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د. عبد اإلله الصائغ

وكع�����دة حم����ريف املن�ب����ر ت�أخر قلياًل ال����ورد، كي 
يح�ض����ر االنتب�ه بنهو�ضه وك�ن له كم� اأراد، راأيته 
للم����رة االأوىل طويل الق�مة ف�رع����ً� اأبي�ض الب�ضرة 
ل فيه �ضق����رة وعينني  ذهب����ي ال�ضع����ر كثي����ف خم�ضّ
�ضفراوي����ن تتوقدان رغبة ع�رم����ة، يرتدي بنط�اًل 
رم�دي الل����ون بقمي�ض رم�����دي ي�ض�����كل البنط�ل، 
وفوق����ه ج�كي����ت اأزرق م�ض����ّع في����ه ط����ول ين��ض����ب 
طول ال����ورد.  مل ارحت ل�ضكله فمث����ل هذه االأ�ضك�ل 
الت�ضتهوين����ي، ف�ضاًل عن انه ق�����م مبب�درة �ضّلطت 
االأ�ض����واء علي����ه، وك�ن االأج����در بي اأن����� اأن ارجتل 
الق�ضي����دة، واأن احف����ر يف  الذاكرة موقف����ً� جمياًل 
يل! عمومً� �ض�ألت ابن عمي االأ�ضت�ذ حم�دي ر�ضول 
ال�ضرع، ه����ل تعرف هذا ال�ض�عر؟ فه����ز راأ�ضه وق�ل 
يل، اأي ه����و م����ن اأ�ضرة عل����م واأدب وتلميذ العالمة 
ح�ض����ني عل����ي حمف����وظ! وقف عب����د االأم����ر الورد 
و�ض����ط امل�ضرح ليق����راأ ق�ضي����دة يف فل�ضطني مهداة 
اىل الق�ئد الفل�ضطيني ال�ضهيد فيم� بعد اأبي عم�ر، 
وب����داأ يحدق يف الن������ض كمن ينتظر منه����م �ضيئً�! 
ووجم وقت����ً� ا�ض�فيً� ث����م ركل امل�يكروفون برجله 
ف�أط�����ره بعي����دًا وواجهن����� وه����و ي�ض����رخ ب�ضوت 
رهيب جعلن� نت�ضّمر على مق�عدن�: اإ�ضرب اإ�ضرب 
اإ�ض����رب وك�ن اجلمه����ور امل�ضح����ور ي����رّدد مع عبد 
االأمر الورد، اإ�ضرب اإ�ضرب اإ�ضرب! لو كنت ابن 
حرة مل ت�����أكل الرغي����ف ب�لثديني، اإ�ض����رب اإ�ضرب 
اإ�ضرب! لو كنت عت�اًل بال بيت وال قوت وال �ضوت 
وال حن����ني.. اإ�ضرب اإ�ضرب اإ�ض����رب! لو كنت حقً� 
ي�فت����ى الغ�ضب����ة اب����ن ال�ضي����د احل�ض����ني.. اإ�ضرب 
اإ�ضرب اإ�ضرب! من اأجلن� من اأجله� من اأجل قد�ض 
الل����ه ي� اب����ن النخ����ل والنهري����ن.. اإ�ض����رب اإ�ضرب 
اإ�ض����رب. ك�ن يحف����ظ الق�ضيدة ويتلوه����� ويغّنيه� 
ه� وي�ضدده�! واق�ضم انني ن�ضيت  وميثله� ويرقِّ�ضُ
ح�ض��ضيت����ي ك�ض�عر مع هذا الن�ض����ر ال�ضريع الذي 
حققه عبد االأمر ال����ورد، ف�نتقل من �ض�عر مغمور 

اىل جنم تتحدث عنه املدينة الأي�م طويلة.
 وحني نزل ال����ورد �ض�فحه وع�نقه اجلميع وكنت 
م����ن ب����ني املع�نق����ني وامل�ض�فح����ني! بعده����� علمت 
اإن����ه مدر�����ض ث�نوي����ة واإن����ه يع����رف ن�ض�ط�تي يف 
ت�أ�ضي�ض ندوت����ي ع�ضت�ر، ثم عبقر ففيه ميل ملعرفة 
كل �ض����يء! وك����دت اأن�ض�ه يف زحم����ة احلي�ة! ويف 
�ضب�����ط  1969  �ض�ه����دت عبد االأمر ال����ورد وك�ن 
منهم����كً� ب�لدرا�ض�ت العلي�����، �ض�هدته على ر�ضيف 
ج�ض����ر ال�ضهداء مي�ضي متث�ق����اًل ومل ي�أبه مبالب�ضه 
وقد ط�لت حليته ب�ض����كل مب�لغ فم� كدت ا�ضتبينه! 
لكن����ه �ضّل����م عل����يَّ وب�����درين ب�لق����ول اإن الدرا�ض�ت 
العلي� م�ضيع����ة للعمر والط�ق����ة! الدرا�ض�ت العلي� 
ال ت�ض����د نق�ضً� معرفيً� يف خزي����ن االن�ض�ن وال وال 
ثم عفط ب�ضكل جل����ب انتب�ه امل�ّرة، وغ�درين دون 
وداع! ك�ن مذهواًل ووا�ضح انه ارتطم ب�أ�ضطوانة 
اأك�دميية جعلته يلعن ال�ض�عة التي قبل فيه� �ضمن 
�ضف����وة الدرا�ض�ت العلي�! م�ض�ء ي����وم حّلي جميل 
م����ن 1969 كن����ت يف مقه����ى احل�ج حم����ود هجول 
امل�ضه����ور واملرح����وم حمود هجول وال����د �ضديقّي 
احلبيب����ني جعفر هجول )رحم����ه الله(  )ال�ضيوعي 
ال�ض�بق( وج��ضم هج����ول )البعثي الراحل( وك�ن� 
مع����ي يف املقهى  و�ضمعت م����ن اإذاعة بغداد ا�ضم�ء 
الوف����د العراقي ملوؤمتر االأدب�ء العرب، وك�ن الوفد 
برئ��ض����ة ال�ض�عر الكبر حمم����د مهدي اجلواهري 

وك����م �ضع����رت ب�لفرح ح����ني ذك����رت  املذيع����ة  ا�ضم 
عب����د االإله ال�ض�ئ����غ �ضمن الوف����د العراقي، هن�أين 
ا�ضدق�ئ����ي وطلب����وا ايّل التهيوؤ لل�ضف����ر اىل بغداد 
لاللتح�ق ب�لوفد، فقررت م����ن ب�ب االأدب اأن اأزور 
ال�ض�ع����ر مولود عبد ال�ضت�ر ال����دوري، وك�ن مدير 
الربي����ة الع�م يف ب�بل، اأي انن����ي كمعلم ت�بع اىل 
قب�ضت����ه الفوالذي����ة! وال ادري م����ن �ض����ّوغ يل هذه 
احلم�قة! فذهبت وطلب����ت مق�بلته، فعطلني قرابة 
الث����الث �ض�ع�����ت ومل انتب����ه اىل دالل����ة ذل����ك وقته� 
وح����ني �ضم����ح ال�ضكرت����ر يل ب�لدخ����ول، �ضلّم����ت 
علي����ه وك�ن يجل�����ض اىل ج�نب����ه �ض�ع����ر اآخر ا�ضمه 
ح�ض����ن الع�ين، وي�ضغل مع�����ون املدير الع�م وك�ن 
جواب����ه ف�ت����رًا، وا�ضلمن����ي يدًا ب�����ردة وهو ي�ضيح 
عن����ي بوجه����ه االأحم����ر ذي ال�ضعر االأ�ضه����ب، ك�أنه 
يت����م حديثً� �ض�بقً� مع مع�ون����ه! وحني فتحت فمي 
الأق����ول له انن����ي �ض�ألتحق ب�لوف����د العراقي وجئت 
الإلق�ء التحية علي����ك، فنهرين ح�ضن الع�ين، وق�ل 
يل بلهج����ة االآم����ر: كيف تلقي التحي����ة على مديرك 
الع�����م! ي�معل����م اأنت اأم�����م املدير الع�����م، ا�ضمع لن 
ت�ض�فر اىل بغداد دون موافقة ال�ضيد املدير الع�م! 
ف�أج�ب����ه املدير الع�����م: م�ضتحي����ل اأن يع�ضي معلم 
اأوام����ري واأن� غ����ر موافق على �ضف����ره، ثم �ضرب 
اجلر�ض وق�ل لل�ضكرتر انتهت الزي�رة اأدخل  من 
ج�����ء دوره، فدخل ال�ضكرت����ر ودفعني بيده وق�ل 
الزي�����رة انتهت اأمل تفهم! اأن����� عنيد جدًا! اأيقنت اأن 
الدوري والع�ين وهم� موظف�ن رفيع�ن و�ض�عران  
متو�ضط� املوهبة ومغموران زعال الأنهم� مل يكون� 
�ضم����ن الوف����د العراق����ي، بين����� يكون"خلَك�"معل����م 

ا�ضمه عبد االإله ال�ض�ئغ �ضمن الوفد!! 
والأين عنيد  حقً�  قررت اأن اذهب اىل بغداد والتحق 
ب�لوفد وبخ��ضة اأن ال�ض�عر �ضفيق الكم�يل"رحمه 
الله"خ�ب����رين وا�ضتحثن����ي ب�حل�ض����ور دون اخذ 
اأي����ة اج�زة ر�ضمي����ة، ف�لوفد جم�ز م����ن لدن رئي�ض 
اجلمهورية الراحل اأحمد ح�ضن البكر. ذهبت اىل 
بغداد ونزلت يف بيت �ضديق العمر االأ�ضت�ذ ث�بت 
عب��ض ال�ضوك"رحم����ه الله"ويف ال�ضب�ح كنت يف 
ق�عة اخُلل����د، وي�للمف�ج�أة ال�ض�رة هذا هو ال�ض�عر 
عب����د االأم����ر ال����ورد ببنط�ل����ه الرم�����دي وج�كيته 
الع�����م  م����ن  ي�ضتب����دل مالب�ض����ه  االأزرق وك�أن����ه مل 
امل��ض����ي! ك�ن اأنيقً� وواثقً� وحميم����ً�، فع�نقني ثم 
قدمن����ي الأ�ضت�����ذه و�ضدي����ق عمره العالم����ة الكبر 
الربوف ح�ض����ني علي حمفوظ والغري����ب اأن حبل 
امل����ودة انعق����د بينن� نح����ن الثالثة الكب����ر، ح�ضني 
عل����ي حمفوظ وك�ن وقته� عل����ى م�ض�رف ال�ضبعني 
وال�ض�عر عبد االأم����ر الورد الذي يكربين بثم�ين 
�ضن����وات، حق����ً� ك�ن� جنمني المعني وكن����ت غ�ضيمً� 
اأنظ����ر اإليهم����� وات�ض����رف. واإن ن�ض����ى فل����ن اأن�ضى 
ق�ضي����دة عب����د االأمر ال����ورد التي األق�ه����� يف روع 
االأدب�����ء الع����رب الذين �ضفقوا له طوي����اًل ووقوفً�! 
وال اتذك����ر الق�ضي����دة وك�ن����ت تقليدي����ة )عمودية( 
واملعن����ى الذي اأث�ر اللغ����ط والت�ضفيق يدور حول 
اأن ال�ض�ع����ر يكفر ب�ل�ضرائع كله� )ك����ذا( اإال �ضريعة 
الفدائ����ي الفل�ضطين����ي والبع�����ض مل يفه����م الداللة، 
فظن يف املعنى مروقً� عن الدين، وعبد االأمر ك�ن 
وم�����ت وه����و على دين ق����ومي ويرب����ط كل ت�ضرف 
من����ه ب�لدين! وق����د نه�����ض االأ�ضت�ذ الكب����ر ح�ضني 
علي حمف����وظ وك�ن جنم املوؤمت����ر و�ضرح املع�ين 

الث����واين يف ق����ول ال����ورد: اإين الأكف����ر ب�ل�ضرائ����ع 
كله����� اإال �ضريع����ة ث�ئ����ٍر متم����رد... فق�����ل اإن هن�����ك 
منط����وق الن�ض وهن�ك امل�ضكوت عنه ومعنى قول 
ال�ض�عر عبد االأمر الورد : اإين الأكفر ب�أية �ضريعة 
الجتي����ز وت�ض�ند الفدائيني الفل�ضطينيني! ومب� اأن 
ال�ضرائع ال�ضم�وية كله����� جتيز وت�ض�ند الفدائيني 
فيك����ون التق�بل ال����داليل حممواًل عل����ى اإين اأوؤمن 
بكل ال�ضرائ����ع التي جتيز وت�ض�ند العمل الفدائي! 
عنده� تك����ون ال�ضي�غة من جن�����ض الفكرة و�ضفق 
اجلمهور لفتوح�����ت االأ�ضت�ذ ح�ضني علي حمفوظ 
يف عل����م حتليل الن�����ض، وك�ن علم حتلي����ل الن�ض 

ال�ضيم�نتك عهده� مندغمً� غلطً� بعلم املنطق!
 اأي�����م املوؤمتر كله� مل نتف�����رق و�ضعرت مبيل اأ�ضد 
نحو حمفوظ ال����ذي ك�ن ع�يل التهذيب مع من هم 
اأق����ل منه �ض�أنً� اأو علمً� اأو اأ�ضغر منه �ضنً�!    االأي�م 
ت�ضنّم����ت  ال�ضبعين�����ت  ث����م يف  ب�أعم�رن�����!  ت����رى 
مديرية ال�ضوؤون الثق�في����ة لتلفزيون بغداد، وك�ن 
عدد كبر م����ن االأدب�ء واملفّكري����ن امل�ضريني يعمل 
يف  التلفزي����ون! واذا ك�ن لدين����� برن�م����ج �ض�ط����ع 
ا�ضمه ال�ضينم� والن��ض فقد كن� ن�ضطر اىل مه�تفة 
االأديب����ة امل�ضري����ة اجلميلة �ض�فين�����ز ك�ظم، وهي 
الت����ي مل تنت�ض����ب ملوؤ�ض�ض����ة االإذاع����ة والتلفزيون، 
اأق����ول ن�ضط����ر الأن االأ�ضت�ذة �ض�فين�����ز مو�ضوعية 
وروح  املو�ض����وع  روح  فه����م  عل����ى  ق����درة  وذات 
امل�ض�ه����د، بحي����ث ت�ض����د اجلمي����ع اىل اإطروح�ته� 

املو�ضوعية.
 وكث����را م� ك�ن يرد على تلف����وين زوجه� الطيب، 
واعن����ي الدكتور عبد االأمر ال����ورد! وك�ن زواجه 
منه����� حدث����ً� مهم����ً�! فق����د تزوجه����� بع����د اأن ك�ضرت 
زوجه االأوىل روح����ه وهي ابنة عمه رمب� وتركته 
الأن����ه بال"خلفة"لقد خب�����أ الوردي جروح����ً� عميقة 
حتت جل����ده وحمله� مع����ه اىل الق����رب ب�ضبب ف�ضل 
زواج����ه االأول! لكن العالقة ب����ني الورد و�ض�فين�ز 
ك�ظم، ك�نت تتدهور ب�ضرع����ة وااأ�ضف�ه رغم كث�فة 
االحرام�����ت بينهم�����! م����رة طلبت من����ي االأ�ضت�ذة 
�ض�فين�����ز ك�ظ����م وه����ي حمرج����ة ج����دًا اأن ا�ضم����ح 
لزوجه����� ب�ملجيء معه����� اىل اال�ضتودي����و، وفهمت 
مرامه����� ف�أنقذته����� م����ن احل����رج ح����ني قلت له����� اإن 
االأ�ضت�ذ عبد االأمر الورد �ضديقي وحبيبي! وحقً� 
ك�ن يج����يء معه� وقد غ�درت����ه االبت�ض�مة ومل يعد 

�ضوته جملجاًل! 

ك�ن يهم�����ض ال����كالم هم�ض����ً� ومل يج����د يف ال����كالم 
مع����ي اأو مع املذيع����ة النجم����ة الراحلة مل����ى �ضعيد 
م����� يغري����ه! ورمب����� اأخذت����ه االغف�ءة وه����و ينتظر 
ال�ضيدة �ض�فين�ز ك�ظم! و�ضدق حد�ضي فقد ك�نت 
�ض�فين�ز خمتنق����ة وك�ن الورد حزينً�! وانف�ضمت 
الع����رى بينهم����� ب�ضم����ت القدي�ض����ني، وي����� لله����ول  
واالأ�ض����ف! لكنن����ي كن����ت اأرى اجلميل عب����د االأمر 
الورد يف كثر م����ن براجمن� التلفزيونية الثق�فية 
نح����و: املجلة الثق�في����ة ودني� امل�ض����رح والربن�مج 
اللغ����وي، وبعد  هذه التجرب����ة تهي�أ يل اأنه ا�ضتع�د 

حيويته وم�ض�ك�ض�ته مرة اأخرى!...
 االأي�����م تع����دو بن� رغمن�..  وا�ضتقي����ل اأو اأطرد من 
عمل����ي يف تلفزي����ون بغداد ب�ضب����ب �ضيق املرحوم 
الع�ضك����ري �ضهيل جنم االأنب�ري، ع�ضو فرع بغداد 
الع�ضك����ري مدي����ر املوؤ�ض�ضة من اعت����دادي بقراري 
وع����دم  ال�ضم�����ح له ب�لتدخ����ل يف عمل����ي! اخرت  
العم����ل اأ�ضت�ذًا يف ج�معة املو�ضل بعد اأن ربطتني 
�ضداق����ة حميمة برئي�ض ج�معته����� الدكتور املوؤرخ 
االأدي����ب ه��ضم املالح  خالل عمل����ي يف التلفزيون! 
واإن ه����ي اإال فرة ي�ضرة حت����ى احتزت الع�ضوية 
يف ادارة املرك����ز الثق�����يف االجتم�ع����ي ال����ذي ك�ن 
ه�جع����ً� بعم�راته وموتيالت����ه و�ض�ح�ته وحدائقه 
وم�ض�بح����ه وم�ض�رحه و�ضينم�ته ف����وق تلة ع�لية 
كمث����ل م�ضطب����ة �ضند�ضي����ة �ض�هق����ة، ك�ن ذل����ك قبل 
اأن ي�ضت����ويل علي����ه ق�ضي �ضدام ح�ض����ني ويطردن� 
من����ه �ضر ط����رده! وقته����� ب�ت مبق����دوري اأن اعطي 
اذن  دون  م����ن  �ضي����ف  اي  اىل  املوتي����ل  مفت�����ح 
م�ضب����ق م����ن رئي�����ض اجل�مع����ة. فكنت ادع����و اأدب�ء 
العراق واالأ�ض�تذة الكب�����ر ليح��ضروا اأو ين�ضدوا 
ب����ني الط����الب والط�لب�����ت! وك�ن اك����ر الوج����وه 
الت����ي يتك����رر ح�ضوره����� ال�ض�ع����ر والربوفي�ضور 
الدكتور عبد االأمر الورد والدكتور م�لك املطلبي 
والدكتور علي جعفر العالق وال�ض�عر الكبر عبد 
الرزاق عبد الواحد"رحمه الله"وال�ض�عر املرموق 
حمي����د �ضعي����د وق����د ا�ضب����ح للدكت����ور عب����د االأمر 
الورد جمهور عري�����ض يف املو�ضل ويف ج�معته� 
حتدي����دًا، فهو كلم� ج�����ء دوره لل����كالم يقراأ خطبة 
دينية طويلة فيحمد الله الذي اليحمد على مكروه 
�ضواه على م� منع وم� منح، وال يكل وال ميل،  لكن 
اجلمهور ك�ن ي�ضتعذب طريقته يف الدع�ء واحلمد 
وك����م من مرة رّدد اجلمهور معه ذات اخلطبة، الأنه 

حفظه� لطول تكراره�! واكت�ضفت �ضيئً� بل ا�ضي�ء 
لدى االأ�ضت�����ذ عبد االأمر الورد  فه����و يكره مع�ضر 
االأك�دميي����ني! وال مي�زجه����م الأن �ضوت����ه املجلجل 
يجع����ل البع�ض متذم����رًا �ضرًا مّرة وجه�����رًا مرات، 
ثم ج�ءت فجيعة العراق يف احتالل دولة الكويت 
ويف 1991 اأ�ض�ب اجل�مع�ت العراقية م� اأ�ض�ب، 
االآ�ض�ل����ة واملعرف����ة العراقيت�ن، فغ�����درت ا�ضراب 
العلم�ء واملبدعني الع����راق بحثً� عن الهواء النقي 
وحف�ظ����ً� عل����ى مو�ضع الراأ�����ض من اجل�ض����د واأمل 
بلقمة عي�����ض غر ملوث! وعلم����ت اأن االأ�ضت�ذ عبد 
االأمر ال����ورد ج�ب االأقط�ر العربي����ة وقد ن�ل منه 

العمر والتعب كثرًا! 
وم����رة علم����ت اأن ه����ذا العراق����ي الكب����ر عم����ل يف 
اليم����ن وك�ن ال�ض�ع����ر والب�ح����ث اليمن����ي الكب����ر 
ال�ضدي����ق  الدكتور عبد العزي����ز املق�لح قلبً� يت�ضع 
ل����كل العلم�ء واملبدع����ني العراقي����ني وال ادري بعد 
�ضق����وط النظ�م 2003 اأين ك�ن هذا الع�مل اللغوي 
الن�در املثي����ل عبد االأمر ال����ورد، واأن�ضتن� فجيعة 
العراق اجلديدة وخيبته احلديثة واجب ال�ضوؤال 
ع����ن كثر م����ن االأ�ض�ت����ذة الكب�ر االأحي�����ء  الدكتور 
خديج����ة احلديث����ي والدكت����ور ط�����رق اخلف�ج����ي 
والدكت����ور اأحمد مطل����وب والدكتور عب����د الواحد 
لوؤلوؤة والدكتور جميل ن�ضيف التكريتي وووو..  
واأخ����رًا.. اإذه����ب اىل بيتك ي�عب����د االأمر الورد - 
ق����ربك - ال����ذي اليطردك اأح����د من����ه والي�ضتحثك 
عل����ى االإيج�ر �ض�حب����ه بيتك امل�ض�����ء العبق رغم 
العتمة لي�ض فيه تلفزيون لكي يرتفع �ضغط الدم 
عن����دك اأو ال�ضكرين حني ت����رى �ض��ضة التلفزيون 
وال ه����م له� �ضوى عر�ض جثث العراقيني املمزقة 
ب�ملروءت����ني العربي����ة واال�ضالمي����ة، وك�أن الق����در 
ا�ضتك����ر عل����ى العراقي����ني فرحة وهمي����ة بزوال 
اال�ضتب����داد، ف�����إذا ه����م وج����ه لوج����ه ام�����م اآالف 
االأ�ضن�����م الك�حل����ة امل�ضتب����دة! اإذه����ب اىل بيت����ك 
اجلديد ي����� �ض�حبي عبد االأمر ال����ورد، و�ضتجد 
ام�م����ك العلم�ء الذي����ن اأحببته����م واأحبوك جالل 
اخلي�����ط وحم�ض����ن غي������ض وحم�ض����ن اطيم�����ض 
وعن�د غزوان وه�����دي احلمداين ونوري جعفر 
و�ضالح خ�ل�����ض ومهدي املخزومي وعلي جواد 
الط�ه����ر  وابراهي����م ح����رج الوائل����ي. اإنهم هن�ك 
مظلوم����ون اأحي�����ًء ومظلومون موت����ى! و�ضعيد 
من نذرف عليه الدموع وال �ضيء �ضوى الدموع!  
ولكن املي عميق و�ض��ضع بري��ضة احت�د االأدب�ء 
العراقي����ني، كي تنهد لالأمر فتطب����ع اعم�ل اولئك 
ال�ضفوة الن�����درة من العلم�ء وُتطل����ق ا�ضم�وؤهم 
على ق�ع�ت الدر�ض الثق�يف واجل�معي وت�ضرف 
رواتبه����م لعوائلهم ب�لتع�ون م����ع وزارة التعليم 
العلم����ي  واملجم����ع  العلم����ي  والبح����ث  الع�����يل 
العراق����ي ودار ال�ضوؤون الثق�فية، ولننتظر اأفول 
جنم كبر اآخر، ف�لذي اأراه اأن الي�أ�ض من الو�ضع 
ال�ضي��ض����ي العراقي م�ضوغ كبر لرحيل العم�لقة 
ث مك�نً� لل�ض�ئغ ي� ابن الورد،  واأب�����ة ال�ضيم!  دمِّ
ف�ملزار قريب ف�آخ����ر �ضيء يخ�ضره االإن�ض�ن قبيل 
امل����وت هو القدرة على احلل����م وقد خ�ضرن� احللم 
يف �ضرادي����ب واأقبي����ة املح��ض�ض����ة العراقية فم� 
ح�جتن����� بعده� وبتن� ال قدرة لن� على احللم؟ ق�ل 
ال�ض�عر ط�ل����ب ع��ضي: ي�ج����رح اجلديد الفززت 

نوحي  بعد م�لك مك�ن بزحمة جروحي..

عبد األمير الورد 
رحيٌل في زمن ثقيل

عام 1969 كنت معلاًم س��عيدًا يف أجم��ل مدارس العراق، وأعني 

املدرس��ة الغربية النموذجية يف الحل��ة، فقد جعل منها مديرها 

املرحوم مجيد عبود الحميد جنينة، بكل معنى كلمة جنينة، وقد 

مينحني الزم��ن إجازة ألكتب عنها يومًا ما! اخربنا األس��تاذ مجيد 

عبود الحميد، أن وفدًا فلس��طينيًا رفيع املستوى سيلتقي مبثقفي 

الحل��ة يف قاعة املدرس��ة الغربية النموذجي��ة، وطلب إلينا نحن 

املعلم��ن اإلرشاف عىل تنظيم االحتفالي��ة الكربى، وجاء الوفد 

وألقي��ت الكلامت املّملة، وبعدها أعلن عريف الحفل أن الش��اعر 

عب��د األمري الورد كتب قصيدة داخل القاعة مبا يش��به االرتجال، 

وقرر أن يحّيي بها الوفد الفلسطيني.

اصبح للدكتور عبد األم��ري الورد جمهور عريض 

يف املوص��ل ويف جامعته��ا تحدي��دًا، فهو كلام 

جاء دوره للكالم يقرأ خطبة دينية طويلة فيحمد 

الل��ه الذي اليحمد عىل مكروه س��واه عىل ما منع 

وما من��ح، وال يكل وال ميل،  لك��ن الجمهور كان 

يس��تعذب طريقته يف الدع��اء والحمد وكم من 

مرة رّدد الجمهور معه ذات الخطبة، ألنه حفظها 

لطول تكرارها!
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حوار أجرته : زكية المزوري

د.إبراهيم خليل العالف

مل�ض الوعي بوجود الله تع�ىل بعد حني، ف�أجزل 
يف ط�عت���ه وعب�دت���ه، در�ض اللغ���ة العربية وم� 
ت�ضّع���ب منه���� من فك���ر وفل�ضفة وعل���وم واآداب، 
ف�أن�ضه� ن�رًا حتى اأث���رى االأدب العربي احلديث 
بروائع فكره وبحوثه وعلمه، م�ضتفي�ضً� يف م� 
يكتب م�ضتعينً� ب�أ�ضول العلم من اأمه�ت الكتب، 
ووالئ���ه  ومواالت���ه  للع�مي���ة  مبع�دات���ه  ع���رف 
ال�ضديد للف�ضيح���ة، فال ت�ضمعه ينطق اإال به� مع 
اجلمي���ع يف بيت���ه م���ع اأوالده ورد ومروج ومع 
زوجته ويف اجل�معة مع طلبته ومع الن��ض يف 
ال�ض����رع اإال مع الب�ضط�ء، وكل���ه ثقة ب�أنه �ضيبيد 

الع�مية لالأبد ويقول له� )ك�ض ملك!(.
يدخل���ك مع���ه ع�مل���ه ال�ض���ويف، ح���ني جت�ل�ض���ه 
وت�ضتمع وتنظر اإليه فال ترى اإال �ضيخً� ف�ضيحً� 
ع�ملً�، بلحي���ة اأطلقه� بال رقي���ب و�ضعر كث اأبلج 
اأن  مريح.ب�إمك�ن���ك  ب�ضي���ط  وهن���دام  ك�لثل���ج 
ت�ضب���ط �ض�عتك عل���ى مواعيده الدقيق���ة التي ال 
تزي���د اأو تقل يف جزء م���ن الث�نية، يعر الوقت 
اأهمي���ة كب���رة، متوا�ضع اىل درج���ة اأنه ب�إمك�ن 
اأي ك�ن اأن يج�ل�ض���ه وين�ق�ض���ه وي�ضتفي�ض معه 
يف عل���وم الدني�، فهو خب���ر فيه� حتى اأنه اأهلك 

عمره يبحث ع���ن الدق�ئق وال���ذرات والقطرات 
وطال�ضم الكلم�ت ومن�بعه�..

ت���راه يف كل جم�ل����ض العلم �ضواء عل���ى ق�ع�ت 
ج�معة بغداد، حيث يعم���ل مدر�ضً� للغة العربية 
اأو جم�ل�ض العلم����ء واملفكرين يف الك�ظمية مع 
فحول العلم..ه���ذا براأيي ع����مل ال�ض�عر االأديب 
الدكتور العالمة.. عب���د االأمر الورد، ج�ل�ضن�ه 
ل�ض�ع���ة م���ن �ض�ع����ت الزم���ن الغ�ب���ر ف���ك�ن هذا 

احلوار :
ب���ن  احل�ض���ني  االإم����م  اىل  ن�ضبك���م  ينته���ي   *
علي"عليهم���� ال�ضالم"ترى م� ال���ذي يكلفكم هذا 

الن�ضب، وهل نلتم اال�ضتحق�ق؟!
- نع���م.. �ضجرتن� تنتمي اىل احل�ضني ابن علي، 
م����رة ب�أع���الم كث���رة وم�ضته���رة يف  الت�أري���خ، 
واأعم���ل ج�هدًا ك���ي اأ�ضل اىل اأدن���ى م� ا�ضتطيع 

له، اأم� اأعلى، ذلك اال�ضتحق�ق فغ�ية ال تدرك.
* ال���ورد مل يوؤم���ن ب�لل���ه تع����ىل اإال كم���� اآم���ن 
ابراهيم"علي���ه ال�ضالم"كم� يف ق���ول الله تع�ىل 
من �ض���ورة االأنع����م )75("فلم� ج���ن عليه الليل 
راأى كوكب���ً� ق����ل هذا ربي  فلم���� اأفل ق�ل ال اأحب 
االآفل���ني)76( فلم� راأى القمر ب�زغً� ق�ل هذا ربي 

فلم���� اأف���ل ق�ل لئ���ن مل يه���دين رب���ي الأكونن من 
الق���وم ال�ض�لني )77( فلم���� راأى ال�ضم�ض ب�زغة 
ق����ل ي� ق���وم اأين ب���ريء مم� ت�ضرك���ون")78(.. 

كيف بداأت رحلتك اىل الله تع�ىل؟!
- يف احلقيق���ة اأن� مل اآت اىل االإمي�ن ب�لله تع�ىل 
وط�عته عن طريق التقليد والوراثة، ف�أن� اأتذكر 
بو�ض���وح وبدقة االأدعية الت���ي كنت اأ�ضمعه� من 
اأب���ي يف هداأة اللي���ل وقراءة الق���راآن التي كنت 
اأ�ضم���ع من والدت���ي اأي�ض���ً� قبيل الفج���ر، واأداء 
�ضل���وات خمتلف���ة، ولكن���ي مع ذل���ك مل يكن هذا 
ال���ذي �ضمعته وراأيت���ه ك�في���ً� يل، فعندم� قررت 

�ضل���وك طري���ق االمي����ن ب�لل���ه تع����ىل وط�عته، 
جئ���ت مبن�ق�ض���ة دقيق���ة وموق���ف وا�ض���ح ل���كل 
الق�ض�ي���� التي حتيط به، حتى اأنن���ي بداأت ذلك 
بقلب���ي ال عقلي، لكن���ي اأنتهيت الي���ه بعقلي اأواًل 
و�ض����ر قلبي ت�بعً� له، وله���ذا بداأت ت�أخذين يف 
االأي����م االأخ���رة الده�ضة الك�ملة مم���ن ال يوؤمن 
ب�لل���ه تع����ىل وال ينه���ج طريق الت�ضلي���م متذكرًا 

قول ال�ض�عر :
في� عجب� كيف ين�ضى االإله

                       اأو كيف يجحده اجل�حد
ويف كل �ضيء له اآية

                     تدل على اأنه واحد

  * اأجته���دمت يف تق�ضيم وتوحيد العمر الب�ضري 
بطريق���ة 1+1=2 كيف اأطلقتم ه���ذه الفكرة وم� 

الغ�ية منه�..؟!
- اأواًل يتم تق�ضيم العمر كم� ي�أتي :

1- اجلن�ضي
2- العقلي

3- االجتم�عي
ف�جلن�ض���ي ه���و ال���ذي ميكن في���ه للك�ئ���ن احلي 
ب�ملم�ر�ض���ة اأن ينت���ج نوعه، والعم���ر العقلي هو 
ال���ذي ميكن فيه للك�ئن احل���ّي اأن ي�ضتقل بنف�ضه 
يف مع��ض���ه، والعمر االجتم�عي هو العمر الذي 
ميكن فيه للك�ئن احلّي اأن يقيم اللبنة االجتم�عية 
لالأ�ضرة، وه���ذه االأعم�ر تكون متق�ربة وواحدة 
يف احليوان����ت ويف الري���ف ويف املجتمع����ت 
البدائي���ة، اأم���� البل���دان الراقي���ة وبخ��ض���ة بعد 
بل���وغ �ضن الر�ضد واالكتف����ء والن�ضج اجلن�ضي 
والن�ض���ج العقلي والن�ض���ج االجتم�عي، فتكون 

يف اعم�ر متب�عدة ال تق�رب فيم� بينه�.
* اأذن كي���ف ت�ضتطي���ع اأن تعي���د توحي���د ه���ذه 
خ���الل  م���ن  احلديث���ة  احل�ض����رة  يف  االإعم����ر 

من�ق�ضتك للعمر الب�ضري؟!  
-  ظ�هرة االن�ضط�ر هي ظ�هرة ح�ض�رية، وهي 
ظ�ه���رة �ض����ذة الأن احل�ض����رة كم���� اأعرفه� هي: 
التجم���ع الب�ض���ري بت�أثر الطبيع���ة االجتم�عية 
لالإن�ض�ن فكل نتيجة �ضلبية هي ح�لة غر طبيعية 
ب�حل�ض����رة، والنت�ئج ال�ضلبي���ة للح�ض�رة، هي 
اأن�ضط����ر العمر الب�ض���ري ال���ذي اأن�ق�ضه يف هذا 
املو�ض���وع، وب�لطبع ال ب���د اأن انتفع مبن�ق�ض�ت 
علم�ء االجتم����ع وعلم�ء االقت�ض����د والفال�ضفة 
واأطب����ء االأع�ض����ب واأطب����ء الغدد، لك���ي اأ�ضل 

اىل تق���دمي احلل���ول الك�مل���ة له���ذه امل�ضكلة منذ 
اأن اأنقدح���ت يف ذهن���ي هذه امل�ض�أل���ة ون�ضجت، 
بحيث اأ�ضتطعت اأن اأطرحه���� على الطلبة الذين 
يدر�ض���ون علي من���ذ �ضن���ة 1979، وك�ن ذلك يف 
اأك�دميي���ة  الفنون اجلميلة، ون�ض���رت عنه� اأول 

نداء يف ت�ضرين االأول �ضنة 1983.
* ال نعتق���د اأن اأح���دًا م���ن الع���رب اأو م���ن العجم 
اأو غره���م م���ن الب�ضر، قد ج�ء مب���� جئت به يف 

تق�ضيم وتوحيد العمر الب�ضري؟! 
- )هههه���ه(، اأن� اأول جمنون فّك���ر بهذه امل�ضكلة 
اأدع���و  االآن  اىل  زل���ت  وم����  ال�ض���ورة،  وبه���ذه 
اىل ح���ل ه���ذه املع�ضل���ة الأن االن�ض����ن يف �ضوء 
احل�ض�رة احلديثة يواجه منذ ن�ضجه اجلن�ضي 
اىل اإق�م���ة ع�ئلت���ه امل�ضتقل���ة، وم�ض���كالت كبرة 
جدًا ت���وؤدي اىل نزيف من اجله���ود غر املثمرة 
وال ب���د من االنتف�ع من هذه اجلهود بو�ضع حل 

لهذه امل�ضكلة.
* مل�ذا تعتربه� م�ضكلة؟!

- النه� م�ضكلة ي�زكية )ههههه(
* وهل وجدمت حلواًل، ب�أعتب�ركم اأول من ك�ضف 
عن هذه امل�ضكلة، وهل ن�ق�ضت ذوي االخت�ض��ض 

من اأطب�ء وعلم�ء وفال�ضفة؟!  
- اأم�من���� ع���دد م���ن االحتم����الت، منه���� ت�أخ���ر 
العقل���ي  العم���ر  تقري���ب  اأو  اجلن�ض���ي  العم���ر 
والعم���ر االجتم�ع���ي، وه���ذا يعني تدخ���ل واع 
و�ض�م���ل للمجتمع�ت جميعً� وبحملة واحدة يف 
االأر�ض وبحمل���ة واحدة يف احل�ض�رة احلديثة 
م���ن اأطب����ء علم النف����ض واالع�ض����ب والغدد مع 
توف���ر ال�ضم����ن االجتم�ع���ي الك�م���ل لالأف���راد، 
بحي���ث ميك���ن بعد ذل���ك اأن يج���د الف���رد الواحد 
نف�ض���ه، عندم���� ين�ض���ج جن�ضيً�، قد ن�ض���ج عقليً� 
واجتم�عي���ً� يف اأن واحد، فال يف�ضح جم�اًل لهدر 
الط�ق����ت الرهيبة التي  يع�نيه� الفرد، وال ميكن 
اأن تتم هذه احلملة اإال بعد من�ق�ض�ت م�ضتفي�ضة 

اىل كل من متت اإليهم ب�ضلة من متخ�ض�ضني.  
* املع���روف عنك���م اأنك���م ع�ديت���م الع�مي���ة، وال 
تتحدثون به���� اإال مع الب�ضط�ء ممن ت�ضق عليهم 
الف�ضيح���ة، وهن�ك من يتهمك���م ب�لتعقيد يف كل 

�ضيء؟!
- اأن���� ل�ض���ت معق���دًا اأب���دًا.. واأتكل���م ب�لف�ضيحة 
الأين عرب���ي وم�ضل���م والأين مدر�ض لغ���ة عربية 
واأّدع���ي اأين اأح���ب الع���رب واأحب لغ���ة القراآن، 
فكي���ف ال اأوايل الف�ضيح���ة؟.. ف�أن���� اأتكلمه���� مع 
زوجت���ي واأطف����يل ورد وم���روج وم���ع طالب���ي 
اإال م���ع الب�ضط����ء مم���ن مل يقراأ اأو يكت���ب، الأنهم 
ي�ضتهجنونه���� وال يفهمونه���� اإال مب�ضق���ة، واىل 
االآن ال توج���د اأغ����ٍن ب�لف�ضح���ى تغنين���ي ع���ن 

االأغ�ين ب�لع�مية.
* لك���ن ك�ظم ال�ض�هر قط���ع �ضوطً� ال ب�أ�ض به يف 
اأداء الق�ضي���دة الف�ضيح���ة لن���زار قب�ين وح�ضن 

املرواين ولغرهم�.. اأمل تطرب له؟!
- اأح���رم كل االح���رام غن����ءه لق�ض�ئ���د ن���زار 
قب����ين، لكني مل اأط���رب له�، اأعجبن���ي من ك�ظم 
ال�ض�ه���ر اأغنيته )وي���ن اأخذك وي���ن اأنهزم بيك( 
فه���ذه االأغني���ة تطربن���ي وته���زين وتق��ضمن���ي 
بع����ض م�ض�عري وتبكيني، اأم���� مقطعه )ي�مدلل 
ال تدل���ع( فيطربن���ي اأي�ض���ً�، اأم���� مقطع���ه )جفت 
�ضم�ئرك���م وم� جف���ت دموع االأبري����ء( فيهزين 
ويث���رين كل االث����رة، اأم� عبد املجي���د عبد الله 
فقد حول���ت اأغنيته )رهي���ب( اىل اأغنية يف حب 

الله تع�ىل ور�ضوله اأرّدده� دائمً�، وكذلك نظمت 
ق�ضي���دة ب�لف�ضيحة على غ���رار اأغنيته )ي�طيب 

الكلب وينك( اأقول فيه� :
ي�واهب اخللق دينك    وكلهم يحمدونك

ي�م� اأعز الرباي�         الأنهم يعبدونك
          فم� اأجل �ضوؤونك

* راأيك���م بلغ���ة زهر اأحم���د القي�ض���ي، قلتم ذات 
مرة، اأنه ال يخدع نف�ضه؟! 

- اأن���� قلت اأن اأحمد القي�ض���ي ال يخدع نف�ضه وال 
يخ���دع اأحدًا، الأنه يح�ول اأن يتحدث ب�لف�ضيحة 
جهد اإمك�نه، وبهذا يقرب من االأفق الذي اأراه، 
وبه���ذا ه���و اإن�ض�ن �ض����دق مع نف�ض���ه ومع لغته 

على االأقل يف امل�ض�هد اأي )التلفزيون(.
* حتى التلفزيون وجدمت له اأ�ضمً�؟! 

- هذا هو اأ�ضمه ب�لعربية
* اأن� على يقني اأنك من اأطلق عليه هذه الت�ضمية 
فلم اأ�ضم���ع به من قبل!، طيب م����ذا وراء اإطالق 

حليتك و�ضعر راأ�ضك؟! 
- ك�ضل.

* علمن� والعلم لله تع�ىل وحده اأنكم �ضتعملون 
عل���ى حمو االأمية.. اأال تعتقد معي اأن هذا احللم 

لن يتحقق ابدًا؟
-  نع���م عن���دي م�ضروع ملح���و االأمية، فم���� دمن� 
عربً� وم���� دمن� م�ضلم���ني نن�دي اىل ه���ذه اللغة 
التي هي لغ���ة العرب ولغة االإ�ضالم، �ض�أقدم على 
العمل به���ذا امل�ضروع يف امل�ضتقب���ل القريب، اأن 

�ض�ء الله تع�ىل.
* تزوجت ثالثً�.. االأوىل ك�نت ابنة اأ�ضت�ذ ال�ضعر 
العربي العالمة علي جلي���ل الوردي"رحمه الله 
تع����ىل«، والث�ني���ة ك�نت �ض�فين����ز ك�ظم طليقة 
ال�ض�عر العربي الكبر اأحمد فوؤاد جنم، والث�لثة 
ابن���ة عمك وهي اأّم اأوالدك، ُترى م� �ضبب طالقك 

لالأوىل والث�نية؟
- االأوىل ه���ي الت���ي طلقتن���ي الأنه���� ك�ن���ت تريد 
حينه����  تع����ىل"يف  يرزقني"الل���ه  ومل  اأطف����اًل 
ب�أطف����ل، وتزوجت ب�أخرى ورزقه���� الله تع�ىل 
اأطف����اًل واحلم���د لل���ه تع����ىل، فطلقته���� الأنه���� مل 
ت�ضتط���ع اأن تعي����ض مع���ي وع����دت اىل اأهله����، 
وطلقه� اأحمد فوؤاد جنم يف حدود علمي لزواجه 
ب�ضرة له� هي الفن�نة امل�ضرية )عزة بلبع( الأنه� 

مل تن�ضجم معه.
* والث�لثة كيف هي معك؟!

- اإنه���� �ضديقت���ي واأّم اأطف����يل وحبيبت���ي وكل 
حي�ت���ي، وامل���راأة جم���رة، اإن اأح�ضن���ت و�ضعه� 
وحي�ت���ك  بيت���ك  اأدف����أت  الطبيع���ي  مك�نه����  يف 
وقلب���ك وطبخت طع�مك، واإن اأ�ض�ت و�ضعه� يف 
امل���ك�ن ال���ذي ال ين��ضبه� اأحرق���ت بيتك وطع�مك 
واأ�ض�بع���ك اأي�ض���ً�، وقل���ت يف اإح���دى ق�ض�ئدي 
التي وجهته� اىل زوجت���ي و�ضديقتي اأم مروج 

:
اإليك... ولي�ض قبل احلب اإال اخلوف والوجل

اإليك... ولي�ض دون احلب اإال البوؤ�ض وامللل
اإليك... ولي�ض بعد احلب اإال املوت واالأجل

اإليك... واإن بكى اخلجل جحيم احلب والقبل
* جزاكم الله تع�ىل على وقتكم معن� خر الدني� 
واالآخرة وب�رك الله تع�ىل فيكم واأدامكم مل� فيه 

خر اآخرتكم.
- جزاكم الله عني كل خر وبوركتم.

جريدة "الزوراء" ني�سان 1998

االأ�ضت����ذ الدكتور عب���د االأمر الورد �ض�عر، ونحوي ولغ���وي، وعرو�ضي،  ون�قد، 
واأ�ضت����ذ ج�معي، وك�ت���ب، واإن�ض�ن... ك�ن غريبً� يف لهجت���ه وغريبً� يف مظهره.. 
وغريب���ً� يف حركته، وكن� نحبه، وحني ج�ءت الن�قدة امل�ضرية االأ�ضت�ذة الدكتورة 
�ض�فين����ز ك�ظ���م اىل العراق هربً� م���ن ا�ضتبداد حك���م ال�ض�دات لت�ضتق���ر، تزوجه� 

الدكتور عبد االأمر الورد ومل يدم الزواج - على م� اأظن - طوياًل.
الدكت���ور عبد االأم���ر الورد هو  الدكتور عبد االأمر حمم���د اأمني الورد من مواليد 
مدينة الك�ظمية �ضنة 1933 ح�ضل على �ضه�دة االكتف�ء  )البك�لوريو�ض( يف اآداب 
اللغ���ة العربية م���ن ج�معة بغداد 1958، وعلى �ضه����دة الف�ضل )امل�ج�ضتر( وعلى 
�ضه����دة االجته�د )الدكتوراه( يف النحو واللغة 1978. هذه بح�ضب تعبراته هو 
عم���ل اأ�ضت�ذًا للنحو وم�ض���كالت العربية والعرو�ض يف ق�ضم اللغ���ة العربية بكلية 
االآداب بج�معة بغداد. كم� دّر�ض يف ج�معة ال�ضليم�نية، واأك�دميية الفنون اجلميلة 
وكلي���ة االإدارة واالقت�ض����د. وه���و ع�ضو  يف نق�ب���ة الفن�نني العراقي���ني، والفرقة 
ال�ضعبي���ة للتمثيل، وفرقة امل�ضرح الفني احلديث، واحت�د االأدب�ء يف العراق. اأقلع 
ع���ن الن�ض����ط ال�ضعري منذ اأكر م���ن ع�ضر �ضنوات وفرغ نف�ض���ه للتدري�ض وبع�ض 
الن�ض����ط امل�ضرحي. ن�ضر بع�ض���ً� من �ضعره يف املجالت املتخ�ض�ض���ة. من موؤلف�ته 
:"منهج االأخف�ض االأو�ضط يف الدرا�ضة النحوية«،"مع�ين القراآن لالأخف�ض: درا�ضة 
وحتقيق«،"املدار����ض النحوية«،"ال�ض���وؤال الكبر«،"مقدم���ة يف اأدب الوالدي���ن«، 
“العرو�ض للجميع«.  ترك العراق �ضنة 1990 للتدري�ض يف ج�معة درمة يف ليبي�، 
ث���م  يف ج�مع���ة �ضنع�ء �ضن���ة 2000، ع����د اىل العراق �ضن���ة  2004.. ذكره معجم 
الب�بط���ني وكت���ب عنه كث���رون، منهم �ضديقن���� االأ�ضت�ذ  حميد املطبع���ي واالأ�ضت�ذ 

الدكتور �ضعيد عدن�ن. تويف"رحمه الله"�ضنة 2007.

الدكت��ور عبد األمير 
الورد... لنتذكره

في حوار مع العالمة الدكتور 
عبد األمير الورد: أنا أول مجنون فّكر!!

 العالمة الدكتور عبد األمي���ر الورد يطلق حملته لمحو 
األمية ويقول : أطرب ألغنية كاظم الس���اهر )يامدلل ال 

تدلع (.. وأبكي ل� )وين أخذك وين أنهزم بيك!(
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ح���ّدث عنه م���ن عرفه يف ن�ض�أت���ه االأوىل: اأن���ه ن�ض�أ 
مقباًل عل���ى املعرفة، حمّبً� الكت����ب، يقراأ كّل �ضيء، 
م�ض���رَع الذه���ن لالأف���ك�ر ال ميتن���ع عل���ى اجلدي���د 
منه����، يف�ض���ح له� يف الطري���ق اإلي���ه ويع�نيه� بكّل 
م���� تقت�ضي���ه. ك�ن للعربي���ة مو�ضع ال�ض���دارة يف 
ثق�فت���ه، اأحّبه���� واأقب���ل عل���ى ن�ضو�ضه���� اخل�لدة: 
يق���راأ، ويتزّود، ويتّمثل، حت���ى يجري ذلك كله يف 

عروقه، ويظهر على ل�ض�نه.
در�ض النحو العرب���ي يف َعَلٍم من اأعالمه املتقدمني 
اإذ كت���ب عن ))االأخف�ض االأو�ض���ط((، ون�ل ب�لكت�بة 
عنه �ضه����دة امل�ج�ضتر، وبق���ي يف �ضحبته يتتبع 
اآث����ره حتى اإذا تهي�أت له ن�ض���خ من كت�به ))مع�ين 
الق���راآن(( �ض���رع يف حتقيق���ه، وتقدم ب���ه اإىل كلية 
االآداب لني���ل �ضه����دة الدكت���وراه، وق���د ن�له���� م���ع 
الثن����ء املت�ضل على العم���ل واالإخال�ض فيه، وعلى 
م���� اكتنف���ه م���ن عل���ٍم م�ضتفي����ض ب�لعربي���ة لغ���ًة، 
ونح���وًا، و�ضرفً�. وك�ن قبل ذل���ك يدّر�ض مواد من 
العربي���ة يف كلية االآداب، وبع�ضه� لي�ض يف �ضميم 
االخت�ض�����ض، لكّنه ال يت�أّبى على در�ض، ويرى يف 
كّل م�دة ميدانً� لب�ضط املعرفة واإ�ض�عة العربية يف 

قوامه� الرفيع.
ك�ن غريب���ً� يف ق�ض���م اللغة العربي���ة ال ي�ضتطيع اأن 
ي�ألف كثرًا ممن في���ه، وال ي�ضتطيعون اأن يتقبلوا 
م� هو عليه، ورمب� ته�ون به بع�ضهم ممن ال ميتلك 
مع�ض����ر م� لديه من موهبة وعلم، وك�ن ي�ضفح عن 
ذل���ك �ضفحً� جمياًل وال ي�ضغ���ي اإىل وقعه، وك�أّنه ال 
ي�ضمع اإاّل ه�ج�ض نف�ضه وم� حتدثه به وال يريد اأن 

يخو�ض يف م� يخو�ض فيه االآخرون.
ك�ن من النحو مبك�ن، لكّنه قلم� ُيعّد اإذا ًعّد النح�ة، 
ف���ك�أن ثمة من يريد اأن ُيق�ضي���ه من حّيز النحو اإىل 
�ض����أن اآخ���ر فيقول ق�ئ���ل: اإن���ه �ض�عر، واإن���ه لكذلك 
�ض�ع���ر م���ن طبق���ة رفيع���ة، وق���ّل اأن يلتق���ي النحو 
ب�ل�ضع���ر كم���� التقي���� لدي���ه، والعهد اأن يج���ور علم 
النح���و على ال�ضعر ويق�ّض م���ن جن�حيه اإذا التقي� 
يف كي����ن واحد لكّنهم� عنده وج���د كلٌّ من �ض�حبه 
م���ددًا وموؤازرة حتى ارتفع� مع���ً�. وح�ضبك �ضه�دة 
على عل���و طبقت���ه يف ال�ضعر اأن يقّدم���ه علي جواد 
الط�هر على كثرين، واأن ي�ضعه بعد اجلواهري، 

واأن يدعو اإبراهيم الوائلي 
�ضعره ب�للوز املق�ضر.

- هاّل دللتني على مظ�نِّ �ضعره!
- ال تعجل، ودع الكالم يبلغ غ�يته!

ك�ن ُين�ض���د يف بع�ض حم�فل كلية االآداب اإذا ط�بت 
نف�ضه ووجد منه� م� يدع���و اإىل االإن�ض�د في�أخذ يف 
�ض�أنه- وي���دع �ضوؤون االآخرين- بلغ���ٍة جزلٍة عذبٍة 
قريبٍة من النف�ض على بعده�. وك�ن ُين�ضد اأ�ضفي�ءه 
اإذا م���� �ض�مح االإن�ض�د وواتى، غر اأنه ال يكر، وال 
يري���د لالأمر اأن يت�ضل، وال يريد ل���ه اأن يذيع كثرًا 
وينت�ض���ر. وربَّ ع�ئٍق مينع التدفق ويحجز بع�ض 

م�ء النهر. ورمب� وجد النهر م�ض�رب اأخرى.
وه���و على �ض�عريته ق���ّل من وقف عن���ده، وقّل من 
ع���ّده اإذا م� ُع���ّد ال�ضع���راء، وك�أّن ثّمة م���ن يريد اأن 
ُيق�ضي���ه ع���ن ال�ضع���ر، ويته����ون ب�ض�أن���ه، وك�أّنه ال 

يحر�ض على ال�ضدارة فيه.
- اأك�ن يحر�ض على ال�ضدارة يف غره؟

- ال ت�ضتبق القول!
زاول ال�ضع����ر من����ذ �ضن����ي احلداث����ة، وُعن����ي ب����ه، 
وتر�ّض����م يف بدئه ُخط� املتقدمني، ثم ات�ضح له نهج 
جرى فيه طليق����ً� وقد ان�ضجم �ض�أن ال�ضعر لديه مع 
�ضوؤونه االأخرى، وك�ن ذريع����ًة ملن يروم التنّق�ض 
من كي�نه اجل�معي، ف�إذا اأراد هذا املتنّق�ض اأن يهّد 
مك�نته م����ن النح����و، والدر�ض اجل�مع����ي الر�ضني 
ق�����ل: اإنه ممّثل!. واإنه ملمّثل م����ن طراز رفيع، واإن 
التمثيل يف �ضميم مواهبه �ُضغل به قدميً�، ومنحه 
م����ن ُجه����ده، ووقت����ه، وروح����ه حت����ى ا�ضتق�����م ل����ه 
ك�أح�ضن م� تكون اال�ضتق�مة، فال غرَو اأن ينبزه به 
زميل يريد اأن يُثل من مك�نته يف الدر�ض النحوي 
الر�ض����ني، غر اأنه ال ُيلقى ل����ه والأمث�له ب�اًل، فليقل 
االآخ����رون م����� يقول����ون قدح����ً� ومدح����ً�، ف�إمن� هو 
ي�ضع����ى يف مر�ض�����ة نف�ض����ه، ونف�ض����ه ال ير�ضيه����� 
الي�ض����ر القري����ب املن�����ل ف�����إذا ن�زعت����ه اإىل النحو 

تقدمت ب����ه نحو االأ�ضول حت����ى ا�ضتوعبه� ومتّثل 
مك�من اأ�ضراره�����، واإذا زينْت له ال�ضعر اأحلته منه 
مك�نً� رفيع����ً�، وال تر�ضى ل����ه اإاّل ب�مل�ضرح اجلليل، 
ولي�ض مبك�نة امل�ضرح يف الثق�فة االإن�ض�نية خف�ء، 
ولقد ك�ن اأعالمه االأوائل يكتبون وميثلون، هكذا 
ك�ن اأ�ضخليو�ض و�ضوفوكل�ض ويوروبيد�ض، وكذا 
ك�ن �ضك�ضب����ر ومول����ر ف�����أّي مغم����ز يف اأن يتوىّل 
اأ�ضت�ذ جليل متثيل �ض�أن جليل من �ضوؤون امل�ضرح. 
وك�ن ذروة م����� مّثل ))اأغنية التم(( وهي م�ضرحية 
كتبه� ت�ضيخوف. و))التم(( ط�ئر اإذا �ض�رف املوت 
ارتف����ع يف الف�ض�ء وانطلق يغرد تغري����دًا عجيبً�، 
فك�أنه يودع احلي�����ة، اأو يرثي نف�ضه، وقد ا�ضتع�ر 
ت�ضيخ����وف هذا املعن����ى وبنى علي����ه م�ضرحية من 

اأكر م�ضرحي�ته �ضجنً� وعذوبة. 
وق����د اأُعجب ))ال����ورد(( ب�مل�ضرحي����ة ومّثله� مراٍت 
ويف كّل م����رة يزيد حلنً� يف االأداء وك�ن يرى فيه� 
نف�ض����ه يف ح�لة من ح�الته، وق����د اأُتيحْت له فر�ضة 
راقي����ة اأن يت�أل����ق فيه�����. ك�ن����ت اأك�دميي����ة الفن����ون 
اجلميلة له� م�ضرح جتريبي يق����دم عليه اأ�ض�تذته� 
وطلبته����� ن�ضو�ض����ً� ممت�����زة م����ن االأدب امل�ضرحي 
الع�ملي، فك�ن اأن قّدم املخرج املبدع عوين كرومي 
م�ضرحي����ة ))غ�ليليو غ�ليلي(( م����ن ت�أليف بر�ضت، 
وك�ن له����� ال�ض����دى البعي����د الذي ابتعث����ه مغزاه�. 
وُقدمْت اأي�ضً� ))كريوالن�ض(( من ت�أليف �ضك�ضبر، 
وك�ن اجلمه����ور عل����ى الغ�ية م����ن االن�ضج�م مع م� 
ُيقّدم على خ�ضبة امل�ضرح التجريبي، وك�ن ُي�ضغي 
ليلتق����ط املعنى الك�م����ن وراء االألف�ظ اأو احلرك�ت 

ويروح ي�ضتنبط منه م� ينطوي عليه.
اأقول اأُتيحْت له فر�ضة راقية اأن يت�ألق على خ�ضبة 
امل�ض����رح التجريبي يف اأك�دميي����ة الفنون اجلميلة 
يف �ضن����ة 1980م، يف ربيعه�����، اإذ دع�����ه لتمثي����ل 
امله����دي، وك�ن  �ضفي����ق  املخ����رج  الت����م((  ))اأغني����ة 
�ضفي����ق يومئٍذ �ض�ب����ً� ط�لبً� يدر�����ض يف االأك�دميية 

وك�ن اإخ����راج ))اأغنية التم(( ج����زءًا من متطلب�ت 
درا�ضت����ه. ك�ن����ت امل�ضرحي����ة م����ن ممث����ل واح����د ال 
ي�ض�رك����ه يف احل����وار وبن�ء االأح����داث اأحد، وذلك 
اأمر يزيد يف �ضعوبة العر�ض، وي�ضع املمثل على 
حمك امتح�����ن مقدرته، ويتيح له اأي�ض����ً� اأن يت�ألق 
اإذا امتل����ك اأداة العمل، وق����د ك�ن ))الورد(( عجيبً� 
ذل����ك الي����وم يف ح�ضن ال�ضيطرة، وامت����الك االأداة، 
ومتّثل الن�ض حتى ك�أّن����ه ينطق عن نف�ضه، بل هو 
كذل����ك. ك�ن����ت امل�ضرحي����ة منلوجً� مت�ض����اًل، ولي�ض 
�ضه����اًل اأن ي�ضتم����ر املنل����وج م����� يزيد عل����ى ال�ض�عة 
والن�ض����ف، ولكّن����ه ا�ضتمر واجلمه����ور م�أخوذ مب� 
ي�ضم����ع وي����رى. فك����رة امل�ضرحي����ة لي�ض����ت م�ألوفة 
متداولة مم� يكُر عر�ضه؛ مداره�: اأن ممثاًل يعود 
اإىل غرفت����ه بعد انته�����ء العر�����ض امل�ضرحي. وهو 
وحي����د ال اأحد له، وقد تقدم����ْت به ال�ضن فلم يبق له 
يف وحدت����ه اإاّل اخلمر والذكري�����ت وا�ضرج�ع م� 
ك�ن ومن�ج�����ة النف�ض، تبداأ امل�ضرحية عندم� ُينهي 
املمثل عر�ضه ويعود اإىل م�ضكنه، فك�أّنه اإذ ين�جي 
نف�ض����ه ذل����ك الط�ئر ))الت����م(( وهو يغ����ّرد اأُغرودته 
االأخرة. مل تكن هذه املرة االأوىل التي ميّثل فيه� 
))ال����ورد(( ه����ذه امل�ضرحية، بل ك�ن ق����د مثّله� قبل 
ع�ض����ر �ضنني، لكّن����ه اليوم اأقدر عل����ى اأدائه�، وعلى 
اأن ُي�ضف����ي عليه����� اأ�ضي�����ء تزيد يف م����دى ت�أثره� 
ومتنحه����� اأفقه� االإن�ض�����ين الرفيع، ك�ن عجيبً� يف 
تلّب�ضه ))ال����دور(( ويف ا�ضتبط�نه ))ال�ضخ�ضية(( 
و�ضرب اأغواره�، ولوال اأن فيه اأ�ضي�ء منه� مل� متّكن 
ه����ذا التمّكن م����ن بالغة االأداء وح�ض����ن الت�أثر يف 
املتلق����ني، واأعج����ْب ب����ه اأداًء بليغً� رائع����ً� ال تقوى 

ثالثون �ضنة على حمو بهجته.
- اأفُيعّد يف اأعالم التمثيل يف العراق؟

- عندم� ُيعّد يف اأعالم ال�ضعر العراقي!
وعلى هذا كله ف����إن بيئة الفن امل�ضرحي مل تف�ضح 
له يف اأرج�ئه�، واأبقته عند االأطراف، وعنده� اأنه 
نحوي لغوي ولي�ض من �ضميم م� هي فيه، ولعل 
م���ن هذه البيئة من يرج���و اأن يرجع هذا الط�رئ 
اإىل كتبه القدمية، واإىل ق�عة در�ضه، واإىل مواده 
م���ن اللغ���ة والنح���و. وه���و عل���ى نهج���ه ال يب�يل 
ب�ض���يء من هذا، ويظ���ل من�ضرف���ً� اإىل نف�ضه وم� 

حتّدثه فيه، ب�ذاًل م� ي�ضتطيع يف مر�ض�ته�.
اأهو نحوي، اأم �ض�عر، اأم م�ضرحي؟

ويق���ول �ض�حبي: لو ُبع���ث ))الدُّجل���ي((، واأراد 
اأن يزي���د يف كت�به ))الفالكة واملفلوكون(( لوجد 
يف ))ال���ورد(( و�ضرت���ه وم���� ك�ن ينت�به خر م� 
يزيده، وجلمع بينه وبني م���ن ُحوِرَف و))ُفِلَك(( 
م���ن اأه���ل االأدب والفك���ر يف احل�ض����رة العربي���ة 

االإ�ضالمية.
ويقول اأي�ضً�: ل���و اأن �ضبيهً� به يف اأحواله، ويف 
مواهبه ُوجد يف بل���د كفرن�ض�، مثاًل، لعال جنمه، 

وامتد اأثره ولف�خر به بلُده بلداَن الدني�.
لكن���ه َوج���د االأر����ضَ ت�ضيق ب���ه، و�ُضب���ل العي�ض 
تلت���وي عليه ف���ال يح�ضن الت�أتي له����، ووقع عليه 
م���� وقع عل���ى العراقيني من بلوى اأخ���ذت ت�ضتد، 
حت���ى ك�أّن ال حمي�ض عنه�، ف�غ���رب، وا�ضطرب 
يف االأر����ض، واأخذت من���ه الغربة م�أخ���ذًا كبرًا، 
وتق�ذفت���ه البل���دان حت���ى اإذا اآب اإىل موطنه ك�ن 
مهي�ض اجلن�ح، واهي القوى مل تلبث رحمة الله 
اأن ا�ضت�أثرت به يف �ضنة 2007م ف�نطوت �ضفحة 

ك�نت خليقًة اأن ي�ضطع �ضي�وؤه�.

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني: خالد خضير

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

رئيس التحرير التنفيذي 
عل��ي حس��ين

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق
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عرض / كوثر جاسم

الفقيد"رحم���ه الله"متع���دد املواهب ع����يل الهمة 
فق���د جمع اىل مه����رة اللغة وال�ضع���ر، مه�رته يف 
الف���ن، ول���ه ح�ض���وره. وك�ن متوا�ضع���ً� مهيب���ً�، 

يخدم العلم�ء ويحنو على التالمذة.
�ض���در عن���ه كت�ب جم���ع ع���دد م���ن اآراء االأ�ض�تذة 
املهتم���ني ب����الأدب وال�ضع���ر ج�ء بعن���وان )ذكرى 
ال���ورد ق���راءات يف رحي���ل الدكت���ور عب���د االأمر 
ال���ورد(، وق����م بت�أليف���ه جمموع���ة م���ن الكّت����ب 

واالأ�ض�تذة.
ط����رق  الدكت���ور  لالأ�ضت����ذ  االأول  ال���راأي  ج����ء 
اجلن�ب���ي، بعن���وان الدكت���ور عب���د االأمر حممد 
اأم���ني ال���ورد قط���وف داني���ة مل���ن يعرف���ه.. ومل���ن 

اليعرفه، اإذ ق�ل فيه:
ميث���ل الدكتور عب���د االأمر الورد ظ�ه���رة لغوية 
وفنية وان�ض�نية، وقد بلغني اأن �ضب�بً� من �ضب�بن� 
اليعرفون���ه �ض�ع���رًا كب���رًا، واإن ك�ن���وا يعرفونه 
اأ�ضت����ذًا لّلغة العربية حمبً� له����، واإنه -فيم� راأوا 
اأو �ضمعوا- يتحدث مع طالبه، ومع كل من ي�ألفه 

ب�لف�ضيحة اليف�رقه�.
اأم���� مل����ذا مل يعرف���وه �ض�ع���رًا، فالأن���ه مل ين�ض���ر 
الق���در االأعظم م���ن �ضع���ره ومل يلق���ه يف املح�فل 
واملن��ضب����ت اإال مل�مً�، ومل يكن يف دائرة ال�ضوء، 
واغ���رب زمن���ً� يف ليبي� واليم���ن، ومل يحَظ مب� 

حظي به كثر.
وحت���ت عن���وان الورد..)عط����ء متع���دد االأوجه( 
بقل���م االأ�ضت����ذ الدكت���ور حممد ح�ض���ني اآل ي��ضني 

ج�ء فيه:
مل ين���ل الدكتور ال���ورد م�ي�ضتحق م���ن االهتم�م 
والتقدير والتكرمي الذي ي�ضتحقه - اأو جزءًا مم� 
ي�ضتحق- على الرغم من بروزه يف اكر من ميدان 
وت�ألق���ه يف اكر م���ن �ض�حة، وك�ن���ت التكرمي�ت 
وجل�ض�ت االإحتف����ء وكت�ب�ت النق����د متجهة اىل 
من دونه مبراتب يف حقول اهتم�م�ته االإبداعية 
واالأك�دميي���ة، بل ك�نت لطالب���ه املب��ضرين الذين 

رع�هم ووجههم واأ�ضرف على بداي�تهم.
ولالأ�ضت����ذ الدكت���ور م�لك املطلب���ي راأي اآخر ج�ء 
بعن���وان )عب���د االأم���ر ال���ورد م���وؤد يف �ض���وارع 

�ضم�ء(، نقراأ بع�ضً� منه:
يف احل�ف�����ت الواقع����ة ب����ني نه�ي����ة عق����د وبداية 
اآخ����ر التقي����ت عب����د االأم����ر ال����ورد. ك�ن ذلك على 
وج����ه التحدي����د ع�����م 1971. حينه����� ك�ن ع�ضوًا 
ف�ع����اًل يف فرقة امل�ضرح الفني احلديث، االنطب�ع 
االأول ال����ذي تركه يف ذاكرتي ه����و تلك احلم��ضة 
واالندف�ع نحو االأعم�����ق غر امل�ضكونة للم�ضرح 
خ��ض����ة، والدرام� ع�مة. غر اأن����ه بعد ذلك ان�ضل 
م����ن تل����ك الت�ض�ري�����ض املفر�ض����ة متجه����ً� نح����و 
ال�ض����رح االأك�دمي����ي، ح�م����اًل معه م�ضع����ل الكالم 
ال����ذي ك�ن عّدته يف امل�ضرح ليهب����ط به يف اأر�ض 

الواقع.
يحمل الكث����رون ممن �ض�حب����وا اأو ع��ضروا اأو 
زامل����وا الراح����ل اأ.د عبد االأمر ال����ورد، ذكري�ت 
عط����رة ع����ن �ضخ�ضيت����ه الت����ي ك�ن����ت جتم����ع بني 
عفوي����ة �ضجيته و�ضدق طويت����ه.. وال غرابة يف 
اأن يك����ون تالميذه وطلبته يف مقدمة املتحم�ضني 

لتخليد ذكراه..

يك����ربين الراح����ل زه�ء عق����د من الزم����ن، ولكني 
كن����ت م����ع اتراب����ي م����ن �ضبي����ة اأ�ض����رة اآل الورد، 
نوؤث����ره بتعلقن����� ال�ضديد ب����ه على �ضب�����ن االأ�ضرة 
االآخرين. وق����د اأورثن� ذلك التعلق الأجي�ل الحقة 
م����ن �ضبية اآل الورد. الأنه ك�ن يج�رين�، والأي�أنف 
م����ن م�ض�حبتن�����، ب�ضبب ف�رق ال�ض����ن اأو التب�ين 
يف م�ضت����وى الثق�ف����ة. ك�ن ي�ضجع فين����� اأية ن�مة 

موهبة يف ال�ضعر اأو الفن اأو االأدب..
ك�ن هذا الكالم على ل�ض�ن االأ�ضت�ذ الدكتور �ضليم 
ال����وردي وحت����ت عن����وان ))�ضذرة م����ن �ضخ�ضية 

الراحل((.
)عب����د االأم����ر ال����ورد.. الغ�ئ����ب احل��ض����ر( ك�ن 
ال����ذي حتدث في����ه االأ�ضت�ذ الدكت����ور اأحمد ح�جم 
الربيع����ي عن الدكتور الورد، ج�ء فيه: راأيته يف 
كلي����ة االآداب مت�أبطً� حقيبة �ض����وداء، ويراك�ض 
حول����ه الطلب����ة كزغب القط����� ينتظ����رون الطع�م، 
وك�ن طع�مه الينتهي، ف�إذا بداأ احلديث ف�إن اذان 
املتحلقني حوله تتفتح �ض�غية اىل قوله، وك�نوا 
يتلهف����ون ل����كل م�يق����ول، كالم����ه يفت����ح اآف�قً� يف 
اأذه�نه����م، فقل����ت يف نف�ضي اإنن����ي اأرى مو�ضوعة 
تتح����رك نح����و الطلبة، وم����ن املعه����ود اإن الطلبة 
يتوجه����ون نح����و امل�ض����در ولي�ض العك�����ض. غ�ب 
الورد عن مع�ه����د العلم ولكنه ح��ضر بينهم، فقد 
ت����رك لهم موؤلف�ت����ه يف اللغ����ة واالأدب واالإجتم�ع 
والفن والدي����ن، وك�أنُه يريد اأن يقول لطلبته هذا 
منه�جن����� اإن اأردمت ال�ض����ر في����ه فه� ه����و اأم�مكم. 
وهن�����ك العدي����د م����ن اآراء االأ�ض�ت����ذة واملثقف����ني 
يف الدكت����ور عب����د االأمر ال����ورد الي�ضعن� الوقت 

لذكره�..

عبد األمير الورد.. من أعالم العراق الحديث

غريبة أطواره، وغريب مرآه، وما يبدو منه، وأول ما يستوقف الناظَر 

إلي��ه غرابت��ه، يف هيئته، ويف حركاته، ويف اللغ��ة التي ُيجريها عىل 

لس��انه. كان كثيف الَش��َعر قد أرس��ل لحيته، وأرخى َشَعر رأسه عىل 

نحو ال يلّمه نظام حتى يحسبه من يراه درويشًا من الدراويش بل هو 

واحد منهم انشق عنه الزمن. وكان يوم رأيتُه أّوَل مّرٍة قد بدأ البياض 

يخالط س��واد شعره ويصحبه صحبًة ال يبدو عليه أنه ُينكرها. غري أن 

البياض واللحية املرس��لة مل يكفكفا من حركته ورسعتها وأضطراب 

أركانه��ا، كان غريب األطوار، رسيع التح��ول من كآبة تغىش محياه، 

إىل ضحكة واسعة مجلجلة ميتّد مداها إىل ما حوله، ورمبا مّد صوته 

مناجيًا نفسه بيشء من الغناء غري محتفٍل مبن يسمعه.

كان ال ُيج��ري عىل لس��انه إاّل اللغة العربية الفصح��ى محققًا إعرابها 

رافع��ًا صوته بها أّيًا كان من يخاطب��ه وليس عليه أن ُيفَهم قوله أو ال 

ُيفَهم. تفيض عاطفته سياُل متدفقًا سخيًا يغمر من له أدىن صلة به.

ق�راءات في رحيل 
الدكت�ور عبد األم�ير الورد  



ح���������س���������ن ن�������اظ�������م

رحل عبد االأم���ر الورد، الدكت���ور واجل�معي 
وال�ض�عر واملمث���ل امل�ضرحي. يف خريف الع�م 
1984 دّر�ضني الدكتور عبد االأمر الورد م�دة 
النح���و، وم���ذ ذاك �ض����رت عالقت���ي ب���ه تتخذ 
اأبع����دًا يوم���ً� بعد ي���وم. ك�ن يحملن���� بق�ضوة 
اأك�دميية على اأاّل ننظر اإىل النحو مطّية للكالم 
ال�ضحي���ح، بل ك�ن يرغب رغب���ة ي�ئ�ضة يف اأن 
يجعل من تالمذته ذوي فطرة كالمية ف�ضيحة 
غ���ر فطرتهم الع�مي���ة. واجلميع يعل���م اأنه م� 
ك���ّف ع���ن احلدي���ث ب�لف�ضيح���ة يف كّل �ضوؤون 
حي�ت���ه. ك�ن هو�ض���ه هذا يلف���ت اإلي���ه االنتب�ه 
اأّن���ى حّل وارحتل، وك�ن مث�ر �ضخرية بع�ضهم 
ونقم���ة بع�ضهم االآخ���ر اأي�ضً� مب���ن فيهم اأغلب 
اأ�ض�ت���ذة ق�ضم اللغة العربي���ة يف كلية االآداب - 

ج�معة بغداد. 
ه���وؤالء االأ�ض�ت���ذة ك�نوا يرون فيه �ض���ذوذًا، اإذ 
ك�ن ُيفر����ض اأن يكون مدّر����ض النحو، كغره 
من مدر�ضي النحو االآخرين، ذا نزعة حم�فظة 
يف كّل �ض���يء، فم���� ب�ل���ك بعب���د االأم���ر الورد 
ال�ض�ع���ر واملمثل امل�ضرحي. بع���د ع�م الدرا�ضة 
ذاك، اأٌق�ضي الراح���ل اإىل ق�ضم االإعالم ليدر�ض 
م���ن  وليح���رم  االخت�ض�����ض،  لغ���ر  العربي���ة 
مم�ر�ض���ة تخ�ض�ض���ه العميق بدع���وى ق�ضوته 
االأك�دميية على طالب اللغة العربية، ور�ضوب 
ن�ض���ف ال�ض���ف الدرا�ضي يف م����دة النحو. م� 
ك�ن الراح���ل يخ�ضى لومة الئم يف هذا املج�ل، 
وك�ن عني���دًا ب�ض���كل ال ميكن ثني���ه عن ق�ضوته 
االأك�دميي���ة، وم���� زلت اأتذك���ر احتج�جي عليه 
و�ضمته اأم�مي حني قلت له: اإنك بهذه الق�ضوة 

تر�ضل الطلبة اإىل جبه�ت القت�ل.
ع��ض عب���د االأمر الورد يحل���م ب�أ�ضي�ء كثرة، 
ع���ً� و�ضط قيم  ي���رى اإىل نف�ض���ه موهوب���ً� ُم�ضيَّ
تعليمية يراه� ب�لية؛ ولذا مل يجد مك�نه احلّق 
يف الو�ض���ط االأك�دميي، وو�ضط زحمة تن�ف�ض 
ال�ضع���راء على مدي���ح الط�غية وعل���ى مك��ضب 
م�دية، ولذا مل يجد مك�نه بني ال�ضعراء، وكنُت 
كلم���� م�زحته ب����أن ديب�جة اأ�ضع����ره العمودية 
الك��ضح���ة �ضتوؤمن ل���ه ثروة ط�ئلة ل���و �ضّرفه� 
يف �ض���وق املديح اجلديد ال���ذي افتتحته حرب 
�ض���دام عل���ى اإي���ران، ك�ن ي���رّد عل���ّي ببيتي���ه 

ال�ضهرين بني من عرفوه عن قرب:

املجُد للمم�ضكني النف�ض عن عر�ٍض   
 وملهلكي�ه� اإذا م�� ا�ضتفحلْت اإزُم    

والع�ئدين على ُع�ْدٍم وم�ض�غبٍة     
من منهٍب وعف�ُف الكفِّ م�� غنموا

وك�ن هن����ك املزي���د من اأ�ضع����ره التي يحفظه� 
ع���ن ظه���ر قل���ب، ويقراأه���� ب�ضوت���ه املتحم�ض 
والواثق. اأ�ضع�ر م���� زلت اأ�ضتطيع ا�ضتح�ض�ر 
اأجوائه���� واأ�ضلوبه����، وه���ي م�ضبع���ة مبع����ن 
اإن�ض�ني���ة �ض�مي���ة، اأم���� لغته� التي تق���وم على 
معرفة ر�ضين���ة ب�أ�ض�ليب ال�ضع���ر العربي فهي 
ت���راوح بني تلك اللغة اجلزلة الفخمة للق�ض�ئد 
العمودي���ة التي بل���غ به� اجلواه���ري الذروة، 
واللغ���ة املت�أمل���ة الت���ي يهيم���ن عليه���� ه�ج�ض 
مع�جل���ة ق�ض�ي� الوجود والفك���ر يف الق�ض�ئد 
احل���رة. واإين الأ�ضتثم���ر ه���ذه الفر�ض���ة الأدعو 

وزارة الثق�فة 
واحت�د االأدب�ء 

ب�لعراق  والكّت�ب 
ب�أ�ضع�ر  االهتم����م  اإىل 

وجمعه����  ال���ورد  الراح���ل 
وطبعه���� يف دي���وان هو اأب�ض���ط عرف�ن نزجيه 

له بعد وف�ته.
من���ذ الع����م 1984 حت���ى الع����م 1996، ع����م 
مغ�درتي الع���راق، مل تنقط���ع �ضلتي ب�لراحل 
انقط�ع���ً� نه�ئي���ً�، فتل���ك ال�ضن���وات اإمن���� ه���ي 
�ضن���وات الدرا�ض���ة االأك�دميية املمت���دة، وك�ن 

يجمعن� املك�ن )اجل�معة( كّل حني، ومل اأخترب 
يف نف����ض الراح���ل غ���ر املحبة وه���ذا الفي�ض 
احلمي���م م���ن امل�ض�ع���ر الت���ي يكنه���� الأ�ضدق�ئه 
وتالمذت���ه واالأ�ض�تذة يف ق�ض���م اللغة العربية، 
ب���ل ك�ن يحدثن���ي ع���ن مي���زات كّل اأ�ضت����ذ من 
جتريح���ً�  من���ه  اأ�ضم���ع  ومل  الق�ض���م،  اأ�ض�ت���ذة 
ب�أحدهم قّط. مرة كن� نتج�ذب اأطراف احلديث 
اأم�م مبنى الق�ضم يف كلية االآداب، وراأيُته فج�أة 
ينحن���ي اإىل اأحدهم انحن����ءة اإجالل م�ضفوعة 
بتمتمة"ال�ض���الم عليكم ورحمة الله وبرك�ته«، 
اإلتفُت اإىل اخللف مل اأَر اأحدًا معينً� يحّييه بكل 
هذه االنحن�ءة وهذا التبجيل، �ض�ألُته ملن يوّجه 
ه���ذه التحي���ة دون اأن ي���رّد اأو ي���راه ال�ضخ�ض 
ال���ذي يحييه، ف�أ�ض����ر اإىل �ضخ�ض بعيد وق�ل: 
ذاك اإم����م اللغة ف��ض���ل ال�ض�مرائي. ك�نت هذه 
طريقته يف تقدير زمالئ���ه واأ�ضدق�ئه، وك�نت 
تفع���ل فعله���� االإيج�ب���ي يف نفو����ض تالمذته، 
وتزرع يف نفو�ضهم هذا االإكب�ر للمعلم والعلم 

والتعليم.
يف الع�م 1998، اأ�ضعفني القدر بروؤية الراحل 
يف االأردن، ك�ن يف و�ض���ع املخذول. احل�ض�ر 
بكل مع�نيه دّم���ر بقية احلم��ض���ة التي عهدُته� 
فيه، وان�ض���داد االآف�ق املزمن اأحب���ط اآم�له يف 
كّل �ض���يء. ال ميّيز ح�لة عبد االأمر الورد لدّي 
اأّي �ض���يء اأكر من �ضوته، وحينه� ك�ن جمهدًا 
وم�ضتكينً�. حينه� كنُت اأعمل يف ج�معة ن��ضر 
الليبية، اإقرحُت علي���ه ال�ضفر اإىل ليبي� للعمل 
هن�ك، وافق دون تردد، واأّمنُت له طريقً� اإليه�، 
وبقي فيه� مدة يالحقني ب�ل�ضكر الذي ُيخجل، 
والوع���د بع���دم ن�ضي����ن م���� فعل���ُت، يك���رر ذلك 
مبن��ضبة اأو بدونه�، متج�هاًل اإمي�ين بواجب 
التلمي���ذ اأم����م اأ�ضت����ذه، ثّم تغر ح�ل���ه ف�نتقل 
اإىل اليم���ن وعم���ل هن�ك مدة حت���ى عودته اإىل 

العراق بعد �ضقوط �ضدام.
يف اأّي����ر 2006، زرُت العراق وق�ضيت خم�ضة 
اأي�م يف بغ���داد. اأّمن يل ال�ضدي���ق ن�ظم عودة 
ات�ض�اًل ه�تفيً� خمت�ضرًا بعبد االأمر الورد، ال 
�ضيء ميّيز ح�لته لدّي اأكر من �ضوته، ج�ءين 
�ضوته منك�ضرًا مرة ومتقطعً� مرة وب�كيً� مرة، 
ق�ل يل:"ال تعد اإىل العراق، هذه اآخر ن�ضيحة 
اأقدمه���� لك«، ثم اأردف �ض�كرًا اإي�ي ال�ضكر الذي 
يخجل، والوعد بعدم ن�ضي�ن م� فعلُت. وك�نت 
تلك اآخر م� �ضمعُت منه. �ضي�ضت�أنف عبد االأمر 
الورد حي�ته يف الوج���دان والذاكرة، الذاكرة 
الراهن���ة لتالمذت���ه، والذاك���رة املمت���دة للغ���ة 

العربية.
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