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اللغوي الخالد مصطفى جواد
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ح���م���ي���د ال���م���ط���ب���ع���ي

عندم ��ا رحل اللغ ��وي النبيل م�ص ��طفى جواد ايل
دنياه االخري قال يرثيه ال�ش ��اعر الكبري م�صطفي
جمال الدين:
ياحار�س اللغة التي كادت علي
�صد�أ اللهي ان اليرن لها �صدي
هبت عليها احلادثات ،فلم تدع
غ�صن ًا بعا�صف حقدها مت�أودا
عربي طبع اليتعتع نطقه
ح�صر علي النبت الغريب تعودا
وك�أن ال�ش ��اعر الكبري �أراد ان يلخ�ص يف ق�صيدته
اجم ��اع الكب ��ار عل ��ي اهمية م�ص ��طفي ج ��واد يف
حي ��اة الع ��رب ..يف انه حر� ��س الف�ص ��حي ب�أمانة
القدي�س م ��ن الراطنني بها ،والذي ��ن يعلمونها يف
املعاهد واجلامعات ودور العبادة ،فقد بذل اربعة
عقود وهو مي�س ��ك بقلم الت�ص ��حيح ،ي�صحح كتب
اللغ ��ات و�أ�س ��اليب الكت ��اب الكبار بلياق ��ة الكبار،
وي�ص ��حح وي�ص ��وب وي�ش ��ذب ويهذب ماف�سد يف
و�س ��ائل التعبري عند ا�ساتذة التاريخ واجلغرافية
واالقت�ص ��اد ،وم ��ا رافقه ��ا م ��ن عجم ��ة وتغري ��ب،
وحتم ��ل كل ما�ص ��در ع ��ن اال�س ��اتذة الكب ��ار م ��ن
ردود افع ��ال انفعالي ��ة بحو�ص ��لته اجلميل ��ة التي
رزقه ��ا الله طول النف�س واعاجيب ال�ص�ب�ر ،وكان
يقول لهم�( :أحبائي انت ��م كبار وتبقون كبار ًا لكن
ال�س ��هو يجب ان يزال) ومل يقل اخلط� ��أ او الغلط
بل قال لهم ال�سهو جتم ًال وحتبب ًا  ،فكم كان لطيف
الطوية!
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وبع�ض الكبار �شاغب عليه واتهمه بـ (املا�سونية)
النه ��م يخ�ش ��ون من ل�س ��انه اذا جل�س ��وا بقربه يف
املجم ��ع العلمي العراق ��ي ،حتي طه ح�س�ي�ن وهو
املن�ب�ر ال ��ذي الي�ض ��اهي كان يت�ب�رم م ��ن وجوده
يف اي ��ام االجتماع ��ات ال�س ��نوية يف جمم ��ع اللغة
بالقاه ��رة ،وكتب العق ��اد مقالة يذم بها م�ص ��طفي
ج ��واد الن راع ��ي اللغ ��ة العراق ��ي نب� ��ش ابحاث ��ه
فك�ش ��ف عن اخطاء لغوي ��ة ونحوي ��ة وامالئية ما
كان ينبغ ��ي ان يقع فيها �أديب عمالق كالعقاد! كان
اليبايل بتهم تقذف عليه جزاف ًا  ،وك�أنه كان منذور ًا
للغة ال�ضاد او منتدب ًا حلرا�ستها من عبث ال�صغار
او الكبار او من اولئك الذين يدعون الع�ص ��مة يف
ادمغتهم ،ومرة خاطب الزعيم عبد الكرمي قا�س ��م:
(�أرج ��و يا ايها الزعيم التق ��ل( :اجلمهورية) بفتح
اجلي ��م ،ب ��ل قل اجلمهورية ب�ض ��م اجلي ��م) وتقبل
الزعيم الن�ص ��يحة لكنه ت�س ��اءل عن ال�س ��بب ،فقال
ل ��ه م�ص ��طفي جواد( :وذل ��ك الن امل�أث ��ور يف كتب
اللغة هو (اجلمهور) ب�ض ��م اجليم والن اال�سم اذا
كان علي هذه ال�ص ��يغة وج ��ب ان تكون الفاء اي
احلرف االول م�ض ��مومة الن وزنه ال�صريف هو
فعلول كع�صفور) .ولي�س كل النا�س متوا�ضعني
عل ��ي �س ��ياق توا�ض ��ع الزعي ��م قا�س ��م يف تقب ��ل
ن�صائح العلماء ،فيوم �صنع له متثاال يف ديايل
�ص ��عد اليه من يه�ش ��م يده التي فيها القلم ،فهو
مل ي�سلم من االذي حتي وهو ميت ،الن االقدار

دائم ًا ترت�ص ��د عباقرة الع�ص ��ور احياء او موتي ،
وكان يعرف ر�صيده من ذلك قائال:
ر�شحتني االقدار للموت لكن
اخرتني لكي يطول عذابي
وحمت يل االالم كل ذنوبي،
ثم ا�ضحت مدينة حل�سابي

عقله اللغوي

ومبجموع هذه املحطات اجنز لنا:
 -1قواع ��د جدي ��دة يف النح ��و العرب ��ي كبدائ ��ل
لقواعد نحوية قدمية.
 -2قواعد وقوانني جديدة يف حتقيق املخطوطات
الرتاثية.
 -3ان ��زل الف�ص ��حي ايل

العامة با�سلوبه ال�سل�س ذي اجلر�س االني�س.
 -4نبه ا�س ��اتذة اجلامعات ايل اعتماد لغة �سليمة
يف ابحاثهم الن اللغة كما قال لهم عن�ص ��ر مهم من
عنا�صر ال�شخ�صية.
 -5عل ��م الباحثني طريقة اال�س ��تناد ايل ال�ش ��واهد
�ش ��عر ًا ونرث ًا و�س ��واء كانت ال�ش ��واهد م ��ن القرن
االول الهج ��ري ام الت ��ي م ��ن الع�ص ��ر احلدي ��ث،
وبذلك حررهم من اجلمود الفكري.

قل والتقل
لكن ��ه بلغ ال�ش ��هرة اك�ث�ر ف�أكرث يف مو�ض ��وع (قل
والتق ��ل) اي قل ال�ص ��حيح وانبذ اخلط�أ ال�ش ��ائع،
وطب ��ع ل ��ه م ��ن ه ��ذا املو�ض ��وع ج ��ز�آن (-1970
 )1988ورمبا ا�ستعار عنوان كتابه من الدرا�سات
اللغوية الفرن�س ��ية التي �ش ��اعت يف اثناء درا�سته
يف جامعة باري�س.
وابتد�أ بن�ش ��ر مو�ض ��وعه منذ عام 1943
يف جمل ��ة (ع ��امل الغ ��د) ف ��كان يذك ��ر اوال
ال�ص ��حيح او الف�صيح وي�شفعه بالغلط او
ال�ض ��عيف ،وكان يرت ��ب ذل ��ك علي حروف
املعجم.
ام ��ا اال�س ��باب الت ��ي دعت ��ه ايل ت�ألي ��ف
مو�ضوعة (قل والتقل) فهي:
-1ا�س ��تهانة طبق ��ة م ��ن املرتجم�ي�ن باللغ ��ة
العربية ،وقد امت ��از منهم بهذا االثم اللغوي
مرتجمو البحوث الع�سكرية.
 -2ان كث�ي�ر ًا م ��ن الكتاب وال�ش ��عراء يكتبون
كلما غري م�ش ��كول ،واللحن يف غري امل�ش ��كول
اليظه ��ر ،وبع�ض ��هم يك�س ��ر املفت ��وح ويفت ��ح
امل�ض ��موم وينون املمنوع من ال�صرف ويك�سر
امل�ضموم.
 -3وهناك طبقة من املمثلني يف�سدون اللغة.
 -4ويف (حتري ��رات) الدوائ ��ر ودواوي ��ن
احلكومة تكرث االغالط وال�س ��يما يف االعالنات

والتعليمات.
 -5وكذل ��ك تك�ث�ر االغ�ل�اط عند مرتجم ��ي االفالم
ال�س ��ينمائية  .واله ��دف الرئي� ��س وراء �ص ��يحاته
لي� ��س طعن م ��ن يخطيء امن ��ا يري ��د ان ينبه علي
الغل ��ط ويذك ��ر ال�ص ��واب ،وامن ��ا يعي ��ب عل ��ي
امل�ص ��ريني علي اخلط� ��أ خط�أهم ،ويق ��ول يف ذلك:
(لي�س ��ت اللغ ��ة مرياث ��ا له ��م وحدهم فيعمل ��وا بها
ماي�شا�ؤون من عبث وعيث)!..
كتبه وابحاثه:
اول كت ��اب �ص ��در ل ��ه �س ��نة  1932حت ��ت عن ��وان
(احلوادث اجلامعة) واخر كتاب طبعه وهو حتت
عن ��وان (ر�س ��ائل يف النحو واللغة) �س ��نة ،1969
وبلغ ��ت كتبه املطبوعة ع�ش ��رين كتاب ��ا بني ت�أليف
وحتقي ��ق ونق ��د ،وبلغت كتب ��ه اخلطي ��ة اكرث من
ع�ش ��رة كتب واهمها ( :م�س ��تدرك عل ��ي املعجمات
العربي ��ة) ،ول ��ه دي ��وان �ش ��عر ا�س ��ماه (ال�ش ��عور
املن�س ��جم) وله اي�ض ��ا كتب مرتجمة عن الفرن�سية
 ،ونق ��د �ش ��عره مرارا النه �ش ��عر علم ��اء يغلب فيه
املنط ��ق عل ��ي الوج ��دان ،اما مقاالت ��ه يف املجالت
فتق ��در ب�ألف مقال ��ة ترتكز يف عل ��م التحقيق ويف
عل ��م املخطوطات ويف التاريخ واالثار العبا�س ��ية
ويف النقد اللغوي.
وبه ��ذا اجله ��اد الطويل ،وبه ��ذا العناد ال�ص ��ويف
املتالحق االنفا�س ر�سم لنا خريطة الفخر القومي
و�ص ��حح مئات ال�ش ��واهد الت ��ي كتبت خط� ��أ علي
واجه ��ات امل�س ��اجد والق�ص ��ور ،ث ��م دل االثاريني
وامل�ؤرخني عل ��ي اغالطهم واخري ًا قامت بني يديه
حقائق عبقرية اللغة.
ثم ي�أتي من يقول له (ما �ش�أنك ولغة العرب ،وانت
الكردي الفيلي) او انت (يف عداد املا�سونية) وهو
ب ��راء من ه ��ذا او ذاك ،امنا هو ذل ��ك االرث اخلالد
او تلك ال�ش� �ــــــجرة املــــــعرفية البا�سقة التي ر�أ�سها
ثابت يف �س ��ماء العراق وجذرها ي�س ��قي زال ًال يف
�أر�ض الرافدين ،واظن انه �س ��يعي�ش ابد ًا ابد ًا مع
اخلالدين!..
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شرع قوانين اللغة والنحو وصحح اللسان
ّ
من أخطاء شائعة

ق��راءة ف��ي بع��ض ت��راث الدكتور
مصطفى جواد
د  .زه��ي��ر غ����ازي زاه���د
كان لق ��اء الدكتور م�ص ��طفى ج ��واد حل ًم ��ا يراودنا
قبل انتظامنا يف الدرا�سة اجلامعية .كانت �أخباره
و�أحاديثه الإذاعية متلأ نفو�سنا �شو ًقا للتلمذة على
يدي ��ه ،وحتق ��ق ذل ��ك احللم �س ��نة  1960م ��ن القرن
ال�سابق .لقد التقينا مبن نحلم �أن نلتقي به و�سمعنا
�ص ��وته يف قاع ��ات الدر� ��س بكلي ��ة الرتبية،جامعة
بغ ��داد ،وم ��رت �أرب ��ع �س ��نوات ونح ��ن نتابع ��ه
ونح ��اوره يف م ��ادة الأدب يف ال�س ��نة الأوىل وفقه
اللغ ��ة يف الرابعة ثم الدرا�س ��ات العليا مادة حتقيق
الن�صو�ص �سنة .1964
كن ��ا ن�س ��مع �ص ��و ًتا وعل ًم ��ا يختل ��ف عما ن�س ��معه
ً
وحفظا
م ��ن غريه م ��ن الأ�س ��اتذة الآخري ��ن معرف ��ة
واجته ��ادًا ،وكان الأ�س ��تاذ الآخ ��ر ال ��ذي �أفدن ��ا منه
و�أثر فينا هو الدكتور �أحمد عبد ال�س ��تار اجلواري
رحمه الله.
م�صطفى جواد عامل لغوي حمقق كان همه وغايته
الت ��ي �س ��عى له ��ا طيلة حيات ��ه احلفاظ على �س�ل�امة
العربية و�إ�ش ��اعتها على �أل�س ��ن الناطق�ي�ن بها .كان
لذل ��ك �س ��عيه يف قاع ��ات الدر� ��س ويف امل�ؤمت ��رات
العلمي ��ة ويف ن�ش ��ر مقاالته �إذاع ��ة ،و�أحاديثه حتى
ابت ��دع و�س ��يلته الإعالمية لإي�ص ��ال �ص ��وته �إىل كل
بيت بو�س ��اطة الإذاع ��ة والتلف ��از بربناجمه البديع
(ق ��ل وال تقل) فجعل اللغة حدي ��ث املجتمع نخبتهم
وعامتهم ،وه ��و منهج جعل م�ص ��طفى جواد يرتدد
على كل ل�س ��ان ي�س ��معه وي�س ��معه ب�ش ��وق وانتظار
برناجم ��ه الذي كان ي�ؤديه برباع ��ة نافذة �أثرها يف
قلوب ال�سامعني بكل طوئفهم(.)1
بقين ��ا نتابع ��ه ون�س ��تمع �أحاديث ��ه ونرا�س ��له
ملعرف ��ة م ��ا يلتب�س علينا م ��ن اللغ ��ة والتاريخ حتى
جاء نعيه �ص ��دمة ملريدي ��ه وحمبيه،فودعناه بكلمة
ت�أبينية �ألقيت على جثمانه يف ركن �س ��ادن ال�صحن
العلوي ال�شريف يف النجف الأ�شرف ع�صر يوم 19
ووري ال�ث�رى ف ��كان
كان ��ون الأول .1969
قربه يف بداية �شارع كربالء العام ي�ضم �أكرب �أعالم
احل�ضارة يف العراق يف القرن الع�شرين.
الكتاب ��ة عن م�ص ��طفى جواد لي�س ��ت �س ��هلة تكتنفها
�أ�س ��ئلة مهم ��ة :هل هو لغ ��وي؟ نعم لق ��د كان ميتلك
املعرف ��ة اللغوي ��ة وفل�س ��فتها والتبح ��ر فيه ��ا .ه ��ل
كان �أديب� � ًا؟ نعم ،فقد نظم ال�ش ��عر وكتب يف ق�ض ��ايا
الأدب وتاريخ ��ه .ه ��ل كان م�ؤرخ� � ًا؟ نعم،فق ��د كان

واع ًي ��ا التاريخ و�أحداثه وحقق كت ًب ��ا مهمة فيه هل
كان حمق ًقا؟ نعم ،لقد امتلك كل خ�ص ��ائ�ص التحقيق
العلم ��ي� ،أمانته ،فقد ا�س ��تخدم فك ��ره وملكة حفظه
الن ��ادرة وفطنت ��ه ،و�إبداع ��ه يف التعب�ي�ر ومعرفته
اللغوي ��ة والتاريخي ��ة وذاكرت ��ه احل ��ادة ومعرفت ��ه
اللغوية والتاريخية يف حتقيق الن�ص.
لق ��د كان منهج ��ه يف اللغة وحتقيق الن�ص واحدًا
و�أهم خ�صائ�ص ��ه �إ�ش ��اعة املعرف ��ة والأمانة العلمية
والدقة يف التتبع واالجتهاد يف الر�أي.
لقد كان م�صطفى جواد علما من �أعالم احل�ضارة
العربي ��ة ومبدعً ا يف حفريات ��ه اللغوية والتاريخية
للو�صول �إىل هدف البحث ،فهو �أديب لغوي م�ؤرخ
حمق ��ق �ش ��ملت ثقافته كل ه ��ذه املعارف لك ��ن اللغة
وحتقيقه ��ا غلب ��ت عليه ،فاتخذ م ��ن اللغة عامله ومن
التحقيق جماله الذي �أبدع فيه ،ومنهجه الذي �س ��ار
علي ��ه ومل يفارق ��ه .ف ��كان مكتبة مت�ش ��ي وقامو�سً ��ا
ينطق.
يعد كتابه (املباحث اللغوية يف العراق) ومقاالته
يف �س�ل�امة اللغة العربية وو�س ��ائل نهو�ضها �أهم ما
�ص ��در يف الق ��رن الع�ش ��رين يف العراق يف درا�س ��ة
�أ�ص ��ول العربية نحوها ومفرداتها وم�ص ��طلحاتها،
ويق ��رن كتابه املباح ��ث اللغوية يف الع ��راق بكتاب
الع ��امل الأمل ��اين برج�سرتا�س ��ر (التط ��ور النح ��وي
للغة العربية) لت�ش ��ابه منهجهم ��ا التاريخي املقارن
يف تنقيبهما ومتابعتهما �أطوار العربية التاريخية
نحوه ��ا و�أ�ص ��ول مفرداته ��ا و�أ�س ��اليبها ،ويزي ��ده
م�ص ��طفى ج ��واد يف اجته ��اده واقرتاح ��ه و�س ��ائل
النهو�ض بها.
لق ��د كان يتاب ��ع التط ��ور العظي ��م ال ��ذي �أ�ص ��اب
حياة الع�ص ��ر و�أيقظ الأفكار والعيون على �أ�سبابه
وخمرتعاته وو�س ��ائله املادية وتطوره االجتماعي
وماج ّد فيه من �أفكاره ،فبالرغم من اجلهد يف تنمية
اللغة بقيت العربية غري م�س ��توعبة لو�سائل الع�صر
وق�ضاياه االجتماعية والفكرية (مع �أنها من اللغات
املنطوي ��ة عل ��ى عنا�ص ��ر احلي ��اة الكامن ��ة فيها قوة
النماء والإثراء واالنت�شار واالزدهار)(.)2
لقد كان ن�ش ��اط م�ص ��طفى ج ��واد اللغوي يف عهد
مبكر من حياته مع الأب �أن�ستا�س الكرملي يف جملة
(لغة الع ��رب) وغريها من املجالت ثم املحا�ض ��رات
والن ��دوات وامل�ؤمت ��رات العلمي ��ة وم�ش ��اركته يف
الرتجم ��ة �أي�ض� � ًا .ث ��م ا�س ��تخدم احلدي ��ث الإعالمي

والإذاع ��ة والتلف ��از وبهذه الو�س ��يلة نقل الق�ض ��ية
اللغوية �إىل �آفاقها الوا�س ��عة ،فم�شكالتها و�صراعها
مع الوافد اللغوي وال�شائع امللحون مل يعد حديثها
وحواره ��ا منح�ص� � ًرا يف قاعات الدر� ��س �أو قاعات
امل�ؤمترات اللغوية و�إمنا �ش ��ارك العامة واخلا�ص ��ة
فيه من الناطقني بالعربية.
�إن امل�صطلحات من �أعمال اخلا�صة من علماء
اللغ ��ة� ،أما العامة في�س ��تعملون امل�س ��مى من الآالت
والأ�ش ��ياء ب�أ�س ��مائها الت ��ي ت�أتي معه ��ا من اخلارج
وق ��د كرثت النقا�ش ��ات يف جممع اللغ ��ة العربية يف
القاه ��رة ،فكان عل ��ى املجامع العلمية وامل�ؤ�س�س ��ات
اللغوي ��ة �أن ت�ض ��ع الأ�س ��ماء وامل�س ��ميات قب ��ل �أن
ت�ش ��يع بني العامة ب�أ�سمائها الأجنبية والذي يجري
العك�س من ذلك ،فبعد �أن ي�شيع اال�سم الأجنبي على
الأل�سن يو�ضع اال�سم العربي،
ول ��ذا يع ��اين الل�س ��ان العربي هذا ال�ص ��راع
اللغ ��وي ب�ي�ن الف�ص ��يحة والعامي ��ة وامل�ص ��طلحات
الأجنبية والأ�س ��ماء التي غزت الل�س ��ان العربي من
ال�ص ��عب تغيريه ��ا بع ��د �ش ��يوعها و�إن كان احل� � ّ�س
اللغ ��وي �أو امللك ��ة اللغوي ��ة ل ��دى الع ��رب ت�ض ��ع
امل�ص ��طلح املنا�س ��ب للجديد فت�س ��تعمله كما كان يف
و�ضع م�صطلح (ال�س ��كة احلديد) �أو (�سكة احلديد)
عند دخولها م�صر وغريها.
كان الدكت ��ور م�ص ��طفى ج ��واد ي�ؤمن باجتماعية
اللغ ��ة وتطورها وباالجتهاد بو�ض ��ع امل�ص ��طلحات
والألفاظ ،و�إن اللغة (مل تبق وق ًفا على ما �س ��مع من
العرب الأولني وال مق�صورة عليه) وللعربية قابلية
طبيعية ملجاراة الزمن والتطور تطو ًرا معتمدًا على
طبيعتها يف اال�شتقاق والتعريب والنحت ،ومعرفة
ه ��ذه الطبيع ��ة واجبة على من عني به ��ا ووكل �إليه
احلفاظ على �سالمتها)(.)9
وق ��د ق ��ال( :ان القدماء مل ي�س ��دوا ب ��اب املجاز ..
ف�أهل هذا الع�ص ��ر يحق لهم ا�ستعمال عدد من الكلم

على �س ��بيل املجاز ويحق لهم االت�س ��اع يف التعبري
على �شرط �أن ال ي�ؤدي �إىل امل�سخ والتغيري)(.)10
�إن ه ��ذا ال�ش ��رط يف قول ��ه الأخ�ي�ر (�أن ال ي� ��ؤدي
�إىل امل�س ��خ والتغيري) جعل له موقفني يف كثري من
الأحيان:
الأول:
�إبداعه يف و�ضع امل�صطلح وقبوله �إذ كان مواف ًقا ملا
اختزنته حافظته من �أ�ص ��ول الألفاظ وا�ستعماالتها
يف �أط ��وار خمتلفة من التاري ��خ .وموقفه هنا يريد
ب ��ه �أن ال يتناق�ض معناها اجلدي ��د ومعناها القدمي
�أوله عالقة به.
وق ��د جعل ��ه ه ��ذا م ��ن ن ��وادر اللغوي�ي�ن احلف ��اظ
العارف�ي�ن بطبيع ��ة اللغ ��ة وباطالع ��ه وا�س ��تقرائه
ا�س ��تعمال املف ��ردات يف خمتل ��ف ع�ص ��ورها،وهذا
جعل ��ه من�س ��جمًا م ��ع ما يعتق ��ده من و�س ��ائل تنمية
اللغ ��ة و�أوله ��ا اال�ش ��تقاق فطبيع ��ة اللغ ��ة العربي ��ة
�أنها لغة ا�ش ��تقاقية ،وكان يتخذ م ��ن القر�آن الكرمي
امل�ص ��در الأول والأف�ض ��ل لإتباع ��ه ،والقيا� ��س على
ا�ستعماالته وبعد القر�آن ما يثق بف�صاحته من كالم
العرب من النرث وال�شعر.
وه ��و ي ��رى �أن اللغوي الذي ي ��وكل �إليه احلفاظ
عل ��ى �س�ل�امة اللغ ��ة ينبغ ��ي ل ��ه �أن يع ��رف ه ��ذه
اخل�صي�ص ��ة يف اللغة ،و�إال وقع يف االختالط الذي
قد ي�شوّ ه اللغة فامل�ص ��طلح اجلديد �أو الكلمة يرجع
بها �إىل العربية ف�إذا كانت م�س ��تعملة و�أهملت �أجاز
قبولها �أو ميكن ا�شتقاقها على وفق ال�صيغ العربية
و�إال كان ر ّد قول من قبلها.
ه ��ذه قاعدت ��ه يف قب ��ول اجلدي ��د �أو رده ،وبه ��ذا
جاء اقرتاحه لكثري من امل�ص ��طلحات وقبوله لكثري
م ��ن الكلمات املقرتحة م ��ن اللغوي�ي�ن واملجمعيني،
كاقرتاحه م�ص ��طلح (دائرة املعارف) مقابل اال�س ��م
الأجنب ��ي (ان�س ��كلوبيديا) وع ��دم قبول ��ه اق�ت�راح
الكرمل ��ي (معلم ��ة) فالدائ ��رة ق ��د ا�س ��تعملها كب ��ار
امل�سلمني للعلوم .
الثاين:
رده م ��امل يواف ��ق مب ��د�أ اال�ش ��تقاق واال�س ��تعمال
عل ��ى �س ��بيل االت�س ��اع واملج ��از فق ��د ر ّد تخطئ ��ة
�إبراهي ��م البازجي من قال( :هذا �أم ��ر ي�أنفه الكرمي
(وال�صواب ي�أنف منه الكرمي)(.)17
وقد �ص ��وبه الدكتور م�ص ��طفى جواد ،لأن �صيغة
( َفعِ ��ل) يج ��وز تعديله ��ا لغ�ي�ر العي ��وب والعاه ��ات
الظاه ��رة بنف�س ��ه وبح ��رف اجلر،مث ��ل �أم ��ن من ��ه
و�أمنه وخاف منه وخافه .و�أنف منه و�أنفه و�س ��رد
جمموع ��ة من ال�ش ��واهد من ق ��دمي ال�ش ��عر ومولده
ومت�أخ ��ره تثبت ا�س ��تعمال (�أنف) متعديًا بنف�س ��ه.
فاتفق ال�سماع والقيا�س ،وقد ع ّد حذف حرف اجلر
من الإيجاز البالغي(.)18
وبه ��ذا املقيا� ��س كان رده وت�ص ��ويبه كث�ي�را مم ��ا
ا�س ��تعمله الكرمل ��ي يف كالم ��ه يف هوام� ��ش كت ��اب
املباح ��ث اللغوي ��ة ،كم ��ا رد تخطئ ��ة جمل ��ة م ��ن
امل�ص ��طلحات الت ��ي ت�ض ��منها جمل ��دات جمل ��ة (لغة
العرب) وجمموعاتها ال�سنوية .
م ��ن ذل ��ك تخطئ ��ة الكرمل ��ي جرج ��ي زي ��دان يف
قوله (وق ��د تعا�ص ��ر البابليون وامل�ص ��ريون قائال:
والأ�صح :وقد عا�صر البابليون امل�صريني لأن (كذا)
( )19ال وج ��ود للتفاعل يف مادة (ع �ص ر)… �أراد
�أن يقول :فال وجود.
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من زمن التوهج

مصطفى جواد  ..شهادات

اع���������داد  :ع���راق���ي���ون

يقف
م�صطفى
جواد علمًا
بار ًزا من
�أعالم النه�ضة
العربية يف ثقافتنا
وح�ضارتنا وفكرنا
وتاريخنا الإن�ساين .فقد كان
عا�ش ًقا طبيعيًّا للحقيقة ،خمل�صا لها ،مرت�صدًا
�إخال�صه فيها ،عائمًا بها ولذاتها .تلك احلقيقة
هي حبه العميق للغة العربية لغة احل�ضارة
والفكر الإن�سانيني .كان مو�سوعة معارف،
يف النحو واخلطط والبلدان والآثار�( ،أعانه
على ذلك حافظة قوية وذاكرة حادة ،ومتابعة
دائمة ،حتى غدا يف ذلك مرجعا لل�سائلني
وامل�ستفتني ،فنه�ض مبا ال ينه�ض به الع�صبة
�أولو القوة .فكان �أمة كاملة يف رجل .وعاملا
يف عامل ،ومدر�سة متكاملة قائمة بنف�سها)
 ...كان قد ا�ستمد قدرته الفائقة يف الدر�س
والبحث واالجتهاد الفردي من بيئته و�أ�ساتذته
وجمال�س العلماء الذين التقاهم واطلع على
مكتباتهم العامرة مب�صادر اللغة والأدب العربي
والتاريخ الإ�سالمي ف�ضال عن موهبته النادرة
يف اال�ستقراء وا�ستنباط االحكام وا�ستقراء
الر�أي ،تلك املوهبة التي �صريها اجتهاده الذاتي
وجده املتوا�صل مو�سوعة علمية لي�س من ال�سهل
م�ضاهاتها ،مو�سوعة يفخر بها البحث العلمي
ا�صالة وابتكارا و�إبداعا».
وقيم الدكتور غزوان هذا اجلهد العلمي لأ�ستاذه
ب�أنه جهد علمي ر�صني يو�ضح بجالء الدقة
يف ا�ستقراء اخلرب وتثبيت احلقائق و�إيراد
الرواية و�إثبات الوفيات وذكر الت�صانيف
والت�أكد من �صحة الأخبار والأن�ساب ،تو�ضيحً ا
يظهر م�صطفى جواد عاملًا ثب ًتا وم� ً
ؤرخا �أديبًا
�أمي ًنا وحمق ًقا �صاد ًقا يف �ضوء ما عرث عليه من
ترجمات جديدة اهتدى �إليها من خالل مطالعاته
وت�صفحاته البارعة والذكية فتكون لديه هذا
البحث الذي نلحظ فيه اهتمام م�صطفى جواد
بالأدباء وحب العلم والطلب م�شغو ًفا ب�أخبارهم
متطلعًا �إىل �أنبائهم و�أحوالهم وم�صنفاتهم
و�أقوالهم و�أ�شعارهم ،كل ذلك بروح العامل املدقق
واملحقق املن�صف الأمني.

د عناد غزوان

************
«�إن الدكتور م�صطفى جواد مفخرة لكل
العراقيني و كان �أعجوبة الدهر ومعجزة الزمان
يف التاريخ واللغة وكانت �أحواله اللغوية �أحيا ًنا
�شبيهة بالغيبيات وكان جمتهدًا يف ال�صياغه
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اللغوية ي�صيب وال يخطئ وم�صححً ا �أخطاء
القدماء واملحدثني ،وكان دائرة معارف متنقلة
مت�شي على �أرجل مبا حفظ ووعى من دقائق
الأ�شياء ،وله القدرة على الإجابة عن �أي �س�ؤال
يوجه له يف �أي وقت ،وكنت �أ�شاركه يف برناجمه
ال�شيق :قل وال تقل ،وكان يعرف �أ�سماء جميع
�أحياء بغداد يف الع�صر العبا�سي و مواقع بيوت
اخللفاء والوزراء حتى مدراء ال�شرطه وكنا
معا نقدم برناجما با�سم خطط بغداد .وقد كان
حياديًّا فى فكره الت�أريخي� ،إذ �سما فوق الأهواء
حني قال« :لقد طلقت املذاهب كلها من دون
ا�ستثناء اىل غري رجعة» ومع ذلك فان هذا مل
يجرده من حبه لآل البيت الذى هو نهج املذاهب
فى جوهرها جميعا ،و مهيع كل من يرى ويف�سر
املذاهب تف�سريًا �صحيحً ا ،فحبه لآل البيت هو
الذى جعله يختار اخلليفة النا�صر لدين الله
املحب لآل البيت مثال �أعلى له وقد كتب فيه وفى
ع�صره مو�ضوع ر�سالته للدكتوراه تلك الر�سالة
لتى مل يتح لها جمال املناق�شة ب�سبب قيام احلرب
العاملية الثانية».

د� .صفاء خلو�صي

************
لقد �أولدك العراق فكنت من اجنب ابناءه راعيا
لطام�س اثاره وكا�شفا عن دار�س اخباره ،وتبنتك
العربية فكنت من اكرم ابنائها برا بها وحدبا

عليها بل كنت من �صفوة ال�صفوة ولب اللباب .
ايها الديدبان القوام على حرمة العربية يحر�سه
بعني ويذود عنه ب�ساعد وي�ؤمئ للغافل :ذلك
حماها ..لقد طاملا �سعت قدماك يف د�أب ،و�سهرت
عيناك يف ن�صب اىل خزائن اللغة وطوامري
التاريخ ،تنف�ض عنها غبار ال�سنني ..لطاملا امتدت
يدك ال�صناع اىل االثر �شاهت معامله واخلرب
النا�صل اعيت طال�سمه فما تربحه ت�ستنطقه حتى
ينطق وتقومه حتى ي�ستقيم ..
ايها التلميذ بال ا�ستاذ واال�ستاذ بال تالميذ وتلك
هي ال�شخ�صية الفذة زادها منها اليقوى احد على
ه�ضم ما تقدم من زاد ...
لقد دخلت التاريخ من باب التاريخ واخذت
مكانك بني ا�ساطينه و�سالطينه وكنت يف اللغة
رجال مبجمع وجممعا برجل ..

د  .عبد الرزاق حميي الدين
************
كان م�صطفى جواد ي�ؤمن ب�أن اللغة متطورة
بتطور الزمان واملكان  ،ومن الظلم ان نقول
بجمودها ،او ان نقف بالفاظها وتراكيبها عند
او�ضاع ثابتة  .وعنده ان فكرة التطور هذه
لي�ست بجديدة فقد تنبه اليها القدماء وعلى
را�سهم الزخم�شري ،وان كانت اللغة متطورة
فمن الغلو ان نقول بلغة مثالية النقبل �سواها
،ويالحظ م�صطفى جواد ان العلم واحل�ضارة
جاءا مبعان ومدلوالت كثرية البد لها من الفاظ
ت�ؤديها ،وواجبنا ان نفت�ش اوال عن م�صطلحاتنا
القدمية يف العلوم والفنون واالداب ولعل فيها
ما ي�سد احلاجة وهذا امر كثري ًا ما نغفله مع
ان لنا فيه تقاليد مت�صلة وقد عا�ش م�صطفى
جواد مع املعجمات العربية زمنا غري ق�صري
در�س قدميها وعلق على حديثها وعرفها معرفة
حقة والحظ على املعجمات القدمية قلة تبويبها
ونق�ص تن�سيقها وكثريا ما قنع ا�صحابها مبجرد
االخذ عن �سابقيهم دون تدقيق او متحي�ص
اعتربه جممع اللغة العربية يف القاهرة من
قدمي �شريكا له يف مهمته و�سعد اخريا بزمالته
وع�ضويته .

الدكتور ابراهيم بيومي ( رئي�س
جممع اللغة العربية بالقاهرة)

************
مل جتتمع يف اي �شخ�صية عراقية  ،كما
اجتمعت فيه هذه ال�صفات كم�ؤرخ و�أديب
وعامل يف اللغة وعامل يف الفلكلور  ،وعامل يف
البلدانيات  ..هذه هي التي ميزت م�صطفى
جواد وجعلته مميزا من بني ال�شخ�صيات
العلمية والأدبية لي�س يف العراق فح�سب وامنا
على م�ستوى الوطن العربي..

اال�ستاذ �سامل االلو�سي
************
م�صطفى جواد عراقي ا�صيل  ،رجل �صريح ،
�صادق الكلمة  ،ال يخاف من احد  ،و�صرح انه
من قرة تبة  ،وانه تركماين اال�صل الذي جمع
بني اال�صل الرتكماين واالبداع اللغوي يف
العربية ذلك االبداع الكبري ..م�صطفى جواد
النبتة اليانعة  ،امل�ؤرقة  ،املثمرة  ،التي اعطى
للعربية الكثري من االبداع والتطوير واالزدهار
 ،و ي�ستحق من الدولة ان تكرمه ومن ال�شعب
ان يذكره  ،دائما ملا قدمه للثقافة العربية من
علوم رائعة � ..شخ�صية نادرة �أجنبته العراق ،
وال يزال العراق يفتخر مب�صطفى جواد  ،ويعد
رمز من رموز العراق الكبرية ..

د  .ح�سني امني
************
كان م�صطفى جواد مر�آة تاريخ بغداد ،ومر�آة
خطط بغداد  ..و يعد من فال�سفة النحو
العربي ،وهو من �أعالم امل�ؤرخني و�أكابر
املحققني .ال بل هو يف الطراز الأول يف
العربية والتحقيق والتاريخ  ،ا�ستاذ الكل
واليه تنتهي املعرفة يف اللغة والتاريخ يف
ع�صره.

د .ح�سن علي حمفوظ

د  .م���ال���ك ال��م��ط��ل��ب��ي

ألن مصطفى جواد معني
مميز
مبفاجأة متلقّ يه مبا هو ّ
وجديد ،سواء أكان ذلك عىل
صعيد انتقاء املادة أم عىل
صعيد أسلبتها”وضعها يف
اسلوب ما “ ،فإنه يعمد دامئ ًا
إذا ما ووجه بالتكرار أن مينحه
خاص ًا يجعل السامع،
إطار ًا ّ
مر عليه املوضوع ذاته،
الذي ّ
وكأنه بإزاء موضوع آخر مل
يطرق سمعه من قبل! هذه
املناورة األدائية هي إحدى
مميزات مصطفى جواد.
وعنها صدر برنامجه اإلذاعي
ُ
الشهري”قل وال تقل “ وكان
هدفه يف الظاهر ،هو مواجهة
األخطاء واالنحرافات يف
اللسان اللغوي املعارص بعد ان
نسجت اللغات املهاجمة طبقة
فوقها.

غري �أن ال ��ذي ينعم النظر يف ه ��ذه الظاهرة”قل
وال تقل “ يجد �أن هناك ما هو �أبعد من هذا:
�إن ��ه م ��ا يت�ص ��ل مب ��ا يع ��رف مبنه ��ج عل ��م اللغ ��ة
امل�س ��توى الرباغمات ��ي  .pragmaticsوهذا
امل�ستوى معني ال باللغة بل بتداولها:
م ��ن يتكلم ومن ي�س ��مع ،وم ��ا القوان�ي�ن اللغوية
املتحكم ��ة بال�س ��لوك اللغ ��وي ،ما القن ��اة الناقلة،
وم ��ا ال�س ��ياق املحي ��ط .والأع ��راف الت ��ي تكون
املتلقي...؟ الخ.
***
من هذا املنطلق ،انتقل م�صطفى جواد باملحا�ضرة
التعليمية اىل املحا�ضرة االعالمية واختار القناة
الأو�سع انت�شار ًا �آنذاك وهي الإذاعة.
هذا ما �أ�سميّه بت�سييّ�س اللغة العربية الف�صيحة،
بجعلها جزء ًا من املحكومني ،بعد �أن كانت جزء ًا
م ��ن النخب ��ة احلاكمة”الت ��ي حتك ��م يف اروق ��ة
اجلامعات “ والتتجاوز ا�سوارها.
�أدرك م�ص ��طفى ج ��واد �أن الر�س ��الة اللغوي ��ة
الف�ص ��يحة ال ميك ��ن قبوله ��ا خ ��ارج مو�ض ��عها
املحدد”وهو �أق�س ��ام اللغ ��ة العربية “ وحتى يف
هذا املو�ض ��ع ُت�س ��مع الثنائية اللغوية”العامية /
الف�صيحة “ بو�ضوح .ف�إذا جتاوزت هذه الر�سالة
�صندوق بريدها اىل �صندوق �آخر� ،أثارت موجة
من ال�س ��خرية العارمة .ومن امل�ؤ ّكد ،على ح�س ��ب
معرفتن ��ا بالرج ��ل� ،أن ��ه كان عل ��ى وعي ت ��ام ب�أن
مبعث ال�س ��خرية مت� ��أت من التقاط ��ع بني عقدين
عامي والآخر
خمتلفني �أحدهما ين�ص على تداول ّ
على تداول ف�ص ��يح ،و�إحالل �أحدهما ّ
حمل الأخر
يثري موجة من اال�ستغراب والده�شة وال�سخرية
وي�ش ��به هذا الآخر �أن يدخل �أ�ستاذ اجلامعة على
�صهوة ح�ص ��ان احلرم اجلامعي ،لأن العقد”غري
املكت ��وب ،وامن ��ا حت ��دده االع ��راف الالواعي ��ة
امل�س ��تندة اىل العادة “ يتطلب �أن يدخل اال�س ��تاذ
اجلامعي بو�ساطة �سيارة �أو راج ًال.

ه ��ذه اللغ ��ة العربي ��ة الف�ص ��يحة ،لغ ��ة عقيدتن ��ا
وجمازن ��ا و�إبداعن ��ا وتراثن ��ا ،وقب ��ل كل ذل ��ك
معج ��زة نبينا ،هل ج ّرب ��ت �أن تتداول بها �أفكارك
وحاجاتك يف ال�ش ��ارع مث ًال؟ ك�أن تقول ل�ص ��احب
التاك�سي.
 من ف�ض ��لك� ،أبغي الن ��زول يف املنعطف الثاينمن على ي�سارك!
ج ��رب ول�س ��وف ترى �أن ال�س ��ائق �سي�ص ��اب اول
االم ��ر با�س ��تفزاز م ��ا ،ثم �س ��يحاول حتدي ��د هذا
الكائ ��ن يف �إطار ثقايف واجتماعي معينني� ،إطار
يت�سم بالعزلة .ورمبا �سي�صمت .ورمبا �سيقول:
ماذا قلت؟
�أدرك م�ص ��طفى جواد كل ه ��ذا ،فماذا فعل ليخرق
قان ��ون التوا�ص ��ل اللغ ��وي املبن ��ي عل ��ى ثنائي ��ة
النطق والكتابة؟
م ��ن ناحي ��ة �إجرائي ��ة نقل”الر�س ��الة “ م ��ن
املتكلم”الف�ص ��يح “ وجعله ��ا ج ��زء ًا م ��ن وظائف
التداول لدى ال�س ��امع”العامي “ وكما يقال جعل
الكرة يف ملعب ال�س ��امع اينما كان :يف ال�ش ��ارع
والبي ��ت وال�س ��وق واملقه ��ى ...ال ��خ �أي �إن ��ه نقل
الر�س ��الة الف�ص ��يحة من مركز التداول النخبوي
اىل االطراف ال�شعبية.
ومن ناحية الأداة ،ا�س ��تخدم قناة �صوتية تت�صل
بال�سمع ،وهي القناة التي ال تعرف اللغة �سواها
لأن اللغة املكتوبة لي�ست �سوى ر�سم للغة ولي�ست
اللغة ذاتها ومن ناحية اال�سلوب ا�ستخدم �صوت ًا
ذا نغمة،م�ش ��تقة م ��ن نغمت ��ه الطبيعي ��ة ،متكلف ��ة
بع� ��ض ال�ش ��يء ،م ��ن ج ��راء لعب ��هِ بح ��روف امل ّد
وو�ضع ذلك يف �إطار �أ�سلوب �ساخر.
ومن ناحية امل�ضمون اختار مواقع تداول يومية
كاملتح ��ف وال�ش ��طرية”الل ّفة “ وال�ص ��يدلية …
الخ
***
و�ص ��لت الر�س ��الة! كان حديث البغداديني خا�صة

والعراقيني عامة ،هو م�س ��كوكة م�صطفى جواد:
قل وال تقل .وذلك هو املعنى ال�سيا�س ��ي للر�سالة.
لقد جنح جناح ًا منقطع النظري .كان على ل�س ��ان
كل خمل ��وق يف الطبق ��ات ال�ش ��عبية امل�س ��حوقة
خا�ص ��ة :العم ��ال واجلن ��ود و�س ��ائقي التاك�س ��ي
وبائع ��ي اخل�ض ��روات … ال ��خ وقد و�ص ��ل اىل
�س ��وق هرج”�س ��وق الل�ص ��و�ص التاريخي�ي�ن يف
بغ ��داد �إذ �س ��معت �شخ�ص ��ي ًا ،وكن ��ت ب�ص ��حبة
الراح ��ل القا� ��ص مو�س ��ى كري ��دي� ،أح ��د بائع ��ي
املالب�س امل�س ��تخدمة”املعروفة يف اللغة الدارجة
باللن ��كات “ يقول وهو ينادي على ب�ض ��اعته”قل
مالب� ��س عتيقة وال تقل لن ��كات!! “ حماو ًال تقليد
�صوت الدكتور م�صطفى جواد.
ولع� � َّل �أهم م ��ا �أحدثته ر�س ��الة”قل وال تقل “ يف
املجتم ��ع البغ ��دادي ه ��و �أنها �ص ��ارت ج ��زء ًا من
املخيّلة ال�ش ��عبية ،التي �س ��عت اىل بناء ق�ص ���ص
ومواق ��ف خيالي ��ة بطلها دائم� � ًَا م�ص ��طفى جواد
و�أحد املن�سوبني اىل الطبقات ال�سفلى!
و�أختم هذه العجالة بطرفة جرت يل مع الدكتور
م�ص ��طفى جواد”رحم ��ه الله “ وكن ��ت وقتها يف
ال�صف االول يف كلية الآداب وكانت احل�صة هي
ح�ص ��ة”كتاب قدمي “ وعادة ما نك ��ون يف مكتبة
الكلية لتدريبنا على ا�س ��تعمال امل�صادر واملراجع
ف� ��إذا بي �أملح الدكتور م�ص ��طفى جواد يبحث هو
االخ ��ر يف م�س ��رد  indexامل�ص ��ادر واملراج ��ع
فتقدم ��ت من ��ه و�س� ��ألته يف م�س� ��أل ٍة �س� ��ألنا �أح ��د
�أ�س ��اتذتنا عَنها وحرنا يف جوابهاَ .
و�ض ��ن علينا
هو باجلواب!
ـ دكت ��ور مل �ص ��رفنا �ص ��فة �أول يف قولن ��ا يق�س ��م
املو�ضوع اىل ثالثة �أق�سام
�أو ًال
ثانياً
ثالث ًا
وحكمها �أال ت�صرف لعار�ضي الوزن والو�صف؟
ف�أغم� ��ض عيني ��ه ،وحلق ��ة الط�ل�اب ت ��زداد حوله
ليقول ب�أدائه املميز:
ـ �أول الأمر قل يق�س ��م املو�ضوع على ثالثة �أق�سام
وال تقل اىل ثالثة �أق�سام..
ف�أ�ص ��ابتنا الده�ش ��ة ،وظل بع�ض ��نا يت�أمل بع�ضا
و�إذا ب�ص ��وته يب ��دد حريتن ��ا ،فيق ��ول بخليط من
العامية والف�صيحة:
”عندك �شي اتق�سمه �إليهم لو عليهم؟ “
ف�أجاب �أكرثنا”انق�س َمه عليهم “
ف�أردف”:عال :الق�سمة على!
�أ ّم ��ا الق ��ول او ًال فهذا مما ال تعه ��ده اللغة العربية
الف�ص ��يحة ،ورمب ��ا انتقل اليها من ق ��ول الأعاجم
!Firstly
و�إمنا القول يق�س ��م املو�ض ��وع على ثالثة �أق�س ��ام
�أولها وثانيها وثالثها ...الخ “
***
ظل هذا اللقاء عالق� � ًا يف ذاكرتي حتى يومنا هذا
غ�ي�ر �أين اكت�ش ��فت بع ��د ان تخ�ص�ص ��ت يف عل ��م
اللغ ��ة العربي ��ة ومناهج عل ��م اللغ ��ة احلديثة ان
املرحوم ا�س ��تاذنا كان مهتم� � ًا بالرتكيب والداللة
غري مع�ي�ر ايقاع اللغة اهتمام ��ا يذكر ولهذا كنت
بعد ذلك اف�س ��ر ورود او ًال وثاني ًا وثالث ًا تف�س�ي�ر ًا
م ��رده اىل التناغ ��م االيقاعي الذي تطلبت ��ه ثاني ًا
وثالث ًا ...الخ.
وه ��و م ��ا ي�س ��مى بااليق ��اع املتق ��دم ويف القر�آن
الكرمي.

من زمن التوهج

مصطفى جواد وتسييس اللغة
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من زمن التوهج

مصطفى جواد البعيد عن السياسة ..
القريب من العلم والعلماء

من وحي الذكريات..

في بيت الدكتور مصطفى جواد
عبد الحميد الرشودي

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

ت���وف���ي���ق ال��ت��م��ي��م��ي

كانالعالمة
جوادبعيدا
عنال�سيا�سة
و م�ش ��كال تها
وال يعن ��ى مبتابع ��ة
جمرياته ��ا حت ��ى قي ��ل �إنه
لو ُ�س ��ئل ع ��ن مدير �ش ��رطة بغداد
ل�ص ��عب علي ��ه معرفت ��ه ولكن لو ُ�س ��ئل ع ��ن رئي�س
ال�ش ��رطة يف زم ��ن هارون الر�ش ��يد لق ��ال �إنه فالن
اب ��ن فالن عُني لرئا�س ��ة ال�ش ��رطة �س ��نة ك ��ذا وعزل
من عمله عام كذا وتويف عام كذا وا�س ��تخلفه فالن
الذي ...الخ ولأورد تاريخ ال�شرطة يف ذلك الزمن
من دون �أن يعنى باحلا�ض ��ر ال�شتهاره باهتماماته
التاريخية وان�ص ��رافه للعلم وحده حر�ص على ان
ي�ض ��ع حدا فا�ص�ل�ا بني طريقه يف البح ��ث والعلم
وبني ال�سيا�سيني واحلكام .
ورمبا كان هذا در�س ��ا حر�ص عل ��ى تلقينه الوالده
م�س ��تقرئ ًا م�س ��تقبل مكانة العامل وما �ست�ؤول اليه
م ��ن انهي ��ار هيبت ��ه وخذالنه يف ازم ��ان حكومات
جاهل ��ة التقي ��م وزن ��ا للع ��امل واملفك ��ر واملثق ��ف
بق ��در م ��ا كانت تغ ��دق من ام ��وال ومكا�س ��ب على
جرنالته ��ا وجالديه ��ا وجيو� ��ش خمابراته ��ا ولكن
برغم ابتعاده عن ال�سيا�س ��ة واالعيبها ودهاليزها
العلني ��ة وال�س ��رية ،اال ان جواد كان وطني ًا �ص ��لبا
اليحاي ��د يف االعرتا� ��ض عل ��ى ظل ��م يحي ��ق بعامة
ال�ش ��عب واليخب� ��أ را�س ��ه عن ��د اخلط ��وب الكبرية
واالحداث اجل�سام ،كانت لديه الوطنية وااللتزام
به ��ا وحتمل تبعاتها ق�ض ��ية مبدا ور�س ��الة تختلف
يف معناه ��ا ومبناها عن ال�سيا�س ��ىة ومقا�ص ��دها
يف التك�س ��ب وال�سلطة  ،ودفع جواد لهذه الوطنية
قدرا كبريا من �صحته التي ا�ستنزفت رويدا رويدا
حتى وافتها الغلط ��ة القلبية اواخر عام (1969كم
كن ��ت اراه يف ال�ص ��باح واث ��ار ال�س ��هر واالعي ��اء
باديات يف ر�سوم وجهه وعينيه املتعبتني فيطبق
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جفنيه احيانا وي�س�ت�رخي يف اغفاءة ق�ص�ي�رة من
حيث الي�ش ��عر  ،ثم ينتف�ض ويعود اىل كتاب يقر�أه
او حدي ��ث يتحدث ب ��ه واملرء بطبيعت ��ه اذا طاوله
اجلهد واالرهاق ا�سرتخى وا�سرتوح اىل الراحة
و�س ��كن اىل الهدوء مهما غالب ذلك وطال و�صاول
ولكن ابا جواد كان من الد اعداء الك�س ��ل وااللتذاذ
بالراح ��ة والديدبان ال ��ذي الينام وقد ظل على ذلك
وفيا للعل ��م والكتاب وهو من وط�أة مر�ض ��ه معنى
يذوب وي�ض ��نى حتى لفظ انفا�س ��ه االخرية رحمه
الل ��ه  (.كم ��ال ابراهيم ا�س ��تاذ العربي ��ة يف جامعة
بغداد يف ذكرى م�صطفى جواد) .
عج ��ز الدكتات ��ور �أن يح ��ارب �ش ��خ�ص الدكت ��ور
م�ص ��طفى ج ��واد لوفات ��ه ع ��ام  ،1969فان ��ه �أعلن
احل ��رب عل ��ى ن�ص ��به ال ��ذي كان يقف �ش ��اخما يف
مدخل مدينته «اخلال�ص» ،حماوال حمو هذا املعجم
اللغوي والتاريخي الوق ��ور ،كان هناك متثال عن
ث ��ورة الع�ش ��رين يف �س ��احة مدخ ��ل «اخلال� ��ص»،
ومت رفعه وو�ض ��ع متثال الدكتور م�ص ��طفى جواد

ب ��دال عن ��ه ،وبعد �أك�ث�ر من ع�ش ��ر �س ��نوات �أي يف
ثمانيني ��ات القرن املا�ض ��ي ُرف ��ع التمث ��ال لكن عن
طريق التحطيم ،فجرى �س ��حبه م ��ن مكانه ورميه
يف معمل اال�س ��منت الراحل م�ؤيد النا�صر ،هو من
�صممه و�ساعده يف ذلك الفنان علي الطائي».
رمب ��ا كان رحي ��ل ج ��واد مبك ��را يف الع ��ام االول
م ��ن حكوم ��ة البع ��ث الثانية ق ��درا ب�ص ��الح عمره
القليل ب�س ��نواته املدي ��د بعطائه  ،فج ��واد اغم�ض
عيني ��ه بغلط ��ة قلبية مباغتة وه ��و مل يفارق طالبه
الذين كان ي�ص ��حح لهم ويغدق عليهم بت�ص ��ويباته
عل ��ى اطروحاته ��م اجلامعي ��ة وه ��و عل ��ى فرا� ��ش
امل ��وت ليعط ��ي مثاال ن ��ادرا للوطنية احلق ��ة بعيدا
ع ��ن التبج ��ح بال�ش ��عارات والعبارات احلما�س ��ية
واخلط ��ب البالغية رحل م�ص ��طفى ج ��واد قبل ان
ي�ش ��هد وه ��و احل�س ��ا�س املره ��ف هج ��وم براب ��رة
البع ��ث عل ��ى العلم ��اء وزمالئ ��ه املفكري ��ن واحلط
م ��ن قدره ��م بالت�س ��قيط واملالحق ��ة والت�ش ��ريد
واجباره ��م عل ��ى ع�س ��كرة اجلامع ��ة وت�س ��ميم

اجوائه ��ا العلمي ��ة واال�س ��تخفاف بق ��در وقيم ��ة
ومكانة زمالئه التدري�سيني الذين كانوا يح�سدون
ج ��واد يف قربه النه مل ي�ش ��هد مه ��ازل البعث والما
ارتكبه ال�ص ��داميون بحق زمالئه من التدري�سيني
واملفكري ��ن والقامات الثقافي ��ة الكبرية ومع غيابه
عن عاملنا مل ت�س ��لم اثار م�ص ��طفى ج ��واد وبقاياه
وال ر�س ��ائله والخمطوطات ��ه وفقرات و�ص ��يته من
العق ��وق والعب ��ث والحت ��ى قربه الذي خ�ص�ص ��ت
ار�ضه احلكومة له .
خ�ل�ال �س ��نة  1925تع ��رف د م�ص ��طفى ج ��واد
بالعلاّ م ��ة اللغ ��وي الأب �أن�س ��تا�س الكرمل ��ي وكان
للكرمل ��ي جمل�س �أدب ولغة يف الكني�س ��ة الالتينية
ي�ؤم ��ه �أدب ��اء الدرج ��ة الأوىل يف بغ ��داد ،ويف
جل�س ��ته الأوىل �أثار م�صطفى جواد معركة حامية
ح ��ول العامية والف�ص ��حى ،وكان يبزهم يف الأدلة
والرباه�ي�ن ،فمال �إليه الكرملي منذ حلظته الأوىل
قائال�« :أريدك يا �أخ اللغة �أن حت�ض ��ر جمل�س ��ي كل
�أ�س ��بوع» .عند ح�ضوره يف الأ�س ��بوع الثاين كلفه
الكرملي ب�أن يهندم مكتبته على التنظيم الع�صري
وكان ��ت من خ�ي�رة مكتبات بغ ��داد ،فنظمها وجعل
له ��ا فهار� ��س و�أخ ��رج منه ��ا العاب ��ث واملك ��رر ،ثم
اقرتح علي ��ه الكرملي الكتابة يف جملته ال�ش ��هرية
لغة العرب ،فكت ��ب �أبحاثا لغوية ونقدا يف الرتاث
اللغوي وزاوية خا�ص ��ة بـ»الت�ص ��ويبات اللغوية»
وكان الكرملي مثله �س ��يدا يف اللغة ومثله تعر�ض
خل�صومات جريانه التي �أرادت �أن تبط�ش به لوال
دفاع م�ص ��طفى جواد ع ��ن جواهره واجنازاته يف
لغة الع ��رب ،وكتب مقالة بح ��ق الكرملي يف جملة
ال�سيا�س ��ة امل�ص ��رية يف الثالثينيات كان بها ينهي
خ�صومة الكرملي وهو القائل على قربه:
يا�سائرا ،ووجيب القلب �صـــاحبه
لنا ببغداد من بني الق�ســــو�س �أب
�أب عــزيز وذو علـــم ومعــــرفة
ق�ضى ال�سنني ب�شوق العلم يكت�سب
عند زيارتنا لبيت ابنته املربية الفا�ض ��لة وامل�شرفة
اللغوي ��ة فائزة م�ص ��طفى جواد يف ح ��ي اجلامعة
�ش ��تاء ع ��ام  ، 2013لتتبع اثاره وا�ض ��اءة �س�ي�رة
والدها العالمة م�ص ��طفى جواد واحل�ص ��ول على
بع� ��ض الوثائق والر�س ��ائل الن ��ادرة الت ��ي تفيدنا
بت�أ�ص ��يل ه ��ذه ال�س�ي�رة املبارك ��ة  ،ح�ص ��لنا فيم ��ا
ح�صلنا عليه من مراجع نفي�سة �شريطني م�سجلني
ب�صوت م�صطفى جواد كان قد �سجلهما قبل وفاته
بايام قليلة ي�س ��تعر�ض فيهما ذكرياته وابرز ما مر
خاللها من احداث ج�س ��ام ووقائع مثرية  ،اختلط
فيها اخلا�ص بالعام وامتزجت ال�سرية ال�شخ�صية
ب�سرية وطن ووقائعه .
كان ذل ��ك الت�س ��جيل بن ��اء عل ��ى رغب ��ة واحلاح من
ابنته فائزة التي يعتز بها اعتزازا كبريا ،اح�سا�سا
منها بانه بد�أ يدنو من �س ��اعاته االخرية بعد ظهور
عالم ��ات االعي ��اء واالجهاد وا�ض ��حة علي ��ه ملا كان
يبذل ��ه من جه ��د واره ��اق يف ان�ش ��غاالته املعرفية
واجلامعي ��ة واالعالمي ��ة ،وك�أن ��ه ي�س ��ابق الزم ��ن
ويغالبه حتى �س ��قط يف ال�ض ��ربة القا�ضية للغلطة
القلبي ��ة ح�س ��ب ت�ص ��ويبه لكلمة لعب ��ارة (اجللطة
القلبية ال�سائدة ) ،فلم يكمل �سرد كامل ذكرياته .

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

رح ��م الل ��ه الدكتور م�ص ��طفى ج ��واد وجزاه خري
اجلزاء كفاء ما ا�سدى اىل اللغة العربية من رعاية
وعناية يف �سبيل احلفاظ على �سالمتها و�صيانتها
من عبث العابثني وكيد الكائدين  .فقد �سلخ ال�شطر
االكرب من عمره وهو ينافح عنها وير�س ��م ال�س ��بل
واملناه ��ج ال�ص�ل�احها وتطويره ��ا وجعله ��ا لغ ��ة
ع�ص ��رية متجددة تفي بحاجة الع�صر وت�ستجيب
مل�ستجداته احلا�ضرة  ،وو�ضع م�سميات لها �ضمن
قواعد العربية واقي�س ��تها بحي ��ث ال تخرق قاعدة
م�ستقرة وال تخالف قيا�سا متبعا .
لق ��د وهب الله العالمة م�ص ��طفى جواد ذكاء ملاحا
وذاك ��رة حافظ ��ة واعية  ،فهو ال يعزب عنه �ش ��يء
ق ��ر�أه او �س ��معه البت ��ة على ك�ث�رة ما قرا و�س ��مع
وم ��ا راج ��ع وما تاب ��ع  ،فقد ح ��رث كت ��ب الرتاث
حرث ��ا وخا� ��ض يف اعماقها فما فت ��يء عاكفا على
دوواي ��ن االدب واللغ ��ة ومعاجمها ينق ��ر وينقب
ب�ي�ن �س ��طورها من غري م ��ا كلل او مل ��ل حتى انه
كان يقر�أ الكت ��اب قراءتني  :قراءة اعراب وقراءة
ا�س ��تيعاب  ،وا�س ��تطاع بهذه الطريق ��ة ان يدر�س
التاريخ اال�س�ل�امي وبخا�ص ��ة الع�صور العبا�سية
اىل الع�ص ��ور التالي ��ة له ��ا  ،فه ��و يف تخ�ص�ص ��ه
اللغ ��وي مل يقبل على غ�ي�ر �ش� ��أنه او يتكلف ما ال
يح�س ��ن وامنا اقبل على امر اعد له عدته وهي�أ له
ا�س ��بابه ولوازمه منذ �صباه الباكر حتى كهولته ،
فهو يف جل اوقاته اما عاكف على كتاب او منكب
على الكتابة لذا كان نتاجه ثرا ثجاجا ال يح�ص ��ى
وال ي�ستق�ص ��ى ولو امتدت ف�سحة االجل التى مبا
مل ي�س ��تطعه االوائل واالواخر .لقد ا�س ��ت�أثرت به
رحمة الله وهو ملا يتجاوز العقد ال�سابع من عمره
الناف ��ع احلافل بالتحقيق ��ات اللغوية والتاريخية
واالدبية واخلططية و�سائر فنون املعرفة .
حادثة ا�صطدام �سيارته
كن ��ا ذات م�س ��اء يف اوائل ال�س ��تينيات من القرن
املن�ص ��رم جلو�س ��ا يف مقه ��ى ( ردي ��ف العبي ��دي)
يف �ش ��ارع حيف ��ا من ك ��رخ بغداد يف حلقة ت�ض ��م
�ش ��يخ ق ��راء املق ��ام حمم ��د القباجن ��ي وال�ش ��اعر
خ�ض ��ر الطائ ��ي وحمرر هذه ال�س ��طور ثم ان�ض ��م
اىل جمل�س ��نا عب ��د الله اجلب ��وري ( الدكتور فيما
بع ��د ) وم ��ا كاد ي�س ��تقر ب ��ه املحل�س حت ��ى ابلغنا

ان الدكت ��ور م�ص ��طفى جواد كلت قب ��ل ايام يقود
�س ��يارته اخلا�ص ��ة يف طري ��ق البي ��اع وهو متجه
اىل داره يف ح ��ي النف ��ط يف منطق ��ة ال ��دورة
فا�ص ��طدمت به �سيارة ع�سكرية كبرية ودخل على
اثره ��ا اىل امل�ست�ش ��فى وقد غادرها قب ��ل يومني ،
فقال القبنج ��ي  :والله لو اعرف مكان بيته لزرته
 ،فق ��ال اجلب ��وري على الفور  :ان ��ا اعرف منزله ،
فقال القبنجي  :م ��ا تقولوا نفي ان نقوم بزيارته
فعيادة املري� ��ض فيها اجر وث ��واب فكيف اذا كان
املري�ض مبنزلة م�صطفى جواد .
نه�ضنا وا�شر القبنجي اىل �سيارة اجرة و�صعدنا
 ،جل�س القبنجي يف ال�صدر وانا وخ�ضر الطائي
واجلب ��وري يف اخلل ��ف  .واذك ��ر ان ال�س ��يارة ملا
م ��رت جمتازة ق�ص ��ر الرح ��اب وكان مظلما معتما
اخ ��ذ القبنجي ي�ت�رمن باغنية له قدمي ��ة من املقام
العراق ��ي البهرزاوي  ،تق ��ول  :دار امللوك اظلمت
عكب ال�ضيا ب�سروج .
فلما و�صلنا الدار ترجلنا وطرق اجلبوري الباب
واذا بكل ��ب يعلو نباحه فخرج ول ��ده البكر جواد
ورحب بنا واقتادنا اىل غرفة والده  ،وكنا نتوقع
ان جنده م�س ��جى يف فرا�ش ��ه واذا به جال�س وقد
و�ضع �ساقه املهي�ضة على طبلة واىل ي�ساره طبلة
اخرى وقد تكد�س ��ت عليها الكتب عل ��ى الرغم من
ه ��ذه احلال ��ة التي تتطل ��ب الراحة واال�س�ت�رخاء
على �سرير النوم .
ان ه ��ذا امل�ش ��هد ي ��دل عل ��ى ان الرجل قد ا�س ��تثمر
وقته ومل ي�ض ��عه �سدى حتى يف هذه احلالة التي
تتطل ��ب العزوف عن كل عمل جمه ��د  .فلما دخلنا
رح ��ب بن ��ا ترحيبا جميال مبا ه ��و معهود عنه من
ح�سن اللقيا وكرم ال�ضيافة .
ثم ق� ��ص علين ��ا حادثة ارتطام �س ��يارته ب�س ��يارة
ع�س ��كرية فق ��ال رحم ��ه الله  :فل ��م ا�ش ��عر اال وانا
مطروح ار�ض ��ا وقد خلع باب �س ��يارتي وا�س ��تقر
فوقي وانا فاقد الوعي فلما افقت من هذه ال�صدمة
وجدتني ملقى على �س ��رير يف امل�ست�شفى  ،وكان
من اثر هذه ال�صدمة ان هي�ضت �ساقي اليمنى كما
ترونه ��ا االن  ،وقد حدث ��ه القبنجي قائال  :لقد كنا
لك ��م جريانا يف حمل ��ة الهيتاويني وكنت �ص ��ديقا
الخيك االكرب كاظم  ،فقال م�ص ��طفى جواد  :رحم

الل ��ه تل ��ك االي ��ام ورعاها فق ��د كنا يف راح ��ة بال
واطمئن ��ان  ،وقال  :ملا عزمنا عل ��ى االنتقال قالت
ام ج ��واد  :ملاذا ترتك هذه الدار ان عتبتها مباركة
 ،امل تنتق ��ل بربكته ��ا من معل ��م يف االبتدائية اىل
ا�ستاذ يف دار املعلمني العالية !
واردف قائال  :واحلقيقة ان هذه الدويرة لي�س ��ت
يل امن ��ا هي لول ��دي املهند�س ج ��واد  ..ثم حدثنا
قائ�ل�ا  :كان من عادتي ي ��وم ان اجل�س قرب نافذة
تطل على الزقاق ويف �س ��اعة مت�أخرة ر�أيت ل�ص ��ا
يف الزق ��اق يتح�س ���س االبواب متهيدا لل�س ��طو ،
فم ��ا كان من ��ي اال ان رفع ��ت ( تنكه) م ��اء بالقرب
مني ف�ضربتها بالنافذة و�صحت  :الزموه ! فوىل
الل� ��ص هارب ��ا ومل يع ��د  ،ثم جرت احاديث �ش ��تى
وبده ��ا ايت�أذن ��ا باخل ��روج مهنئ�ي�ن له بال�س�ل�امة
متمنني له ال�شفاء العاجل والعمر املديد ال�سعيد .
 ..لق ��د ا�س ��عدين احل ��ظ بعرفت ��ه وانتفع ��ت م ��ن
جمال�س ��ته يف مكتب ��ة الزوراء ل�ص ��احبها ح�س�ي�ن
الفلفل ��ي واملكتب ��ة الع�ص ��رية ل�ص ��احبها حمم ��ود
حلم ��ي  ،ومم ��ا اذك ��ره عن ��ه ان ��ه كان جال�س ��ا يف
مكتب ��ة ال ��زوراء وكان يف املكتب ��ة كر�س ��ي واحد
يجل�س عليه م�ص ��طفى جواد فاذا غ ��ادر املكطتبة
ق ��ام الفلفل ��ي بتن�ض ��يد جمموعة م ��ن الكتب على
الكر�س ��ي لي�س ��د الطريق على من يري ��د اجللو�س
علي ��ه  .ويف ذات ي ��وم من ايام �ش ��تاء  1948وملا
ازف موعد مغادرته املكتبة  ،نه�ض مودعا ولن ما
عتم ان عاد ادراجه بعد دقائق ف�س� ��أله الفلفلي عن
خطب ��ه وملاذا عاد  ..هل ن�س ��ي �ش ��يئا يف املكتبة ؟
فاجاب م�صطفى جواد  :لقد وجدت ال�سماء متطر
وان ه ��ذا املعط ��ف الذي ارتديه ج ��اءين هدية من
امللك ��ة عالي ��ة وهو عزي ��ز علي وق ��د اهدتنيه يوم
كنت ادر� ��س ابنها ووحي ��ده امللك في�ص ��ل الثاين
�س ��نة  ، 1942والعت ��زازي به ��ذه الهدي ��ة الغالية
خ�ش ��يت ان ي�ص ��يبه املطر فيبله ل ��ذا عدت النتظر
ريثم ��ا تقلع ال�س ��ماء ع ��ن املطر  ،هذا هو ال�س ��بب
ال ��ذي دع ��اين اىل الرج ��وع  .فقدرت له ��ذا الرجل
وفاءه و�س ��مو خلقه و�شكره لل�صنيع الذي ي�سدي
اليه يف م�شهد ومغيب .

( من اوراق الراحل عبد احلميد الر�شودي )

االخراج الفني :خالد خضير

طبعت بمطابع مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

WWW. almadasupplements.com

7

طرائف من حياته

مصطفى جواد بين الملك فيصل الثاني
وعبد الكريم قاسم

اع����داد  :ان���ور مصطفى

يقف م�صطفى جواد علما بارزا من اعالم النه�ضة
العربية يف ثقافتنا وح�ضارتنا وفكرنا وتاريخنا
االن�ساين فقد كان رحمة اللة عا�شقا طبيعيا
للحقيقة خمل�صا لها تلك احلقيقة هي حبة العميق
للغة العربية لغة احل�ضارة والفكر االن�ساين.كان
مو�سوعة معارف يف النحو واحلفظ والبلدان
واالثار والتاريخ اعانة على ذلك حافظة قوية
وذاكرة حادة ومتابعة دائمة حتى غدا يف ذلك
مرجعا لل�سائلني وامل�ستقني فنه�ض مبا ال ينه�ض
بة اولوا القوة فكان امة كاملة يف رجل وعاملا يف
عامل ومدر�سة متكاملة قائمة بنف�سها وخدم اللغة
العربية كما مل يخدمها احد غريه.

مع امللك في�صل الثاين

حتدث العالمة جواد عن ذكرياته مع امللك في�صل
الثاين فقال :
يف العام  1942دعيت لتعليم (امللك) ال�صغري
في�صل الثاين اللغة العربية ابتدا ًء من القراءة
اخللدونية و كان قد اهمل تعليمه للغة العربية
وامروين بتعليمه ملدة �سنة واحدة فبد�أت
بتعليمه يف ال�سنة ال�سابعة من عمره وعلمته
القراءة والكتابة ،واذكر عندما قرر اهله درا�سته
يف انكلرتا امرت والدته رحمة الله عليها االمرية
عالية وكانت خري امر�أة يف اال�سرة با�ست�صحابي
اليها فلم ا�ستطع االباء وكنت اود جاهدا ان
اجعله ملك ًا ي�شبه �صغار امللوك الذين قر�أت
�سريهم يف التاريخ اال�سالمي فاعجبتني ،اال ان
اهله مل يرحتوا يل يف ذلك فقد كانت امل�سكنة
تظهر عليه حتى يف طلب حاجاته املدر�سية وكان
ي�شكو من ذلك ،وقلت له ذات مرة انت ملك فقل لهم
هاتوا كذا وكذا فال ي�ستطيعون رف�ضه ،فلما قال
لهم بلهجة ا ّالمر هاتوا كذا وكذا ،قالوا له لي�س
ا�سلوب كالمك ،فمن علمك هذا النوع من الطلب،
وهو ل�ضعف ملكة اال�ستقالل يف نف�سه ،قال
لهم الذي علمني ذلك هو معلمي م�صطفى جواد

فحقدوها
علي واعادوين اىل
التدري�س يف دار املعلمني
العالية يف �آخر ال�سنة الدرا�سية االخرية خوفا
من تربية روح اال�ستقالل بنف�سه .وكنت ملا
بد�أت تدريبه (يق�صد امللك في�صل الثاين) وطلبت
بعدها نقلي اىل مديرية االثار ل�صعوبة اجلمع
بني تدري�سي يف دار املعلمني العالية وتعليم
امللك ال�صغري،فنقلت اىل وظيفة مالحظ فني ثم
رايت �سوء االدارة فيها وبقاء راتبي املايل على
حاله ،فرجعت اىل دار املعلمني العالية وبقيت
فيها اىل ان ُان�شئت جامعة بغداد و�سميت انذاك
كلية الرتبية وال ازال يف عداد ا�ساتذتها وان كنت
مقعدا يف مر�ض ع�ضال.
قل غلطة قلبية وال تقل جلطة قلبية

اجرى ال�صحفي الراحل ر�شيد الرماحي لقاءات
مع عدد من عاريف م�صطفى جواد اثناء اعداده
مللف عنه ن�شرته جملة الف باء �سنة  1978ومنه
لقاء �إجراء مع طبيبه اخلا�ص الدكتور �شوكت
الدهان الذي ذهب �إليه يف عيادته يف �شارع
الر�شيد وحدثه  :انه كان معجب ًا كثري ًا ب�شخ�صية
الدكتور جواد وكان يتمنى �أن يتعرف عليه،
و�أنه مرة كان قادم ًا �إىل عيادته فوجد الدكتور
جواد يتم�شى يف �شارع الر�شيد فتقدم �إليه و�سلم
عليه قائ ًال� :أنت الدكتور م�صطفى جواد و�أنا
الدكتور �شوكت الدهان و�أحب �أن �أتعرف عليك...
فا�شرتط جواد �أن يعرف اخت�صا�صه الطبي �أو ًال
وملا �أخربه ب�أنه اخت�صا�ص قلب ومفا�صل وافق
على �أن يتعرف عليه.
يقول الدكتور �شوكت الدهان :جئنا �إىل العيادة،
ودار بيننا حديث طويل عن الطب والأدب
واللغة.
ويف �أثناء هذا احلديث �شكا يل الدكتور جواد
معاناته من م�شكلة عوي�صة حتولت اىل �آالم
مربحة يف الظهر واملفا�صل ،و�أخربين �أنه راجع
العديد من الأطباء من دون �أن يفلح احد منهم
يف �إيجاد عالج ناجع ،فطم�أنته �إىل �أن ما يعاين
منه �أمر ب�سيط وال يدعو اىل القلق ،واعطيته
علبتني من حبوب (دلتابوتوزولدين) و�أو�صيته
�أن يتناول منها ثالث حبات يوميا ،وقلت له
�إذا �شعرت بتح�سن فاتركها بالتدريج .وبعد
ثالثة ايام جاءين م�صطحبا معه ابنته لأعاجلها
و�أخربين ب�أنه حت�سن كثريا ،وانه ال يدري
ملاذا مل ير�شده االطباء الذين راجعهم اىل مثل
هذه احلبوب .وكررت عليه تعليماتي ال�سابقة
بوجوب تركها.
ثم غاب عني ملدة �شهرين مل اره خاللهما حتى

ات�صلوا بي هاتفيا الن �صحته متدهورة فذهبت
اىل داره ،وفح�صته فوجدته يعاين �صدمة
و�ضيق ًا يف التنف�س و�أمل ًا �شديد ًا يف ال�صدر،
فات�صلت باال�سعاف من فوري ،ونقلته اىل
م�ست�شفى (ابن �سينا) واجريت له تخطيطا
للقلب ،فلم �أ�ستطع �أن اخفي عنه �شيئا ،واخربته
ب�أنه يعاين من (جلطة قلبية) وكنت �أتوقع ان
يحزن م�صطفى جواد لهذا اخلرب وينزعج منه،
ولكنه ابت�سم وقال يل( :يا دكتور ...قل غلطة
قلبية ...وال تقل جلطة قلبية!)

مع عبد الكرمي قا�سم

فى منت�صف عام  1960ا�ستدعى الزعيم الراحل
عبد الكرمي قا�سم الدكتور م�صطفى جواد
والدكتور �أحمد �سو�سة واال�ستاذ حممود فهمى
دروي�ش وطلب منهم ت�أليف دليل للجمهورية
العراقية الفتية ،و�أن يبا�شروا بذلك فورا،
ووعدهم مب�ساندته الكاملة لهم فى هذا امل�شروع
الوطني .ويُذكر �أن الدكتور جواد تقدم برجاء
اىل الزعيم فى ذلك االجتماع �أن ي�ضم حرف
اجليم فى كلمة (جمهورية) بدال من فتحه كما
كان يفعل الزعيم فى خطبه ،ف�ضحك الزعيم وقال
انه �سيفعل ذلك �إذا ما �شرح له الدكتور جواد
ال�سبب .فكان جواب الدكتور �أن �أ�صل الكلمة هى
(جمهور) .ومت العمل بالدليل
(جُ مهور) ولي�س َ
وقدم امل�ؤلفون ن�سخة منه اىل الزعيم فى يوم
 14متوز/يوليو  .1961ومن هنا بد�أ التقاع�س
من امل�سئولني فى �صرف املبالغ التى تكبدها
امل�ؤلفون ،وت�أمل الدكتور جواد لذلك خا�صة وانه
كان قد اقرت�ض ح�صته من الكلفة من �أ�صدقائه.
ومل ت�صرف االجور اىل النهاية.

