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عام  1969كنت معل ً
ام س��عيد ًا 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 يوم ًا ما! اخربنا األس��تاذ مجيد
عبود الحميد ،أن وفد ًا فلس��طيني ًا رفيع املستوى سيلتقي مبثقفي
الحل��ة يف قاعة املدرس��ة الغربية النموذجي��ة ،وطلب إلينا نحن
املعلم�ين اإلرشاف عىل تنظيم االحتفالي��ة الكربى ،وجاء الوفد
اململة ،وبعدها أعلن عريف الحفل أن الش��اعر
وألقي��ت الكلامت ّ
عب��د األمري الورد كتب قصيدة داخل القاعة مبا يش��به االرتجال،
يحيي بها الوفد الفلسطيني.
وقرر أن ّ

من زمن التوهج

عبد األمير الورد
ٌ
رحيل في زمن ثقيل
وكع ��ادة حم�ت�ريف املناب ��ر ت�أخر قلي ًال ال ��ورد ،كي
يح�ص ��ر االنتباه بنهو�ضه وكان له كما �أراد ،ر�أيته
للم ��رة الأوىل طويل القامة فارع� � ًا �أبي�ض الب�شرة
خم�صل فيه �شق ��رة وعينني
ذهب ��ي ال�شع ��ر كثي ��ف ّ
�صفراوي ��ن تتوقدان رغبة عارم ��ة ،يرتدي بنطا ًال
رمادي الل ��ون بقمي�ص رم ��ادي ي�ش ��اكل البنطال،
وفوق ��ه جاكي ��ت �أزرق م�ش ��عّ في ��ه ط ��ول ينا�س ��ب
طول ال ��ورد .مل ارحت ل�شكله فمث ��ل هذه الأ�شكال
الت�ستهوين ��ي ،ف�ض ًال عن انه ق ��ام مببادرة �س ّلطت
الأ�ض ��واء علي ��ه ،وكان الأج ��در بي �أن ��ا �أن ارجتل
الق�صي ��دة ،و�أن احف ��ر يف الذاكرة موقف� � ًا جمي ًال
يل! عموم ًا �س�ألت ابن عمي الأ�ستاذ حمادي ر�سول
ال�شرع ،ه ��ل تعرف هذا ال�شاعر؟ فه ��ز ر�أ�سه وقال
يل� ،أي ه ��و م ��ن �أ�سرة عل ��م و�أدب وتلميذ العالمة
ح�س�ي�ن عل ��ي حمف ��وظ! وقف عب ��د الأم�ي�ر الورد
و�س ��ط امل�سرح ليق ��ر�أ ق�صي ��دة يف فل�سطني مهداة
اىل القائد الفل�سطيني ال�شهيد فيما بعد �أبي عمار،
وب ��د�أ يحدق يف النا� ��س كمن ينتظر منه ��م �شيئ ًا!
ووجم وقت� � ًا ا�ضافي ًا ث ��م ركل املايكروفون برجله
ف�أط ��اره بعي ��د ًا وواجهن ��ا وه ��و ي�ص ��رخ ب�صوت
رهيب جعلنا نت�سمّر على مقاعدنا� :إ�ضرب �إ�ضرب
�إ�ض ��رب وكان اجلمه ��ور امل�سح ��ور ي ��ردّد مع عبد
الأمري الورد� ،إ�ضرب �إ�ضرب �إ�ضرب! لو كنت ابن
حرة مل ت� ��أكل الرغي ��ف بالثديني� ،إ�ض ��رب �إ�ضرب
�إ�ضرب! لو كنت عتا ًال بال بيت وال قوت وال �صوت
وال حن�ي�ن� ..إ�ضرب �إ�ضرب �إ�ض ��رب! لو كنت حق ًا
يافت ��ى الغ�ضب ��ة اب ��ن ال�سي ��د احل�س�ي�ن� ..إ�ضرب
�إ�ضرب �إ�ضرب! من �أجلنا من �أجلها من �أجل قد�س
الل ��ه يا اب ��ن النخ ��ل والنهري ��ن� ..إ�ض ��رب �إ�ضرب
�إ�ض ��رب .كان يحف ��ظ الق�صيدة ويتلوه ��ا ويغ ّنيها
وميثلها وير ِّق ُ�صها وي�سددها! واق�سم انني ن�سيت
ح�سا�سيت ��ي ك�شاعر مع هذا الن�ص ��ر ال�سريع الذي
حققه عبد الأمري ال ��ورد ،فانتقل من �شاعر مغمور
اىل جنم تتحدث عنه املدينة لأيام طويلة.
وحني نزل ال ��ورد �صافحه وعانقه اجلميع وكنت
م ��ن ب�ي�ن املعانق�ي�ن وامل�صافح�ي�ن! بعده ��ا علمت
�إن ��ه مدر� ��س ثانوي ��ة و�إن ��ه يع ��رف ن�شاطاتي يف
ت�أ�سي�س ندوت ��ي ع�شتار ،ثم عبقر ففيه ميل ملعرفة
كل �ش ��يء! وك ��دت �أن�ساه يف زحم ��ة احلياة! ويف
�شب ��اط � 1969شاه ��دت عبد الأمري ال ��ورد وكان
منهم ��ك ًا بالدرا�سات العلي ��ا� ،شاهدته على ر�صيف
ج�س ��ر ال�شهداء مي�شي متثاق�ل� ًا ومل ي�أبه مبالب�سه
وقد طالت حليته ب�ش ��كل مبالغ فما كدت ا�ستبينه!
لكن ��ه �س ّل ��م عل � َّ�ي وب ��ادرين بالق ��ول �إن الدرا�سات
العليا م�ضيع ��ة للعمر والطاق ��ة! الدرا�سات العليا
ال ت�س ��د نق� ًصا معرفي ًا يف خزي ��ن االن�سان وال وال
ثم عفط ب�شكل جل ��ب انتباه املا ّرة ،وغادرين دون
وداع! كان مذهو ًال ووا�ضح انه ارتطم ب�أ�سطوانة
�أكادميية جعلته يلعن ال�ساعة التي قبل فيها �ضمن
�صف ��وة الدرا�سات العليا! م�ساء ي ��وم ح ّلي جميل
م ��ن  1969كن ��ت يف مقه ��ى احلاج حم ��ود هجول
�صديقي
امل�شه ��ور واملرح ��وم حمود هجول وال ��د
ّ
احلبيب�ي�ن جعفر هجول (رحم ��ه الله) (ال�شيوعي
ال�سابق) وجا�سم هج ��ول (البعثي الراحل) وكانا
مع ��ي يف املقهى و�سمعت م ��ن �إذاعة بغداد ا�سماء
الوف ��د العراقي مل�ؤمتر الأدباء العرب ،وكان الوفد
برئا�س ��ة ال�شاعر الكبري حمم ��د مهدي اجلواهري

وك ��م �شع ��رت بالفرح ح�ي�ن ذك ��رت املذيع ��ة ا�سم
عب ��د الإله ال�صائ ��غ �ضمن الوف ��د العراقي ،هن�أين
ا�صدقائ ��ي وطلب ��وا ا ّ
يل التهي�ؤ لل�سف ��ر اىل بغداد
لاللتحاق بالوفد ،فقررت م ��ن باب الأدب �أن �أزور
ال�شاع ��ر مولود عبد ال�ستار ال ��دوري ،وكان مدير
الرتبي ��ة العام يف بابل� ،أي انن ��ي كمعلم تابع اىل
قب�ضت ��ه الفوالذي ��ة! وال ادري م ��ن �س ��وّ غ يل هذه
احلماقة! فذهبت وطلب ��ت مقابلته ،فعطلني قرابة
الث�ل�اث �ساع ��ات ومل انتب ��ه اىل دالل ��ة ذل ��ك وقتها
وح�ي�ن �سم ��ح ال�سكرت�ي�ر يل بالدخ ��ول� ،سل ّم ��ت
علي ��ه وكان يجل� ��س اىل جانب ��ه �شاع ��ر �آخر ا�سمه
ح�س ��ن العاين ،وي�شغل مع ��اون املدير العام وكان
جواب ��ه فات ��ر ًا ،وا�سلمن ��ي يد ًا ب ��اردة وهو ي�شيح
عن ��ي بوجه ��ه الأحم ��ر ذي ال�شعر الأ�صه ��ب ،ك�أنه
يت ��م حديث ًا �سابق ًا مع معاون ��ه! وحني فتحت فمي
لأق ��ول له انن ��ي �س�ألتحق بالوف ��د العراقي وجئت
لإلقاء التحية علي ��ك ،فنهرين ح�سن العاين ،وقال
يل بلهج ��ة الآم ��ر :كيف تلقي التحي ��ة على مديرك
الع ��ام! يامعل ��م �أنت �أم ��ام املدير الع ��ام ،ا�سمع لن
ت�سافر اىل بغداد دون موافقة ال�سيد املدير العام!
ف�أجاب ��ه املدير الع ��ام :م�ستحي ��ل �أن يع�صي معلم
�أوام ��ري و�أنا غ�ي�ر موافق على �سف ��ره ،ثم �ضرب
اجلر�س وقال لل�سكرتري انتهت الزيارة �أدخل من
ج ��اء دوره ،فدخل ال�سكرت�ي�ر ودفعني بيده وقال
الزي ��ارة انتهت �أمل تفهم! �أن ��ا عنيد جد ًا! �أيقنت �أن
الدوري والعاين وهما موظفان رفيعان و�شاعران
متو�سطا املوهبة ومغموران زعال لأنهما مل يكونا
�ضم ��ن الوف ��د العراق ��ي ،بين ��ا يكون"خل َكـ"معل ��م
ا�سمه عبد الإله ال�صائغ �ضمن الوفد!!
ولأين عنيد حق ًا قررت �أن اذهب اىل بغداد والتحق
بالوفد وبخا�صة �أن ال�شاعر �شفيق الكمايل"رحمه
الله"خاب ��رين وا�ستحثن ��ي باحل�ض ��ور دون اخذ
�أي ��ة اجازة ر�سمي ��ة ،فالوفد جماز م ��ن لدن رئي�س
اجلمهورية الراحل �أحمد ح�سن البكر .ذهبت اىل
بغداد ونزلت يف بيت �صديق العمر الأ�ستاذ ثابت
عبا�س ال�شوك"رحم ��ه الله"ويف ال�صباح كنت يف
قاعة ا ُ
خلل ��د ،وياللمفاج�أة ال�سارة هذا هو ال�شاعر
عب ��د الأم�ي�ر ال ��ورد ببنطال ��ه الرم ��ادي وجاكيته
الأزرق وك�أن ��ه مل ي�ستب ��دل مالب�س ��ه م ��ن الع ��ام
املا�ض ��ي! كان �أنيق ًا وواثق ًا وحميم� � ًا ،فعانقني ثم
قدمن ��ي لأ�ست ��اذه و�صدي ��ق عمره العالم ��ة الكبري
الربوف ح�س�ي�ن علي حمفوظ والغري ��ب �أن حبل
امل ��ودة انعق ��د بيننا نح ��ن الثالثة الكب�ي�ر ،ح�سني
عل ��ي حمفوظ وكان وقتها عل ��ى م�شارف ال�سبعني
وال�شاعر عبد الأم�ي�ر الورد الذي يكربين بثماين
�سن ��وات ،حق� � ًا كانا جنمني المعني وكن ��ت غ�شيم ًا
�أنظ ��ر �إليهم ��ا وات�ص ��رف .و�إن ن�س ��ى فل ��ن �أن�سى
ق�صي ��دة عب ��د الأمري ال ��ورد التي �ألقاه ��ا يف روع
الأدب ��اء الع ��رب الذين �صفقوا له طوي�ل� ًا ووقوف ًا!
وال اتذك ��ر الق�صي ��دة وكان ��ت تقليدي ��ة (عمودية)
واملعن ��ى الذي �أثار اللغ ��ط والت�صفيق يدور حول
�أن ال�شاع ��ر يكفر بال�شرائع كلها (ك ��ذا) �إال �شريعة
الفدائ ��ي الفل�سطين ��ي والبع� ��ض مل يفه ��م الداللة،
فظن يف املعنى مروق ًا عن الدين ،وعبد الأمري كان
وم ��ات وه ��و على دين ق ��ومي ويرب ��ط كل ت�صرف
من ��ه بالدين! وق ��د نه� ��ض الأ�ستاذ الكب�ي�ر ح�سني
علي حمف ��وظ وكان جنم امل�ؤمت ��ر و�شرح املعاين

الث ��واين يف ق ��ول ال ��ورد� :إين لأكف ��ر بال�شرائ ��ع
كله ��ا �إال �شريع ��ة ثائ � ٍ�ر متم ��رد ...فق ��ال �إن هن ��اك
منط ��وق الن�ص وهناك امل�سكوت عنه ومعنى قول
ال�شاعر عبد الأمري الورد � :إين لأكفر ب�أية �شريعة
الجتي ��ز وت�ساند الفدائيني الفل�سطينيني! ومبا �أن
ال�شرائع ال�سماوية كله ��ا جتيز وت�ساند الفدائيني
فيك ��ون التقابل ال ��داليل حممو ًال عل ��ى �إين �أ�ؤمن
بكل ال�شرائ ��ع التي جتيز وت�ساند العمل الفدائي!
عندها تك ��ون ال�صياغة من جن� ��س الفكرة و�صفق
اجلمهور لفتوح ��ات الأ�ستاذ ح�سني علي حمفوظ
يف عل ��م حتليل الن� ��ص ،وكان علم حتلي ��ل الن�ص
ال�سيمانتك عهدها مندغم ًا غلط ًا بعلم املنطق!
�أي ��ام امل�ؤمتر كلها مل نتف ��ارق و�شعرت مبيل �أ�شد
نحو حمفوظ ال ��ذي كان عايل التهذيب مع من هم
�أق ��ل منه �ش�أن ًا �أو علم ًا �أو �أ�صغر منه �سن ًا! الأيام
ت�ت�رى ب�أعمارن ��ا! ث ��م يف ال�سبعين ��ات ت�سن ّم ��ت
مديرية ال�ش�ؤون الثقافي ��ة لتلفزيون بغداد ،وكان
عدد كبري م ��ن الأدباء واملف ّكري ��ن امل�صريني يعمل
يف التلفزي ��ون! واذا كان لدين ��ا برنام ��ج �ساط ��ع
ا�سمه ال�سينما والنا�س فقد كنا ن�ضطر اىل مهاتفة
الأديب ��ة امل�صري ��ة اجلميلة �صافين ��از كاظم ،وهي
الت ��ي مل تنت�س ��ب مل�ؤ�س�س ��ة الإذاع ��ة والتلفزيون،
�أق ��ول ن�ضط ��ر لأن الأ�ستاذة �صافين ��از مو�سوعية
وذات ق ��درة عل ��ى فه ��م روح املو�ض ��وع وروح
امل�شاه ��د ،بحي ��ث ت�ش ��د اجلمي ��ع اىل �إطروحاتها
املو�ضوعية.
وكث�ي�را ما كان يرد على تلف ��وين زوجها الطيب،
واعن ��ي الدكتور عبد الأمري ال ��ورد! وكان زواجه
منه ��ا حدث� � ًا مهم� � ًا! فق ��د تزوجه ��ا بع ��د �أن ك�سرت
زوجه الأوىل روح ��ه وهي ابنة عمه رمبا وتركته
لأن ��ه بال"خلفة"لقد خب� ��أ الوردي جروح� � ًا عميقة
حتت جل ��ده وحملها مع ��ه اىل الق�ب�ر ب�سبب ف�شل
زواج ��ه الأول! لكن العالقة ب�ي�ن الورد و�صافيناز
كاظم ،كانت تتدهور ب�سرع ��ة وا�أ�سفاه رغم كثافة
االحرتام ��ات بينهم ��ا! م ��رة طلبت من ��ي الأ�ستاذة
�صافين ��از كاظ ��م وه ��ي حمرج ��ة ج ��د ًا �أن ا�سم ��ح
لزوجه ��ا باملجيء معه ��ا اىل اال�ستودي ��و ،وفهمت
مرامه ��ا ف�أنقذته ��ا م ��ن احل ��رج ح�ي�ن قلت له ��ا �إن
الأ�ستاذ عبد الأمري الورد �صديقي وحبيبي! وحق ًا
كان يج ��يء معها وقد غادرت ��ه االبت�سامة ومل يعد
�صوته جملج ًال!

كان يهم� ��س ال ��كالم هم�س� � ًا ومل يج ��د يف ال ��كالم
مع ��ي �أو مع املذيع ��ة النجم ��ة الراحلة مل ��ى �سعيد
م ��ا يغري ��ه! ورمب ��ا �أخذت ��ه االغفاءة وه ��و ينتظر
ال�سيدة �صافيناز كاظم! و�صدق حد�سي فقد كانت
�صافيناز خمتنق ��ة وكان الورد حزين ًا! وانف�صمت
الع ��رى بينهم ��ا ب�صم ��ت القدي�س�ي�ن ،وي ��ا لله ��ول
والأ�س ��ف! لكنن ��ي كن ��ت �أرى اجلميل عب ��د الأمري
الورد يف كثري م ��ن براجمنا التلفزيونية الثقافية
نح ��و :املجلة الثقافي ��ة ودنيا امل�س ��رح والربنامج
اللغ ��وي ،وبعد هذه التجرب ��ة تهي�أ يل �أنه ا�ستعاد
حيويته وم�شاك�ساته مرة �أخرى!...
الأي ��ام تع ��دو بنا رغمنا ..وا�ستقي ��ل �أو �أطرد من
عمل ��ي يف تلفزي ��ون بغداد ب�سب ��ب �ضيق املرحوم
الع�سك ��ري �سهيل جنم الأنباري ،ع�ضو فرع بغداد
الع�سك ��ري مدي ��ر امل�ؤ�س�سة من اعت ��دادي بقراري
وع ��دم ال�سم ��اح له بالتدخ ��ل يف عمل ��ي! اخرتت
العم ��ل �أ�ستاذ ًا يف جامعة املو�صل بعد �أن ربطتني
�صداق ��ة حميمة برئي�س جامعته ��ا الدكتور امل�ؤرخ
الأدي ��ب ها�شم املالح خالل عمل ��ي يف التلفزيون!
و�إن ه ��ي �إال فرتة ي�سرية حت ��ى احتزت الع�ضوية
يف ادارة املرك ��ز الثق ��ايف االجتماع ��ي ال ��ذي كان
هاجع� � ًا بعماراته وموتيالت ��ه و�ساحاته وحدائقه
وم�سابح ��ه وم�سارحه و�سينماته ف ��وق تلة عالية
كمث ��ل م�سطب ��ة �سند�سي ��ة �شاهق ��ة ،كان ذل ��ك قبل
�أن ي�ست ��ويل علي ��ه ق�صي �صدام ح�س�ي�ن ويطردنا
من ��ه �شر ط ��رده! وقته ��ا بات مبق ��دوري �أن اعطي
مفت ��اح املوتي ��ل اىل اي �ضي ��ف م ��ن دون اذن
م�سب ��ق م ��ن رئي� ��س اجلامع ��ة .فكنت ادع ��و �أدباء
العراق والأ�ساتذة الكب ��ار ليحا�ضروا �أو ين�شدوا
ب�ي�ن الط�ل�اب والطالب ��ات! وكان اك�ث�ر الوج ��وه
الت ��ي يتك ��رر ح�ضوره ��ا ال�شاع ��ر والربوفي�سور
الدكتور عبد الأمري الورد والدكتور مالك املطلبي
والدكتور علي جعفر العالق وال�شاعر الكبري عبد
الرزاق عبد الواحد"رحمه الله"وال�شاعر املرموق
حمي ��د �سعي ��د وق ��د ا�صب ��ح للدكت ��ور عب ��د الأمري
الورد جمهور عري� ��ض يف املو�صل ويف جامعتها
حتدي ��د ًا ،فهو كلما ج ��اء دوره لل ��كالم يقر�أ خطبة
دينية طويلة فيحمد الله الذي اليحمد على مكروه
�سواه على ما منع وما منح ،وال يكل وال ميل ،لكن
اجلمهور كان ي�ستعذب طريقته يف الدعاء واحلمد
وك ��م من مرة ردّد اجلمهور معه ذات اخلطبة ،لأنه

اصبح للدكتور عبد األم�ير الورد جمهور عريض
يف املوص��ل ويف جامعته��ا تحدي��د ًا ،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
ردد الجمهور معه ذات الخطبة ،ألنه حفظها
مرة ّ
لطول تكرارها!

حفظها لطول تكرارها! واكت�شفت �شيئ ًا بل ا�شياء
لدى الأ�ست ��اذ عبد الأمري الورد فه ��و يكره مع�شر
الأكادميي�ي�ن! وال ميازجه ��م لأن �صوت ��ه املجلجل
يجع ��ل البع�ض متذم ��ر ًا �سر ًا م ّرة وجه ��ار ًا مرات،
ثم جاءت فجيعة العراق يف احتالل دولة الكويت
ويف � 1991أ�صاب اجلامعات العراقية ما �أ�صاب،
الآ�صال ��ة واملعرف ��ة العراقيتان ،فغ ��ادرت ا�سراب
العلماء واملبدعني الع ��راق بحث ًا عن الهواء النقي
وحفاظ� � ًا عل ��ى مو�ضع الر�أ� ��س من اجل�س ��د و�أمل
بلقمة عي� ��ش غري ملوث! وعلم ��ت �أن الأ�ستاذ عبد
الأمري ال ��ورد جاب الأقطار العربي ��ة وقد نال منه
العمر والتعب كثري ًا!
وم ��رة علم ��ت �أن ه ��ذا العراق ��ي الكب�ي�ر عم ��ل يف
اليم ��ن وكان ال�شاع ��ر والباح ��ث اليمن ��ي الكب�ي�ر
ال�صدي ��ق الدكتور عبد العزي ��ز املقالح قلب ًا يت�سع
ل ��كل العلماء واملبدع�ي�ن العراقي�ي�ن وال ادري بعد
�سق ��وط النظام � 2003أين كان هذا العامل اللغوي
النادر املثي ��ل عبد الأمري ال ��ورد ،و�أن�ستنا فجيعة
العراق اجلديدة وخيبته احلديثة واجب ال�س�ؤال
ع ��ن كثري م ��ن الأ�سات ��ذة الكبار الأحي ��اء الدكتور
خديج ��ة احلديث ��ي والدكت ��ور ط ��ارق اخلفاج ��ي
والدكت ��ور �أحمد مطل ��وب والدكتور عب ��د الواحد
ل�ؤل�ؤة والدكتور جميل ن�صيف التكريتي وووو..
و�أخ�ي�ر ًا� ..إذه ��ب اىل بيتك ياعب ��د الأمري الورد -
ق�ب�رك  -ال ��ذي اليطردك �أح ��د من ��ه والي�ستحثك
عل ��ى الإيجار �صاحب ��ه بيتك امل�ض ��اء العبق رغم
العتمة لي�س فيه تلفزيون لكي يرتفع �ضغط الدم
عن ��دك �أو ال�سكرين حني ت ��رى �شا�شة التلفزيون
وال ه ��م لها �سوى عر�ض جثث العراقيني املمزقة
باملروءت�ي�ن العربي ��ة واال�سالمي ��ة ،وك�أن الق ��در
ا�ستك�ث�ر عل ��ى العراقي�ي�ن فرحة وهمي ��ة بزوال
اال�ستب ��داد ،ف� ��إذا ه ��م وج ��ه لوج ��ه ام ��ام �آالف
الأ�صن ��ام الكاحل ��ة امل�ستب ��دة! �إذه ��ب اىل بيت ��ك
اجلديد ي ��ا �صاحبي عبد الأمري ال ��ورد ،و�ستجد
امام ��ك العلماء الذي ��ن �أحببته ��م و�أحبوك جالل
اخلي ��اط وحم�س ��ن غيا� ��ض وحم�س ��ن اطيم� ��ش
وعناد غزوان وه ��ادي احلمداين ونوري جعفر
و�صالح خال� ��ص ومهدي املخزومي وعلي جواد
الطاه ��ر وابراهي ��م ح ��رج الوائل ��ي� .إنهم هناك
مظلوم ��ون �أحي ��ا ًء ومظلومون موت ��ى! و�سعيد
من نذرف عليه الدموع وال �شيء �سوى الدموع!
ولكن املي عميق و�شا�سع بريا�سة احتاد الأدباء
العراقي�ي�ن ،كي تنهد للأمر فتطب ��ع اعمال اولئك
ال�صفوة الن ��ادرة من العلماء و ُتطل ��ق ا�سما�ؤهم
على قاعات الدر�س الثقايف واجلامعي وت�صرف
رواتبه ��م لعوائلهم بالتعاون م ��ع وزارة التعليم
الع ��ايل والبح ��ث العلم ��ي واملجم ��ع العلم ��ي
العراق ��ي ودار ال�ش�ؤون الثقافية ،ولننتظر �أفول
جنم كبري �آخر ،فالذي �أراه �أن الي�أ�س من الو�ضع
ال�سيا�س ��ي العراقي م�سوغ كبري لرحيل العمالقة
و�أب ��اة ال�ضيم! د ِّمث مكان ًا لل�صائغ يا ابن الورد،
فاملزار قريب ف�آخ ��ر �شيء يخ�سره الإن�سان قبيل
امل ��وت هو القدرة على احلل ��م وقد خ�سرنا احللم
يف �سرادي ��ب و�أقبي ��ة املحا�ص�ص ��ة العراقية فما
حاجتن ��ا بعدها وبتنا ال قدرة لنا على احللم؟ قال
ال�شاعر طال ��ب عا�صي :ياج ��رح اجلديد الفززت
نوحي بعد مالك مكان بزحمة جروحي..
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من زمن التوهج

العالمة الدكتور عبد األمي���ر الورد يطلق حملته لمحو
األمية ويقول  :أطرب ألغنية كاظم الس���اهر (يامدلل ال
تدلع ) ..وأبكي لـ (وين أخذك وين أنهزم بيك!)
حوار أجرته  :زكية المزوري

مل�س الوعي بوجود الله تعاىل بعد حني ،ف�أجزل
يف طاعت ��ه وعبادت ��ه ،در�س اللغ ��ة العربية وما
ت�ش ّع ��ب منه ��ا من فك ��ر وفل�سفة وعل ��وم و�آداب،
ف�أن�سها نار ًا حتى �أث ��رى الأدب العربي احلديث
بروائع فكره وبحوثه وعلمه ،م�ستفي�ض ًا يف ما
يكتب م�ستعين ًا ب�أ�صول العلم من �أمهات الكتب،
ع ��رف مبعادات ��ه للعامي ��ة ومواالت ��ه ووالئ ��ه
ال�شديد للف�صيح ��ة ،فال ت�سمعه ينطق �إال بها مع
اجلمي ��ع يف بيت ��ه م ��ع �أوالده ورد ومروج ومع
زوجته ويف اجلامعة مع طلبته ومع النا�س يف
ال�ش ��ارع �إال مع الب�سطاء ،وكل ��ه ثقة ب�أنه �سيبيد
العامية للأبد ويقول لها (ك�ش ملك!).
يدخل ��ك مع ��ه عامل ��ه ال�ص ��ويف ،ح�ي�ن جتال�س ��ه
وت�ستمع وتنظر �إليه فال ترى �إال �شيخ ًا ف�صيح ًا
عامل ًا ،بلحي ��ة �أطلقها بال رقي ��ب و�شعر كث �أبلج
كالثل ��ج وهن ��دام ب�سي ��ط مريح.ب�إمكان ��ك �أن
ت�ضب ��ط �ساعتك عل ��ى مواعيده الدقيق ��ة التي ال
تزي ��د �أو تقل يف جزء م ��ن الثانية ،يعري الوقت
�أهمي ��ة كب�ي�رة ،متوا�ضع اىل درج ��ة �أنه ب�إمكان
�أي كان �أن يجال�س ��ه ويناق�ش ��ه وي�ستفي�ض معه
يف عل ��وم الدنيا ،فهو خب�ي�ر فيها حتى �أنه �أهلك
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عمره يبحث ع ��ن الدقائق وال ��ذرات والقطرات
وطال�سم الكلمات ومنابعها..
ت ��راه يف كل جمال� ��س العلم �سواء عل ��ى قاعات
جامعة بغداد ،حيث يعم ��ل مدر� ًسا للغة العربية
�أو جمال�س العلم ��اء واملفكرين يف الكاظمية مع
فحول العلم..ه ��ذا بر�أيي ع ��امل ال�شاعر الأديب
الدكتور العالمة ..عب ��د الأمري الورد ،جال�سناه
ل�ساع ��ة م ��ن �ساع ��ات الزم ��ن الغاب ��ر ف ��كان هذا
احلوار :
* ينته ��ي ن�سبك ��م اىل الإم ��ام احل�س�ي�ن ب ��ن
علي"عليهم ��ا ال�سالم"ترى ما ال ��ذي يكلفكم هذا
الن�سب ،وهل نلتم اال�ستحقاق؟!
 نع ��م� ..شجرتنا تنتمي اىل احل�سني ابن علي،م ��ارة ب�أع�ل�ام كث�ي�رة وم�شته ��رة يف الت�أري ��خ،
و�أعم ��ل جاهد ًا ك ��ي �أ�صل اىل �أدن ��ى ما ا�ستطيع
له� ،أما �أعلى ،ذلك اال�ستحقاق فغاية ال تدرك.
* ال ��ورد مل ي�ؤم ��ن بالل ��ه تع ��اىل �إال كم ��ا �آم ��ن
ابراهيم"علي ��ه ال�سالم"كما يف ق ��ول الله تعاىل
من �س ��ورة الأنع ��ام (")75فلما ج ��ن عليه الليل
ر�أى كوكب� � ًا ق ��ال هذا ربي فلم ��ا �أفل قال ال �أحب
الآفل�ي�ن( )76فلما ر�أى القمر بازغ ًا قال هذا ربي

فلم ��ا �أف ��ل قال لئ ��ن مل يه ��دين رب ��ي لأكونن من
الق ��وم ال�ضالني ( )77فلم ��ا ر�أى ال�شم�س بازغة
ق ��ال يا ق ��وم �أين ب ��ريء مما ت�شرك ��ون"(..)78
كيف بد�أت رحلتك اىل الله تعاىل؟!
 يف احلقيق ��ة �أنا مل �آت اىل الإميان بالله تعاىلوطاعته عن طريق التقليد والوراثة ،ف�أنا �أتذكر
بو�ض ��وح وبدقة الأدعية الت ��ي كنت �أ�سمعها من
�أب ��ي يف هد�أة اللي ��ل وقراءة الق ��ر�آن التي كنت
�أ�سم ��ع من والدت ��ي �أي�ض� � ًا قبيل الفج ��ر ،و�أداء
�صل ��وات خمتلف ��ة ،ولكن ��ي مع ذل ��ك مل يكن هذا
ال ��ذي �سمعته ور�أيت ��ه كافي� � ًا يل ،فعندما قررت

�سل ��وك طري ��ق االمي ��ان بالل ��ه تع ��اىل وطاعته،
جئ ��ت مبناق�ش ��ة دقيق ��ة وموق ��ف وا�ض ��ح ل ��كل
الق�ضاي ��ا التي حتيط به ،حتى �أنن ��ي بد�أت ذلك
بقلب ��ي ال عقلي ،لكن ��ي �أنتهيت الي ��ه بعقلي �أو ًال
و�ص ��ار قلبي تابع ًا له ،وله ��ذا بد�أت ت�أخذين يف
الأي ��ام الأخ�ي�رة الده�شة الكاملة مم ��ن ال ي�ؤمن
بالل ��ه تع ��اىل وال ينه ��ج طريق الت�سلي ��م متذكر ًا
قول ال�شاعر :
فيا عجبا كيف ين�سى الإله
�أو كيف يجحده اجلاحد
ويف كل �شيء له �آية
تدل على �أنه واحد
* �أجته ��دمت يف تق�سيم وتوحيد العمر الب�شري
بطريق ��ة  2=1+1كيف �أطلقتم ه ��ذه الفكرة وما
الغاية منها..؟!
 �أو ًال يتم تق�سيم العمر كما ي�أتي : -1اجلن�سي
 -2العقلي
 -3االجتماعي
فاجلن�س ��ي ه ��و ال ��ذي ميكن في ��ه للكائ ��ن احلي
باملمار�س ��ة �أن ينت ��ج نوعه ،والعم ��ر العقلي هو
ال ��ذي ميكن فيه للكائن احل � ّ�ي �أن ي�ستقل بنف�سه
يف معا�ش ��ه ،والعمر االجتماعي هو العمر الذي
احلي �أن يقيم اللبنة االجتماعية
ميكن فيه للكائن ّ
للأ�سرة ،وه ��ذه الأعمار تكون متقاربة وواحدة
يف احليوان ��ات ويف الري ��ف ويف املجتمع ��ات
البدائي ��ة� ،أم ��ا البل ��دان الراقي ��ة وبخا�ص ��ة بعد
بل ��وغ �سن الر�شد واالكتف ��اء والن�ضج اجلن�سي
والن�ض ��ج العقلي والن�ض ��ج االجتماعي ،فتكون
يف اعمار متباعدة ال تقارب فيما بينها.
* �أذن كي ��ف ت�ستطي ��ع �أن تعي ��د توحي ��د ه ��ذه
الإعم ��ار يف احل�ض ��ارة احلديث ��ة م ��ن خ�ل�ال
مناق�شتك للعمر الب�شري؟!
 ظاهرة االن�شطار هي ظاهرة ح�ضارية ،وهيظاه ��رة �ش ��اذة لأن احل�ض ��ارة كم ��ا �أعرفها هي:
التجم ��ع الب�ش ��ري بت�أثري الطبيع ��ة االجتماعية
للإن�سان فكل نتيجة �سلبية هي حالة غري طبيعية
باحل�ض ��ارة ،والنتائج ال�سلبي ��ة للح�ضارة ،هي
�أن�شط ��ار العمر الب�ش ��ري ال ��ذي �أناق�شه يف هذا
املو�ض ��وع ،وبالطبع ال ب ��د �أن انتفع مبناق�شات
علماء االجتم ��اع وعلماء االقت�ص ��اد والفال�سفة
و�أطب ��اء الأع�ص ��اب و�أطب ��اء الغدد ،لك ��ي �أ�صل

الورد ...لنتذكره

اىل تق ��دمي احلل ��ول الكامل ��ة له ��ذه امل�شكلة منذ
�أن �أنقدح ��ت يف ذهن ��ي هذه امل�س�أل ��ة ون�ضجت،
بحيث �أ�ستطعت �أن �أطرحه ��ا على الطلبة الذين
يدر�س ��ون علي من ��ذ �سن ��ة  ،1979وكان ذلك يف
�أكادميي ��ة الفنون اجلميلة ،ون�ش ��رت عنها �أول
نداء يف ت�شرين الأول �سنة .1983
* ال نعتق ��د �أن �أح ��د ًا م ��ن الع ��رب �أو م ��ن العجم
�أو غريه ��م م ��ن الب�شر ،قد جاء مب ��ا جئت به يف
تق�سيم وتوحيد العمر الب�شري؟!
 (هههه ��ه)� ،أنا �أول جمنون ف ّك ��ر بهذه امل�شكلةوبه ��ذه ال�ص ��ورة ،وم ��ا زل ��ت اىل الآن �أدع ��و
اىل ح ��ل ه ��ذه املع�ضل ��ة لأن االن�س ��ان يف �ضوء
احل�ضارة احلديثة يواجه منذ ن�ضجه اجلن�سي
اىل �إقام ��ة عائلت ��ه امل�ستقل ��ة ،وم�ش ��كالت كبرية
جد ًا ت� ��ؤدي اىل نزيف من اجله ��ود غري املثمرة
وال ب ��د من االنتفاع من هذه اجلهود بو�ضع حل
لهذه امل�شكلة.
* ملاذا تعتربها م�شكلة؟!
 النها م�شكلة يازكية (ههههه)* وهل وجدمت حلو ًال ،ب�أعتباركم �أول من ك�شف
عن هذه امل�شكلة ،وهل ناق�شت ذوي االخت�صا�ص
من �أطباء وعلماء وفال�سفة؟!
 �أمامن ��ا ع ��دد م ��ن االحتم ��االت ،منه ��ا ت�أخ�ي�رالعم ��ر اجلن�س ��ي �أو تقري ��ب العم ��ر العقل ��ي
والعم ��ر االجتماع ��ي ،وه ��ذا يعني تدخ ��ل واع
و�شام ��ل للمجتمعات جميع ًا وبحملة واحدة يف
الأر�ض وبحمل ��ة واحدة يف احل�ضارة احلديثة
م ��ن �أطب ��اء علم النف� ��س واالع�ص ��اب والغدد مع
توف�ي�ر ال�ضم ��ان االجتماع ��ي الكام ��ل للأف ��راد،
بحي ��ث ميك ��ن بعد ذل ��ك �أن يج ��د الف ��رد الواحد
نف�س ��ه ،عندم ��ا ين�ض ��ج جن�سي ًا ،قد ن�ض ��ج عقلي ًا
واجتماعي� � ًا يف �أن واحد ،فال يف�سح جما ًال لهدر
الطاق ��ات الرهيبة التي يعانيها الفرد ،وال ميكن
�أن تتم هذه احلملة �إال بعد مناق�شات م�ستفي�ضة
اىل كل من متت �إليهم ب�صلة من متخ�ص�صني.
* املع ��روف عنك ��م �أنك ��م عاديت ��م العامي ��ة ،وال
تتحدثون به ��ا �إال مع الب�سطاء ممن ت�شق عليهم
الف�صيح ��ة ،وهناك من يتهمك ��م بالتعقيد يف كل
�شيء؟!
 �أن ��ا ل�س ��ت معق ��د ًا �أب ��د ًا ..و�أتكل ��م بالف�صيحةلأين عرب ��ي وم�سل ��م ولأين مدر�س لغ ��ة عربية
و�أ ّدع ��ي �أين �أح ��ب الع ��رب و�أحب لغ ��ة القر�آن،
فكي ��ف ال �أوايل الف�صيح ��ة؟ ..ف�أن ��ا �أتكلمه ��ا مع
زوجت ��ي و�أطف ��ايل ورد وم ��روج وم ��ع طالب ��ي
�إال م ��ع الب�سط ��اء مم ��ن مل يقر�أ �أو يكت ��ب ،لأنهم
ي�ستهجنونه ��ا وال يفهمونه ��ا �إال مب�شق ��ة ،واىل
�ان بالف�صح ��ى تغنين ��ي ع ��ن
الآن ال توج ��د �أغ � ٍ
الأغاين بالعامية.
* لك ��ن كاظم ال�ساهر قط ��ع �شوط ًا ال ب�أ�س به يف
�أداء الق�صي ��دة الف�صيح ��ة لن ��زار قباين وح�سن
املرواين ولغريهما� ..أمل تطرب له؟!
 �أح�ت�رم كل االح�ت�رام غن ��اءه لق�صائ ��د ن ��زارقب ��اين ،لكني مل �أط ��رب لها� ،أعجبن ��ي من كاظم
ال�ساه ��ر �أغنيته (وي ��ن �أخذك وي ��ن �أنهزم بيك)
فه ��ذه الأغني ��ة تطربن ��ي وته ��زين وتقا�سمن ��ي
بع� ��ض م�شاعري وتبكيني� ،أم ��ا مقطعه (يامدلل
ال تدل ��ع) فيطربن ��ي �أي�ض� � ًا� ،أم ��ا مقطع ��ه (جفت
�ضمائرك ��م وما جف ��ت دموع الأبري ��اء) فيهزين
ويث�ي�رين كل االث ��ارة� ،أما عبد املجي ��د عبد الله
فقد حول ��ت �أغنيته (رهي ��ب) اىل �أغنية يف حب

الله تعاىل ور�سوله �أردّدها دائم ًا ،وكذلك نظمت
ق�صي ��دة بالف�صيحة على غ ��رار �أغنيته (ياطيب
الكلب وينك) �أقول فيها :
ياواهب اخللق دينك وكلهم يحمدونك
ياما �أعز الربايا لأنهم يعبدونك
فما �أجل �ش�ؤونك
* ر�أيك ��م بلغ ��ة زهري �أحم ��د القي�س ��ي ،قلتم ذات
مرة� ،أنه ال يخدع نف�سه؟!
 �أن ��ا قلت �أن �أحمد القي�س ��ي ال يخدع نف�سه واليخ ��دع �أحد ًا ،لأنه يحاول �أن يتحدث بالف�صيحة
جهد �إمكانه ،وبهذا يقرتب من الأفق الذي �أراه،
وبه ��ذا ه ��و �إن�سان �ص ��ادق مع نف�س ��ه ومع لغته
على الأقل يف امل�شاهد �أي (التلفزيون).
* حتى التلفزيون وجدمت له �أ�سم ًا؟!
 هذا هو �أ�سمه بالعربية* �أنا على يقني �أنك من �أطلق عليه هذه الت�سمية
فلم �أ�سم ��ع به من قبل! ،طيب م ��اذا وراء �إطالق
حليتك و�شعر ر�أ�سك؟!
 ك�سل.* علمنا والعلم لله تعاىل وحده �أنكم �ستعملون
عل ��ى حمو الأمية� ..أال تعتقد معي �أن هذا احللم
لن يتحقق ابد ًا؟
 نع ��م عن ��دي م�شروع ملح ��و الأمية ،فم ��ا دمناعرب ًا وم ��ا دمنا م�سلم�ي�ن ننادي اىل ه ��ذه اللغة
التي هي لغ ��ة العرب ولغة الإ�سالم� ،س�أقدم على
العمل به ��ذا امل�شروع يف امل�ستقب ��ل القريب� ،أن
�شاء الله تعاىل.
* تزوجت ثالث ًا ..الأوىل كانت ابنة �أ�ستاذ ال�شعر
العربي العالمة علي جلي ��ل الوردي"رحمه الله
تع ��اىل» ،والثاني ��ة كانت �صافين ��از كاظم طليقة
ال�شاعر العربي الكبري �أحمد ف�ؤاد جنم ،والثالثة
ابن ��ة عمك وهي �أ ّم �أوالدكُ ،ترى ما �سبب طالقك
للأوىل والثانية؟
 الأوىل ه ��ي الت ��ي طلقتن ��ي لأنه ��ا كان ��ت تريد�أطف ��ا ًال ومل يرزقني"الل ��ه تع ��اىل"يف حينه ��ا
ب�أطف ��ال ،وتزوجت ب�أخرى ورزقه ��ا الله تعاىل
�أطف ��ا ًال واحلم ��د لل ��ه تع ��اىل ،فطلقته ��ا لأنه ��ا مل
ت�ستط ��ع �أن تعي� ��ش مع ��ي وع ��ادت اىل �أهله ��ا،
وطلقها �أحمد ف�ؤاد جنم يف حدود علمي لزواجه
ب�ضرة لها هي الفنانة امل�صرية (عزة بلبع) لأنها
مل تن�سجم معه.
* والثالثة كيف هي معك؟!
 �إنه ��ا �صديقت ��ي و�أ ّم �أطف ��ايل وحبيبت ��ي وكلحيات ��ي ،وامل ��ر�أة جم ��رة� ،إن �أح�سن ��ت و�ضعها
يف مكانه ��ا الطبيع ��ي �أدف� ��أت بيت ��ك وحيات ��ك
وقلب ��ك وطبخت طعامك ،و�إن �أ�سات و�ضعها يف
امل ��كان ال ��ذي ال ينا�سبها �أحرق ��ت بيتك وطعامك
و�أ�صابع ��ك �أي�ض� � ًا ،وقل ��ت يف �إح ��دى ق�صائدي
التي وجهتها اىل زوجت ��ي و�صديقتي �أم مروج
:
�إليك ...ولي�س قبل احلب �إال اخلوف والوجل
�إليك ...ولي�س دون احلب �إال الب�ؤ�س وامللل
�إليك ...ولي�س بعد احلب �إال املوت والأجل
�إليك ...و�إن بكى اخلجل جحيم احلب والقبل
* جزاكم الله تعاىل على وقتكم معنا خري الدنيا
والآخرة وبارك الله تعاىل فيكم و�أدامكم ملا فيه
خري �آخرتكم.
 -جزاكم الله عني كل خري وبوركتم.

جريدة "الزوراء" ني�سان 1998
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في حوار مع العالمة الدكتور
عبد األمير الورد :أنا أول مجنون ّ
فكر!!

الدكت��ور عبد األمير
د.إبراهيم خليل العالف

الأ�ست ��اذ الدكتور عب ��د الأمري الورد �شاعر ،ونحوي ولغ ��وي ،وعرو�ضي ،وناقد،
و�أ�ست ��اذ جامعي ،وكات ��ب ،و�إن�سان ...كان غريب ًا يف لهجت ��ه وغريب ًا يف مظهره..
وغريب� � ًا يف حركته ،وكنا نحبه ،وحني جاءت الناقدة امل�صرية الأ�ستاذة الدكتورة
�صافين ��از كاظ ��م اىل العراق هرب ًا م ��ن ا�ستبداد حك ��م ال�سادات لت�ستق ��ر ،تزوجها
الدكتور عبد الأمري الورد ومل يدم الزواج  -على ما �أظن  -طوي ًال.
الدكت ��ور عبد الأم�ي�ر الورد هو الدكتور عبد الأمري حمم ��د �أمني الورد من مواليد
مدينة الكاظمية �سنة  1933ح�صل على �شهادة االكتفاء (البكالوريو�س) يف �آداب
اللغ ��ة العربية م ��ن جامعة بغداد  ،1958وعلى �شه ��ادة الف�ضل (املاج�ستري) وعلى
�شه ��ادة االجتهاد (الدكتوراه) يف النحو واللغة  .1978هذه بح�سب تعبرياته هو
عم ��ل �أ�ستاذ ًا للنحو وم�ش ��كالت العربية والعرو�ض يف ق�سم اللغ ��ة العربية بكلية
الآداب بجامعة بغداد .كما د ّر�س يف جامعة ال�سليمانية ،و�أكادميية الفنون اجلميلة
وكلي ��ة الإدارة واالقت�ص ��اد .وه ��و ع�ضو يف نقاب ��ة الفنانني العراقي�ي�ن ،والفرقة
ال�شعبي ��ة للتمثيل ،وفرقة امل�سرح الفني احلديث ،واحتاد الأدباء يف العراق� .أقلع
ع ��ن الن�ش ��اط ال�شعري منذ �أكرث م ��ن ع�شر �سنوات وفرغ نف�س ��ه للتدري�س وبع�ض
الن�ش ��اط امل�سرحي .ن�شر بع�ض� � ًا من �شعره يف املجالت املتخ�ص�ص ��ة .من م�ؤلفاته
":منهج الأخف�ش الأو�سط يف الدرا�سة النحوية»"،معاين القر�آن للأخف�ش :درا�سة
وحتقيق»"،املدار� ��س النحوية»"،ال�س� ��ؤال الكبري»"،مقدم ��ة يف �أدب الوالدي ��ن»،
“العرو�ض للجميع» .ترك العراق �سنة  1990للتدري�س يف جامعة درمة يف ليبيا،
ث ��م يف جامع ��ة �صنعاء �سن ��ة  ،2000ع ��اد اىل العراق �سن ��ة  ..2004ذكره معجم
البابط�ي�ن وكت ��ب عنه كث�ي�رون ،منهم �صديقن ��ا الأ�ستاذ حميد املطبع ��ي والأ�ستاذ
الدكتور �سعيد عدنان .تويف"رحمه الله"�سنة .2007
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عبد األمير الورد ..من أعالم العراق الحديث
س�����ع�����ي�����د ع������دن������ان

الناظر
غريبة أطواره ،وغريب مرآه ،وما يبدو منه ،وأول ما يستوقف
َ
إلي��ه غرابت��ه ،يف هيئته ،ويف حركاته ،ويف اللغ��ة التي ُيجريها عىل
��عر قد أرس��ل لحيته ،وأرخى شَ َعر رأسه عىل
لس��انه .كان كثيف َ
الش َ
يلمه نظام حتى يحسبه من يراه درويش ًا من الدراويش بل هو
نحو ال ّ
مر ٍة قد بدأ البياض
واحد منهم انشق عنه الزمن .وكان يوم ُ
رأيته ّأو َل ّ
ً
صحبة ال يبدو عليه أنه ُينكرها .غري أن
يخالط س��واد شعره ويصحبه
البياض واللحية املرس��لة مل يكفكفا من حركته ورسعتها وأضطراب
أركانه��ا ،كان غريب األطوار ،رسيع التح��ول من كآبة تغىش محياه،
مد صوته
ميتد مداها إىل ما حوله ،ورمبا ّ
إىل ضحكة واسعة مجلجلة ّ
محتفل مبن يسمعه.
مناجي ًا نفسه بيشء من الغناء غري
ٍ
كان ال ُيج��ري عىل لس��انه إ ّال اللغة العربية الفصح��ى محقق ًا إعرابها
فهم قوله أو ال
رافع�� ًا صوته بها أ ّي ًا كان من يخاطب��ه وليس عليه أن ُي َ
فهم .تفيض عاطفته سي ُال متدفق ًا سخي ًا يغمر من له أدىن صلة به.
ُي َ
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ح� �دّث عنه م ��ن عرفه يف ن�ش�أت ��ه الأوىل� :أن ��ه ن�ش�أ
مقب ًال عل ��ى املعرفة ،حم ّب ًا الكت ��اب ،يقر�أ ّ
كل �شيء،
م�ش ��رعَ الذه ��ن للأف ��كار ال ميتن ��ع عل ��ى اجلدي ��د
منه ��ا ،يف�س ��ح لها يف الطري ��ق �إلي ��ه ويعانيها ّ
بكل
م ��ا تقت�ضي ��ه .كان للعربي ��ة مو�ضع ال�ص ��دارة يف
ثقافت ��ه� ،أح ّبه ��ا و�أقب ��ل عل ��ى ن�صو�صه ��ا اخلالدة:
يق ��ر�أ ،ويتزوّ د ،ويتمّثل ،حت ��ى يجري ذلك كله يف
عروقه ،ويظهر على ل�سانه.
در�س النحو العرب ��ي يف َع َل ٍم من �أعالمه املتقدمني
�إذ كت ��ب عن ((الأخف�ش الأو�س ��ط)) ،ونال بالكتابة
عنه �شه ��ادة املاج�ستري ،وبق ��ي يف �صحبته يتتبع
�آث ��اره حتى �إذا تهي�أت له ن�س ��خ من كتابه ((معاين
الق ��ر�آن)) �ش ��رع يف حتقيق ��ه ،وتقدم ب ��ه �إىل كلية
الآداب لني ��ل �شه ��ادة الدكت ��وراه ،وق ��د ناله ��ا م ��ع
الثن ��اء املت�صل على العم ��ل والإخال�ص فيه ،وعلى
م ��ا اكتنف ��ه م ��ن عل � ٍ�م م�ستفي� ��ض بالعربي ��ة لغ� � ًة،
ونح ��و ًا ،و�صرف ًا .وكان قبل ذل ��ك يد ّر�س مواد من
العربي ��ة يف كلية الآداب ،وبع�ضها لي�س يف �صميم
االخت�صا� ��ص ،لك ّنه ال يت�أبّى على در�س ،ويرى يف
ّ
كل مادة ميدان ًا لب�سط املعرفة و�إ�شاعة العربية يف
قوامها الرفيع.
كان غريب� � ًا يف ق�س ��م اللغة العربي ��ة ال ي�ستطيع �أن
ي�ألف كثري ًا ممن في ��ه ،وال ي�ستطيعون �أن يتقبلوا
ما هو عليه ،ورمبا تهاون به بع�ضهم ممن ال ميتلك
مع�ش ��ار ما لديه من موهبة وعلم ،وكان ي�صفح عن
ذل ��ك �صفح ًا جمي ًال وال ي�صغ ��ي �إىل وقعه ،وك�أ ّنه ال
ي�سمع �إ ّال هاج�س نف�سه وما حتدثه به وال يريد �أن
يخو�ض يف ما يخو�ض فيه الآخرون.
كان من النحو مبكان ،لك ّنه قلما يُع ّد �إذا عً ّد النحاة،
ف ��ك�أن ثمة من يريد �أن يُق�صي ��ه من حيّز النحو �إىل
�ش� ��أن �آخ ��ر فيقول قائ ��ل� :إن ��ه �شاعر ،و�إن ��ه لكذلك
�شاع ��ر م ��ن طبق ��ة رفيع ��ة ،وق � ّ�ل �أن يلتق ��ي النحو
بال�شع ��ر كم ��ا التقي ��ا لدي ��ه ،والعهد �أن يج ��ور علم
ويق�ص م ��ن جناحيه �إذا التقيا
النح ��و على ال�شعر
ّ
يف كي ��ان واحد لك ّنهما عنده وج ��د ك ٌّل من �صاحبه
م ��دد ًا وم�ؤازرة حتى ارتفعا مع� � ًا .وح�سبك �شهادة
على عل ��و طبقت ��ه يف ال�شعر �أن يق ّدم ��ه علي جواد
الطاهر على كثريين ،و�أن ي�ضعه بعد اجلواهري،

و�أن يدعو �إبراهيم الوائلي
�شعره باللوز املق�شر.
 ه ّال دللتني على مظانِّ �شعره! ال تعجل ،ودع الكالم يبلغ غايته!كان يُن�ش ��د يف بع�ض حمافل كلية الآداب �إذا طابت
نف�سه ووجد منها ما يدع ��و �إىل الإن�شاد في�أخذ يف
�ش�أنه -وي ��دع �ش�ؤون الآخرين -بلغ� � ٍة جزل ٍة عذب ٍة
قريب ٍة من النف�س على بعدها .وكان يُن�شد �أ�صفياءه
�إذا م ��ا �سامح الإن�شاد وواتى ،غري �أنه ال يكرث ،وال
يري ��د للأمر �أن يت�صل ،وال يريد ل ��ه �أن يذيع كثري ًا
عائق مينع التدفق ويحجز بع�ض
وينت�ش ��رَّ .
ورب ٍ
ماء النهر .ورمبا وجد النهر م�سارب �أخرى.
وه ��و على �شاعريته ق � ّ�ل من وقف عن ��دهّ ،
وقل من
ع� �دّه �إذا ما ُع� � ّد ال�شع ��راء ،وك�أنّ ثمّة م ��ن يريد �أن
يُق�صي ��ه ع ��ن ال�شع ��ر ،ويته ��اون ب�ش�أن ��ه ،وك�أ ّنه ال
يحر�ص على ال�صدارة فيه.
 �أكان يحر�ص على ال�صدارة يف غريه؟ ال ت�ستبق القول!زاول ال�شع ��ر من ��ذ �سن ��ي احلداث ��ة ،و ُعن ��ي ب ��ه،
وتر�س ��م يف بدئه ُخطا املتقدمني ،ثم ات�ضح له نهج
ّ
جرى فيه طليق� � ًا وقد ان�سجم �ش�أن ال�شعر لديه مع
�ش�ؤونه الأخرى ،وكان ذريع� � ًة ملن يروم التن ّق�ص
من كيانه اجلامعي ،ف�إذا �أراد هذا املتن ّق�ص �أن يه ّد
مكانته م ��ن النح ��و ،والدر�س اجلامع ��ي الر�صني
ق ��ال� :إنه مم ّثل! .و�إنه ملم ّثل م ��ن طراز رفيع ،و�إن
التمثيل يف �صميم مواهبه ُ�شغل به قدمي ًا ،ومنحه
م ��ن جُ ه ��ده ،ووقت ��ه ،وروح ��ه حت ��ى ا�ستق ��ام ل ��ه
ك�أح�سن ما تكون اال�ستقامة ،فال غروَ �أن ينبزه به
زميل يريد �أن ي ُثل من مكانته يف الدر�س النحوي
الر�ص�ي�ن ،غري �أنه ال يُلقى ل ��ه ولأمثاله با ًال ،فليقل
الآخ ��رون م ��ا يقول ��ون قدح� � ًا ومدح� � ًا ،ف�إمنا هو
ي�سع ��ى يف مر�ض ��اة نف�س ��ه ،ونف�س ��ه ال ير�ضيه ��ا
الي�س�ي�ر القري ��ب املن ��ال ف� ��إذا نازعت ��ه �إىل النحو

تقدمت ب ��ه نحو الأ�صول حت ��ى ا�ستوعبها ومت ّثل
مكامن �أ�سراره ��ا ،و�إذا زينتْ له ال�شعر �أحلته منه
مكان ًا رفيع� � ًا ،وال تر�ضى ل ��ه �إ ّال بامل�سرح اجلليل،
ولي�س مبكانة امل�سرح يف الثقافة الإن�سانية خفاء،
ولقد كان �أعالمه الأوائل يكتبون وميثلون ،هكذا
كان �أ�سخليو�س و�سوفوكل�س ويوروبيد�س ،وكذا
كان �شك�سب�ي�ر ومول�ي�ر ف� ��أيّ مغم ��ز يف �أن يتولىّ
�أ�ستاذ جليل متثيل �ش�أن جليل من �ش�ؤون امل�سرح.
وكان ذروة م ��ا م ّثل ((�أغنية التم)) وهي م�سرحية
كتبها ت�شيخوف .و((التم)) طائر �إذا �شارف املوت
ارتف ��ع يف الف�ضاء وانطلق يغرد تغري ��د ًا عجيب ًا،
فك�أنه يودع احلي ��اة� ،أو يرثي نف�سه ،وقد ا�ستعار
ت�شيخ ��وف هذا املعن ��ى وبنى علي ��ه م�سرحية من
�أكرث م�سرحياته �شجن ًا وعذوبة.
ّ
مرات
وق ��د �أُعجب ((ال ��ورد)) بامل�سرحي ��ة ومثلها ٍ
ويف ّ
كل م ��رة يزيد حلن ًا يف الأداء وكان يرى فيها
ُ
نف�س ��ه يف حالة من حاالته ،وق ��د �أتيحتْ له فر�صة
راقي ��ة �أن يت�أل ��ق فيه ��ا .كان ��ت �أكادميي ��ة الفن ��ون
اجلميلة لها م�سرح جتريبي يق ��دم عليه �أ�ساتذتها
وطلبته ��ا ن�صو�ص� � ًا ممت ��ازة م ��ن الأدب امل�سرحي
العاملي ،فكان �أن قدّم املخرج املبدع عوين كرومي
م�سرحي ��ة ((غاليليو غاليلي)) م ��ن ت�أليف بر�شت،
وكان له ��ا ال�ص ��دى البعي ��د الذي ابتعث ��ه مغزاها.
و ُقدمتْ �أي�ض ًا ((كريوالن�س)) من ت�أليف �شك�سبري،
وكان اجلمه ��ور عل ��ى الغاية م ��ن االن�سجام مع ما
يُقدّم على خ�شبة امل�سرح التجريبي ،وكان يُ�صغي
ليلتق ��ط املعنى الكام ��ن وراء الألفاظ �أو احلركات
ويروح ي�ستنبط منه ما ينطوي عليه.
�أقول �أُتيحتْ له فر�صة راقية �أن يت�ألق على خ�شبة
امل�س ��رح التجريبي يف �أكادميي ��ة الفنون اجلميلة
يف �سن ��ة 1980م ،يف ربيعه ��ا� ،إذ دع ��اه لتمثي ��ل
((�أغني ��ة الت ��م)) املخ ��رج �شفي ��ق امله ��دي ،وكان
�شفي ��ق يومئ ٍذ �شاب� � ًا طالب ًا يدر� ��س يف الأكادميية

وكان �إخ ��راج ((�أغنية التم)) ج ��زء ًا من متطلبات
درا�ست ��ه .كان ��ت امل�سرحي ��ة م ��ن ممث ��ل واح ��د ال
ي�شارك ��ه يف احل ��وار وبناء الأح ��داث �أحد ،وذلك
�أمر يزيد يف �صعوبة العر�ض ،وي�ضع املمثل على
حمك امتح ��ان مقدرته ،ويتيح له �أي�ض� � ًا �أن يت�ألق
�إذا امتل ��ك �أداة العمل ،وق ��د كان ((الورد)) عجيب ًا
ذل ��ك الي ��وم يف ح�سن ال�سيطرة ،وامت�ل�اك الأداة،
ومت ّثل الن�ص حتى ك�أ ّن ��ه ينطق عن نف�سه ،بل هو
كذل ��ك .كان ��ت امل�سرحي ��ة منلوج ًا مت�ص�ل� ًا ،ولي�س
�سه�ل� ًا �أن ي�ستم ��ر املنل ��وج م ��ا يزيد عل ��ى ال�ساعة
والن�ص ��ف ،ولك ّن ��ه ا�ستمر واجلمه ��ور م�أخوذ مبا
ي�سم ��ع وي ��رى .فك ��رة امل�سرحي ��ة لي�س ��ت م�ألوفة
متداولة مما يك ُ
رث عر�ضه؛ مدارها� :أن ممث ًال يعود
�إىل غرفت ��ه بعد انته ��اء العر� ��ض امل�سرحي .وهو
وحي ��د ال �أحد له ،وقد تقدم ��تْ به ال�سن فلم يبق له
يف وحدت ��ه �إ ّال اخلمر والذكري ��ات وا�سرتجاع ما
كان ومناج ��اة النف�س ،تبد�أ امل�سرحية عندما يُنهي
املمثل عر�ضه ويعود �إىل م�سكنه ،فك�أ ّنه �إذ يناجي
نف�س ��ه ذل ��ك الطائر ((الت ��م)) وهو يغ� � ّرد �أُغرودته
الأخرية .مل تكن هذه املرة الأوىل التي مي ّثل فيها
((ال ��ورد)) ه ��ذه امل�سرحية ،بل كان ق ��د مث ّلها قبل
ع�ش ��ر �سنني ،لك ّن ��ه اليوم �أقدر عل ��ى �أدائها ،وعلى
�أن يُ�ضف ��ي عليه ��ا �أ�شي ��اء تزيد يف م ��دى ت�أثريها
ومتنحه ��ا �أفقها الإن�س ��اين الرفيع ،كان عجيب ًا يف
تلبّ�سه ((ال ��دور)) ويف ا�ستبطانه ((ال�شخ�صية))
و�سرب �أغوارها ،ولوال �أن فيه �أ�شياء منها ملا مت ّكن
ه ��ذا التم ّكن م ��ن بالغة الأداء وح�س ��ن الت�أثري يف
املتلق�ي�ن ،و�أعج � ْ�ب ب ��ه �أدا ًء بليغ ًا رائع� � ًا ال تقوى
ثالثون �سنة على حمو بهجته.
 �أفيُع ّد يف �أعالم التمثيل يف العراق؟ عندما يُع ّد يف �أعالم ال�شعر العراقي!وعلى هذا كله ف� ��إن بيئة الفن امل�سرحي مل تف�سح
له يف �أرجائها ،و�أبقته عند الأطراف ،وعندها �أنه
نحوي لغوي ولي�س من �صميم ما هي فيه ،ولعل
م ��ن هذه البيئة من يرج ��و �أن يرجع هذا الطارئ
�إىل كتبه القدمية ،و�إىل قاعة در�سه ،و�إىل مواده
م ��ن اللغ ��ة والنح ��و .وه ��و عل ��ى نهج ��ه ال يبايل
ب�ش ��يء من هذا ،ويظ ��ل من�صرف� � ًا �إىل نف�سه وما
حتدّثه فيه ،باذ ًال ما ي�ستطيع يف مر�ضاتها.
�أهو نحوي� ،أم �شاعر� ،أم م�سرحي؟
ويق ��ول �صاحبي :لو ُبع ��ث ((ال ُّدجل ��ي)) ،و�أراد
�أن يزي ��د يف كتابه ((الفالكة واملفلوكون)) لوجد
يف ((ال ��ورد)) و�سريت ��ه وم ��ا كان ينتابه خري ما
ور َف و(( ُفل َِك))
يزيده ،وجلمع بينه وبني م ��ن ُح ِ
م ��ن �أه ��ل الأدب والفك ��ر يف احل�ض ��ارة العربي ��ة
الإ�سالمية.
ويقول �أي�ض ًا :ل ��و �أن �شبيه ًا به يف �أحواله ،ويف
مواهبه وُ جد يف بل ��د كفرن�سا ،مث ًال ،لعال جنمه،
وامتد �أثره ولفاخر به بلدُه بلدانَ الدنيا.
و�سب ��ل العي�ش
لكن ��ه َوج ��د الأر� � َ�ض ت�ضيق ب ��هُ ،
تلت ��وي عليه ف�ل�ا يح�سن الت�أتي له ��ا ،ووقع عليه
م ��ا وقع عل ��ى العراقيني من بلوى �أخ ��ذت ت�شتد،
حت ��ى ك�أنّ ال حمي�ص عنها ،فاغ�ت�رب ،وا�ضطرب
يف الأر� ��ض ،و�أخذت من ��ه الغربة م�أخ ��ذ ًا كبري ًا،
وتقاذفت ��ه البل ��دان حت ��ى �إذا �آب �إىل موطنه كان
مهي�ض اجلناح ،واهي القوى مل تلبث رحمة الله
�أن ا�ست�أثرت به يف �سنة 2007م فانطوت �صفحة
كانت خليق ًة �أن ي�سطع �ضيا�ؤها.

قـراءات في رحيل
الدكتـور عبد األمـير الورد

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

عرض  /كوثر جاسم

الفقيد"رحم ��ه الله"متع ��دد املواهب ع ��ايل الهمة
فق ��د جمع اىل مه ��ارة اللغة وال�شع ��ر ،مهارته يف
الف ��ن ،ول ��ه ح�ض ��وره .وكان متوا�ضع� � ًا مهيب� � ًا،
يخدم العلماء ويحنو على التالمذة.
�ص ��در عن ��ه كتاب جم ��ع ع ��دد م ��ن �آراء الأ�ساتذة
املهتم�ي�ن ب� �الأدب وال�شع ��ر جاء بعن ��وان (ذكرى
ال ��ورد ق ��راءات يف رحي ��ل الدكت ��ور عب ��د الأمري
ال ��ورد) ،وق ��ام بت�أليف ��ه جمموع ��ة م ��ن الك ّت ��اب
والأ�ساتذة.
ج ��اء ال ��ر�أي الأول للأ�ست ��اذ الدكت ��ور ط ��ارق
اجلناب ��ي ،بعن ��وان الدكت ��ور عب ��د الأمري حممد
�أم�ي�ن ال ��ورد قط ��وف داني ��ة مل ��ن يعرف ��ه ..ومل ��ن
اليعرفه� ،إذ قال فيه:
ميث ��ل الدكتور عب ��د الأمري الورد ظاه ��رة لغوية
وفنية وان�سانية ،وقد بلغني �أن �شباب ًا من �شبابنا
اليعرفون ��ه �شاع ��ر ًا كب�ي�ر ًا ،و�إن كان ��وا يعرفونه
�أ�ست ��اذ ًا ل ّلغة العربية حمب ًا له ��ا ،و�إنه -فيما ر�أوا
�أو �سمعوا -يتحدث مع طالبه ،ومع كل من ي�ألفه
بالف�صيحة اليفارقها.
�أم ��ا مل ��اذا مل يعرف ��وه �شاع ��ر ًا ،فلأن ��ه مل ين�ش ��ر
الق ��در الأعظم م ��ن �شع ��ره ومل يلق ��ه يف املحافل
واملنا�سب ��ات �إال ملام ًا ،ومل يكن يف دائرة ال�ضوء،
واغ�ت�رب زمن� � ًا يف ليبيا واليم ��ن ،ومل َ
يحظ مبا
حظي به كثري.
وحت ��ت عن ��وان الورد(..عط ��اء متع ��دد الأوجه)
بقل ��م الأ�ست ��اذ الدكت ��ور حممد ح�س�ي�ن �آل يا�سني
جاء فيه:
مل ين ��ل الدكتور ال ��ورد ماي�ستحق م ��ن االهتمام
والتقدير والتكرمي الذي ي�ستحقه � -أو جزء ًا مما
ي�ستحق -على الرغم من بروزه يف اكرث من ميدان
وت�ألق ��ه يف اكرث م ��ن �ساحة ،وكان ��ت التكرميات
وجل�سات الإحتف ��اء وكتابات النق ��اد متجهة اىل
من دونه مبراتب يف حقول اهتماماته الإبداعية
والأكادميي ��ة ،بل كانت لطالب ��ه املبا�شرين الذين
رعاهم ووجههم و�أ�شرف على بداياتهم.
وللأ�ست ��اذ الدكت ��ور مالك املطلب ��ي ر�أي �آخر جاء
بعن ��وان (عب ��د الأم�ي�ر ال ��ورد م� ��ؤد يف �ش ��وارع
�صماء) ،نقر�أ بع�ض ًا منه:
يف احلاف ��ات الواقع ��ة ب�ي�ن نهاي ��ة عق ��د وبداية
�آخ ��ر التقي ��ت عب ��د الأم�ي�ر ال ��ورد .كان ذلك على
وج ��ه التحدي ��د ع ��ام  .1971حينه ��ا كان ع�ضو ًا
فاع�ل� ًا يف فرقة امل�سرح الفني احلديث ،االنطباع
الأول ال ��ذي تركه يف ذاكرتي ه ��و تلك احلما�سة
واالندفاع نحو الأعم ��اق غري امل�سكونة للم�سرح
خا�ص ��ة ،والدراما عامة .غري �أن ��ه بعد ذلك ان�سل
م ��ن تل ��ك الت�ضاري� ��س املفرت�ض ��ة متجه� � ًا نح ��و
ال�ص ��رح الأكادمي ��ي ،حام�ل� ًا معه م�شع ��ل الكالم
ال ��ذي كان عدّته يف امل�سرح ليهب ��ط به يف �أر�ض
الواقع.
يحمل الكث�ي�رون ممن �صاحب ��وا �أو عا�شروا �أو
زامل ��وا الراح ��ل �أ.د عبد الأمري ال ��ورد ،ذكريات
عط ��رة ع ��ن �شخ�صيت ��ه الت ��ي كان ��ت جتم ��ع بني
عفوي ��ة �سجيته و�صدق طويت ��ه ..وال غرابة يف
�أن يك ��ون تالميذه وطلبته يف مقدمة املتحم�سني
لتخليد ذكراه..

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

يك�ب�رين الراح ��ل زهاء عق ��د من الزم ��ن ،ولكني
كن ��ت م ��ع اتراب ��ي م ��ن �صبي ��ة �أ�س ��رة �آل الورد،
ن�ؤث ��ره بتعلقن ��ا ال�شديد ب ��ه على �شب ��ان الأ�سرة
الآخرين .وق ��د �أورثنا ذلك التعلق لأجيال الحقة
م ��ن �صبية �آل الورد .لأنه كان يجارينا ،ولأي�أنف
م ��ن م�صاحبتن ��ا ،ب�سبب فارق ال�س ��ن �أو التباين
يف م�ست ��وى الثقاف ��ة .كان ي�شجع فين ��ا �أية نامة
موهبة يف ال�شعر �أو الفن �أو الأدب..
كان هذا الكالم على ل�سان الأ�ستاذ الدكتور �سليم
ال ��وردي وحت ��ت عن ��وان ((�شذرة م ��ن �شخ�صية
الراحل)).
(عب ��د الأم�ي�ر ال ��ورد ..الغائ ��ب احلا�ض ��ر) كان
ال ��ذي حتدث في ��ه الأ�ستاذ الدكت ��ور �أحمد حاجم
الربيع ��ي عن الدكتور الورد ،جاء فيه :ر�أيته يف
كلي ��ة الآداب مت�أبط ًا حقيبة �س ��وداء ،ويرتاك�ض
حول ��ه الطلب ��ة كزغب القط ��ا ينتظ ��رون الطعام،
وكان طعامه الينتهي ،ف�إذا بد�أ احلديث ف�إن اذان
املتحلقني حوله تتفتح �صاغية اىل قوله ،وكانوا
يتلهف ��ون ل ��كل مايق ��ول ،كالم ��ه يفت ��ح �آفاق ًا يف
�أذهانه ��م ،فقل ��ت يف نف�سي �إنن ��ي �أرى مو�سوعة
تتح ��رك نح ��و الطلبة ،وم ��ن املعه ��ود �إن الطلبة
يتوجه ��ون نح ��و امل�ص ��در ولي�س العك� ��س .غاب
الورد عن معاه ��د العلم ولكنه حا�ضر بينهم ،فقد
ت ��رك لهم م�ؤلفات ��ه يف اللغ ��ة والأدب والإجتماع
والفن والدي ��ن ،وك�أن ُه يريد �أن يقول لطلبته هذا
منهاجن ��ا �إن �أردمت ال�س�ي�ر في ��ه فها ه ��و �أمامكم.
وهن ��اك العدي ��د م ��ن �آراء الأ�سات ��ذة واملثقف�ي�ن
يف الدكت ��ور عب ��د الأمري ال ��ورد الي�سعنا الوقت
لذكرها..
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عبد األمير الورد ..ذكريات
ح���������س���������ن ن�������اظ�������م

رحل عبد الأم�ي�ر الورد ،الدكت ��ور واجلامعي
وال�شاعر واملمث ��ل امل�سرحي .يف خريف العام
 1984د ّر�سني الدكتور عبد الأمري الورد مادة
النح ��و ،وم ��ذ ذاك �ص ��ارت عالقت ��ي ب ��ه تتخذ
�أبع ��اد ًا يوم� � ًا بعد ي ��وم .كان يحملن ��ا بق�سوة
�أكادميية على �أ ّال ننظر �إىل النحو مطيّة للكالم
ال�صحي ��ح ،بل كان يرغب رغب ��ة يائ�سة يف �أن
يجعل من تالمذته ذوي فطرة كالمية ف�صيحة
غ�ي�ر فطرتهم العامي ��ة .واجلميع يعل ��م �أنه ما
ك � ّ�ف ع ��ن احلدي ��ث بالف�صيح ��ة يف ّ
كل �ش�ؤون
حيات ��ه .كان هو�س ��ه هذا يلف ��ت �إلي ��ه االنتباه
�أ ّن ��ى ّ
حل وارحتل ،وكان مثار �سخرية بع�ضهم
ونقم ��ة بع�ضهم الآخ ��ر �أي�ض ًا مب ��ن فيهم �أغلب
�أ�سات ��ذة ق�سم اللغة العربي ��ة يف كلية الآداب -
جامعة بغداد.
ه� ��ؤالء الأ�سات ��ذة كانوا يرون فيه �ش ��ذوذ ًا� ،إذ
كان يُفرت� ��ض �أن يكون مد ّر� ��س النحو ،كغريه
من مدر�سي النحو الآخرين ،ذا نزعة حمافظة
يف ّ
كل �ش ��يء ،فم ��ا بال ��ك بعب ��د الأم�ي�ر الورد
ال�شاع ��ر واملمثل امل�سرحي .بع ��د عام الدرا�سة
ذاك� ،أٌق�صي الراح ��ل �إىل ق�سم الإعالم ليدر�س
العربي ��ة لغ�ي�ر االخت�صا� ��ص ،وليح ��رم م ��ن
ممار�س ��ة تخ�ص�ص ��ه العميق بدع ��وى ق�سوته
الأكادميية على طالب اللغة العربية ،ور�سوب
ن�ص ��ف ال�ص ��ف الدرا�سي يف م ��ادة النحو .ما
كان الراح ��ل يخ�شى لومة الئم يف هذا املجال،
وكان عني ��د ًا ب�ش ��كل ال ميكن ثني ��ه عن ق�سوته
الأكادميي ��ة ،وم ��ا زلت �أتذك ��ر احتجاجي عليه
و�صمته �أمامي حني قلت له� :إنك بهذه الق�سوة
تر�سل الطلبة �إىل جبهات القتال.
عا�ش عب ��د الأمري الورد يحل ��م ب�أ�شياء كثرية،
ي ��رى �إىل نف�س ��ه موهوب� � ًا مُ�ض َّيع� � ًا و�سط قيم
تعليمية يراها بالية؛ ولذا مل يجد مكانه ّ
احلق
يف الو�س ��ط الأكادميي ،وو�سط زحمة تناف�س
ال�شع ��راء على مدي ��ح الطاغية وعل ��ى مكا�سب
مادية ،ولذا مل يجد مكانه بني ال�شعراء ،وكنتُ
كلم ��ا مازحته ب� ��أن ديباجة �أ�شع ��اره العمودية
الكا�سح ��ة �ست�ؤمن ل ��ه ثروة طائلة ل ��و �ص ّرفها
يف �س ��وق املديح اجلديد ال ��ذي افتتحته حرب
�ص ��دام عل ��ى �إي ��ران ،كان ي ��ر ّد عل � ّ�ي ببيتي ��ه
ال�شهريين بني من عرفوه عن قرب:
عر�ض
املج ُد للمم�سكني النف�س عن ٍ
وملهلكيـها �إذا مـا ا�ستفحلتْ �إز ُم
والعائدين على عُـد ٍْم وم�سـغب ٍة
ُ
وعفاف ِّ
الكف مـا غنموا
منهب
من ٍ

وكان هن ��اك املزي ��د من �أ�شع ��اره التي يحفظها
ع ��ن ظه ��ر قل ��ب ،ويقر�أه ��ا ب�صوت ��ه املتحم�س
والواثق� .أ�شعار م ��ا زلت �أ�ستطيع ا�ستح�ضار
�أجوائه ��ا و�أ�سلوبه ��ا ،وه ��ي م�شبع ��ة مبع ��ان
�إن�ساني ��ة �سامي ��ة� ،أم ��ا لغتها التي تق ��وم على
معرفة ر�صين ��ة ب�أ�ساليب ال�شع ��ر العربي فهي
ت ��راوح بني تلك اللغة اجلزلة الفخمة للق�صائد
العمودي ��ة التي بل ��غ بها اجلواه ��ري الذروة،
واللغ ��ة املت�أمل ��ة الت ��ي يهيم ��ن عليه ��ا هاج�س
معاجل ��ة ق�ضايا الوجود والفك ��ر يف الق�صائد
احل ��رة .و�إين لأ�ستثم ��ر ه ��ذه الفر�ص ��ة لأدعو

وزارةالثقافة
واحتادالأدباء
والك ّتاب بالعراق
�إىل االهتم ��ام ب�أ�شعار
الراح ��ل ال ��ورد وجمعه ��ا
وطبعه ��ا يف دي ��وان هو �أب�س ��ط عرفان نزجيه
له بعد وفاته.
من ��ذ الع ��ام  1984حت ��ى الع ��ام  ،1996ع ��ام
مغادرتي الع ��راق ،مل تنقط ��ع �صلتي بالراحل
انقطاع� � ًا نهائي� � ًا ،فتل ��ك ال�سن ��وات �إمن ��ا ه ��ي
�سن ��وات الدرا�س ��ة الأكادميية املمت ��دة ،وكان

يجمعنا املكان (اجلامعة) ّ
كل حني ،ومل �أخترب
يف نف� ��س الراح ��ل غ�ي�ر املحبة وه ��ذا الفي�ض
احلمي ��م م ��ن امل�شاع ��ر الت ��ي يكنه ��ا لأ�صدقائه
وتالمذت ��ه والأ�ساتذة يف ق�س ��م اللغة العربية،
ب ��ل كان يحدثن ��ي ع ��ن مي ��زات ّ
كل �أ�ست ��اذ من
�أ�سات ��ذة الق�س ��م ،ومل �أ�سم ��ع من ��ه جتريح� � ًا
ب�أحدهم ّ
قط .مرة كنا نتجاذب �أطراف احلديث
�أمام مبنى الق�سم يف كلية الآداب ،ور�أي ُته فج�أة
ينحن ��ي �إىل �أحدهم انحن ��اءة �إجالل م�شفوعة
بتمتمة"ال�س�ل�ام عليكم ورحمة الله وبركاته»،
�إلتفتُ �إىل اخللف مل �أ َر �أحد ًا معين ًا يحيّيه بكل
هذه االنحناءة وهذا التبجيل� ،س�أل ُته ملن يوجّ ه
ه ��ذه التحي ��ة دون �أن ي ��ر ّد �أو ي ��راه ال�شخ�ص
ال ��ذي يحييه ،ف�أ�ش ��ار �إىل �شخ�ص بعيد وقال:
ذاك �إم ��ام اللغة فا�ض ��ل ال�سامرائي .كانت هذه
طريقته يف تقدير زمالئ ��ه و�أ�صدقائه ،وكانت
تفع ��ل فعله ��ا الإيجاب ��ي يف نفو� ��س تالمذته،
وتزرع يف نفو�سهم هذا الإكبار للمعلم والعلم
والتعليم.
يف العام � ،1998أ�سعفني القدر بر�ؤية الراحل
يف الأردن ،كان يف و�ض ��ع املخذول .احل�صار
بكل معانيه د ّم ��ر بقية احلما�س ��ة التي عهد ُتها
فيه ،وان�س ��داد الآفاق املزمن �أحب ��ط �آماله يف
ّ
كل �ش ��يء .ال مييّز حالة عبد الأمري الورد لديّ
�أيّ �ش ��يء �أكرث من �صوته ،وحينها كان جمهد ًا
وم�ستكين ًا .حينها كنتُ �أعمل يف جامعة نا�صر
الليبية� ،إقرتحتُ علي ��ه ال�سفر �إىل ليبيا للعمل
هناك ،وافق دون تردد ،و�أ ّمنتُ له طريق ًا �إليها،
وبقي فيها مدة يالحقني بال�شكر الذي يُخجل،
والوع ��د بع ��دم ن�سي ��ان م ��ا فعل ��تُ  ،يك ��رر ذلك
مبنا�سبة �أو بدونها ،متجاه ًال �إمياين بواجب
التلمي ��ذ �أم ��ام �أ�ست ��اذه ،ث ّم تغري حال ��ه فانتقل
�إىل اليم ��ن وعم ��ل هناك مدة حت ��ى عودته �إىل
العراق بعد �سقوط �صدام.
يف �أ ّي ��ار  ،2006زرتُ العراق وق�ضيت خم�سة
�أيام يف بغ ��داد� .أمّن يل ال�صدي ��ق ناظم عودة
ات�صا ًال هاتفي ًا خمت�صر ًا بعبد الأمري الورد ،ال
�شيء مييّز حالته لديّ �أكرث من �صوته ،جاءين
�صوته منك�سر ًا مرة ومتقطع ًا مرة وباكي ًا مرة،
قال يل":ال تعد �إىل العراق ،هذه �آخر ن�صيحة
�أقدمه ��ا لك» ،ثم �أردف �شاكر ًا �إياي ال�شكر الذي
يخجل ،والوعد بعدم ن�سيان ما فعلتُ  .وكانت
تلك �آخر ما �سمعتُ منه� .سي�ست�أنف عبد الأمري
الورد حياته يف الوج ��دان والذاكرة ،الذاكرة
الراهن ��ة لتالمذت ��ه ،والذاك ��رة املمت ��دة للغ ��ة
العربية.

