتي ��از وطبع الأطروحة عل ��ى نفقة جامعة بغداد،
ول ��ن ان�س ��ى ف�ضل العالم ��ة حامت ال�ضام ��ن رئي�س
ق�س ��م اللغة العربية وقتها فق ��د طبع القرار وو ّزعه
خالل دقائق ،ولن �أن�س ��ى ف�ضل �أ�ستاذي و�صديقي
العالمة عدنان حممد �سلمان"رحمه الله".

رد الجميل إلى حواء
ّ

من زمن التوهج

أحمد مطلوب عالم اللغة واألدب والفولكلور البارز

أحمد مطلوب في كتاب��ه :رفيقة عمري..
فاضل عبود التميمي

ن ��ادر ًا م ��ا تكت ��ب امل ��ر�أة املث ّقف ��ة ع ��ن زوجه ��ا يف
املجتم ��ع ال�شرق ��ي ،فالكث�ي�رات يحجم ��ن عن ذلك
لأ�سباب تتع ّلق باخل ��وف من جمانبة املو�ضوعيّة،
�أو االبتعاد عن تهم ��ة االنحياز �إىل الزوج بو�صفه
م�ش ��ارك ًا فاع ًال يف احلياة ،ال �سيّما حني يكون على
ق ��در عال م ��ن الأهميّة الأدب ّي ��ة� ،أو االجتماعيّة� ،أو
العلميّة ،ومن ّه ��ن من ت�صرف النظر عن هذه املهمّة
بدواف ��ع نف�سيّة خمتلفة ،والواق ��ع ي�شري بقوّ ة �إىل
ب عن �أزواجهنّ كتب ًا مهمّة ،فقد ُقدّر يل �أنْ
ن�ساء َك َت نْ َ
�أق ��ر�أ لـ(�سوزان طه ح�سني) التي كتبت( :معك) عن
جتربتها احليّة مع عميد الأدب العربي زوجها (طه
ح�سني) قد تكون هذه املر�أة ا�ستثناء؛ لأ ّنها فرن�سيّة
الأ�ص ��ل ،لك ّنه ��ا – واحلق يق ��ال -تط ّبع ��ت بطباع
ال�شرق وعاداته ،و�صارت �أ ّم ًا م�صريّة بامتياز ،من
الن�س ��اء الالئي كتنب ع ��ن �سرية �أزواجه ��نّ ( :عبلة
الرويني) الت ��ي كتبت �سرية زوجه ��ا ال�شاعر(�أمل
دنقل) يف كتابه ��ا( :اجلنوبي) ،ث ّم (غادة ال�سمّان)
الت ��ي كتبت(:ب�شري الداع ��وق ك�أ ّنه ال ��وداع) وفيه
حت ّدث ��ت �أول م ّرة ع ��ن حياتها الزوجي ��ة ،وع�شقها
لزوجه ��ا الراحل ال ��ذي رافقته �أربع�ي�ن عام ًا كانت
بالن�سبة لها ت�أريخ ًا �شخ�ص ّي ًا ال ين�سى.
�أ ّم ��ا يف العراق ف� ��إنّ د .خديجة احلديثي قد �أخذت
عل ��ى عاتقه ��ا م�س�ؤول ّي ��ة الكتاب ��ة ع ��ن زوجها(:د.
�أحمد مطلوب) حني �أ�صدرت كتابها الأخري(:رفيق
عمري يف كتابات الآخرين) ،ويبدو يل �أنّ الأزواج
املثقف�ي�ن يحجم ��ون ع ��ن الكتاب ��ة ع ��ن زوجاته ��م
لأ�سب ��اب كث�ي�رة يق ��ف يف �أوّ لها اخلج ��ل املتوارث
ال ��ذي جع ��ل احلديث ع ��ن الزوجة يدخ ��ل يف باب
احلي ��اء امل ��وروث ال ��ذي تدح�ض ��ه قام ��ات الن�ساء
ال�سامق ��ات ،وه ��نّ ميار�سن وجوده ��ن الفاعل يف
احلي ��اة عامالت ،و عامل ��ات ،و�أمّهات ي�ش ��ار �إليهنّ
بالبنان.

ردّ جميل

وربمّ ��ا كان الدكت ��ور �أحم ��د مطل ��وب ،وم ��ن ب ��اب
ر ّد اجلمي ��ل �إىل زوجت ��ه التي ابت ��د�أت الكتابة عنه
بو�صف ��ه �شريك ًا لعمرها ،ق ��د خا�ض جتربة الكتابة
ع ��ن زوجت ��ه د .خديجة احلديث ��ي لي�ص ّن ��ف كتاب ًا
ا�ستذكار ّي� � ًا عنه ��ا ،وهي ملّ ��ا تزل على قي ��د احلياة
تعطي �أكرث ممّا ت�أخ ��ذ يف كتابه املو�سوم بـ(رفيقة
عم ��ري) ال�صادر ع ��ن املطبعة املركز ّي ��ة يف جامعة
دياىل  2015وق ��د جعله �أ�ستاذ الأجيال متن ًا ميور
مب ��ا ي�شته ��ي الق ��ارئ املح � ّ�ب ل�شخ�ص ّي ��ة خديج ��ة
احلديثي التي �أجزم �أنّ ت�أريخها ينب�ض بالبيا�ض،
النقي مل ��ن كان معها زمي�ل ً�ا� ،أو طالب ًا� ،أو
واحل � ّ�ب ّ
ج ��ار ًا� ،أو قريب� � ًا� ،أو بعيد ًا ،فقد جُ بل ��ت هذه املر�أة
العراق ّي ��ة الراقي ��ة ،والرقيق ��ة عل ��ى طب ��ع الأمّهات
الراب�ض ��ات يف مناب ��ع الطيب ��ة ،واحلن ��ان ،ف�ض ًال
ع ��ن �أنّ الل ��ه �سبحانه – وه ��ذا من ح�س ��ن ّ
حظها-
حباها علم ًا ومعرفة ،وت�ساحم ًا ،وخ�صا ًال يندر �أنْ
جتتمع ك ّلها يف عقل امر�أة تعي�ش يف ع�صر متق ّلب
الأهواء ،والوالءات.
كت ��ب د .مطل ��وب م�سرتجع� � ًا �صورته ��ا الأوىل
قائ�ل ً�ا( :كان من ب�ي�ن ن�ساء العراق فت ��ا ٌة وُلدت يف
قري ��ة جنوب الب�ص ��رة ،وتل ّقت تعليمه ��ا يف البيت

ال متو�سط ��ة ،وال ثانوي ��ة يف قريته ��ا ودخل ��ت يف
ع ��ام 1952م كل ّي ��ة الآداب والعلوم) � ��ص ،3وقال
وا�صف ًا �إيّاها بعب ��ارات مي�سورة ا�ستمدت دالالتها
م ��ن توا�ضعه ��ا اجل ��م يف اجلامع ��ة ،ويف بيته ��ا
�أي�ض� � ًا(:ومل �أره ��ا يوم� � ًا ت�شك ��و من تع ��ب� ،أو تر ّد
من ي�سعى �إليه ��ا لتعينه) �ص  ،5وكان �صيتها ملء
الأ�سم ��اع يف العراق ،وخارج ��ه انتدبت للتدري�س
يف جامع ��ة الكويت ،و�ألقت حما�ضرات يف جامعة
وهران باجلزائر ،ودعيت �إىل امل�ؤمترات العامليّة،
فم ّثل ��ت العراق يف امل�ؤمتر الإ�سالمي الذي عقد يف
�إندوني�سي ��ا �سن ��ة 1965م ،وح�ض ��رت امل�ؤمترات
العلميّة يف العراق ،والأردن ،وقدّمت فيها البحوث،
وتر�أ�ست اللجان وكانت يف جميعها مثا ًال يحتذى
للمر�أة املتع� �دّدة املهام ،ف�ض ًال عن �أ ّنه ��ا ُك ّرمت عدّة
م ��رات لتميّزها .لق ��د عُرفت الدكت ��ورة بتوا�ضعها
املميّز ،توا�ضع العلماء الذين يرون يف ما و�صلوا
�إلي ��ه بداي ��ة االنطالق نحو العل ��م ،وك�أ ّنهم يف �أوّ ل
الطري ��ق ،حدّثني يوم ًا زميل ��ي وقريبي ال�شهيد د.
كرمي �أحمد جواد التميمي -رحمه الله – ،وهو من
طالبها النابه�ي�ن ،واملقربني �إىل قلبه ��ا وعقلها عن
توا�ضعها قائ ًال :كانت �أ�ستاذتنا تد ّر�سنا يف �إحدى
مراح ��ل البكالوريو� ��س يف �آداب بغ ��داد ،وكان ��ت
متلأ بخط يدها �سبورة القاعة �شرح ًا وتعليق ًا على
�شواهد النحو �أم�ل ً�ا يف تقريب املادّة �إىل الأذهان،
وكانت ك ّلما امتلأت ال�سب ��ورة عمدت �إىل تنظيفها
بيده ��ا الكرمي ��ة م ��رات ولي�س مرة واح ��دة ،وهي
يف عمره ��ا اجللي ��ل م ��ن دون �أن تنت ��دب طالب ًا� ،أو

طالب ��ة للمهمّة ،كم ��ا يفعل ق�س� � ٌم م ��ن �أ�ساتذتنا ،ما
قال ��ه التميمي جزء ي�سري يك�ش ��ف �شغف الدكتورة
بالدر� ��س اجلامع ��ي ،وتع ّلقه ��ا ب�أ�سا�س ّي ��ات املهنة،
وتقاليدها ،ليحيل على �سجاياها ،وخ�صالها التي
يعرفه ��ا اجلميع .بُني الكتاب ال ��ذي جاء ب�أربعمئة
وخم� ��س وخم�س�ي�ن �صفحة على (ثالث ��ة وثمانني)
ن�ص� � ًا ،مل �أ�س ّمه ��ا ف�صو ًال ب ��ل �سميّته ��ا (ن�صو�ص ًا)
ّ
ن�ص �سرية،
الختالفه ��ا يف م�ضمونها ال ��داليل بني ّ
وق�صائد ،ومقاالت ،ومقابالت ،ووثائق ،على وفق
الآتي:
ال�سرية :يف ن�صو�ص ال�سرية �أدخل د .مطلوب يف
منت الكتاب �سريتني الأوىل :ال�سرية العلميّة التي
تت ّب ��ع فيها امل�ص ّن ��ف احلديثيّة بدء ًا م ��ن حت�صيلها
الدرا�س ��ي والعلم ��ي و�ص ��و ًال �إىل �إ�شرافه ��ا عل ��ى
ر�سائل املاج�ستري و �أطاري ��ح الدكتوراه ،وانتها ًء
باجلوائ ��ز الت ��ي ح�صلت عليه ��ا ،والكت ��ب امل�ؤ ّلفة
التي بلغت �إثني ع�ش ��ر كتاب ًا يف النحو ،وال�صرف
واملدار� ��س النحو ّي ��ة ،وتي�س�ي�ر النح ��و ،والكت ��ب
املح ّقق ��ة التي بلغت ع�شرة كتب ،والكتب املدر�سيّة
الت ��ي �أ ّلف ��ت فيه ��ا كتاب�ي�ن ،والبحوث الت ��ي بلغت
�إثني ع�ش ��ر بحث ًا ،وامل ��واد املو�سوعيّة التي بلغت
خم� ��س ع�ش ��رة م ��ادة� .أمّا ال�س�ي�رة الأخ ��رى التي
كتبه ��ا �أ�ستاذن ��ا مطل ��وب ف�سريته ��ا احلياتيّة التي
تت ّب ��ع فيها حياتها ب ��دء ًا من ال ��والدة يف (ال�سيبة)
جنوب الب�ص ��رة ،حتى �إقامتها يف بغداد �أطال الله
يف عمرها ،وهي ما ُ
ا�صطلح عليها نقد ّي ًا بـ(ال�سرية
الغري ّي ��ة) التي يكتبها �أدي ��ب عن �سرية غريه ،وقد
لف ��ت انتباه ��ي فيه ��ا �أنّ د .مطل ��وب ا�ستب ��دل ا�سم
(خديجة) بـ(وفاء)ّ ،
ولعل ذلك ير ّد �إىل �أ ّنه وجد يف
لفظ ��ة (وفاء) ما يقارب حقيقة املر�أة التي �أخل�صت
له ،ولبيته فكانت وفاء يف وفاء.
و�س�ي�رة الأ�ست ��اذة خديجة حافل ��ة بالإ�شارات �إىل
الأمكن ��ة التي �صارت جزء ًا من عامله ��ا ،فـ(ال�سيبة)
قري ��ة ال �ش ��ارع فيه ��ا �س ��وى ذل ��ك ال ��ذي يربطه ��ا
بـ(الفاو)،وق ��د دخلت كل ّي ��ة الآداب (على ا�ستحياء
ونظراته ��ا معق ��ودة عل ��ى الأر� ��ض ،وخطواته ��ا
متع�ث�رة ،حت ��ى �إذا م ��ا ب ��د�أ الدر� ��س الأول وَ َجدَتْ
نف�سه ��ا ب�ي�ن �سبع ��ة طالب ،وث�ل�اث بن ��ات طالبات
فاطم�أن ��ت قلي�ل ً�ا) � ��ص ?20فكان ��ت خطوبتها بعد
عامني م ��ن تعارفهما على مقاعد الدر�س اجلامعي،

ث ّم الزواج والعم ��ل يف الإعداديّة املركزيّة ببغداد،
وهو معي� � ٌد يف كليّة الآداب ،ثم ال�سفر �إىل القاهرة
للدرا�سة ،والعودة اىل بغداد ،والعمل يف الكويت،
والرجوع �إىل بغداد التي مل يفارقاها بعد ذلك.
الق�صائد :وهي جمموعة م ��ن الق�صائد التي كتبها
د� .أحم ��د،و كانت د .احلديثي مو�ضوع ًا قويّا ًفيها،
منها ق�صيدة�(:س ّتون) الت ��ي كتبها مبنا�سبة مرور
ق�سمها ال�شاعر
�س ّت�ي�ن عام ًا على زواجه منه ��ا ،وقد ّ
عل ��ى جمموعة �أق�س ��ام ّ
كل ق�سم يتح ��دث عن ر�ؤية
معين ��ة ،فاال�سته�ل�ال ال ��ذي كتب ��ه �شع ��ر ًا عمود ّي� �اً
كان مقدم ��ة لالحتف ��اء باملنا�سب ��ة ،ت�ل�اه (اللق ��اء)
ال ��ذي وق ��ف من خالل ��ه ال�شاعر عن ��د �أوّ ل لقاء كان
بينهم ��ا ،و(الطفولة) الذي حت ��دث فيه عن بواكري
حيات ��ه يف تكريت ،و (بعد اللق ��اء) ،و (االعتقال)،
و(الإبح ��ار) ،و(املناج ��اة) ،و(الق ��رار) ،و(عن ��د
ال ��وداع) ،الق�صيدة كتبت يف الع ��ام  1957بنف�س
ق�ص�صي �سل�س عبرّ فيه ال�شاعر عن جتربة حياتيّة
بطاله ��ا هما مع� � ًا ،ف�ض ًال عن ق�صائ ��د �أخرى كتبت
يف د .احلديث ��ي منها :حبيبتي ،وطيف ،و�أطياف،
وحبيبتي ،وع�شرون ،ووط ��ن وزهرة ،و زهرتي،
الق�صائ ��د جميعه ��ا الت ��ي ُكتب ��ت يف الدكت ��ورة �إمّا
على وفق ال�ش ��كل التفعيلي املعروف� ،أو العمودي
امل ��وروث جامعها امل�ش�ت�رك :خديجة احلديثي مبا
متل ��ك من مزاي ��ا جميل ��ة �أهّ لتها لأن تك ��ون زوجة،
و�أ ّم� � ًا ،و�أ�ستاذة �أجيال ،يقول يف ق�صيدة (طفولة)
م�ستذكر ًا مكانه الأول واخلطاب لها:
حبيبتي (تكريت) كانت مرتعي اجلميل
وكنت طف ًال ال �أعي حوادث الزمن
لكنّ �أمي و�أبي قاال ويف عيونهم �أحزان
ق ��د كان فيه ��ا العي� ��ش م� � ّرا ي�ص ��رع الإن�س ��ان…
�ص.31

طبيعة الق�صائد

وقد ب�ّي�نّ الدكتور امل�ص ّن ��ف طبيعة ه ��ذه الق�صائد
ح�ي�ن قال(:ل � ّ
�كل ق�صي ��دة زم ��ن وموق ��ف فق�صيدة
(عن ��د الوداع) �صورة ملوقف من الفراق جديد� ،أي
بعد خروجي م ��ن املعتقل ورحيل ��ي اىل (كركوك)
ال برغب ��ة ولكن مب ��ا اقت�ضته ظروف م ��ن ُت ّ
فك عنه
القي ��ود ،وم ّثلت الع ��راق – يعني د .خديجة – يف
(امل�ؤمتر الإ�سالم ��ي ب�إندوني�سي ��ا) فكانت ق�صيدة
(طي ��ف) ،ومثلها (�أطي ��اف) ،و(ع�شرون) ،و(وطن
وزه ��وره) ،ويف �سن ��ة َ 2004تو ََّج َه ��تْ �إىل (م ّك ��ة
املك ّرم ��ة) لأداء فري�ض ��ة احل ��ج فكان ��ت (زهرتي)،
وكان م ��ا �أ�صبت به من مر�ض وحي (�سالفة حب)،
و(زه ��رة املن ��ى) ،وكان ��ت ه ��ذه الق�صي ��دة تعب ً
ريا
ع ��ن �صدق امل�س�ي�رة التي قطعناها خ�ل�ال ع�شرات
ال�سن�ي�ن) � ��ص ،6يق ��ول يف ق�صي ��دة (الإبح ��ار)،
واخلطاب ملّا يزل موجّ ه ًا �إليها:
حبيبتي ِ�س ْرنا و�سارتْ معنا قواف ُل الأعوام
ُ
حت ُملُن ��ا ،نح ُملُها حبّا وما ز َّل ��ت بنا الأقدام نقذفها،
تقذ ُفنا يف ّ
جلة التيار
َ
وانطلق البحّ ار
ُ
يف قلبه عزمية الأحرار
و�صرخ ُة الثوار…�ص.38
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مع الدكتور أحمد مطلوب :
من زمن التوهج

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
أس��ن منه بأكرث من ربع قرن عىل األقل
الدكتور أحمد عن تدريس اختصاصه ألس��تاذ
ّ
وكان منتدب ًا من خارج العراق.
كنت كثري النقاش مع األس��اتذة األفاضل حتى كانت املناقشات تصل إىل ما ال تحمد
أتهيب مناقش��ة الدكتور أحمد ،عىل الرغ��م من طيبته
عقب��اه أحيان�� ًا .غري أين كن��ت ّ
وس��عة صدره ،هل هو اإلعج��اب أم الحب أم االعرتاف بالفض��ل والعلم؟ أم كل
ذلك مجتمع ًا؟ 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:
أجرى الحوار :د .هادي حسن حمودي
* ا�سمح ��وا يل �أن �أب ��د�أ م ��ن م�سريتك ��م الطويلة
م ��ع الإعالم العراق ��ي ،ت�أ�سي�س ًا وتطوي ��ر ًا ،ولكنْ
بن ��ا ًء على مالحظات كثري م ��ن املعنيني� ،أ�ستطيع
القول �إن ��ه �صار من املعروف عنك ��م العزوف عن
التوا�ص ��ل م ��ع تل ��ك الو�سائ ��ل من ��ذ ح ��وايل ربع
قرن .فهل م ��ن �إنارة لهذا اجلانب من جوانب تلك
امل�سرية ،توثيق� � ًا لها ،و�إنارة لذاك ��رة هذا اجليل
والأجيال املقبلة؟
– � -صلت ��ي بالإعالم قدمي ��ة ،بد�أت من عالقتي
م ��ع ال�صح ��ف من ��ذ �أن كن ��ت طالب� � ًا يف املرحل ��ة
الثانوي ��ة م ��ن الدرا�س ��ة .ومار�س ��ت الن�ش ��ر
ال�صحف ��ي من ��ذ �سن ��ة 1952م ،وتوا�ص ��ل ن�شري
للمق ��االت ال�صحفي ��ة حت ��ى ع ��ام 2002م .ح�ي�ن
قاطع ��ت ال�صحاف ��ة والإذاع ��ة والتلف ��از ،بع ��د �أن
يئ�ست م ��ن الإ�صالح حني بدت عالم ��ات االنهيار
الفك ��ري وال�سيا�سي واالجتماع ��ي ،ولكني بقيت
م�ست�ش ��ار ًا يف كثري من املجالت العربية و�آخرها
جملة (امل�صباح) التي ت�صدرها (العتبة احل�سينية
املقد�سة) يف كربالء.
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ال يع ��رف الإن�س ��ان الغيب ،لأن علم ��ه عند الله –
�سبحانه وتعاىل – فه ��و (عامل الغيب وال�شهادة)
وه ��و (ع�ل ّ�ام الغي ��وب) .ولك ��ن كن ��ت �أمي ��ل �إىل
ال�صحاف ��ة منذ ال�صغر ،حيث كن ��ت �أرى اجلرائد
واملج�ل�ات يف بي ��وت �إخوت ��ي الكب ��ار – رحمهم
الل ��ه – وعرف ��ت جملة"التمدن"الإ�سالم ��ي
ال�سورية ،والأدي ��ب اللبنانية ،والهالل والر�سالة
امل�صريتني».
يف مطل ��ع ع ��ام 1964م كن ��ت يف القاهرة وحني
ع ��دت �إىل بغ ��داد وج ��دت ق ��رار ًا بتعيين ��ي مدير
الإر�شاد العامّ .وحني ُعدّل قانون وزارة الإر�شاد،
و�سميت وزارة الثقافة والإر�شاد ا�ستحدثت فيها
مديري ��ات عام ��ة ،ف�أ�سن ��دت �إ ّ
يل مديري ��ة الثقاف ��ة
العام ��ة ،ومديرية ال�صحافة العامة .وهما �أ�سا�س
الوزارة .وقد عمل ��ت – واحلمد لله – ب�إخال�ص،
وحاول ��ت �إظه ��ار وج ��ه الثقاف ��ة بن�ش ��ر بع� ��ض
الكت ��ب ،و�إ�ص ��دار جملة"الأق�ل�ام» .و�آزرت نقابة
ال�صحفي�ي�ن ،و�إن مل �أتدخ ��ل يف �ش�ؤونه ��ا .وق ��د
قطعت عالقت ��ي باملديريتني حلادث حمّله بع�ضهم

م ��ا ال يتحم ��ل م ��ن مع ��ان .فقد ج ��اءين يوم� � ًا طه
الفيا� ��ض ومعه بع�ض ال�صحفيني يطلبون ت�أجيل
انتخاب ��ات النقاب ��ة .وقل ��ت له ��م :ه ��ذا املو�ضوع
لي� ��س م ��ن �صالحيات ��ي ،و�إمن ��ا م ��ن �صالحي ��ات
احلاك ��م الع�سكري الع ��ام ،وكان يوم ��ذاك العميد
ر�شي ��د م�صلح .فذهب ��وا �إليه و�أ�ص ��در �أمر ت�أجيل
االنتخاب ��ات .وظ ��ن الوزي ��ر �أنن ��ي طلب ��ت ذل ��ك.
رف�ضت ظن ��ه وجابهته مبا و�صف فيم ��ا بعد ب�أنه
من عنفوان ال�شباب .وترك ��ت الوزارة عائد ًا �إىل
كلية الآداب كما كنت بها من قبل.
وج ��دت معظ ��م العامل�ي�ن يف حق ��ل ال�صحاف ��ة،
يوم ��ذاك ،غ�ي�ر م�ؤهل�ي�ن ،فاقرتح ��ت عل ��ى عميد
كلي ��ة الآداب الأ�ست ��اذ ناجي مع ��روف ،فتح دورة
لل�صحفي�ي�ن ،ففع ��ل – رحم ��ه الل ��ه – م�ستعين� � ًا
ب�أ�ست ��اذ من ق�سم ال�صحاف ��ة بكلية الآداب ،جامعة
القاه ��رة .كان ��ت تل ��ك ال ��دورة بداي ��ة فت ��ح ق�سم
ال�صحاف ��ة �سن ��ة 1964م ،وتولي ��ت رئا�سته بدء ًا
من ��ذ �سنة 1966م حت ��ى ع ��ام 1970م .ويف تلك
الفرتة �أ�صدر الق�س ��م جريدة بعنوان (ال�صحافة)

لتدري ��ب الطلبة .وح�ي�ن كنت عميد كلي ��ة الآداب
يف الثمانيني ��ات ا�شرتيت مطبع ��ة �صغرية لطبع
اجلريدة وبع�ض �ش�ؤون الق�سم.
مل �أ ْن� � َ�س ق�س ��م ال�صحاف ��ة و�أن ��ا وزي ��ر الثقاف ��ة
والإر�ش ��اد �سن ��ة 1967م� ،إذ �سعي ��ت لإيجاد عمل
خلريجي الق�سم ،يف الوقت الذي كان امل�س�ؤولون
يترب�أون من موظفيهم ،وكان الأ�ساتذة يتنكرون
لطالبهم
هذه حقيقة م�ؤ�سية.
*�أ�ستاذن ��ا الدكت ��ور� ،أ�ؤكده ��ا لأين عانيت منها،
وي�شه ��د طلاّ بك ��م يف ق�س ��م ال�صحافة بذل ��ك ،وقد
حدثني العديد منهم حين ��ذاك �أنكم كنتم ت�ؤكدون
لهم �أن ال �إعالم بال حرية
–  -كن ��ت – وال �أزال – �أ�ؤمن باحلرية ،و�أرى
�أن الإع�ل�ام العراق ��ي قبل ع ��ام  1968كان يتمتع
ب�أفق وا�س ��ع من احلرية ،ولكن ،بع ��د ذلك �أ�صبح
يف خدم ��ة ال�سلطة وحده ��ا .و�أما اليوم فقد �صار
�أغلب ��ه يف خدمة التكتالت واجلماع ��ات املتنفذة،
وللأ�سف ،ف�أغلب م ��ا ين�شر ي�ؤدي �إىل زرع الفتنة
واخل�صومة بني �أبناء الوطن.
*�إميانك ��م باحلري ��ة مم ��ا ال �أج ��ادل في ��ه ،وحني
و�ص ��ل بع� ��ض طلاّ بك ��م �إىل مرحل ��ة الت�أليف ،فقد
كانوا يكتبون ،يف �إهداء كتبهم لكم،على اختالف
انتماءاته ��م الفكرية�( :إىل ال ��ذي علمنا احلرية).
ومنهم زميلي يف جامعة وهران املرحوم الدكتور
عبد اللطيف الراوي.
ذل ��ك لأين مل ي�ؤث ��ر �أح ��د يف �سلوك ��ي العلم ��ي
والإداري ،وكن ��ت �أت�ص ��رف مب ��ا يري ��ده الل ��ه،
�سبحان ��ه ،وم ��ا ير�سمه القانون ومنفع ��ة النا�س.
الإع�ل�ام اليوم ،كما قل ��ت ،م�سيّ�س ،ولكن ال يخلو
من اجتاهات ر�شي ��دة تنفع النا�س .والأمل عظيم
يف جيل يعي م�صري �أمته ،فيعود �إىل نف�سه وقيم
�أمت ��ه ،وينزع عنه ثوب التبعية وال�ضالل ،ولي�س
ذلك ببعيد� ،إن �شاء الله تعاىل.
*وهذا يعني �أن لكم ر�ؤية ملا يجب �أن يكون عليه

الإع�ل�ام املُرجتى وامل�ؤمل؟ فهل ترون له دور ًا يف
تطوي ��ر الأو�ضاع العربية احلالي ��ة يف ا�ستتباب
الأمن وال�سالم والوحدة الوطنية؟ وكيف ميكنه
�أن يحقق ذلك؟
–  -كل الأمم مت ��ر مبرحل ��ة ت�ش ��رذم .و�إذا كان
العرب اليوم يف مهب الري ��ح ،تتنازعهم الأهواء
وت�سربله ��م ال�ض�ل�االت ،ف�إنهم �سيع ��ون واقعهم،
ويع ��ودون �إىل م ��ا كان ��وا علي ��ه ،وه ��م يبن ��ون
ح�ض ��ارة �سامق ��ة ،ويقيم ��ون �صرح� � ًا تزدهر فيه
احلياة ،وت�سود املحبة.
* ف�أنت ��م� ،إذن ،ت�ؤمن ��ون بالر�سال ��ة البنائي ��ة
للإع�ل�ام ،باالرتكاز عل ��ى القيم البنائي ��ة انطالق ًا
نح ��و امل�ستقبل ،ف�أود الآن لو ننتقل �إىل مو�ضوع
عالق ��ة ال�ت�راث بالع�ص ��ر احلدي ��ث ،فق ��د ورد يف
كتابكم (درا�سات بالغيّة ونقديّة) تقريركم �أن ثمة
ق�ضية جديرة ب�أكرب االهتمام وهي �إحياء الرتاث
العرب ��ي ،ومن ��ه عل ��م البالغة ،وربط ��ه باحلا�ضر
ليط ��وّ ر اخلط ��اب الثق ��ايف .ويع ��ود تاري ��خ هذا
التقرير �إىل �سنة 1399هـ1978 /م .فهل ما زلتم
ت�ؤمنون به ��ذه الر�ؤية يف ظل م ��ا تعانيه الثقافة
العربية اليوم؟

�سبق لهذا احلوار ان ن�شر يف موقع ال�ضفة الثالثة

من زمن التوهج

كل األم��م تمر بمرحلة تش��رذم

– ال �أزال عل ��ى م ��ا قلت ��ه قبل �سن ��وات ،وهو ال
ب� � ّد من تغي�ي�ر و�سائل تدري� ��س البالغ ��ة ال �إلغاء
تدري�سه ��ا بحجة �شيوع الأ�سلوبي ��ة ،والبنيوية،
والتفكيكي ��ة ،ونحوه ��ا مم ��ا ُطرح عل ��ى ال�ساحة
الأدبية والنقدية يف العقود الأخرية ،كما طرحت
الربنا�سية والدادية من قبل يف اجتماعات الدورة
الثالثة والثمانني ملجمع القاهرة املنعقد يف �شهر
ني�س ��ان 2017م� ،شعبان 1438ه� �ـ ،قدّم الدكتور
حممد عبد احلليم �أحد الأ�ساتذة يف �إنكلرتا بحث ًا
ع ��ن تدري�س البالغة العربي ��ة ،بعنوان( :البالغة
يف الدرا�س ��ات العربية يف الغ ��رب – جتربة من
بريطاني ��ة) وفيها �إن �إهمال (علم املعاين) خا�صة
ترت ��ب علي ��ه ق�ص ��ور يف تف�س�ي�ر بالغ ��ة الق ��ر�آن
وف�صل الق ��ول يف اخلرب
الك ��رمي ويف ترجمت ��هّ .
والإن�ش ��اء وال�سياق ،وخروج الكالم عن مقت�ضى
الظاه ��ر ،ور�أى وج ��وب �إدخ ��ال عل ��م البالغ ��ة
يف مق ��ررات الدرا�س ��ات العربي ��ة يف اجلامعات
الغربية ،و�أن يتجه الغربيون �إىل البحث يف علم
البالغ ��ة ،وخ�صو�ص ًا علم املع ��اين .وكذلك يجب
تهذيب جمال البالغة وتو�سيعه يف البحث ،ويف
مق ��ررات علم البالغ ��ة يف املدار� ��س واجلامعات
العربية.
* ولك ��ن هذا ما �سبق �أن �سمعن ��اه منكم وقر�أناه
لكم من ��ذ عهد التلمذة يف كلي ��ة الآداب ،خا�صة ما
جاء يف بع�ض كتبكم التي يعود ت�أريخ �إ�صدارها
�إىل ال�ستينات وال�سبعينات من القرن املن�صرم؟
– �صحي ��ح ،ه ��ذا ما قلته منذ عق ��ود ،وال �سيّما
يف كتاب ��ي (البالغة عند ال�سكاك ��ي) الذي نلت به
درج ��ة املاج�ستري من جامعة القاه ��رة يف �شباط
1961م .وه ��و ما �أقوله الآن :البالغة �أ�سا�س فهم
القر�آن وتف�سريه وترجمته �إىل اللغات الأجتبية.
وم ��ن ينظ ��ر بعلمية دقيق ��ة �إىل البالغ ��ة العربية
يج ��د �أن م ��ا ُط ��رح م ��ن اجتاه ��ات تنطل ��ق منه ��ا
كالأ�سلوبي ��ة ،والبنيوية والتفكيكية� ،إذ هي نظر
يف تركيب لغة الأدب ،ومثلها التداولية ،التي هي
ا�ستعم ��ال اللغة للتعبري عن املقا�صد والأغرا�ض،
�أو كم ��ا ق ��ال القدم ��اء :مطابق ��ة ال ��كالم ملقت�ض ��ى
احلال ،و :لكل مقام مقال .وهنا �أذكر مقالتك التي
ن�شرته ��ا عني يف �إحدى اجلرائ ��د اجلزائرية يف
�أواخ ��ر ال�سبعيني ��ات ،وهو ما تقول ��ه� ،أنت الآن،
وم ��ا �أقوله حتى هذه الأيام ،فالبالغة لي�ست علم ًا
جتازوته الدرا�سات احلديث ��ة ،و�إمنا هي �أ�سا�س
البن ��اء اللغويّ  ،وال �سيّما علم املعاين الذي يُع َنى
بالرتاكي ��ب اللغوية� ،أيّ :
توخ ��ي معاين النحو،
كما قال عبد القاهر اجلرجاين .ومثله علم البيان
ال ��ذي يُظه ��ر جم ��ال الأدب ب�ص ��وره الت�شبيهية،
واال�ستعاري ��ة والكنائية ،والرمزية .وبهذا العلم
تت�ض ��ح ق ��درة الأديب� ،شاع ��ر ًا كان �أم ناثر ًا ،على
التعب�ي�ر اجلميل ،والت�صوي ��ر البديع ،والتجديد
الرفيع.
* وهل ت ��رون �أن القيم الفني ��ة البالغيّة العربية
قادرة على موا�صل ��ة ال�سري يف الظروف احلالية
التي ت ��ذوي يف خ�ضمه ��ا قيم اجلم ��ال الفني يف
الأدب �شعر ًا ونرث ًا؟
 مت ��ر الأمم وال�شع ��وب مبراح ��ل ،و�إذا كان ��تالظ ��روف ال�سيا�سي ��ة يف الوط ��ن العرب ��ي مما ال
يُحم ��د ،ف� ��إن الثقاف ��ة �ستزدهر حني يع ��ي العرب
واقعه ��م ،وي�ستيقظ ��ون م ��ن غف ��وة طال ��ت زمن ًا،
ب�سبب �أنهم تركوا �أمورهم بيد كل َمنْ هَ ّب ود َّب.
ولع ��ل نه�ضتهم يف الق ��رن الع�شري ��ن ُتف�ضي �إىل
نه�ضة مباركة يف القرن احلادي والع�شرين.
* يف درا�ستك ��م عن ال�شاع ��ر معروف الر�صايف،
والذي ي�ستعي ��د النا�س �أ�شعاره التي م ّثلت حقبة
م ��ن ت�أريخ الع ��راق يف القرن الع�شري ��ن ،قلتم �إن
الر�ص ��ايف كان جم ��دد ًا يف الأ�سل ��وب واملع ��اين
والأغرا� ��ض ،ولكن ��ه كان جتدي ��د ًا متزن� � ًا .وكان
ثائر ًا على الق ��دمي ولكنها كانت ثورة هادئة .هذا
بينما ي ��رى دار�س ��ون �آخ ��رون �أن الر�صايف كان
ناق ��د ًا عنيف ًا مقاوم� � ًا لتقليد ال�شع ��ر الغربي و�أنه
رف� ��ض بكل ق ��وة ذلك التقلي ��د ،بنا ًء عل ��ى قناعته

ب�أن ال�شعر ابن بيئت ��ه وي�ستحيل �أن يكون �شعر ًا
�إذا خ ��رج عن القي ��م الفنية لل�شع ��ر العربي .على
ح�ي�ن ن ��رى �أن و�سائل الإع�ل�ام العربي ��ة �صارت
تهتم بذلك التقليد وم ��ا حايثه مع �إهمال �شبه تام
لل�شع ��ر الذي دع ��ا �إلي ��ه الر�صايف .فه ��ل من ر�أي
بهذين املوقفني؟
 ال تناق� ��ض فيما قلته عن معروف الر�صايف يفكتاب ��ي ال�صادر يف القاهرة �سنة 1970م ،من �أنه
ميثل مرحلة �شعرية ج ��دد فيها جتديدًا هادئ ًا يف
الأ�سلوب واملعاين والأغرا�ض ،و�أنه رف�ض تقليد
ال�شع ��ر الغربي بخ�ل�اف الذين دع ��وا �إىل الثورة
يف التجديد وكان جتديدهم تقليد ًا غري حممود.
* يف درا�ستك ��م ع ��ن وح ��دة الق�صي ��دة العربية،
عر�ضتم لر�أي طه ح�س�ي�ن من �أنها وحدة متالئمة
الأج ��زاء ب�إتق ��ان ،و�أن ��ه ع�ّبعرّ ع ��ن ر�أي ��ه هذا يف
كتابه (حديث الأربع ��اء) حيث قال( :وما �سمعت
م ��ن خ�ص ��وم ال�شعر الق ��دمي حديثهم ع ��ن وحدة
الق�صي ��دة عند املحدثني وتفككه ��ا عند القدماء �إال
�ضحك ��ت و�أغرقت يف ال�ضحك) .وللعقاد ر�أي يف

�شعر �أحمد �شوقي .فه ��ل ما زلتم ت�ؤمنون بالنهج
الفن ��ي لل�شع ��ر العربي الرتاثي و�إم ��كان توظيفه
للتعبري عن الواقع املعا�صر؟
 للدكت ��ور طه ح�س�ي�ن ،رحمه الل ��ه� ،أن يقول مايقول .ولكن ال �أظن �أن ال�شعر القدمي مف ّكك ،و�أرى
�أن ما قاله عبا�س حمم ��ود العقاد ،رحمه الله ،يف
�شعر �أحمد �شوق ��ي مل يكن لوجه التجديد ،و�إمنا
لهدف �آخر ،ومن يرجع �إىل نقد ق�صيدته يف رثاء
م�صطفى كامل التي مطلعها:
امل�شرقان عليك ينتحبان
قا�صيهما يف م�أمت والداين
يجد �أن العقاد جت ّن ��ى عليه ،كما جت ّنى �أحد طلبة
الدكتور حممد مندور على �شعر العقاد.
* �أرج ��و الآن �أن ننتق ��ل �إىل املجام ��ع العلمي ��ة
واللغوية العربية .فقد �شاركتم قبل �أيام مب�ؤمتر
تل ��ك املجامع يف القاه ��رة ،و�أنتم ع�ضو عامل فيه
من ��ذ ف�ت�رة طويلة ،ه ��ل لن ��ا �أن نعرف �شيئ� � ًا عما
جرى والنتائج التي انتهى �إليها امل�ؤمتر؟
 تق ��وم املجام ��ع بتنفي ��ذ املهم ��ات املن�صو� ��صعليها يف قوانينها .ولكل جممع و�سائله يف ذلك.
وملجمع القاهرة ،و�أنا ع�ضو عامل فيه ،كما ذكرت
�أن ��ت ،منه ��ج ذو �شق�ي�ن ،الأول :اجتم ��اع اللجان
املخت�ص ��ة لدرا�س ��ة ق�ضاي ��ا اللغ ��ة وامل�صطلحات
العلمية ،والألفاظ احل�ضارية ،ونحوها وتقدميها
�إىل ال ��دورة املجمعي ��ة ال�سنوي ��ة ملناق�شتها .ور ّد
بع�ضها الآخر �أو تعديله.
الثاين :بعد �أن ينتهي جمل�س املجمع من مناق�شة
بع� ��ض الأعم ��ال املقدم ��ة �إلي ��ه ،يب ��د�أ يف ال�ساعة
الثانية ع�شرة ،تقدمي البحوث ومناق�شتها .وكان
مو�ضوع هذه الدورة ل�سن ��ة 2017م – 1438هـ
(اللغ ��ة العربية يف التعليم وم�س�ؤولية الأمة) .مل
�أقدّم بحث� � ًا يف هذه ال ��دورة ،لأن عهدي بالتعليم
انقط ��ع نوع ًا م ��ا بعد �إخراجي م ��ن اجلامعة �سنة
1986م ،وتكليف ��ي مبهم ��ات �إداري ��ة ذر ًا للرم ��اد
يف العي ��ون ،و�إن كن ��ت بعده ��ا مل انقط ��ع ع ��ن
�إلق ��اء املحا�ضرات �أحيان� � ًا يف الدرا�س ��ات العليا
�أو الإ�ش ��راف عل ��ى ر�سائ ��ل الطلب ��ة ومناق�شتها.
ا�ستم ��رت االجتماع ��ات �أ�سبوع�ي�ن ،وتلته ��ا
اجتماع ��ات احت ��اد املجام ��ع العربي ��ة يف بنايته
اجلديدة يف �أطراف القاهرة.
* وب�ش� ��أن املجم ��ع العلم ��ي العراق ��ي� ،أرى �أن
الكثريي ��ن يجهل ��ون ت�أريخ ��ه و�إجنازات ��ه الت ��ي
متكن منها برغم ظ ��روف ت�أ�سي�سه وتطوره ،فهل
من فكرة عن ت�أريخه وما �أجنزه؟
 املجم ��ع العلمي العراقي لي� ��س م�ؤ�س�سة دعاية�أو �شرك ��ة م�ساهم ��ة ،و�إمن ��ا ه ��و جمل� ��س بح ��ث
وا�ست�ش ��ارات لغوية وقانوني ��ة وعلمية ،وو�ضع
امل�صطلح ��ات العلمية والألفاظ احل�ضارية .وهو
املرجع الوحي ��د �إليها ،كما ن�صت امل ��ادة التا�سعة
من قان ��ون (احلفاظ على �سالمة اللغ ��ة العربية)
ل�سن ��ة 1977م .وه ��و الناف ��ذ الآن وواج ��ب
التطبي ��ق .لقد �أدى املجمع العلمي العراقي دوره
من ��ذ �إن�شائه �سن ��ة 1947م .وه ��و الآن يقوم مبا
تهيء ل ��ه الظ ��روف .وكل الأمل �أن ُيع ��اد ت�شكيل
ّ
هيئت ��ه العلمي ��ة بعد �صدور قانون ��ه اجلديد �سنة
2015م ،لأن الهيئ ��ة الأخ�ي�رة وه ��ي �أك�ث�ر م ��ن
ثالث�ي�ن ع�ضو ًا عام�ل ً�ا اختف ��ى �أع�ضا�ؤها .وبذلك
تعطل ��ت االجتماع ��ات والقيام مبهم ��ات املجمع.
وال �أع ��رف �أي ��ن ه ��م الآن ،وبقيت وح ��دي �أوجّ ه
دف ��ة �سفينة املجم ��ع ليبق ��ى �صرحه �أمين� � ًا بعيد ًا
ع ��ن املزاي ��دات .والله املوفق ملا في ��ه خري الوطن
احلبيب.
*�سي ��ادة �أ�ستاذن ��ا اجلليل ،لكم �شخ�صي� � ًا �أطيب
التمني ��ات ،وللمجم ��ع العلم ��ي العراق ��ي املزي ��د
م ��ن امل� ��ؤازرة وتي�سري ظروف عمل ��ه ،واالهتمام
مب�شاريع ��ه وم�شروعات ��ه .و�شك ��ر ًا لوقتك ��م
امل�ستقط ��ع لنا له ��ذا احلوار الذي ن�أم ��ل �أن يكون
نافع ًا للعراق ولهموم الثقافة العربية احلديثة.
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من زمن التوهج

أس��تاذي الدكت��ور أحم��د مطلوب

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

في أسئلة الحياة

رحيل األحبة

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

ش�����ك�����ي�����ب ك�����اظ�����م
ت�ستهوين ��ي قراءة كتب املذكرات وال�سيرّ الذاتي ��ة وال�سيما �إذا كانت
�صادق ��ة وقريبة من وقائع احلياة والأ�شياء ،وغري متنفجة �إن مل �أقل
كـــــاذب ��ة مــــــثل مدعي ��ات رامبو� ،أو ادع ��اءات �إندريه مالرو (-1901
 )1976يف كتاب ��ه (ال�ل�ا مذك ��رات) ففي كت ��ب املذكرات جت ��ارب ثرة
وخال�ص ��ة �أف ��كار ومناه ��ج حياة ،يفي ��د الإن�سان منه ��ا� ،أو يرى مدى
القرب حياتي� � ًا وت�صرف ًا و�سلوك ًا بينه وبني كاتبه ��ا ،لذا ما �أن توافى
�إ ّ
يل كت ��اب (�س� ��ؤال وج ��واب� .صور ذاتي ��ة) مل�ؤلفه �أ�ست ��اذي الدكتور
�أحم ��د مطلوب الباحث اجلامع ��ي ورئي�س املجم ��ع العلمي العراقي،
حت ��ى بد�أت بقراءته ،والذي ق�سمه عل ��ى خم�سة ع�شر حمور ًا� ،ضمت
ت�سع ��ة و�ستني �س� ��ؤا ًال ،وجهت �إلي ��ه يف �سنوات الت�سع�ي�ن من القرن
الع�شري ��ن ،وه ��ذه املحاور �أو بع�ضه ��ا :الأ�سرة ،الطفول ��ة ،الدرا�سة،
امل�ؤلف ��ات ،الرح�ل�ات ،ال�سيا�سة ،املكتب ��ة ،وغريها ،ولق ��د عجبت من
دقت ��ه يف �إي ��راد املعلومات ،م�ؤرخ ��ة بالت�أريخني الهج ��ري وامليالدي
مم ��ا يدل عل ��ى �أنه ي ��دون كل �ش�أن من �ش� ��ؤون حياته ،ف� ��إذ ي�س�أل عن
املو�ضوع ��ات التي ن�شره ��ا يف ال�صحف واملجالت ،وا�س ��م املجلة �أو
ال�صحيفة ،ومكان ال�صدور ،وزمن الن�شر ،فيبد�أ ب�أول مقال ن�شره يف
جريدة (النه�ضة) ال�صادرة ببغداد ،وعنوانه (الر�صايف يف ق�صيدته
بداعة ال خالعة) بتاريخ الثالثاء � 7آذار 1953م� ،أول رجب 1372هــ
وي�ستمر يف التعداد �صعود ًا ،وكذلك الأمر يف امل�ؤمترات التي �شارك
فيها والوظائف التي تقلدها �أو الأ�شخا�ص الذين التقاهم ،واجلوائز
والتكرمي الذي ح�صل عليه.
و�إذ �أرى الكث�ي�ر م ��ن الذي ��ن يحا�ض ��رون ،ويتحدث ��ون يف الندوات،
املن�صة من غري تهيئة �أو حت ��ى ر�ؤو�س �أقالم تعينهم،
ي�صع ��دون �إىل ّ
ي ��رون يف ه ��ذا تدفق ًا وخطابة ،وق ��د يعيون كث ً
ريا ع ��ن الإتيان ببيت
�شع ��ر� ،أو �آي ��ة قر�آنية كرمية ،عل ��ى الوجه ال�صحي ��ح ،يف حني �أنا ما
كلف ��ت بحدي ��ث� ،إال و�أم�ضي ��ت �سحاب ��ة نه ��ار �أق ��ر�أ و�أدوّ ن احرتام� � ًا
لل�سام ��ع ،واحرتام� � ًا لذاتي ،وبع�ض ه�ؤالء الذي ��ن يلقون يف كل نادٍ،
يعدون ��ه عي ��ا ،ولقد �سع ��دت و�أن ��ا �أق ��ر�أ ر�أي الدكتور �أحم ��د مطلوب
يف ذم االرجت ��ال وه ��و لكرثة ما حا�ض ��ر وحتدث و�ألق ��ى من بحوث
وكلم ��ات �أ�صبح الكالم لديه م�ألوف ًا واملوق ��ف ثابت ًا ،فال ي�ضطرب وال
يتلعث ��م وال ي�ستعني مبا ي�ستعني به ُ
بع�ض املتحدثني من مط ال�صوت
ً
�أو توق ��ف لال�ست ��ذكار �أو حركة للتخل�ص من �إح ��راج قائال"وال القي
كلمة �شفوية �إال قلي ًال ،و�إمنا �أكتبها و�أعيد النظر فيها و�أ�ضبط الوقت
الذي ت�ستغرق ��ه (… ).فال �أطيل في�سكتني رئي� ��س اجلل�سة وال �أبرت
املو�ض ��وع فال يفهم امل�ستمعون الفك ��رة ،لأنني �أتهي�أ للحديث والكالم
قبل موعد الندوة �أو امل�ؤمتر (…) والحرتام امل�ستمعني الذي ينبغي
�أن يحرتمهم املحا�ضر �أو املتحدث يف لغة مو�ضوعه و�أ�سلوب فكرته،
ال ككث�ي�ر ممن يقلب �صفحات بحثه فيقر�أ �سط ��ر ًا من هنا و�سطر ًا من
هناك من غري ربط فت�ضيع الفك ��رة وتنتفي الفائدة والت�أثري ،تراجع
�ص.198-197

ي�أنف من ال�سعي وراء املكاف�آت

العدد ()4251

السنة السادسة

عشرة  -الخميس
( )9آب 2018

6

و�إذ يحر� ��ص الكث�ي�ر من الأدباء والكت ��اب على ت�س ّلم مكاف� ��أة الن�شر،
يع ��دون ه ��ذا حق� � ًا طبيعي� � ًا ع ��ن اجله ��د املب ��ذول ،واحرتام� � ًا لل ��ذات
املبدع ��ة و�أن ��ا منهم ،ف� ��إن الأ�ستاذ الدكت ��ور �أحمد مطل ��وب ينقل ر�أي ًا
جدي ��ر ًا بالوقوف عنده ،لل�شاعر امل�صري حمم ��ود ح�سن �إ�سماعيل �إذ
يقول":ولع ��ل جملة (الأقالم) التي �أ�سهم ��ت يف ت�أ�سي�سها عام 1964
كانت �سباقة �إىل منح املكاف�آت ،ولكنها كانت قليلة ال تتجاوز الدنانري
الع�ش ��رة ،وكان ال�شاع ��ر امل�ص ��ري حمم ��ود ح�س ��ن �إ�سماعي ��ل ال ��ذي
ت ��ويف ع ��ام  1977يف الكويت قد ن�ش ��ر ق�صيدة يف املجل ��ة و�أر�سلت
�إلي ��ه ع�ش ��رة دنان�ي�ر ف�أعاده ��ا مثلم ��ا �أع ��اد اجلنيهات اخلم�س ��ة التي
كوف ��ئ به ��ا عن ق�صيدته (بغ ��داد) التي غنتها املرحوم ��ة �أم كلثوم يف
/14مت ��وز1958/م ،وكان ق ��د حدثني -رحمه الل ��ه -بذلك يف مقهى
عب ��د الل ��ه بالقاه ��رة يف  /22ني�س ��ان1970/م لأنه كوفئ كم ��ا يكاف�أ
اخلدم"تراجع �ص .198
ويت ��واءم �أ�ست ��اذي �أحم ��د مطل ��وب م ��ع ر�أي ال�شاع ��ر �إ�سماعيل فهو

و�إمن ��ا �أعني الفر�ص ��ة امل�ؤاتية والرغبة اجلاحم ��ة ،والفكرة التي تلح
وت ��دق ف�إذا حان ��ت الفر�صة وتهي�أت الأ�سباب جل�س ��ت للكتابة ،ورمبا
�أنهي املو�ض ��وع �أو الف�صل يف جل�سة واحدة متتد �ساعات و�ساعات،
�أو رمب ��ا �أكت ��ب �صفح ��ات قليل ��ة ث ��م يتوقف قلم ��ي (…) لأع ��ود �إىل
الكتاب ��ة عند �أول رغبة قوية ،و�أنا ممن يعي ��دون النظر فيما يكتبون
قب ��ل الن�ش ��ر ،وقد �أت ��رك املقال ��ة �أيام ًا ثم �أع ��ود �إليه ��ا (… ).لأ�ضمن
�سالمة العبارة (…) و�أنا ممن يعنون بالأ�سلوب وجماله �إىل جانب
�صحة الفكرة ودقتها و�سالمتها .تراجع �ص.235

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

الالهوت مارك�سيا؟!

لي� ��س مم ��ن يراجعون �شبابي ��ك املحا�سبني من �أج ��ل دراهم معدودة،
لأن اجلرائ ��د ال تر�س ��ل املكاف�آت ب�صكوك �إىل الكات ��ب ،لذا فهو يف�ضل
العافي ��ة وراحة الب ��ال على االنتقال م ��ن جريدة �إىل �أخ ��رى ك�ساعي
الربي ��د �أو جاب ��ي ال�ضرائب يف العه ��د العثماين .و�أرج ��و ان ي�سمح
يل �أ�ستاذي �أن �أق ��ف عند هذه الفقرة مو�ضح ًا ،فالق�صيدة التي غنتها
�أم كلث ��وم حتية للرابع ع�شر من مت ��وز  ،1958هي ق�صيدة (بغداد يا
بل ��د الر�شيد) لل�شاعر امل�صري علي اجل ��ارم ( )1949-1882ولي�ست
ق�صيدة بغداد ملحمود ح�س ��ن �إ�سماعيل ،التي �ألقاها يف اليوم الثاين
م ��ن مهرجان ال�شعر ال�ساد�س املنعقد يف بغداد على قاعة امللك في�صل
الث ��اين (ال�شع ��ب) فيما بع ��د ،يوم االثن�ي�ن  /22من �شب ��اط /فرباير
 ،1965وهو اليوم الثاين من مهرجان ال�شعر ال�ساد�س.

كيف ي�ؤلف ويبحث؟

و�إذ نتاب ��ع ما كت ��ب �أ�ستاذي احمد مطلوب �أو نقر�أ �سرد ًا ملا �شارك فيه
من م�ؤمترات وندوات و�إلقاء �أحاديث من الإذاعة �أو الإذاعة املرئية،
ف�أن ��ك لتعج ��ب �أو باحل ��ري لت�سعد ،ولع ��ل وراء ذلك احلي ��اة املنظمة
املن�ضبطة ،فال �سرف وال �إ�سراف وذاكرة وقادة حباه الله بها ،فهو �إذ
يزم ��ع كتابة ف�إمنا يتهي�أ لها ،وله طريق ��ة مثلى يف التحبري والكتابة،
ف�إذ يد�أب بع�ض الباحثني عل ��ى ا�ستخدام اجلذاذات �أو البطاقات كما
ي�سميه ��ا �أ�ستاذنا ،فيك ��ون اجلهد م�ضاعف ًا كتابة البطاق ��ة �أو الإ�شارة
للم�ص ��در �أو املرج ��ع ،ثم التدوي ��ن ،لكن �أ�ستاذي الدكت ��ور يذهب �إىل
املو�ض ��وع مبا�ش ��رة بع ��د تهيئة مراج ��ع البحث وم�ص ��ادره ،كما �إين
لأعجب من مزاعم بع�ض الكتاب� ،إنه يجل�س يومي ًا �إىل طاولة الكتابة
عن ��د ال�ساع ��ة كذا ويغادرها عن ��د ال�ساعة ك ��ذا ،و�أرى �أن هذه املزاعم
الكاذبة ،حماولة لإ�ضفاء �صف ��ات لي�ست فيه و�إيهام القارئ وخداعه،
فالكتابة مزاج وتهي�ؤ ورغبة ،وقد ال تواتي الكاتب هذه الرغبة �أيام ًا،
وقد ت�أتيه الأفكار وهو يف ال�سيارة العامة� .أو حني ي�سري يف الطريق،
وكث�ي�ر ًا ما �ضاعت �أفكار لهذا ال�سبب ،الأ�ستاذ الدكتور �أحمد مطلوب
ال�ص ��ادق مع نف�سه وق ّرائ ��ه ي�ؤكد�":أنا من الذين يج ��دون يف الكتابة
والت�ألي ��ف متع ��ة وي�س ��ر ًا (…) ال �أجد عن ��ا ًء عند الكتاب ��ة يف �إيجاد
ن� ��ص ا�ست�شهد ب ��ه (…) وال ا�ستعم ��ل البطاق ��ات يف الت�أليف (…)
و�إمنا ا�ستعملها للإ�شارة �إىل الن�ص �أو العبارة التي �أريد اال�ست�شهاد
به ��ا ،ويف هذا ادخ ��ار للوق ��ت لأين ال �أنقل الن�ص مرت�ي�ن ،مرة �أثناء
اجلمع ومرة �أثناء الكتابة ،و�إمنا �أنقله مبا�شرة عند الكتابة والكتابة
والت�ألي ��ف عندي مثل الإبداع ولذلك ال ا�ستطي ��ع الكتابة يف كل وقت

لق ��د زار �أ�ستاذي الدكت ��ور �أحمد مطل ��وب �أ�صقاع ًا عدي ��دة من الدنيا
بحك ��م املن�ص ��ب الإداري �أو العلم ��ي ،ي ��زور �أملاني ��ا ال�شرقي ��ة يف
اخلام� ��س والع�شري ��ن م ��ن ماي� ��س  1971/ومكتب ��ة كارل مارك� ��س
يف مدين ��ة اليب ��زك ،ويلتق ��ي برئي� ��س ق�س ��م الدرا�س ��ات ال�شرقية يف
اجلامع ��ة الدكتور رو�شيل ،وم ��ن ظريف ما ح ��دث �أن الدكتور �أحمد
ي�س� ��أل رو�شيل عن ق�سم الالهوت يف اجلامعة ،فجاء جواب رو�شيل،
م�ضحك ًا ومفجع� � ًا نحن ندر�س الالهوت بالطريق ��ة املارك�سية! وهذا
الأم ��ر يذك ��رين بكت ��اب للباح ��ث اللبن ��اين املارك�سي حمم ��د عيتاين
(ت ��ويف  /21من �آذار ،)1988 /الذي قر�أت كتابه بداية عقد ال�سبعني
من القرن الع�شرين وعنوانه (القر�آن يف �ضوء الفكر املادي اجلديل)
قر�أته وكتبت عنه حديث ًا نقدي ًا �أزمعت ن�شره يف جملة (الثقافة) التي
كان ي�صدره ��ا� ،أ�ست ��اذي الدكت ��ور �صالح خال� ��ص (-)1986-1925
رحم ��ه الله -لكن الدكتور �صالح ًا اعتذر ب� ��أدب عال عن ن�شره ،قائ ًال،
منهج البحث من�سوف �أ�ص ًال ،فكيف يدر�س املثايل الالهوتي والغيبي
مادي ًا؟ والأم ��ر ينطبق على الدكتور رو�شيل وما �أراه �إال خائف ًا وج ًال
يرتقب تقرير الأخ الأكرب فقال الذي قاله لأ�ستاذي �أحمد مطلوب!.

�صروف الدهر وتقلب احلياة.

لق ��د كان ال�شاب �أحم ��د مطلوب نا�شط ًا �سيا�سي ًا ،ل ��ذا ال غرو �أن يكون
�إىل جان ��ب م�ص ��ر �أثن ��اء العدوان الثالث ��ي عليها ع ��ام  ،1956ب�سبب
تداعي ��ات ت�أمي ��م قناة ال�سوي�س يف  /26من مت ��وز ،1956 /بخطاب
�ألق ��اه الرئي�س جمال عب ��د النا�صر يف الإ�سكندري ��ة احتفا ًء بالذكرى
الرابع ��ة لثورة ال�ضباط يف مت ��وز ،1952 /فتق ��رر الأجهزة الأمنية
اعتقال ��ه ،وكان االعتق ��ال ينف ��ذ ب�ص ��دور مذك ��رة اعتق ��ال وح�ض ��ور
خمت ��ار املحل ��ة ،ال ��ذي الغي ه ��ذا الطق� ��س القان ��وين احل�ضاري يف
اجلمهوري ��ات و�أ�صبح ��ت البيوت تقتح ��م وتك�سر �أبوابه ��ا ويت�سور
املقتحم ��ون �أ�سيجتها ،فتق ��رع الباب يف تلك الليل ��ة ال�شاتية الباردة،
لإلق ��اء القب�ض على ال�شاب �أحمد مطل ��وب ،وخمتار حملة الرحمانية
ب�صحب ��ة رج ��ل الأم ��ن م ��ن �آل اخلليلي وه ��ي �أ�سرة كرخي ��ة معروفة
لن ��ا منها �أ�صدقاء وزم�ل�اء يف الدرا�س ��ة والوظيفة� ،أخ�ل�اق �أ�ستاذي
�أحم ��د مطل ��وب ال�سامية ،تدفع ��ه �أن ال يذك ��ر ا�سم �ضاب ��ط الأمن هذا
ال ��ذي ت�ش ��اء امل�صادفات ،وقد تغ�ّيترّ ت الدنيا و�أ�صب ��ح الدكتور �أحمد
وزير ًا للثقاف ��ة والإر�شاد ،يكون يف ا�ستقبال ومبعية رئي�س الوزراء
طاه ��ر يحيى ووزراء �آخري ��ن ،لي�ستقبلوا زكريا حمي ��ي الدين نائب
رئي� ��س اجلمهورية العربية املتحدة ،واحلال مت�أزمة وتنذر باخلطر،
خط ��ر ن�شوب احلرب بني العرب والكي ��ان ال�صهيوين ،وال �سيما بعد
طل ��ب الرئي�س نا�صر من القوات الدولي ��ة املرابطة يف جزيرة �سيناء
ومنذ الع ��دوان الثالثي  ،1956طلب منها االن�سحاب يف �شهر ماي�س
 ،1967/ت�ش ��اء امل�صادف ��ات �أن يك ��ون رج ��ل الأم ��ن هذا م ��ن ح ّرا�س
املط ��ار ،الذي ي ��زوَّ ر ،ويحاول االحتجاب كي ال ي ��راه ال�سيد الوزير،
ف�إن ��ه – كي يزيل اخلوف الذي ظل ي�س ��اوره -يذهب �إىل رجل الأمن
ه ��ذا وي�سل ��م عليه قائ ًال له :عف ��ا الله عما �سلف ،وي ��وم يتوفى الرجل
�سنة  1978ف�إنه يرثيه برباعية جاء فيها
قد �أتاين فجر ًا وقيّد روح ًا
عذبتها الأيام نكر ًا وجوارا
يا �سقى الله قربه كل فجر
و�سقته اجلنان ما ًء طهور ًا

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

زين أحمد البرزنجي النقشبندي
فجع ��ت الأو�س ��اط العلمي ��ة ،واللغوي ��ة ،والأدبية
العراقي ��ة والعربي ��ة ،برحي ��ل �أ�ستاذن ��ا العالم ��ة
الدكتور�أحمـ ��د مطلوب ،فقد نقل ��ت و�سائل الإعالم
بتاري ��خ  21مت ��وز  2018خ�ب�ر وف ��ات العالم ��ة
الدكت ��ور �أحم ��د مطل ��وب �أ�ست ��اذ اللغ ��ة العربي ��ة
(البالغة ،والنق ��د) املعروف رئي�س املجمع العلمي
العراق ��ي والذي ُيعــد �أعلى هيئة علمية يف العراق
والوزي ��ر ال�ساب ��ق (وزيرالثقاف ��ة والإر�شــــ ��اد
يف اجلمهوري ��ة العراقي ��ة ع ��ام  ،)1967وع�ض ��و
جمام ��ع اللغ ��ة يف ال ��دول العربي ��ة و�أح ��د كب ��ار
�سدن ��ة لغ ��ة الق ��ر�آن وعلومه ��ا وبالغته ��ا و�آدابها،
�صاحب امل�ؤلفات امل�شهورة والبحوث والدرا�سات
واملقاالت املعروف.
عم ��ل يف كلي ��ة الآداب – جامع ��ة بغ ��داد من ��ذ عام
 ،1958معي ��د ًا ،فمدر�س� � ًا ،ف�أ�ست ��اذ ًا م�ساع ��د ًا ،ث ��م
�أ�ست ��اذ َايف جامع ��ة بغ ��داد� ،أ�ش ��رف خالله ��ا عل ��ى
ع�ش ��رات الأطاريح اجلامعية ،ث ��م التحق بجامعة
الكوي ��ت �أ�ست ��اذ ًا منتدب� � ًا 1978 - 1971م ،وعمل
�أ�ست ��اذ ًا زائ ��ر ًا يف معه ��د البح ��وث والدرا�س ��ات
العربي ��ة يف القاه ��رة ،وجامع ��ة مارت ��ن لوث ��ريف
�أملانية الدميقراطية ،وجامعة وهران يف اجلزائر.
كما عملرئي�س ًا لق�س ��م (ال�صحافة) الإعالم – كلية
الآداب ،جامعة بغداد منذ �سنة 1969-1966م ،ثم
عمي ��د ًا لها 1986 -1984م،كما �شغل عدة وظائف
ثقافي ��ة منه ��ا مدي ��ر ع ��ام لل�صحاف ��ة والإر�شاد يف
وزارة الثقافة والإر�شاد عام 1964م ،ثم مدير عام
للثقاف ��ة يف الوزارة نف�سها ،وق ��د كان من العاملني
عل ��ى �سالمة اللغ ��ة العربي ��ة والداع�ي�ن للمحافظة
عليه ��ا ،مدافع ًا ع ��ن حرمتها من ��ذ �أن �أ�صب ��ح امين ًا
عام� � ًا للهيئ ��ة العلي ��ا للعناي ��ة باللغ ��ة العربي ��ة يف
الع ��راق م ��ن ع ��ام  1986وحت ��ى ع ��ام ،2003 نال
جائ ��زة امللك في�صل العاملي ��ة يف فرع اللغة العربية
ون ��وط االمتياز من الطبقة الأوىل �سنة  1990من
جمهورية م�صر العربية ،وك ّرم اكرث من مرة داخل
الع ��راق ويف عدد م ��ن الدول العربي ��ة والأجنبية،
وه ��و �أحد م�ؤ�س�س ��ي جملة الأقالم الت ��ي ت�صدرها
وزارة الثقاف ��ة العراقية ،ور�أ�س مدة جملة الكتاب
التي �أ�صدرتها جمعية امل�ؤلفني والك ّتاب العراقيني
وعدد من املجالت الأدبية والأكادميية الأخرى.

ح�ص ��ل عل ��ى الكث�ي�ر م ��ن اجلوائ ��ز العلمي ��ة
والتقديرية ،والقى عدد ًا كب ً
ريا من املحا�ضرات يف
اجلامعات العراقية والعربية والأجنبية ،و�شارك
يف اكرث من مئة م�ؤمتر وحلقة نقا�شية يف العراق
وخارج ��ه ،وكان – رحم ��ه الل ��ه – غزيرالعط ��اء
فقد �ص ��در له �أكرث من ( )36كتاب� � ًا م�ؤلف ًا يف فنون
البالغة ،والنق ��د ،والأدب ،واملعاج ��م ،والتعريب،
و ( )15كتاب� � ًا حمقق ًا من كتب ال�ت�راث يف ال�شعر،
وبالغة القر�آن الكرمي،ون�شر �أكثــرمن (مئة) بحث
علم ��ي يف عل ��م البالغة ،والنق ��د الأدب ��ي ،واللغة،
وعلوم القر�آن الكرمي ،وقد ال يتفاج�أ البع�ض كث ً
ريا
�إذا علم �أنه قبل ف�ت�رة ق�صرية ال تتجاوز ال�شهرين
�أو �أق ��ل من وفاته ،رحلت زوجت ��ه و�شريكة رحلته
يف حياته العائلي ��ة والعلمية الأ�ست ��اذة الدكتورة
العامل ��ة والأديب ��ة والأكادميي ��ة املعروف ��ة خديجة
عبدالرزاق احلديثي� ،إح ��دى �أ�شهر فار�سات اللغة
والأدب يف الع ��راق والوطن العربي ،ورمبا يكون
هذا الرحيل ال�سري ��ع لأ�ستاذنا مطلوب ،هو �أنه مل
يتحم ��ل فراق رفيقة دربه ،فعجّ ��ل اللحاق ب�شريكة
رحلت ��ه الت ��ي ا�ستم ��رت �أك�ث�ر م ��ن ثالث�ي�ن عام� � ًا،
ف ��كان رحيل الأحب ��ة ،فخالل �شهري ��ن ،فقد العراق
وجمامع اللغة العربي ��ة يف �أرجاء املعمورة �إثنني
من كبار علمائه البارزين.
عرف ��تُ الدكتور �أحم ��د مطلوب �أول م ��رة عن قرب
يف منت�ص ��ف ت�سعينات الق ��رن املا�ضي ،حيث كان
ي�شغ ��ل من�صب �أمني عام للمجم ��ع العلمي العراقي
�أي ��ام رئا�س ��ة الدكتور�صال ��ح احم ��د العل ��ي ،حيث
كن ��ت قد قدمت طلب� � ًا للمجمع (ق�س ��م املخطوطات)
لتحقي ��ق �أحد م�ؤلف ��ات امل�ؤرخ العراق ��ي املعروف
عبا� ��س الع ��زاوي املخطوط ��ة واملعنون ��ة (تاريخ
املطبوع ��ات عندن ��ا) و�أذك ��ر يف حينه ��ا �أن ��ه طل ��ب
مقابلت ��ي فالتقي ��ت ب ��ه يف مكتب ��ه ،و�س�ألن ��ي م ��اذا
�أع ��رف من معلومات عن عبا� ��س العزاوي وما هي
معلوماتي عن الطباعة واملطبوعات وت�أريخها يف
الع ��امل والعراق خا�صة ،و�أ�صدر بع ��د ذلك موافقة
املجمع على قيامي بتحقيق هذه املخطوطة.
وتوال ��ت اللقاءت م ��ع �أ�ستاذن ��ا الدكت ��ور مطلوب
خالل ال�سن ��وات الالحقة وبخا�ص ��ة بعد االحتالل
الأمريك ��ي للع ��راق ع ��ام  ،2003حي ��ث تعر�ض ��ت

مقتني ��ات املجم ��ع العلم ��ي لل�سرق ��ة والتدم�ي�ر
وبخا�ص ��ة مكتبت ��ه� ،إذ بيع ��ت بع� ��ض كتبه ��ا
وخمطوطاته ��ا يف ب ��اب املعظم و�س ��وق �شالل يف
منطق ��ة ال�شعب و�س ��وق ال�سراي وب ��اب ال�شرقي،
وقد كنت قد عمل ��ت فرتة يف مكتبة املجمع العلمي
و�ساهم ��ت يف تقدمي بع�ض امل�ساهم ��ات يف �إعادة
مقتني ��ات هذه املكتبة العريق ��ة وتقدمي امل�ساعدات
والتربع ��ات والهبات من خالل بع� ��ض الأ�شخا�ص
وامل�ؤ�س�سات الأكادميية واملراكز البحثية العربية
والعاملي ��ة ،ومن ثم م�شاركت ��ي يف معر�ض الكتاب
الذي �أقامته مكتبة املجمع عام  2010والذي افتتح
من قبل ال�سفري وامللحق الفرن�سي يف بغداد.
ويف ع ��ام  2015كلف ��ت بالنياب ��ة ع ��ن �أ�ست ��اذي
مطل ��وب ،يف حف ��ل املو�س ��م العلمي الث ��اين الذي
�أقام ��ه املجم ��ع الفقه ��ي العراق ��ي لكب ��ار العلم ��اء
والدع ��وة والإفتاء حتت �شعار (بغداد منارة العلم
واحل�ضارة) الن ��دوة العلمية الثالثة والتي �أقيمت
بتاريخ  2015 /5/2واملو�سومة (بغداد ودورها
يف عل ��م التاري ��خ) لت�س ّل ��م تكرمي ل ��ه (درع املجمع
و�شه ��ادة تقديري ��ة) جله ��وده وخدماته وم ��ا قدّمه
من خالل م�سريت ��ه الطويلة من اجنازات وبحوث
وت�أليف ��ه من كتب ،وم ��ا �أ�شرف عليه م ��ن �أطاريح،
والذي �أقيم يف جامع الإم ��ام �أبي حنيفة النعمان،
حي ��ث قمت يف اليوم الثاين بتقدميها له يف مكتبه
يف املجمع العلم ��ي العراقي ،و�أذكر حينها �أنه قال
يل بع ��د �شك ��ره يل جت�شمي م�ش ّقة املج ��يء بعد �أن
نقلت ل ��ه �أ�سف القائمني على املجم ��ع الفقهي لعدم
م�شاركته ��م يف االحتف ��ال و�أنه ��م كان ��وا يتمن ��ون
ح�ض ��وره بينه ��م ،فق ��ال يل بع ��د اعت ��ذاره �إن ��ه ال
يح�ضر هكذا منا�سب ��ات لأ�سباب كثرية منها حالته
ال�صحي ��ة �إ�ضافة اىل ك�ث�رة م�شاغله وامل�س�ؤوليات
املك ّلف بها ،كذلك ك ّرم من نف�س املجمع قبل عام مع
ع ��دد من كبار العلماء يف امللتقى الأول يوم الوفاء
للمدر�س ��ة احلنفي ��ة وال ��ذي �أقي ��م مبنا�سب ��ة مرور
ع�شرة قرون.
�إننا �إذ نع� � ّزي عائلته الكرمية ،وزمالءه ،وحمبّيه،
نبته ��ل �إىل الل ��ه �سبحان ��ه �أن يتغم ��ده برحمته هو
وزوجت ��ه الأ�ست ��اذة خديج ��ة احلديث ��ي ،و�إنا لله
و�إنا �إليه راجعون.

االخراج الفني :خالد خضير
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اعتدال وعطاء
أحمد مطلوب..
محمد إبراهيم محمد

يُعد الدكتور �أحمد مطلوب الذي ر�أ�س املجمع
العلمي العراقي ل�س ��نوات طويلة� ،أحد ّ
ع�شاق
املكتب ��ة العربية ورافد له ��ا وخدمات جلى يف
امليادي ��ن الثقافي ��ة والإعالمية ور�أ� ��س الهيئة
اال�ست�شاري ��ة ملجل ��ة (امل�صب ��اح) الت ��ي ُتعن ��ى
بالدرا�س ��ات والأبح ��اث القر�آني ��ة التي ت�صدر
عن الأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة.
ح�ص ��ل عل ��ى ال�شه ��ادة اجلامعي ��ة الأوىل
(البكالوريو� ��س) م ��ن كلي ��ة الآداب والعل ��وم
ببغ ��داد (ق�سم اللغ ��ة العربية) بدرج ��ة امتياز
خا� ��ص �سن ��ة  1956وكان الأول عل ��ى جمي ��ع
�أق�س ��ام الكلي ��ة ،وكذل ��ك ح�ص ��ل عل ��ى �شه ��ادة
املاج�ستري يف البالغة والنقد بدرجة جيد جد ًا
من جامعة القاهرة �سنة  1961كما ح�صل على
�شه ��ادة الدكتوراه يف البالغ ��ة والنقد مبرتبة
ال�شرف الأوىل من جامعة القاهرة �سنة 1963
و�أل ��ف ( )63كتاب ًا يف البالغ ��ة والنقد والأدب
والثقاف ��ة واملعاج ��م والتعري ��ب وال�ت�راث
وامل�صطلح ��ات ،ول ��ه ع ��دة دواوي�ي�ن �شعرية،
و�أ�صدر( )16كتاب ًا حمقق ًا من كتب الرتاث يف
ال�شعر وبالغة القر�آن والأدب ،ون�شر �أكرث من
( )130بحث� � ًا علمي� � ًا داخل الع ��راق وخارجه،
ون�ش ��ر كث�ي�ر ًا م ��ن الق�صائ ��د ومئ ��ات املقاالت
واملقاب�ل�ات يف ال�صح ��ف واملج�ل�ات العربية
والعراقية منذ �سن ��ة  ،1952و�ألقى الكثري من
الأحاديث يف الإذاعة امل�سموعة يف ال�ستينات
من القرن الع�شرين املا�ضي ،وقدّم عدة ندوات
يف الإذاعة املرئية وح ��اور يف بع�ض ندواتها
�أعالم ًا بارزين ،مثل الدكتورة �سهري القلماوي

والدكت ��ور يو�س ��ف �أدري� ��س والدكت ��ور بديع
�شريف وال�شاعر حافظ جميل.
م ��ن اجلدي ��ر بالإ�ش ��ارة� ،أن الدكت ��ور �أحم ��د
مطل ��وب ،ق ��د �ص ��درت بحق ��ه ث�ل�اث ر�سائ ��ل

جامعي ��ة ماج�ست�ي�ر ،ف ��الأوىل يف جامع ��ة
الأنب ��ار بعن ��وان (�أحم ��د مطل ��وب وجه ��وده
يف حتدي ��د امل�صطلح ��ات البالغ ّي ��ة والنقدية)
لل�سي ��د يا�سر حممود حم ��ادي العبيدي ونالت

�سجل ��ت ر�سالة
درج ��ة (االمتي ��از) .والثاني ��ة ّ
ماج�ست�ي�ر يف كلي ��ة الرتبي ��ة الأ�سا�سي ��ة –
اجلامع ��ة امل�ستن�صري ��ة – بعن ��وان (�أحم ��د
مطل ��وب وجه ��وده البالغ ّي ��ة) للطالبة نربا�س
ج�ل�ال عبا� ��س وح�صل ��ت عل ��ى درج ��ة (جي ��د
و�سجل ��ت ر�سال ��ة ماج�ست�ي�ر كذلك يف
ج ��د ًا)ّ .
كلي ��ة الآداب – جامع ��ة بغداد بعن ��وان (�أحمد
مطلوب وجه ��وده اللغوية) للطالب ��ة وجــدان
ابراهيم جابر ونالـت درجــة (االمتياز).
م ّث ��ل الدكتور �أحمد مطل ��وب العراق يف كثري
م ��ن امل�ؤمت ��رات وه ��ي (الع ��راق يف م�ؤمت ��ر
الت�ضام ��ن الآ�سي ��وي االفريق ��ي يف اك ��را –
غانا) �سن ��ة  ،1965و�شارك يف عدة م�ؤمترات
وندوات عربي ��ة ودولي ��ة يف الأردن و�سوريا
ولبن ��ان والكويت واملغ ��رب واجلزائر وليبيا
والإمارات العربي ��ة املتحدة وكندا والربازيل
والوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة والأرجنتني،
كما �ش ��ارك يف كثري م ��ن امل�ؤمت ��رات الوطنية
والقومي ��ة يف الع ��راق ،وبل ��غ ع ��دد الن ��دوات
وامل�ؤمت ��رات ال ��ذي ح�ضره ��ا و�ش ��ارك فيه ��ا
فــ ��ي الع ��راق وخارجــه اك�ث�ر مــن مئ ��ة نــدوة
وم�ؤمتـ ��ر ،وهو يف نف�س الوق ��ت� ،أ�ستاذ زائر
يف جامعة مارتن لوثر (هالة – �أملانيا )1971
و�أ�ست ��اذ زائ ��ر يف جامعة وهـ ��ران (اجلزائر)
 1980و�أ�ست ��اذ حما�ض ��ر يف معه ��د البح ��وث
والدرا�س ��ات العربي ��ة العلي ��ا بالقاه ��رة �سن ��ة
 1968و  1970ويف ببغ ��داد �سن ��ة 1982
و 1983ـ  1984و�أ�ست ��اذ حما�ض ��ر يف معه ��د
التطوير الإذاعي.

