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اجن���ب الع���راق يف الق���رن الع�ش���رين الكث���ر م���ن 
العلماء املو�ش���وعيني يف العلوم االن�ش���انية امثال 
الدكات���رة م�شطف���ى ج���واد وج���واد عل���ي و�شفاء 
خلو�شي وعلي ال���وردي واال�شاتذة حممد بهجت 
االث���ري و حممد ر�شا ال�شبيبي وغرهم الع�شرات 
واآخر هوؤالء العباق���رة الذي اودعناه قبل ايام هو 
الدكت���ور ح�ش���ني علي حمف���وظ وبوفات���ه انطوت 
�شفح���ة نا�شع���ة م���ن �شفح���ات العل���م يف العراق 
عرفت���ه يف بداي���ة ال�شبعيني���ات عندما كن���ت طالبا 
يف كلي���ة االداب بجامعة بغ���داد وملحبتي الكبرة 
ل�شاعرنا ف�شويل البغ���دادي كنت اتردد اليه كثرا 
لكون���ه الباح���ث الثاين  مم���ن كتب م���ن العراقيني 
العرب ع���ن ال�شاعر بعد املرح���وم عبا�س العزاوي 
وكن���ت اع���رف ان���ه الق���ى حما�ش���رة   يف اليوبيل 
الذهبي لل�شاعر �شنة1958 يف مدينة باكو عا�شمة 
اذربيج���ان ون�شر مق���االت عديدة عن���ه ابرزها يف 
جمل���ة املعلم اجلديد   تعرف���ت على الدكتور ح�شني 
حمفوظ بوا�شط���ة الدكتور زكي ال�شراف   رئي�س 
ق�ش���م اللغة الفار�شية يف �شنة 1970  . ل�شت ادري 
اين �شفا به الدهر وكان ان�شانا متوا�شعا, حمرتما 
,حمبا للجميع, خا�شة الطلبة الرتكمان وقد كلفت 
ال�شدي���ق زاه���د جه���اد يف حينه ان يكت���ب حوارا 
�شحفي���ا معه ففعل ذلك ون�ش���ره   يف جملة االخاء 
الرتكماني���ة .  ك���رت زيارات���ي للدكت���ور حمفوظ 
واه���داين كتابي���ه )ف�ش���ويل البغ���دادي( و )ب���ني 
املتنبي و�شعدي(وه���ذا الثاين هو اطروحته التي 
ح�ش���ل عليها �شهادة الدكت���وراه من جامعة طهران 
.كان يف كلي���ة االداب ق�شم���ان للدرا�شات ال�شرقية  
هم���ا العربية والفار�شية وقد دمج   الق�شمان با�شم 
ق�ش���م الدرا�ش���ات ال�شرقي���ة ومل يفت���ح ف���رع اللغة 
الرتكي���ة يف الق�ش���م لعدم وج���ود الطلب���ة والكادر 
التدري�ش���ي   وبداف���ع قوم���ي راجع���ت      الدكتور 
ح�ش���ني حمف���وظ بخ�شو����س   فت���ح ف���رع اللغ���ة 
الرتكي���ة يف الق�ش���م        فقال اتن���ي بخم�شة طالب 
كي افتح لكم الفرع   حاولت ان اجد بع�س الطالب 
للدرا�ش���ة يف ه���ذا الف���رع  و مل اج���د ب���ني  الطلب���ة 
الرتكم���ان حما�ش���ا ورغبة للدرا�ش���ة يف هذا الفرع 
ب�شب���ب التخوف م���ن ع���دم التعي���ني يف امل�شتقبل 

وبع���د جه���د جهي���د ا�شتطع���ت اقن���اع ال�شقيقت���ني 
مالحت عب���د الرحمن ترزي با�ش���ي واختها بتغر 
ق�شميهم���ا من الفار�شي���ة   والطالبة زيادة  �شليمان 
ح���رم الدكت���ور جنكي���ز كتان���ة م���ن اللغ���ة االملانية 
واملرح���وم ال�شهيد خليل ابراهي���م التلعفري وكان 
طالب���ا يف املرحلة الثانية يف ف���رع اللغة الفار�شية 
اىل اللغ���ه الرتكي���ة    جئ���ت اىل الدكت���ور حمفوظ 
قائ���ال وج���دت اربع���ة ط���الب ق���ال كم���ل خام�شه���م 
والفرع جاهز لكم   وللتاريخ اقول كم حاولت وانا 
يف املرحل���ة الثالث���ة يف الكلية ان اك���ون خام�شهم 
فمنعني اخي الدكتور فا�شل بذريعة هدر �شنوا ت 
درا�شتي وهذا اكرب خطا ارتكبته   يف حياتي وانا 
انال جزاءه الي���وم   .وبعد مرور عدة ايام جاءين 
طال���ب من تلعف���ر مل ت�شعفني الذاك���رة بذكر ا�شمه 
قائ���ال انا م�شتعد للدوام يف فرع اللغة الرتكية غر 
ان ق�ش���م الفل�شف���ة وانا فيه ميتنع ع���ن نقلي ذهبت 
م���ع الطال���ب اىل الدكت���ور حمف���وظ و�شرح���ت له 
احل���ال وكان بجانبه ا�شتاذ ال اعرفه فقال يل االمر 
بي���د الدكت���ور جعفر ال يا�شني فاأ�ش���ار اىل اال�شتاذ 
ومل اك���ن اعل���م ان���ه رئي����س ق�ش���م الفل�شف���ة فق���ال 
الدكت���ور ال�شيف ب���كل حياء ان كن���ت موافقا انت  
فان���ا موافق اي�شا ففتح فرع اللغة الرتكية بخم�شة 
طالب ومل يكن هناك كادر تدري�شي واول تدري�شي 
هن���اك هو فا�ش���ل بيات   وجنكي���ز كتانه ثم التحق 
به���م ابراهيم الداقوق���ي   ويف ال�شن���ة الثانية قبل 
لفرع اللغ���ة الرتكية ع�شرون طالب���ا وهكذا ا�شتمر 
الف���رع وعندما احيل الدكتور ح�شني حمفوظ على 
التقاعد ح���ل حمله الدكتور فا�شل بيات يف رئا�شة 
الق�شم . ومنذ ذالك اليوم و انا  اتردد   اىل الدكتور 

حمفوظ واناق�س معه واتزود منه بكل   ما احتاجه 
يف جمال االدب .

ن�ش���ر احد اال�شدقاء   يف جمل���ة االخاء الرتكمانيه 
مقاال ع���ن موالنا جالل الدي���ن الرومي ويف املقال 
نكهة الدكت���ور حمفوظ اخذت املق���ال اىل الدكتور 
وعندما نظر اليه  قال هذه   حما�شرتي التي القيتها 
لطلب���ة ق�شم اللغة العربي���ة باجلامعة امل�شتن�شرية 
قل���ت هو كذلك  يا دكتور وان م���ن �شطا على مقالك 
هذا هو من نف�س الق�شم واجلامعة فقال انه منقول 
ن�شا وف�شا ثم اردف قائال هل يحتاج ان اكتب ردا 
علي���ه قلت كال يا دكت���ور ه���وؤالء اوالدك يعتا�شون 

على ف�شالت علمك دعهم لكي ينعموا بها .
 اذكر اين مرة احزنت الدكتور حمفوظ  ويف يومنا 
ه���ذا انا  اوبخ نف�ش���ي وان كنت على حق. وهو ان 
الدكت���ور ح�شني حمف���وظ ذك���ر يف كتابه)ف�شويل 
البغدادي( )ذهب ابو ال�شيا  توفيق �شاحب كتاب 
منون���ه ادبي���ات بان ف�ش���ويل كردي( وكن���ت املك 
ن�شخ���ة من الكت���اب فجئت به اليه قائ���ال هذا كتاب 
منون���ه ادبيات وه���و باللغة الرتكي���ة فانظر انه مل 
ي�شر بهذا املو�شوع ال من قريب وال من بعيد وامنا 
ه���و يتحدث عن ق�شيدة لل�شاع���ر   ا�شمها )�شكايت 
نام���ه( فنظر اىل الكت���اب ومل ينطق ب�شيء . علمت 
ان امل�شت�شرق���ني الرو�شي���ني ه���وارد وكرمي�شك���ي  
وغرهم���ا قبله م���ن ادعى هذا الزع���م م�شتندا على 
ه���ذا الكت���اب وان الدكت���ور حمف���وظ جع���ل ه���ذا 
الكت���اب م�شدرا من دون ان ي���راه واجلدير بالذكر 
اين ق���رات قبل ايام مق���اال يف موقع كردي بعنوان 
ال�شاعر املع���روف ف�شويل البغدادي كردي اال�شل 
بقلم عبد الرحم���ن با�شاوقد وقع بنف�س اخلطا انه 

نق���ل ع���ن هذي���ن امل�شت�شرق���ني معتمدا عل���ى كتاب 
منونه ادبيات وهو يتباهى بانه وجد �شيئا جديدا 

كما وجد العامل ارخميد�س قانونه   .
التقيت مرة بالدكتور حمفوظ يف مدينة الكاظمية 
اخ���ذين اىل داره الذي ي�شكن فيه���ا وحيدا حتدث 
كثرا عن بغ���داد والكاظمية امل�شمى �شابقا مبقابر 
قري����س  ومماذك���ر ان كثرا من النا����س ال يعرفون 
بان الدكتورعلي الوردي   يقربني ب�شلة وهو ابن 
عم والدتي قلت يا دكتور انت رجل موؤمن ومتدين 
وحتم���ل بني خافقي���ك روح االنبياء وال�شاحلني و 
ل���ك عالقه متينة مع علم���اء النجف والكاظمية وان 
الدكت���ور عل���ي الوردي عل���ى ما اعلم ان���ه  علماين  
وبعي���د ع���ن امل�شاأئ���ل الديني���ة ق���ال ال ان الدكت���ور 
ال���وردي رج���ل موؤمن لرب���ه ويف كل �شب���اح ينظر 
اىل االف���ق متاأم���ال لعظمة �شنع اخلال���ق ويح�شب 
هذا �شالة له وانه مدفون يف جامع براثا . ا�شرتك 
ف�ش���ويل  مهرج���ان  معن���ا يف  الدكت���ور حمف���وظ 
البغ���دادي ال���ذي اقيم �شن���ة1994 من قب���ل وزارة 
الثقاف���ة واالع���الم يف بغداد والق���ى حما�شرة عن 
ال�شاع���ر ف�شويل البغ���دادي .قبل ع���ام �شافرت مع 
االخ زاهد جهاد اىل ايران واجرى البنه عملية يف 
عينه وكان يحمل معه ر�شالة من الدكتور حمفوظ 
ج���واد  ال�شي���د  ق���م  يف  امل�شت�شف���ى  �شاح���ب  اىل 
ال�شهر�شت���اين فاجرى العملية بدون مقابل تكرميا 
لع���ني الدكت���ور وقبل �شفرن���ا اىل اي���ران ب�شاعات 
خابرت ال�شديق زاهد البياتي قال انا االن يف دار 
الدكتور حمفوظ وهو ي�شلم عليك كثرا وقد اثنى 

عليك وبالدكتور فا�شل .  
�شارك���ت يف نهاي���ة ال�شه���ر العا�شر للع���ام املا�شي 
املوؤمت���ر العامل���ي للغ���ة الرتكية الذي اقي���م من قبل  
جمم���ع اللغة الرتكية يف انقرة التقيت  يف املوؤمتر 
بالدكت���ور كم���ال ارا�ش���الن  وهو باح���ث معروف 
وا�شت���اذ �شهر يف جم���ال اخت�شا�شه   حتدث   عن 
�شف���ره اىل بغ���داد حتى و  بكى حلالن���ا الذي نحن 
في���ه   انه اثنى كثرا بالدكت���ور حمفوظ وذكر  ان 
الدكت���ور حمف���وظ اكرمه وق���دره اخ���ذه اىل داره 
باملخطوط���ات  الزاخ���رة  العام���رة  واراه مكتبت���ه 
الن���ادرة   يف الكاظمية ثم رج���اين ان ابلغ حتياته 
اخلال�شة ل���ه ومل اكن اعلم ان املوت يختطفه وهو 
ا�شرع من كل �شيء وقد اختطفه من دون ان نلتقي 
ب���ه لقاء الوداع وبقيت ه���ذه االمانة ذمة يف عنقي 
الين مل ا�شتط���ع اي�شالها اىل �شاحبه لعدم روؤيتي 
ل���ه وه���ا انا االن اعل���ن للنا�س ه���ذه االمانة ف�شالم 
علي���ه م���ا دمت حيا وذك���ره احلميد وعلم���ه الغزير 
وب�شرته النرة تبقى �شعلة تنر دروب االجيال, 
من قرير العني يا ابا علي يف جوار من احببت وان 
نع�شك يف اطهر تراب و قربك يف اقد�س مكان وهو 

رو�شة من ريا�س اجلنة ان �شاء الله .

نوبليون عراقيون بدون نوبل! محفوظ المصري مع الدكتور حسين محفوظ ، خواطر وذكريات
ومحفوظ العراقي وما بينهما!

محمد مهدي بيات

زاهد البياتي

اأن كبار املبدعني وعظم����اء الرجال عادة يت�شابهون 
يف وج����وه كثرة و�شفات عدي����دة وقد وجدت مثل 
ه����ذا االأم����ر يف �شخ�شيت����ني ابداعيت����ني عربيت����ني 
ت�شابها باال�شم والزمان والعطاء واالبداع واختلفا 
باملكان وا�شي����اء اخرى, قدما الكثر من االجنازات 
و�شن����ع كل منهم����ا لتاريخ����ه منتجا ابداعي����ا رائعا, 
وا�شما المع����ا متالألئا مع الف����ارق بينهما يف اعتالء 
املب����دع االول جني����ب حمف����وظ م����ن م�ش����ر الكنان����ة 
املن�ش����ة العاملية حينم����ا �شاعدته الظ����روف وحالفه 
احل����ظ يف ان ي�شل باإبداعه للح�ش����ول على جائزة 
نوب����ل لالآداب التي كحل به����ا عيوننا, فيما مل ت�شنح 
الظروف ملحفوظ اآخر ا�شم�����ه ح�شني علي من عراق 
الرافدي����ن, والذي خالف����ه احلظ يف اأن يبلغ نوبل ال 
لنق�س فيه بل لرمبا ينطبق عليه قول الكاتب ح�شن 
العلوي ه����و حماق����ة ال�شيا�شات العراقي����ة ال�شابقة 
املتخا�شمة مع االإبداع واملبدعني على طول اخلط ! 

حتى لو امتلكوا مواهب خارقة!
املبدع����ان ي�ش����رتكان يف اأج����واء ال����والدة والن�ش����اأة 
والزم����ان وان اختل����ف امل����كان, فقد ول����دا يف الربع 
االأول م����ن الق����رن الع�شرين ويف ح����ي �شعبي مفعم 
باأج����واء اجتماعية و اإ�شالمي����ة, ناب�شة بنفحات ال 
البي����ت )ع( ويحم����ل ا�ش����م احد االئم����ة االثني ع�شر 
ح����ي احل�ش����ني )ع( يف القاه����رة حي����ث ول����د جنيب 
حمف����وظ ويف حي مو�شى الكاظ����م )ع( )الكاظمية( 
يف بغ����داد ولد ون�شاأ ح�ش����ني علي حمفوظ وكالهما 
)اب����ن بل����د( بكل ما في����ه من �شف����ات ال�شهامة ودفء 
العواطف االإن�شانية وخفة الظل, واالثنني جتاوزا 
الثمانني من العمر واحتفظا بالوعي التام والقدرة 
عل����ى متابعة االأح����داث ومل يتخل جنيب عن القهوة 
وال�شيج����ارة فيما امتن����ع ح�شني عنهم����ا مبكرا بعد 

رحلة عطاء غنية.
من����ذ  االإن�ش����اين  بالكف����اح  رحل����ة حياتهم����ا  تتمي����ز 
الطفولة كنموذج مث����ايل يف �شفاء النف�س والرتفع 
ع����ن ال�شغائ����ر والنف����ور ع����ن �شراع����ات امل�شال����ح 
واالأم����وال واملنا�ش����ب واالبتع����اد ع����ن كل م����ا يثر 
ال�شبه����ات م����ن اجل مك�شب ما ! عندم����ا يوؤكد جنيب 
يف اح����د لقاءات����ه قائال: اأن����ا �شنعت نف�ش����ي واأدبي 
م����ن )ن�شارة( احلياة, فيما يوؤك����د ح�شني بانه �شنع 
منج����زه باحلب الذي هو الدي����ن والدين هو احلب, 
واحلب اأجمل ما نعط����ي واأجمل ما ناأخذ وبال�شرب 

وال�شهر واالإ�شرار .
مل يتفرغ����ا للعم����ل االبداع����ي فق����ط ب����ل ق�شي����ا اأكر 
م����ن ثالث����ني عام����ا يف الوظيف����ة اإىل اأن اأحي����ال على 

التقاعد)املعا�س( .
دقة املواعيد وتنظيم الوقت من مميزات املبدعني اإذ 
كان با�شتطاعة جران جنيب ان ي�شبطوا �شاعاتهم 
عل����ى مواعيد خروج����ه ودخوله اإىل البي����ت وكذلك 
على حلظة انطف����اء النور يف مكتب����ه معلنا انتهاءه 
م����ن الكتابة فه����و يتوقف عند مف����ردة )اإىل( مثال ثم 
يع����ود ليكم����ل اجلمل����ة منه����ا يف الي����وم التايل ويف 

وق����ت حمدد الن الكتابة عنده مث����ل �شالة اجلمعة , 
ومثله عند ح�شني املواعيد مقد�شة فزمالوؤه وطالبه 
ومريدوه ي�شبطون �شاعاتهم اأي�شا يف حما�شراته 
وندوات����ه ولقاءات����ه فه����و حري�س جدا عل����ى �شبط 
مواعي����ده فهو يوا�شب على قراءة القران واالأدعية 
امل�شتحب����ة فجرا ومن الثامن����ة وحتى العا�شرة يقراأ 
ال�شح����ف ويرد على الر�شائل ويح�شر مناهج طلبة 
الدكت����وراه وم����ن العا�ش����رة وحتى الواح����دة يقابل 
طالب����ه وزواره واأ�شدقائ����ه وبع����د تن����اول الغ����ذاء 

يتفرغ للبحث والكتابة .
�شه����ادة لي�شان�س يف االآداب كان����ت القا�شم امل�شرتك 
بينهم����ا فيم����ا اخت�����س جني����ب يف الفل�شف����ة بينم����ا 
�شل����ك ح�شني اللغة العربية موا�ش����ال درا�شته العليا 
ليح�شل على دكتوراه دولة يف الدرا�شات ال�شرقية 
فيما بعد, ورغم اختالفهما يف االخت�شا�س اإال اأنهما 
حافظ����ا على التعام����ل مع اللغة العربي����ة بالف�شحى 
م�شجل����ني حماوالت لتب�شيط اللغ����ة وتطويرها اإىل 

لغة و�شطى يفهمها كل قارئ .
ت�شابه����ا اأي�ش����ا يف ح����ب الوط����ن ورف�ش����ا العي�����س 
خارجه رغ����م توفر الفر�����س! فنجي����ب عا�شق م�شر 
كان ي�شتم����د اإلهام����ه من ار�����س م�شر وعط����ر م�شر 
و�شاط����ئ نيلها ونا�شه����ا واأهلها وحاراته����ا واأزقتها 
وخا�ش����ة ح����ي احل�ش����ني , وح�ش����ني ذاب يف ا�ش����م 
الع����راق واأحب بغداد حتى لقب بالبغدادي, وع�شق 
الكاظمي����ة مب����ن فيه����ا وبدرابينه����ا واأ�شواقها بقدر 
ع�شق����ه لدجل����ة والف����رات و اأبن����اء الع����راق و�شعب����ه 
لدرج����ة اأنه كان ي�شتاق اإىل العراق وهو يف العراق 
الذي فوق كل �ش����رب فيه حا�شرة وح�شارة, من هنا 
كان����ا ي�شتمدان الهامهما من هذا الع�شق االأ�شطوري 
مما انعك�����س ايجابيا على اأعمالهم����ا لتكون احلارة 
واحل����ي واملدينة والوط����ن حا�ش����رة يف منجزهما 

االإبداعي .
�شفة الوفاء واحدة من ال�شفات املهمة التي الزمت 

كاًل م����ن املحفوظني اجلليلني فنجي����ب كان اليتخلى 
ع����ن برنام����ج اخلمي�س مهم����ا كانت الظ����روف حني 
كان يتن����اول طع����ام الغ����داء برفقة والدت����ه واأ�شقائه 
و�شقيقات����ه, ويف ال�شاد�ش����ة م�ش����اءا كان الب����د له ان 
يلتق����ي اأ�شدق����اءه القدامى ويف الثامن����ة من امل�شاء 
ذات����ه كان يجتم����ع باأ�شدقائه اجلدد م����ن الذين كان 
يدعوه����م باحلرافي�����س ! واأثبتت التج����ارب حر�شه 
على اأ�شدقائ����ه, يدافع عنه����م, ويخاطبهم كاأخ كبر 
ومعل����م ومب����دع, ويف الط����رف االآخر يق����ف ح�شني 
وفي����ا اأي�شا ل����كل اأ�شدقائ����ه واأهله واأقارب����ه واأبناء 
وطنه حيث كان يحر�س اأن يتناول طعام الغداء مع 
اأقارب����ه و اأ�شقائ����ه كل يوم جمعة فيم����ا كان يواظب 
عل����ى اللقاء باأ�شدقائ����ه ومريدي����ه يف اأما�شي االأحد 
مبجل�����س الغب����ان االأدب����ي ويف م�ش����اءات االثن����ني 
مبجل�س اخلاقاين الثق����ايف ويف اأم�شيات االأربعاء 
وكذل����ك  الكاظمي����ة  يف  الرتاث����ي  بغ����داد  مبنت����دى 
اأما�ش����ي اخلمي�����س يف جمل�س ال�شعرب����اف الثقايف 
قب����ل ان يتعبه املر�س ويخذل����ه الكرب! ولعلنا نتذكر 
�شجاعت����ه ووفاءه بوقفت����ه امل�شرفة اجت����اه اأ�شتاذه 
االإم����ام اخلوئي )ق����ده( جمازفا بحيات����ه عندما عمد 
لن�شر ثالث مقاالت يف جريدة اجلمهورية الر�شمية 
ليوؤك����د بها عربي����ة ن�شبه متحديا توجه����ات ال�شلطة 

ال�شمولية اآنذاك .
وق����د ي�شرتك املحفوظان يف جت����اوز عدد منجزهما 
الراح����ل  املب����دع  اأجن����ز  اإذ   )25( للرق����م  املطب����وع 
جني����ب حمف����وظ �شت����ًا وع�شري����ن رواي����ة مطبوعة 
حول����ت معظمها اإىل اأف����الم �شينمائي����ة وم�شل�شالت 
اإذاعي����ة وتلفزيوني����ة اجتماعي����ة موؤثرة م����ع الكثر 
م����ن املقاالت خ����الل عمره االإبداعي فيم����ا بلغ منجز 
ح�ش����ني حمف����وظ اأك����ر من �شبع����ني كتاب����ا مطبوعا 
واأكر من األف وخم�شمائة اثر ما بني كتاب ور�شالة 
ودرا�ش����ة وبح����ث ومقالة ونب����ذة وترجمة وتعريب 

وغره .

املحفوظ����ان متتع����ا بلقب����ني مهمني جني����ب حمفوظ 
كحل عيون العراقي����ني مثلهم مثل االإخوة يف م�شر 
والوطن العربي وال�شرق االأو�شط وامل�شلمني بلقب 
)�شاحب نوبل( بعد منح����ه اجلائزة العاملية وحمل 
اي�ش����ا لق����ب قي�شر)الرواي����ة العربي����ة(, بينما لقب 
ح�شني علي حمفوظ بلقب )اأ�شتاذ امل�شت�شرقني( من 
جامعة لينينغراد كما لق����ب ب)�شيخ بغداد( من قبل 
املوؤ�ش�شات االأكادميية واملدنية والر�شمية يف العراق 
باالإ�شاف����ة اإىل تلقيب����ه ب� )املو�شوع����ة املتحركة( من 
قبل علماء اأوروب����ا, ومل ينل جائزة نوبل مثله مثل 
عدد غ����ر قليل من املبدعني العراقيني الذين حرموا 
م����ن ه����ذه الفر�ش����ة العاملية �ش����واء من ق�ش����ى نحبه 
يف املن����ايف ودف����ن خارج وطنه او م����ن الذين ذاقوا 
االأمري����ن يف الداخ����ل حب�س بني ج����دران اال�شتبداد 
او يف ع����امل م����ن الن�شي����ان واالإهم����ال اأو اجلهل اأو 
االأنانية احلكومية و�شياع النجم بدل �شناعته وما 
بدلوا تبدي����ال.. فلو عا�س ه����وؤالء يف بيئة م�شر اأو 
لبن����ان اأو اأوروبا اأو حتى كولومبي����ا مثال لكان لهم 
�ش����اأن اآخ����ر بالتاأكي����د! هن����اك اأ�شماء عراقي����ة مبدعة 
ت�شتح����ق الوقف����ة والتاأمل حق����ا وق����ال : دعوين ان 
ا�شتع����ر من الكات����ب وليد القي�ش����ي امل�شطلح الذي 
ي�ش����ف به الباح����ت الرتكماين العراق����ي عطا ترزي 

با�شى يف جملة االإخاء ب� )نوبليون بدون نوبل(.
واأ�ش����اف : لعلنا ن�شتطيع اأن ن�ش����ف اأ�شماء عراقية 
حت����ت هذا امل�شم����ى )النوبلي����ون العراقي����ون بدون 
نوب����ل( مث����ل : اجلواه����ري, م�شطف����ى ج����واد, عبد 
الوهاب البياتي, علي الوردي, علي جواد الطاهر, 
ط����ه باقر, بدر �شاكر ال�شياب, عبد الرزاق احل�شني, 
عبا�س العزاوي, ال�شايف النجفي, كوركي�س عواد, 
ن����ازك املالئك����ة, جعف����ر اخلليل����ي, م�شطف����ي جمال 
الدي����ن, عب����د املح�ش����ن الكاظم����ي, احم����د الوائل����ي, 
عط����ا ترزي با�شي, هادي العل����وي, حممد ح�شن اآل 
يا�شني, عناد غزوان, اإبراهي����م الداقوقي, وغرهم 
م����ن االأ�شم����اء االخرى.والبد لن����ا من اال�ش����ارة هنا 
وامل�شوق����ة  والراع����ي  احلا�شن����ة  م�ش����ر  دور  اىل 
لالبداع واملبدعني والق����درة على �شناعة النجم يف 
الداخ����ل واخلارج وهذا حم�ش����وب لل�شعب امل�شري 
ال�شقي����ق والأدبائه وملثقفي����ه وملوؤ�ش�شاته االأكادميية 
واالإعالمي����ة وحلكومات����ه يف م����ا يخ�����س االإب����داع 
واملبدعني وهنيئا لهم جائزة نوبل وهنيئا لهم ولنا 

املبدع الراحل جنيب حمفوظ .
من اأقواله :

• نحن تعودنا االكتفاء بالقليل والقناعة باملوجود 
والر�ش����ا بالكف����اف ولك����ن حولن����ا وحوالين����ا ومن 
حولن����ا الكثر م����ن االق����ارب واالأ�شدق����اء واالأرامل 
واليتام����ى �شعف����ى ومر�ش����ى وعج����زى يحتاجون 
كل �ش����يء, وم����ن ذا ال����ذي ي�شتطيع الوف����اء ببع�س 

حاجاتهم.
•اإن عين����ي خمزن عجي����ب للبكاء وا�شد ما يوؤملني 

ويجعلني اأمتزق هو بكاء الطفل واملراأة.
اأقدمها  واأن����ا ال  للطباعة  غ����ر جاه����زة  •موؤلفات����ي 
حر�ش����ا عل����ى النا�ش����ر.. الأن����ه ل����ن يتمكن م����ن بيعها 

فهي للخا�شة واأنا ال اأريده اأن يخ�شر.
•لي�����س مهما م����ا ح�شل وهذه حت�شل ويح�شل ما 
ه����و اأكرب منها لك����ن االأ�شالة العراقي����ة تبقى ويبقى 

فيها املتانة والقوة واخلر واجلمال. ح�سني حمفوظجنيب حمفوظ
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فم����ا كان مني اإال اأن ابداأ بحثي هذا املتوا�شع بال�شفر 
الرائ����ع يف رحل����ة كله����ا عط����رة  ب�شرت����ه االإن�شاني����ة 
والعلمي����ة الغني����ة التي �شه����د لها العامل له����ذا العالمة 
اجلزائري����ة  العربي����ة  االإعالمي����ة  مب�شاع����دة  الكب����ر 
املتمي����زة الدكتورة اآمال اإدري�����س والذي كان لها دور 
كب����ر يف ت�شليط����ي ال�ش����وء عل����ى ه����ذه ال�شخ�شي����ة 
العربي����ة العراقي����ة العلمي����ة التي اأفتخر به����ا , والتي 
كان����ت فر�شة ن����ادرة للتعريف ببع�س كن����وزه الرية 
املج����االت يف  �شت����ى  م����ن معلوم����ات وتفا�شي����ل يف 
حماولة جادة للح�شول على مايثر اهتمام الباحثني 
واملهتم����ني ب�شوؤون املعرف����ة والعلم والثقاف����ة اإ�شافة 
اإىل كون املعرفة عنه فر�شة �شانحة للدرو�س والعظة 
من حياة هذا العمالق العلمي العربي الكبر لالطالع 
على تفا�شيل حياة هذا العلم ونغو�س يف بحر علمه 

الوا�شع  ..
مل يك����ن حمفوظ قلم����ًا �شنعته ال�شيا�ش����ة , وال مفكرًا 
ج����اد باآرائ����ه خدمة جله����ة �شيا�شي����ة اأرادت من خالله 
اأن تو�ش����ل اأفكاره����ا بو�شيل����ة مقبول����ة ومرغوبة من 
قب����ل املتلقي وال �شاعرًا مداحًا هج����اًء لهذا الطرف اأو 
ذاك , ومل يكن يومًا ليفكر باأن يوظف قدراته الكبرة 
مل�شلحت����ه ال�شخ�شية بعيدًا عن هدفها ال�شامي النبيل 
اأبدًا , فهو مفك����ر وفيل�شوف و�شاعر واأديب وخطيب 
وفلك����ي ون�شابة وموؤرخ وتربوي ف�ش����اًل عن اإجادته 
لع����دة لغات وكل ذل����ك وغره �شنعت����ه اإرادة حمفوظ 
ال����ذي حافظ عل����ى كربيائه وعظمة اإرادت����ه بعيدًا عن 
اأالأ�ش����واء , قريب����ًا من قل����وب النا�س خا�ش����ة النخبة 
منهم الذين تعلموا من حمفوظ ما يحفظ لهم مكانتهم 
العلمي����ة واالأدبي����ة يف ع����امل اأخ����ذ ي�شتقط����ب العلماء 
ليكونوا اأداة الأ�شياء اأخرى غر العلم والدر�س. لذلك 
حاز من����ذ �شبابه والبداي����ات االأوىل حليات����ه العلمية 
على ر�شا م����ن تقدمه يف طريق العلم, فكانت اآراوؤهم 
بحق����ه �شه����ادة اعتز به����ا حمفوظ فهو بح����ق من اأبرز 

علماء جمجمة العامل ) العراق(.
�شاأب����داأ البحث بق�شي����دة العراق الت����ي كتبها العالمة 
ح�ش����ني على حمف����وظ الأنها ق�شي����دة اأبكتني لروعتها 

فقررت اأن اأبداأ بها ..
اأمي العراق اأبي العراق

اأنا العراق اأنا العراق
ن�شب اأقمناه مقام

الوالدين هو العراق
اأنا مفرق ال�شبع ال�شداد

ذوؤابة ال�شبع الطباق
اأنا منكب اجلوزاء ال
يرقى اإىل علياه راق

اأنا كاهل ال�شرف الرفيع
ذرى ال�شماء له رواق
واأنا الريا يف عالها

والنجوم لها نطاق
اأمي العراق اأبي العراق

اأنا العراق اأنا العراق
ن�شب اأقمناه مقام

الوالدين هو العراق
ن�شب يوؤلف بيننا

باأبهي النجائب والعتاق
ن�شبي العراق مثابة البي�س

الغرانيق العراق
يدعو اجلميع اىل التعارف

والتاآلف والوفاق
يدعو اجلميع اىل التوا�شل

والرتاحم والتالق
يدعو اجلميع اإىل املودة

واالإخاء واالتفاق
يدعو اجلميع اإىل التحابب

والتوادد والعناق
يدعو اجلميع اإىل املحببة

ال �شقاق وال ان�شقاق
اأمي العراق اأبي العراق

اأنا العراق اأنا العراق
ن�شب اأقمناه مقام

الوالدين هو العراق
اأبواي دجلة والفرات
�شمخا ب�شذا العراق

رق الفرات وماء دجلة
كالن�شيم �شفا وراق

هو منبت ال�شمر العوايل
معدن البي�س الرقاق

مثوى العقائل والكرائم
جممع االأ�شل العتاق

وهو املحاجر واملاآقي
والنواظر واحلداق

ن�شتاف عنرب تربه
ونعبه كاأ�شا دهاق
هو لذة لل�شاربني

يف اال�شطباح واالغتباق
هو جنة الدنيا وعني

االأر�س واالأرج العباق
يف رحلة املعراج يف
روحائه هبط الرباق

ال ابتغي بدال له
اأو ابتغي الروح الرتاق
اأمي العراق اأبي العراق

اأنا العراق اأنا العراق
ن�شب اأقمناه مقام

الوالدين هو العراق
هذا العراق اأعز اأرفع

ال تناله املراق
ا�شتاقه حذر النوى

وي�شوقني خوف الفراق
فيه اأنا واأحن م�شتاقا

وازداد ا�شتياق
وتهزين ذكرى العراق

يهزين لفظ العراق
اأمي العراق اأبي العراق

اأنا العراق اأنا العراق
ن�شب اأقمناه مقام

الوالدين هو العراق
اأنا واله مغرى معنى

تامه حب العراق
لو كلفوه يف املنام

فراق دجلة ما اأطاق
�شغفته حبا دارة االأحباب

وارفة الرواق
اأمي العراق اأبي العراق

اناأ العراق اأنا العراق
ن�شب اأقمناه مقام

الوالدين هو العراق
ق�شما بطيب ثراه اإن

فراقه مر زعاق
ق�شما بفوح �شذاه اإن

�شميمه عبق املذاق
هو ذا العراق حروفه

يرقى االأخيذ بهن راق
ولو اأنها تتلى على

ذي جنة ده�س اأفاق
اأمي العراق اأبي العراق

اأنا العراق اأنا العراق
ن�شب اأقمناه مقام

الوالدين هو العراق
اأبواي دجلة والفرات
ت�شمخا ب�شذا العراق

رق الفرات وماء دجلة
كالن�شيم �شفا وراق

ن�شتاف عنرب تربه
ونعبه كا�شا دهاق

من هو ح�شني علي حمفوظ ؟!
اإن����ه رجل العلم واملعرفة والفكر الذي اأنتج املئات من 
الكتب والبحوث والدرا�شات وجتول بني دول العامل 
بعد اأن ح�شل على دكتوراه الدولة من جامعة طهران 
1955 وه����و يحمل ب����ني ثنيات قلبه الطي����ب االأ�شيل 
حب الع����راق و�شباحات����ه الندي����ة واأم�شياته املفرحة 
وليالي����ه اجلميل����ة وتاريخ����ه العظي����م ال����ذي م����ا برح 
النا�س يغبطون العراقيني على عظمة ح�شارة بلدهم 

وتاريخه احلافل باملاآثر..
فه����و يف حال����ة دائمة من التج����دد واالإب����داع وتزويد 
خمابئه����ا  اإىل  طريقه����م  يعرف����ون  برج����االت  الدني����ا 
وزواياه����ا املقف����رة ويجعلونه����ا اأكر عط����اًء واأماًل , 
فكان ح�ش����ني علي حمفوظ واحدًا من الذين اأجنبتهم 
اأر�ش����ه العريقة واأظلته����م �شماوؤه بنجومه����ا الزاهية 
وقمرها الذي ع�شقته خميلة حمفوظ وهو طفل يحلم 
ب����اأن يعط����ي للدنيا كما هو القمر معط����اًء بني النجوم 
فاحلي����اة بالن�شب����ة ملحف����وظ مل تك����ن �ش����وى فر�ش����ة 
للعط����اء , فاجتهد حتى اأ�شاب, وبالغ يف التحري عن 
مكنونات االأ�شياء حتى اأجاد ثم اأفاد فكانت اأطروحاته 
الفكري����ة التي عدها حميد املطبعي نهاية الثمانينيات 
باأنها اأكر م����ن اأربعمائة اأثر رائع يف جماالت �شتى , 
وما جادت به قريحته بعد ذلك كان كثرًا اأي�شًا ومهمًا 

على م�شتوى النوع والتاأثر .
بداأ حمفوظ جهده العلمي خطيبًا وهو يف االبتدائية 
م����ا زال طفاًل ثم ع����زز قدرته فيما بعد عندما كان يلقي 
خطاباته يف جمال�س االأدب والعلم وجمامع ال�شعر .

ت����ويف وال����ده, وهو طف����ل, وح����رم ظل االأب����وة وهو 
�شب����ي. وق����د رع����اه عم����ه حمم����د حمف����وظ واعتن����ى 
بتن�شئت����ه وتربيته, وكانت اأم����ه, واأهل بيته, ومكتبة 
عم����ه املدر�ش����ة االأوىل الت����ي تعل����م منه����ا, واطلع على 
ال����رتاث. كما كان����ت ملجال�����س العلم وموا�ش����م االأدب, 
و�شحب����ة العلماء بالكاظمية االأث����ر البالغ يف ن�شاأته, 
واجتاهه اإىل طريق العلم والتحقيق واالأدب, والولع 

بالرتاث.
اأنه����ى حمف����وظ درا�شت����ه االبتدائي����ة والثانوي����ة يف 
الكاظمية ثم تخرج يف دار املعلمني العالية عام 1948 
بع����د ح�شوله عل����ى لي�شان�����س اآداب يف اللغة العربية 
وبدرج����ة امتي����از قبل اأن يح�شل عل����ى الدكتوراه يف 
االآداب ال�شرقي����ة / االأدب املق����ارن م����ن جامعة طهران 
ع����ام 1955 وهي دكت����وراه دولة متن����ح الأول اأجنبي 
اآن����ذاك . وهكذا فت����ح حمفوظ اأبواب حيات����ه العلمية 
بيدي����ه معتم����دًا على ذات����ه م�شتن����رًا بتاري����خ اأ�شرته 

المؤرخ والعالمة العراقي حسين علي محفوظ 
شخصية عربية عراقية تاريخية وموسوعة في 

العلوم كافة

د. ربيع شاكر المهدي

العلمي����ة , فه����و ح�ش����ني ب����ن ال�شي����خ علي ب����ن ال�شيخ 
حمم����د اجلواد ب����ن ال�شيخ مو�شى ب����ن ال�شيخ ح�شني 
بن ال�شيخ علي اآل حمف����وظ الو�شاحي االأ�شدي, وقد 
حتدثت كت����ب االأن�شاب ب����اأن حمفوظ كان م����ن اأعيان 
العلم����اء واأكابر الفقه����اء يف ع�شره وه����و من فحول 
ال�شعراء واأئم����ة التدري�س يف النحو واللغة وال�شعر 
يف الق����رن ال�شاب����ع الهج����ري , وهكذا ول����ج حمفوظ 
دروب العلم كباحث عراق����ي يحمل �شهادة الدكتوراه 
يف مرحلة زمنية كان فيها خريجو االعداديات ميكن 
عده����م ع����دًا لي�س يف الع����راق فح�شب ب����ل يف املنطقة 
جميعها . وهو يف مقتبل العمر مل يغادر الع�شرينيات 
بع����د . لذل����ك كان خ����ر من ميث����ل الع����راق يف املحافل 

العلمية العاملية .
بع����د تدري�شه للغ����ة العربية يف كلي����ة االآداب بجامعة 
بغداد , انتدب لتدري�س مادة اللغة العربية يف جامعة 
ليننغ����راد ال�شوفيتي����ة ع����ام 1961 حي����ث بق����ي هناك 
ثالث �شنوات ورث خاللها كر�شي ال�شيخ حممد عياد 
الطنط����اوي , حيث ترك اأثرًا طيب����ًا يف نفو�س املئات 
م����ن طلب����ة االحت����اد ال�شوفيت����ي , وزار تاجيك�شت����ان 
وم����ر بط�شقن����د و�شمرقن����د وبخ����ارى و�شاه����د االآثار 
العربي����ة واالإ�شالمية هناك , وكت����ب درا�شة مهمة يف 
تاأث����ر اللغة العربي����ة يف اللغة التاجيكي����ة األقيت يف 
املوؤمت����ر اال�شتعرابي يف ليننغ����راد �شنة 1962 , هذا 
وقد مثل حمف����وظ العراق والب����الد العربية يف األفية 
الب����روين يف كابل �شن����ة 1973 واألفية الفارابي يف 
مو�شك����و ومثل الع����راق يف توقيع م�ش����ودة االتفاقية 
الثقافي����ة العراقي����ة ب����ني الع����راق وتركي����ا يف اأنق����رة 
1974م كم����ا مثل العراق يف جلن����ة التقومي الهجري 
يف اجلزائ����ر �شن����ة 1983 ويف اأنق����رة �شن����ة 1983 
و�شاف����ر اإىل اإنكل����رتا وفرن�ش����ا وهولن����دا واأ�شباني����ا 
لتتب����ع موؤلفات الفارابي وخمطوطاته �شنة 1973م , 
ويف اخلم�شينيات را�شل املجام����ع العلمية العربية , 
وناق�س االأدباء الكبار يف العامل ويحتفظ يف مكتبته 
به����ذه الر�شائ����ل , وه����ي ثروة ل����و تفرغ له����ا حمفوظ 
وعل����ق عليه����ا ل�شار ل����ه دي����وان الع�شر , في����ه اأخالق 
الع�ش����ر , واأدب الع�ش����ر , لكنه املر�����س الذي مينعه, 
واالأ�شقام التي اهتم االأطباء بت�شخي�شها .. ول�شهرته 
وه����و �شاب انتخب ع�شوًا يف جلان اأدبية عاملية �شنة 
1952 ويف اجلمعية االآ�شيوية امللكية �شنة 1954 ثم 
انتخ����ب ع�شوًا يف جممع اللغ����ة العربية يف القاهرة 
�شن����ة 1956 وانتخ����ب ع�ش����واأً يف املجم����ع العلم����ي 

الهندي �شنة 1976 .
وَكت�َ����ب يف التاري����خ, واالأدب, واالأن�ش����اب, واللغ����ة, 
وفق����ه اللغ����ة املقارن, ول����ه ال�شدارة يف عل����م الرواية 
واإج����ازة نق����ل احلديث ب����ني حمّدثي الع�ش����ر, كما اأن 
ل����ه اآراء ومقرتح����ات يف كث����ر م����ن امل�شائ����ل املتعلقة 
ب�ش����وؤون الثقافة العامة كاآرائه بق����دم اخلط العربي, 
واأّنه م�شتق من خط عربي اأقدم, واإ�شارة االألفاظ اإىل 
ق����دم دالالتها ومعانيه����ا, وراأيه ح����ول دور العرو�س 
العرب����ي يف ظه����ور العرو�����س يف االآداب ال�شرقي����ة, 
كما اأّن له مالحظات معتربة يف التقاومي االإ�شالمية, 

وعلم الفلك, وفقه اللغة املقارن.
جمع الدكتور حمفوظ الدرا�شتني القدمية واحلديثة. 
واأطلع على اأ�شول التاريخ واالأدب والثقافة يف بيته, 
وتتلم����ذ عل����ى اأفا�شل اأ�شرت����ه, وقراأ مقدم����ات املنطق 
واالأ�ش����ول عل����ى العلماء م����ن اأهله, وطال����ع �شيئا من 
كت����ب االأدب واللغ����ة والبالغة والتف�ش����ر والتجويد, 
وعل����وم القراآن, وعلوم احلدي����ث, والفقه, والعربية, 
والفل�شف����ة, واحل�ش����اب والفلك, والط����ب, واالأخالق, 
القدمي����ة  واملع����ارف  العل����وم,  وبع�����س  واالآداب, 

واحلديثة يف خزائن والده, وعمه, واأقاربه.
وروى احلدي����ث اإجازة وتدبيج����ا, و�شماعًا, وقراءة 
عن جماعة من علم����اء االأمة وم�شايخ املحدثني اأنافت 
عدتهم عل����ى ال�شبع����ني يف امل�شرق واملغ����رب. وروى 
قراءة عا�شم من م�شيخة القراءة واالإجازة, وال�شّيما 

�شيخ القّراء باملو�شل.
ع����ني مدر�ش����ًا يف دار املعلم����ني العالي����ة ببغ����داد �شنة 
يف  العربي����ة  للغ����ة  اإخت�شا�شي����ًا  ومفت�ش����ًا  1956م. 
وزارة املعارف حتى 1378ه� / 1959م ثم انتقل اإىل 

كلية االآداب بجامعة بغداد.
ودّر�����س اللغ����ة العربية واآدابه����ا يف الكلي����ة ال�شرقية 

بجامع����ة بطر�شبورغ من����ذ �شنة 1380ه����� / 1961م 
حتى �شنة 1383ه� / 1963م. وحاز على لقب اأ�شتاذ 
امل�شت�شرق����ني, كما من����ح من�شور التقدي����ر الذي وقّعه 

االأ�شتاذة واملدّر�شون يف ق�شم اللغة العربية.
اأ�ّش�����س ق�ش����م الدرا�ش����ات ال�شرقي����ة يف كلي����ة االآداب 
بجامع����ة بغداد �شنة 1389ه�/ 1969م, وراأ�شه حتى 
�شن����ة 1393ه� / 1973م. ثم بقي اأ�شت����اذًا للدرا�شات 

ال�شرقية يف جامعة بغداد.
ن�ش����ر اأك����ر م����ن اأربعمائ����ة اأثر ب����ني كت����اب, ور�شالة, 
ودرا�شة, وبحث, ومقالة, ون�ّس, تاأليفا وحتقيقا يف 
خمتلف حقول العلم واالأدب واللغة والثقافة واملعرفة 
والف����ن م�شاف����ًا اإىل مئ����ات النق����ول عن����ه يف امل�شادر 
واملو�شوع����ات.  والدرا�ش����ات  واالأبح����اث  واملراج����ع 
ول�ه يف خدمة الرتاث العرب����ي واالإ�شالمي وحتقيقه 
والتعري����ف ب����ه وفهر�شت����ه واإحيائه ون�ش����ره ماينيف 

على مائتي اأثر.
وق����د اأجنَز العديد من الدرا�شات الرتاثية يف خمتلف 
املو�شوع����ات, منه����ا: حمو االأمي����ة, العم����ارة, الفلك, 
التقومي, الطفل, التعلي����م, الزراعة, الطب, الكيمياء, 
اجلواه����ر, النق����ود, االأوزان واملقادي����ر واملقايي�����س 
بات , علم الوثقائق  واملكاييل, وامل�شطلح����ات واملعرَّ
واخل����ط, تق�شي����م العل����وم, املكتبة, االأخ����الق, املراأة, 
احل����رب, الفولكلور, والعرب والعربية خارج الوطن 

العربي.
كم����ا جم����ع �شن����ة 1395ه����� / 1975م �شواب����ط عل����م 
املخطوط����ات, وقواع����ده, وم�شائل����ه, وم�شطلحات����ه 
املخطوط����ات,  م�شطلح����ات  واأل����ف  وتعريفات����ه. 

وم�شطلحات املكتبة العربية.
)نظري����ة  و�ش����َع  1981م   / 1401ه�����  �شن����ة  ويف 
التاأ�شي����ل(, يف تاأ�شيل ال����رتاث العربي واالإ�شالمي, 
باأ�شلوب منهجي, وابتكر )دائرة التاأ�شيل( للتطبيق 

واالإي�شاح.
اإبتك����ر )دائ����رة االأهل����ة( �شن����ة 1398ه����� / 1978م, 
و)دائ����رة التق����ومي(, و)تقومي الق����رن اخلام�س ع�شر 
الهج����ري( يف �شن����ة 1399ه����� / 1979م. واأردفه����ا 
بابت����كار )اأوائ����ل ال�شه����ور االثن����ي ع�ش����ر يف الق����رن 

اخلام�س ع�شر( يف �شنة 1981م.
العربي����ة  للدرا�ش����ة  ال�شرقي����ة  امل�ش����ادر  تتب����ع  وق����د 
واأح�شاه����ا و�شّنفه����ا وحّلله����ا, وع����ّرف به����ا واهت����م 
بالرتاج����م الباقية ع����ن املوؤلف����ات العربي����ة ال�شائعة. 
ودر�����س اأث����ر اللغ����ة العربي����ة يف اللغ����ات ال�شرقي����ة, 
وبع�س اللغ����ات االأفريقية واالأوروبي����ة. وا�شتق�شى 
ف�شل الع����رب والعربية واالأدب العرب����ي على اللغات 
االأربع����ة  اللغ����ات  وال�شّيم����ا  ال�شرقي����ة  وال�شع����وب 
االألف����اظ  ن�شب����ة  اأّن  وب����ني  املعروف����ة.  الرئي�شي����ة 
العربي����ة يف اللغ����ة االأوردي����ة ه����ي )95,41%(, ويف 
اللغ����ة التاجيكي����ة )39,46%(, ويف اللغ����ة الرتكي����ة 

)70,49%(, ويف اللغة الفار�شية )%67,60.(
واأح�شى االألف����اظ العربية يف االآثار الباقية من نتاج 
)134* �شاع����رًا, و)160( كاتب����ًا وموؤلف����ا يف اللغ����ات 
ال�شرقي����ة, ووّحد ن�شبه����ا املئوية, وهي تبل����غ اأحيانًا 

)52%( من ال�شعر, و)70%( من النر.
اأّل����ف ع����ّدة معاج����م منه����ا )معج����م االآالت واالأدوات(, 
و)معجم العالم����ات والرموز(, و)معج����م االأ�شداد(, 
و)معج����م االألوان(, و)م�شطلحات النقود(, و)معجم 

املرتادفات(, و)قامو�س الرتاث( .
العربي����ة  البل����دان  تواري����خ  بدرا�ش����ة  اهت����م  كم����ا 
واالإ�شالمي����ة املهمة ال�شيما امل����دن الت�شعة امل�شهورة. 
وجم����ع الن�شو�����س املتعّلق����ة ببع�شه����ا يف املراج����ع 
العربي����ة ورّتبه����ا على الق����رون وال�شن����ني وامل�شادر. 
وقد طبعت يف �شبعة جملدات من )مو�شوعة العتبات 

املقد�شة( بني �شنة 1965 و1967م.
واهت����م بالرتاجم والطبق����ات والوفي����ات واالإجازات 
والرج����ال و�شب����ط وفيات امل�شاه����ر. واقرتح تاأليف 
)تق����ومي اخلالدي����ن( �شن����ة 1960م لتك����رمي العلماء, 
قدمي����ًا  واالأع����الم  وامل�شاه����ر  والنواب����غ  واالأدب����اء 
وحديث����ًا, واإحياء ذكراهم واآثاره����م, وكان قد اقرتح 
من����ذ �شن����ة 1950 اإحياء الذك����رى االألفي����ة, واملئوية, 
واالأملا�شية, والذهبية, والف�شّية, والع�شرية لالأعالم 

وامل�شاهر واملدن واحلوادث.
وم����ن اأعماله املهمة: اإ�شاف����ة كبي�شة واحدة يف الدور 

الراب����ع والثمان����ني م����ن اأدوار الكبائ�����س, وق����د ق����ّرر 
كب�����س �شن����ة 2505ه� . وه����ي الكبي�ش����ة »املحفوظية« 
ن�شب����ة اإليه. و)التق����ومي املق����ارن(, و)الدالئل االأدبية 
عل����ى قدمي����ة اخل����ط العرب����ي(. وق����د حّق����ق اأّن اخلط 
العرب����ي هو خط �شد�س لغات الع����امل الراقية تقريبًا. 
ول����ه )الوفاق بني املذاهب االإ�شالمي����ة( َبنّيَ فيه دالئل 
الوفاق يف م�شائل اخلالف, واأثبت اأن ن�شبة اخلالف 
ال تزي����د على )6%( من م�شائل اخلالف ال من جمموع 
م�شائ����ل الفق����ه, وكت����ب الر�شال����ة الفل�شفي����ة )من اأجل 

االإن�شان( �شنة 1959م.
وم����ن اأعماله اأي�شا, درا�شة اإح�شاء امل�شلمني, وتراث 
واحل����روب,  والوقائ����ع  االأي����ام  و�شج����ل  املقاد�ش����ة, 
وتقومي حي����اة النبي)�س( من ال����والدة حتى الوفاة, 
واإح�ش����اء اأحاديث االأخ����الق يف ال�شن����ة وا�شتخراج 
املقايي�س االإن�شاني����ة يف الرتاث العربي واالإ�شالمي, 
ور�شالة العرب, واللغة العربية وبراءتها من النق�س, 

وجوانب من�شية يف درا�شة ال�شنة النبوية.
ن����ال و�ش����ام )الثن����اء( يف الثقاف����ة �شن����ة 1376ه����� / 
1957م, و)و�ش����ام اإقب����ال الذهب����ي( �شن����ة 1398ه� / 
1978م. وف����از كتاب����ه )املتنب����ي و�شع����دي( بجائ����زة 
1958م,   / 1377ه�����  �شن����ة  الع����ام(  كت����ب  )اأح�ش����ن 
حت����ه جامع����ة بغداد, وكلي����ة االآداب لعدة جوائز  ور�شَّ

علمية وعاملية.
يب����داأ عمل����ه املجمع����ي يف اخلم�شينيات فق����د انتخب 
ع�ش����وا باللجنة االأدبي����ة يف بع�س املجام����ع العلمية 
يف ال�ش����رق �شنة 1371ه����� / 1952م, ويف اجلمعية 
جمم����ع اللغ����ة العربي����ة بالقاه����رة �شن����ة 1375ه����� / 
1956م, واملجم����ع العلم����ي الهن����دي يف عليكرة �شنة 

1396ه� / 1976م.
وهو اأول ع�شو يف اللجنة الثقافية باللجنة الوطنية 
العراقي����ة لالحتف����ال مبطل����ع الق����رن اخلام�����س ع�ش����ر 
الهج����ري )1979 – 1982( وم����ن اأع�ش����اء املجل�����س 
االإ�شالم����ي االأعل����ى املوؤ�ش�ش����ني يف وزارة االأوق����اف 
وال�ش����وؤون الدينية ببغداد �شن����ة 1401ه� / 1981م, 
وع�ش����و جلنة التقومي الهجري املوّحد �شنة 1402ه� 

/ 1982م.
�ش����ارك ومّثل العراق يف ع�ش����رات املوؤمترات العاملية 
العلمي����ة,  واملجال�����س  والن����دوات  واال�شت�شراقي����ة, 
واحللق����ات الدرا�شية, واملهرجانات االأدبية, بالعراق 
والب����الد العربي����ة واالأجنبي����ة, من����ذ �شن����ة 1373ه� / 

1954م.
العالم����ة حمف����وظ الذي اأج����اد واأف����اد وق����دم للم�شهد 
الثق����ايف العراقي والعربي واالإ�شالمي والعاملي على 
م����دى اأك����ر من �شت����ة عقود م����ن الزمن م����ا ميكن عده 
ث����روة فكري����ة كب����رة , دخل ه����ذا الرج����ل اإىل معرتك 
احلي����اة الثقافي����ة والفكرية مبكرًا كم����ا اأ�شرت ونظرًا 
للنجاحات الكب����رة التي حققها والتي �شكلت حلقات 
مهمة عززت لديه عوامل االندفاع والتقدم اإىل االأمام 
, كان عطاوؤه مميزًا ومثمرًا جاءت به التجربة احلية 
واالإرادة القوي����ة وال�شدق بالتعامل الذي اأثمر �شدقًا 

وا�شحًا على م�شتوى النتائج اأي�شًا .
حت����دث االأ�شت����اذ املطبعي كث����رًا يف كتاب����ه )العالمة 
ح�شني علي حمفوظ( واملطبوع من قبل دار ال�شوؤون 
الثقافي����ة ع����ام 1989 ع����ن عالق����ة حمف����وظ بالفل�شفة 
حي����ث اأفرد ما يق����ارب الع�شرين �شفح����ة للحديث عن 
املو�شوع تطرق فيه اإىل بدايات حمفوظ مع الفل�شفة 
, كيف كانت ؟ ومتى؟ وما هو تاأثر املجال�س العلمية 
االأوىل الت����ي تعلم فيها املنطق , وقراأ الفل�شفة واطلع 
عل����ى نتاجات بركل����ي وبيكون وداروي����ن وديكارت 
وهيغل , اأما اأفالطون و�شقراط والكندي وابن �شينا 
والغ����زايل والفاراب����ي وغرهم فقد ق����راأ لهم وتوقف 
عنده����م ونق����د اآراءهم حت����ى تخيلته , والق����ول هنا ال 
زال لالأ�شتاذ املطبع����ي )واحدًا من اأولئك الذين كانوا 
يجل�ش����ون يف املدر�ش����ة امل�شتن�شري����ة القدمي����ة يعدد 
كتب الفال�شفة ويعار�����س راأيًا فيها ويقابل بني كتاب 
وكت����اب وي�شتخل�����س االآراء وياأت����ي براأي����ه الفل�شفي 

متميزًا بني تلك االآراء( .

حمفوظ احلكيم :
وملحف����وظ اآراء وحك����م واأمث����ال هي خال�ش����ة نظرته 
الفل�شفي����ة للحي����اة التي عا�شها حمف����وظ �شادقًا معها 

كل ال�ش���دق , وم���ن اأقواله , ال�شدي���ق الواحد اأمة 
من النا����س , اأما القول ال���ذي كان يحوله حمفوظ 
اإىل واق���ع نتيج���ة اإميانه الق���وي به , فه���و قوله :  
تالميذن���ا هم اأبناوؤنا الذين مل نل���د  , وهذه الروؤية 
الرائعة للعالقة ب���ني طرفني مهمني من مثلث العلم 
وه���ي االأ�شتاذ وتلميذه هي جت�شي���د حقيقي لدور 
ت�ش���ل  فعندم���ا  احلي���اة,  يف  الرتب���وي  حمف���وظ 
العالق���ة بني االأ�شتاذ وتلميذه اإىل م�شتوى العالقة 
االأبوي���ة بكل تفا�شيلها وو�شائجه���ا فهذا يعني اأن 
حمف���وظ حت���ول من جم���رد اأ�شتاذ اإىل م���رب رائع 
. وق���د اأح�ش�ش���ت خ���الل االأ�شهر الت���ي ق�شيتها مع 
اأ�شت���اذي به���ذا ال�شع���ور الطيب ال���ذي كان يكتنف 
وج���دان حمف���وظ وه���و يتعام���ل مع���ي كاب���ن ل���ه 
ويقدمني ل�شيوفه على اأين ابنه وتلميذه مما كان 
يزيد من اإعجابي به واعتزازي باأبوته واأ�شتاذيته 
معًا وهذا دليل قاطع على �شدق حمفوظ بالتعامل 
م���ع املحي���ط , وال�ش���دق هنا تعبر ه���و االآخر عن 
عظم���ة تل���ك النف����س الطيب���ة التي خا�ش���ت بحور 
تنظ���ر  اأن  دون  وحالوته���ا  بعذاباته���ا  ال�شن���ون 
حلاجاته���ا مبع���زل عن الوجود , فق���د �شد حمفوظ 
�شن���وات عمره قويًا مع املواق���ف احلياتية املوؤثرة 
واملهم���ة يف حيات���ه �ش���واًء منه���ا م���ا عا�ش���ه عل���ى 
اأر����س الواق���ع اأو ما تاأثر به م���ن مواقف تاريخية 
ه���زت وجدانه وتركت اأث���رًا يف نف�شه الطيبة التي 
تعاملت معها وب�ش���دق اأي�شًا . وهكذا فاإن ال�شدق 
كان حلق���ة دائم���ة ال���دوران تدور م���ع حمفوظ مع 
االأيام وال�شن���ني حتى اأ�شافت له الكثر لعل اأهمها 
حب النا����س له واعتزازهم به . )دمعتان هما اأغلى 
عن���دي م���ن كل ما يف الدني���ا من لوؤل���وؤ ودر , دمعة 
وفاء ودمعة وداع ولقاء( , هذا قول اآخر من اأقوال 
حمف���وظ الرائع���ة الت���ي تع���رب ب�ش���دق اأي�ش���ًا عن 
رهاف���ة ح�شه , ورق���ة م�شاعره , وعذوب���ة عالقاته 
اإذًا ب���ّكاء , وب���كاء  وح���الوة كلمات���ه , فمحف���وظ 
حمفوظ لي����س عالمة �شعف اأبدًا واإمنا قوة �شدق 
, فال�ش���دق عندم���ا يك���ون قوي���ًا يف داخ���ل النف�س 
يفي�س عل���ى �شكل دموع يف حلظات �شيكلوجية ال 
مف���ر منها اأبدًا ومنها كم���ا اأ�شار حمفوظ يف كالمه 
اأع���اله الوداع واللقاء , اأما الوفاء فهو �شمة اأخرى 
من �شمات حمفوظ احلياتي���ة بالتعامل مع اأحبائه 
ونا�ش���ه وبيئته , ولعل دموع���ه التي فا�شت حلظة 
م���رور ا�ش���م ال�شي���دة االأوىل يف االإ�ش���الم عقيل���ة 
احلبي���ب امل�شطفى ر�شولنا الك���رمي حممد بن عبد 
الله -�شلى الله عليه واآله و�شلم- ال�شيدة الفا�شلة 
خديج���ة الكربى عليها ال�شالم على م�شمعه الكرمي 
, وقول���ه مدافع���ًا عن راأيي بال�شي���دة خديجة الذي 
ج���اء ملبيًا لرغباته , يكفيه���ا )اأي ال�شيدة خديجة( 
عام احل���زن فعام احلزن دليل عل���ى عظمة خديجة 
ودوره���ا الرائ���ع يف التاريخ االإ�شالم���ي وموقعها 

املميز يف حياة الر�شول ال�شخ�شية والعامة .
ويف ورق���ة قّدمه���ا العالم���ة الدكت���ور ح�شني علي 
حمفوظ �شيف عام 1402ه�/ 1982م اإىل امللتقى 
ال�شاد�س ع�ش���ر للفكر االإ�شالمي يف مدينة تلم�شان 
باجلزائ���ر, وه���ي بعن���وان »جوان���ب من�شي���ة يف 
درا�شة ال�شنة النبوي���ة«, وقد جعلها مبثابة التتمة 
ملوؤلف���ات كث���رة كتب���ت للتعريف بعلم���اء احلديث 
واملوؤلف���ني في���ه, وامل�ش���ادر واالأ�ش���ول احلديثي���ة  

كنظرية للتقريب بني املذاهب اال�شالمية
وق���د اخت���ار منوذج���ني م���ن ه���ذه الكت���ب الوافرة 
وهما كتاب )الر�شالة امل�شتطرفة( لل�شيد حممد بن 
جعفر الكت���اين املتوفى �شنة 1345ه���� / 1927م, 
و)فهر����س الفهار����س واالأثبات( لل�شي���د حممد عبد 
املغرب���ي  املح���ّدث  االأدري�ش���ي,  احل�شن���ي  احل���ي 

املتوفى �شنة 1382ه� / 1962م.
وكان الدكت���ور حمف���وظ يق�ش���د �شّد الف���راغ الذي 
مل تتوف���ر علي���ه اأق���الم ه���ذه املوؤلف���ات يف درا�ش���ة 
تاري���خ علم احلديث االإمامي, والتعريف بامل�شادر 

احلديثّية, واالأ�شول عند ال�شيعة االإمامية.
وكان يف الوقت نف�شه ي�شعى اإىل ت�شكيل منظومة 
توحيدية تكون مدخ���ال حلل اأزمة االختالفات بني 
املذاه���ب والف���رق االإ�شالمية ولكن ع���ن طريق علم 

احلديث, وحتمل االإجازة هذه املرة.

مقدمة :
“عاشق بغداد”

أبدأ بحثي هذا بهذا االسم ) عاشق بغداد ( ألنه كان أحب األلقاب إىل قلب العالمة حسني عىل 

محفوظ شخصية بحثي . كام أبدأ بجملة كان يقولها )اإلنسان بنيان الله يف األرض(، و)إّن النفس 

هي الناس جميعا( من دون شك الكتابة عن عاشق بغداد العالمة محفوظ يحتاج إىل مجلدات 

عديدة وليس مجرد بحث ، وزمن الميكن اختصاره بسويعات، فهو اإلنسان واألديب واللغوي 

والشاعر والعالمة واملوسوعي و هو مكتبة متنقلة وموسوعة متحركة وانسكلوبيدية متيش عىل 

رجلني ودائرة معارف سيارة ، شيخ العرب وشيخ األدب بل وشيخ العبقرية .
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النج���ف اال�سرف: و�سل اىل م�سامعنا ان لديكم العديد 
من الكتابات واملوؤلفات فهل تتف�سل باعطائنا فكرة ولو 

اجمالية عنها ؟
د. حمف���وظ: نعم, تزيد اجم���ايل الكتابات املن�شورة 
عل���ى 1500 بني كت���اب وبحث ور�شال���ة ومقال ويف 
خمتل���ف اب���واب املعرف���ة واق�ش���ام العل���م وال �شيم���ا 

الرتاث.

النج���ف اال�سرف: انتم كتبتم يف خمتلف جماالت العلم 
واملعرف���ة م���ع ان تخ�س�سكم ه���و يف االدب املقارن كما 

تف�سلتم قبل قليل؟
د. حمف���وظ: ذل���ك ياأت���ي م���ن امي���اين باملو�شوعي���ة 
فه���ي م���ن خ�شائ����س العلم���اء ويل ا�ش���وة يف جابر 
ب���ن حيان والكندي وال���رازي والفارابي وابن �شينا 
والبروين���ي وامثالهم وقد دعتن���ي جريد ة االهرام 
يف م�ش���ر يف ربي���ع 1990 مبنا�شب���ة بل���وغ اعمايل 
املن�ش���ورة االلف 1000 واما م���ا مل ين�شر فيزيد على 

ذلك.

النجف اال�سرف: دكتور هل من املمكن معرفة املجالت 
واجلرائد التي ت�سرفت بقلمكم؟

د. حمف���وظ: اه���م املج���الت الت���ي ن�ش���رت مقاالت���ي 
وابحاثي هي جملة املجم���ع العلمي العراقي وجملة 
�شوم���ر وجملة املعل���م اجلديد وجملة اللغ���ة العربية 
بالقاه���رة وجملة املجم���ع العلمي العرب���ي يف د�شق 
وجمل���ة الر�شال���ة وجمل���ة النج���ف يف اخلم�شينيات 
وجمل���ة العرف���ان يف �شي���دا وجمل���ة دار املعلم���ني 
العالي���ة وجمل���ة االداب وع���دد اخر م���ن املجالت يف 

ال�شرق والغرب.
ام���ا اجلرائ���د وال�شحف الت���ي ن�شرت فيه���ا كتاباتي 
فمنه���ا جريدة االهايل وجريدة اجلمهورية وجريدة 

امل�شور العربي وامثالها.

النج���ف اال�س���رف: يف اأي اجلامع���ات واملعاه���د العلمية 
عمل���ت تدري�سي���ا وكي���ف راأي���ت املنه���ج الدرا�س���ي ملادة 

التاريخ؟
د. حمف���وظ: عملت تدري�شيا يف كلية االداب )جامعة 
بغ���داد( وكنت اعطي املحا�ش���رات يف اللغة العربية 
االدب املق���ارن وكذل���ك اعطيت حما�ش���رات يف كلية 
اللغ���ات ويف الكلية ال�شرقية . اما اجلامعات العاملية 
فكنت لفرتة تدري�شيا يف جامعة لينني غراد )بطر�س 
بورغ(يف رو�شيا وتنقل���ت يف الكثر من اجلامعات 

الكربى يف ال�شرق والغرب.
اما املناه���ج فهي كله���ا بجمي���ع مو�شوعاتها حتتاج 
اىل حت�ش���ني وتطوي���ر وفيها ما يحت���اج اىل التغير 

والتبدي���ل فمناه���ج التاريخ منذ كتب���ت كانت تراعي 
احلاكم وال بد ان تر�شيه وتر�شى بها ال�شلطات.

النج���ف اال�شرف: خ���الل حياتكم العلمي���ة والفكرية 
التقيتم بالكثر من ال�شخ�شيات وخ�شو�شا العراقية 

هل لديكم �شخ�شية عراقية قريبة من ذوقكم؟
د. حمف���وظ: ان���ا اح���رتم االن�ش���ان , كل ان�شان, النه 
خليف���ة الل���ه يف االر����س وبني���ان الل���ه يف االر�س . 
فاأح���ب النا����س جميعا واح���رتم النا����س جميعا على 
اختالف ملله���م واعتقاداته���م ودياناته���م ومذاهبهم 
وارائه���م وافكاره���م ويف كل �شخ�س من اال�شخا�س 
جت���د خ�شلة م���ن خ�شال اخلر تقرب���ه مني وحتببه 

ايل.

النج���ف اال�س���رف: كيف كانت عالقتك���م مع الدكتور 
علي الوردي.. وكيف تقيمون هذه ال�سخ�سية؟

اأن���ا تلمي���ذ الق���راآن الك���رمي  الدكت���ور حمف���وظ : 
واحلدي���ث ال�شري���ف ونه���ج البالغ���ة وال�شحيف���ة 
ال�شجادية واالأدعية املاأثورة .. وهي التي رافقتني 

منذ ال�شغر
د . حمف���وظ: الدكتور علي الوردي ابن عم والدي 
وتلميذه وربيبه. وكر اختالف النا�س فيه اال اين 
معج���ب مبا ق���ال فيه ال�شيد حام���د املوؤمن يف كلمة 
القاه���ا يف النج���ف اال�ش���رف عندما زرن���ا النجف 
اال�ش���رف م���ع الدكت���ور علي ال���وردي, فه���ي كلمة 
جامعة مانعة �شاملة جميلة وبديعة اال انها طويلة 

قد ت�شل اىل اثنى ع�شر �شفحة.
كان ال���وردي م���ن ا�شات���ذة الثانوي���ة املركزي���ة يف 
مطل���ع االربعيني���ات وتتلم���ذت عل���ى يدي���ه فيه���ا 
بره���ه من الزمن. وق���د كان الوردي تلمي���ذ القراآن 
واحاديث النبي,وله نظريات اجتماعية ونظرياته 
الثالث يف عل���م االجتماع )احل�ش���ارة والبداوة(, 
وكذل���ك  العق���ل(  )نظري���ة  ال�شخ�شي���ة(,  )ازدواج 
كتاب���ه )طبيع���ة املجتمع العراقي(ه���ي اهم ما ترك 
وه���ذه الكتاب���ات التي خلفها تعد كت���ب الع�شر يف 
مادته���ا ومو�شوعاته���ا وابوابها. بل تع���د اهم ما 
الف يف ه���ذا الزمان ومن اب���رز معتقدات الوردي 
ه���ي ان اال�شالم دفن عندما دف���ن علي عليه ال�شالم 

وان املجتمع يحتاج اىل ثورة اخالقية.

النج���ف اال�سرف: ماهي طبيعة العالقة مع بدر �ساكر 
ال�سياب والر�سايف وجالل الدين احلنفي؟

د. حمفوظ: زاملني �شاكر ال�شياب يف دار املعلمني 
العالي���ة وكان �شاع���ر الدار, وجتمعن���ا رحب الدار 
و�شاحاته���ا وقاعاته���ا اال اننا نختل���ف يف �شرتنا 
ومنهجن���ا وطريقتن���ا وا�شلوبن���ا وحت���ى طباعن���ا 

ومزاجنا خمتلف.
ام���ا الر�ش���ايف فه���و اخ���ر �شع���راء الع���راق الكبار 
لكنن���ي مل االقيه اال انني احفظ ل���ه بع�س ا�شفاره 
وقد �شغلنا ف�شول من كتاب���ه )ال�شخ�شية املهدية( 
اي���ام التلم���ذة يف ال���دار ام���ا ال�شيخ احلنف���ي فقد 
جمعتن���ي ب���ه جمال����س بغ���داد وال �شيم���ا جمل����س 
اما�شي االحاد يف بيته ببغداد واحيانا يف اما�شي 
اي���ام االثن���ني بالكاظمية وكان رحم���ه الله يوليني 
يف التقدير واالعظام ماال اأيف ب�شكره وقد حياين 
بق�شي���دة طنانة مبنا�شبة مي���الدي وهي من جزيل 
ال�شعر وعيون���ه وخياره وهو مغرم ببغداد وكتبه 

ومقاالته يف بغداد وفلكورها من نفائ�س ما الف.
وام���ا اجلواه���ري ف�شلتي ب���ال اجلواهري قدميه 
فق���د كان جدي ال�شيخ تلميذ ال�شيخ ح�شن ال�شغر 
اب���ن �شاحب اجلواهر جد ابن اال�شرة اجلواهرية 
وق���د ا�شرف���ت عل���ى ر�شال���ة يف كلي���ة اللغ���ات ع���ن 
اجلواه���ري, وق���د التقي���ت باجلواه���ري يف بيته 
بالك���رخ ق���رب اجلعيف���ر وكان علي ج���واد الطاهر 
والدكت���ور مهدي املخزوم���ي حا�شرين واقرتحت 
جمموع���ة من اال�شئل���ة تتعلق ب�ش���رة اجلواهري 
يجيب عنها وق���د مت هذا يف حوار اجراه املرحوم 
عل���ي ج���واد الطاهر ا�شت���اذ النقد الكب���ر يف كلية 

االداب جامعة بغداد.
ثم اين كتبت بحثا مف�شال عميقا دقيقا حول ا�شالة 
اال�شرة اجلواهرية وقدمها يف العراق و�شلتها يف 

جبل عامل يف لبنان واخوالها العلوية يف النجف 
اال�ش���رف وق���د كنت التق���ي اجلواه���ري يف املربد 

ويف بع�س املوا�شم االدبية.
وام���ا حمي���د املطبعي ادي���ب وكاتب مع���روف وال 
يجوز ان تن�شى الرواد وكبار العلماء واالدباء يف 
الع���راق ف�شله وان���ا منهم فقد الف كت���اب )العالمة 
الدكت���ور ح�شني عل���ي حمفوظ( ال���ذي ن�شرته دار 
ال�ش���وؤون الثقافي���ة كم���ا كتب عن ال���وردي وغره 
وه���ذه ال�شل�شلة كانت بدايتها مق���االت يف جريدة 
الثورة با�شم اجل���ذور يتعلق بي منها �شت حلقات 
تع���د مادة الكت���اب الذي كتبه عن���ي. واملطبعي من 

الرواد الذين جمعهم منتدى الرواد يف بغداد.

النجف اال�سرف: ابرز ال�سخ�سيات العربية املعروفة 
التي التقيت بها وهل تاأثرت باحدهم ؟

العرب���ي  العل���م  جمم���ع  جمعن���ي  حمف���وظ:  د. 
بدم�ش���ق وجممع اللغة العربي���ه يف القاهرة باأهم 
يف  واالدبي���ة  واللغوي���ة  العلمي���ة  ال�شخ�شي���ات 
الع���امل العرب���ي وجمعتن���ي املوؤمت���رات وال�شيما 
موؤمت���ر امل�شت�شرق���ني باعاظم العلم���اء واملفكرين 

يف العامل.
تعود �شلت���ي مبجمع اللغة العربي���ة بدم�شق اىل 
�شن���ة 1950 وق���د عرف ب���ي ال�شيخ حمم���د ر�شا 
ال�شبيبي,وقد ر�شحن���ي يف �شنة 1956 لع�شوية 

جممع اللغة العربية يف القاهرة.
انا الاقول اين مل اتاأثر باحد ولكني تلميذ القران 
واحلدي���ث ال�شري���ف ونه���ج البالغ���ة وال�شحيفة 
ال�شجادي���ة واالدعي���ة وه���ي الت���ي �شحبته���ا منذ 

ال�شغر.

النج����ف اال�س����رف: كي����ف يتعام����ل الدكت����ور ح�سني 
حمفوظ مع ال�سخ�سيات ال�سيا�سية واحلكومات بداأ 

من احلكم امللكي ؟
د. حمف���وظ: ول���دت يف بي���ت جان���ب ال�شيا�شي���ة 
وحر����س  العل���م  والزم  املعرف���ة  اىل  وان�ش���رف 
عل���ى االهتمام بالتعلم والتعلي���م وم�شاحبة القلم 
والكتاب.ان���ا الاح���ب ال�شيا�شي���ة وال امي���ل اليها 
والارغب فيه���ا بل افر منها والارت���اب ان احلكام 
وال�شيا�ش���ة عرفوا ذلك واأح�ش���وا به وارتاحوا له 

وان عرفوا اين اخالفهم يف املعتقد والراأي.

النج����ف اال�س����رف: لك مقولة كبرية بح����ق النجف ما 
هي؟

د. حمفوظ: النجف مدينة العلم العظمى ومدر�شة 
الفق���ه الكربى وجامعة اال�ش���الم العليا قطب رمز 

االجتهاد ومركز دائرة التقليد.
والعلم���اء  واملجتهدي���ن  املراج���ع  اآالف  اجنب���ت 
والف�شالء وخرجت مئ���ات اال�شر واألوف العلماء 
بع�ش���رات  االخ���ر  تاريخه���ا  ويعت���رب  واالدب���اء 
البيوتات التي خدمت العلم واالدب والدين در�س 
ج���دي ال�شي���خ حممد ج���واد حمف���وظ يف النجف 
اال�ش���رف وتتلم���ذ عل���ى ي���د ال�شي���خ عل���ي رفي�س 
وال�شي���خ ح�شن ال�شغ���ر ابن �شاح���ب اجلواهر 
الكب���ر ث���م اكم���ل حت�شيل���ه يف �شام���راء, اما انا 
فقد ح�شرت جمال����س العلماء يف النجف والقيت 
املراج���ع واملجتهدي���ن والزمت ال�شي���خ اغا بزرك 
�شاح���ب الذريعة والطبقات وزرت ال�شيد احلكيم 
يف خري���ف �شن���ة 1956ه� و�ش���اع يف النجف انه 
قال ان ح�شني علي حمفوظ جمتهد بال عمامة كما 
زرت ال�شي���د ابو القا�ش���م اخلوئي و�شاحبني يف 
الزيارة ال�شيخ حممد ر�شا املظفر وال�شيخ حممد 
عل���ي اليعقوب���ي وينقل عن ال�شي���خ ح�شني املوؤيد 
معتم���د املراج���ع واملجتهدي���ن يف الق���رن املا�شي 
ان ال�شي���د اخلوئي قال يف �شنة 1971 اما ح�شني 

علي حمفوظ جمتهد افندي.
خل�ش���ت تاريخ العل���م يف النج���ف وارجوزة يف 

الكوفة واخرى يف النجف تعد من طرائف الرجز 
وق���د اقرتح���ت الفي���ة الكوف���ة يف �شن���ة 1417ه� 
مبنا�شب���ة مرور اربعة ع�شر قرن���ًا على مت�شرها 
ا�شرتك���ت يف الذكري���ات واملنا�شب���ات واملوا�ش���م 
العلمية واالدبية يف النجف طول القرن املا�شي.

وتع���د النجف وقم واالزه���ر يف العامل اال�شالمي 
مبنزل���ة الفاتي���كان عند امل�شيحي���ني وقد اقرتحت 
ان يكون للمراجع يف النجف اال�شرف �شفراء يف 
ال�ش���رق والغ���رب وان تقوم فيه���ا جمامع ودوائر 
ولل�شي���وف  للعلم���اء  ودور  واق�ش���ام  ومراك���ز 
والوافدي���ن وال���زوار وان ترتت���ب الدرا�شة فيها 
وحتدد املناهج ويجدد ما يحتاج للتجديد ويطور 
م���ا يحت���اج للتطوير ويع���دل ما يحت���اج للتعديل 
ويب���دل م���ا يحت���اج للتبدي���ل وي���زداد م���ا يحتاج 
للزي���ادة ويتمم ما يحتاج للتم���ام يكمل ما يحتاج 
للكم���ال انا ارج���و ان يعرف بالنج���ف ومدر�شتها 
وان تع���رف النج���ف ح���ق معرفته���ا وتق���در ح���ق 
قدرها وان يو�شح دورها يف خدمة العلم واالدب 
وتخري���ج العلماء واالدب���اء والف�ش���الء وارجوا 
اي�ش���ا تبي���ني ان مدينة النجف ه���ي الوحيدة يف 
تاري���خ اال�ش���الم التي يجم���ع طلبتها ب���ني التعلم 
والتعلي���م وكل م���ن فيه���ا معل���م ومتعل���م ودار�س 
ومدر����س يتتلمذ على من هو فوق���ه ويتتلمذ عليه 
من ه���و دونه يخت���ار التلمي���ذ املدر����س ويح�شر 
ابح���اث وي�ش���رتك يف البحوث ويكت���ب تقريرات 
ابح���اث ا�شاتذته يف مرحلة البحث اخلارج وهي 
مرحلة اال�شتعداد لالجتهاد ووىل جتارب التاليف 

يف التعلم والتح�شيل.

وكعب����ة  العل����م  مدين����ة  النج����ف  اال�س����رف:  النج����ف 
الزائرين ما هي ال�سورة التي تر�سمها للنجف؟

د. ح�ش���ني حمف���وظ: يكف���ي النج���ف اال�شرف ان 
تربته���ا �شمت اج�شاد ن���وح و�شالح وهود وعلي 
)ع( وان به���ا وادي ال�شالم وه���و من اقدم املقابر 
واكربه���ا يف املا�شي واحلا�ش���ر جمعت االوائل 
واالواخ���ر و�شمت االعاظ���م واالكابر واالحا�شن 
واملجتهدي���ن  واالولي���اء  وال�شلح���اء  واالخاي���ر 
ال ا�شبهه���ا بالفاتي���كان لكنه���ا باال�ش���الم مبنزل���ة 

الفاتيكان للم�شيحية كما قلت.

عالقت����ك  طبيع����ة  كان����ت  كي����ف  اال�س����رف:  النج����ف 
باملراج����ع القدماء وهل انت عل����ى توا�سل مع العلماء 

يف الوقت احلا�سر؟
د. حمف���وظ: ان���ا م���ن بي���ت خ���دم العل���م واالدب 
والدي���ن من���ذ القرن ال�شاد����س للهجرة م���ن ا�شرة 
ا�شدي���ة تنت�شب اىل حمفوظ اب���ن وي�شاح 690ه� 
من علماء العراق للقرن ال�شابع للهجرة. و�شلتي 
باملراجع القدماء �شلة الولد بالوالد واالبن باالب 
كم���ا ان �شلتي باال�ش���ر العلمي���ة واالدبية مبنزلة 
الن�شب وقد �شمي���ت اجازتي العامة املطلقة )جنة 
اجلنتني(باج���ازة املراج���ع االعل���ني واملجتهدين 
الكبار والعلم���اء والف�شالء والطالبني والراغبني 

واهل الع�شر واالتني 

النج����ف اال�س����رف: ه����ل هن����اك مكان����ات وم����زارات 
مندثرة يف النجف؟

اثاره���ا  القدمي���ة  امل���دن  �شاع���ت  حمف���وظ:  د. 
وامكنته���ا  وابنيته���ا  ومدار�شه���ا  ومزاراته���ا 
وم�شاهدها و�شواهدها وهكذا النجف وقد اقفرت 
العر�ش���ات وال�شاحات واالماك���ن وهو مو�شوع 

يحتاج بحث وتتبع ومتحي�س.

النجف اال�سرف: يقال ان يوم بغداد هو اليوم الذي 
ول����د به ح�سني حمف����وظ وقد كرم به����ذه املنا�سبة فما 

تعليقكم ؟
د. ح�ش���ني حمف���وظ: ول���دت بغ���داد يف اوا�ش���ط 
الق���رن الثاين وه���ي تعود اىل االل���ف الثاين قبل 
املي���الد وعمرها االن يزيد عل���ى اربعني قرن واذا 
ق���ال املحبون ان ي���وم بغداد هو الي���وم الذي ولد 
في���ه الدكتور ح�ش���ني حمفوظ فهو لط���ف يوليني 

اياه االحبة واال�شدقاء جزاهم الله خرًا.

النج����ف اال�س����رف: باعتب����ارك انت بغ����داد ممكن ان 
حتدثنا عن �س����ور بغداد ومقابر قري�ش ونهر عي�سى 

وغريها من املناطق املندثرة ؟ 
د. حمف���وظ: واذا قال���وا ان���ت بغ���داد ال ا�شتطيع 
الوف���اء ب�شكر اما �شور بغ���داد فقد بقيت منه بقية 
من باب املعظم بالقرب من وزارة الدفاع واخرى 
من الب���اب الو�شط���اين �شرقي بغ���داد بالقرب من 
مق���ربة ال�شيخ عمر ام���ا مقابر قري����س فهي مركز 

املنطقة الكاظمي���ة ومل يبقى من نهر عي�شى �شيء 
واالثار الباقي���ة يف مدينة بغداد القدمية معدودة 

من اجلانبني 

النج����ف اال�س����رف: منتدي����ات بغ����داد الثقافي����ة الت����ي 
اقرتن����ت مبحا�سرات����ك مثل منتدى بغ����داد والربيعي 
وغريه����ا كي����ف كانت وما ه����و دور الدكت����ور ح�سني 

حمفوظ؟
مبدار�شه���ا  بغ���داد  تعت���ز  حمف���وظ:  ح�ش���ني  د. 
وجمال�شه���ا من���ذ القدمي وق���د و�شع���ت للمجال�س 
قوانيني واهمها ما يت�شل بال�شيا�شة والدين وما 
يخالف االخالق وان تخت�شر املناق�شة على زيادة 
الزمة او ت�شحيح واج���ب او ا�شتف�شار عن �شيء 

مهم.

النج����ف اال�س����رف: هناك م����ن يقول ان م����ن ي�ستقرء 
تاريخ بغداد يرى انها �ستنطمر ثم تزدهر؟

د. حمف���وظ: ان���ا ال اع���رف هذا القول لك���ن بغداد 
فيه���ا من اخل�شائ����س ما ي���دع للتعجب واحلرة 
والده�ش���ة وق���د قال���وا يف بغ���داد ما قال���وا وهي 
كلم���ات جمعتها يف كتاب ور�شم���ت �شورة بغداد 
يف ال���رتاث وهو كتاب لطيف ظريف طبعته امانة 
العا�شم���ة يف الثمانيني���ات واع���اد طبع���ه الول���د 

الكرمي اال�شتاذ حمي اخلطيب قبل �شنني.

النج����ف اال�سرف: الكاظمي����ة اىل متى يعود تاريخها 
وه����ل له����ا ا�سماء قب����ل الكاظمي����ة وهل هن����اك مناطق 

مندثرة؟
د. حمف���وظ: الكاظمي���ة اخ���ت بغداد ول���دت يوم 
ولدت بغ���داد وقامت حني قامت بغداد والكاظمية 
وه���ي منطق���ة كان���ت ت�شم���ى )ط�شوج قط���ر بل( 
وتع���ود اىل منطقة تل عقرق���وف وحملة التل يف 
الكاظمية هي بقية التل االبي�س وهو تل عقرقوف 
دفن االمام الكاظم )ع( يف مقابر قري�س يف ار�س 
ا�شرتاه���ا من خال�س ماله يف �شنة 183ه� ثم دفن 
حفيده اجلواد )ع( يف �شنة 220ه� وكانت ت�شمى 
ب���اب التن وم�شهد باب الت���ن وم�شهد مو�شى بن 
جعفر وم�شهد مو�شى واجلواد وم�شهد الكاظمني 
واخ���را �شمي���ت الكاظمي���ة ن�شب���ة اىل االمام���ني 

الكاظمني .

ال��ن��ج��ف اال�����س����رف: ك��ي��ف ك���ان���ت ال��ك��اظ��م��ي��ة يف 
االربعينيات؟

د. حمف���وظ: متث���ل الكاظمي���ة يف االربعيني���ات 
املرحلة االخرة م���ن مراحل تاريخها القدمي وقد 
ادرك���ت بقية ا�شرها وبيوتاته���ا العلمية واالدبية 
وبقاي���ا اثاره���م وادرك���ت العدي���د م���ن العلم���اء 

واالدباء قبل مرحلة التجديد.

النجف اال�سرف: احلرم الكاظمي هل هو يف املوقع 
احلقيقي؟

د. حمف���وظ: ا�ش�شت احل�ش���رة الكاظمية احلالية 
يف مطل���ع الرب���ع الثاين من الق���رن احلادي ع�شر 
للهج���رة وتاري���خ تاأ�شي�شه���ا �شنة 926ه���� واقام 
ال�شحن حوايل احل�شرة يف اوائل القرن الثالث 

ع�شر للهجرة.

النج����ف اال�سرف: كلمة اخ����رية للدكتور ح�سني علي 
حمفوظ؟

د. حمف���وظ: ادع���و للمجلة بالتوفي���ق والت�شديد 
والتاأييد وارجو ان ينتفع بها وي�شتفاد منها وان 
حتمل ر�شالة حمبة ومودة وعلم الن احلب اجمل 
م���ا نعطي واجمل ما ناأخذ ح���ب الله وحب اخلر 

وحب االن�شان.

عن جملة )النجف اال�شرف(

الدكتور حسين علي محفوظ  .. بحوث ومجالس وذكريات

عاش بني اركان بلدته الكاظمية املقدسة يتسامى يف مدارج الكامل الروحي والعلمي بعيدا عن اضواء االعالم. وقد بدأنا معه هذا 

اللقاء بتساؤل عن مرحلة الدراسة ملعرفة الشهادات التي حصل عليها يف املجاالت املختلفة فأجاب:

د. محفوظ: ولدت يف الكاظمية مطلع الربع الثاين من القرن املايض يوم االثنني 20/شوال/1344هـ أي يف 3/ايار/1926م درست يف 

مدرسة االنباريني يف الكاظمية وقد كنت قد انتسبت اليها يف سنة افتتاحها يف خريف 1933م ثم انتقلت منها اىل مدرسة الكاظمية 

)االمريية( وامتمت الدراسة املتوسطة فيها اما الثانوية فقد درستها يف )الثانوية املركزية( يف بغداد ودخلت دار املعلمني العالية 

وتخرجت منها بدرجة االولية واالمتياز يف صيف 1948م وتواصل تحصييل املعريف اىل ان حصلت عىل درجة دكتوراه الدولة يف 

االدب املقارن عام 1955م.

حمفوظ يف الو�سط وهو ميثل العراق يف مهرجان ذكرى ) البريوين( يف كابل 1973

يف اأحد جمال�ش بغداد الثقافية
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* ف����وق كل �ش����رب من اأر�����س العراق مدين����ة ومدنية 
.. وحت����ت كل �ش����رب م����ن اأر�����س الع����راق حا�ش����رة 

وح�شارة.
*  الكث����ر م����ن املطبوع����ات العربي����ة واالأجنبي����ة ال 

ت�شلني وال اأعرف عنها �شيئا.
* نري����د اأح����دًا ي�شاأل عنا ويقول لن����ا هل حتتاج اىل  
دواء... ه����ل تلفون����ك يعم����ل؟.. اإنن����ا نري����د تكرميا 

معنويا.
* الع����رب املغرتبون يف اأوربا ي����رددون.. حمفوظ 

هو اإن�شتاين العراق والعرب وال�شرق.
 عن العالمة ح�شني علي حمفوظ

 * اإق����رتح الذكري����ات االآالفي����ة واالألفي����ة واملئوي����ة, 
واليوبيلية االأملا�شية والذهبية والف�شية.

*اإق����رتح ذك����رى تاأ�شي�����س بغ����داد واألفي����ة الكندي, 
واألفية الفارابي, واألفي����ة الر�شي, واألفية الب�شرة, 
واألفي����ة الكوفة, واألفية �شامراء, واألفية الكاظمية.. 

وغرها.
* ق����ال اأح����د املغرتب����ني, املهند�س املعم����ار م�شطفى 
يف  املغرتب����ني  جم����ع  لق����اء  )يف  العم����ران,:  داود 
احل����وار  دار  بتاري����خ27/12/1988,  بريطاني����ا, 
ح����ول اأن�شتاين ومكانت����ه وثقله الفك����ري يف اأوربا 
وق����د  الغرب����ي,  للفك����ر  رم����زًا  باعتب����اره  والغ����رب, 
خرج اللق����اء بت�شمية االأ�شت����اذ الدكتور ح�شني علي 
حمف����وظ رمزًا للفك����ر يف العراق والوط����ن العربي 
وال�شرق, يف مقاب����ل �شخ�شية اأن�شتاين العاملية يف 

الغرب(.
متحرك����ة(  و)مو�شوع����ة  متنقل����ة(  *هو)مكتب����ة 
و)ان�شكلوبيدي����ة مت�ش����ي عل����ى رجل����ني( و)دائ����رة 
مع����ارف �شيارة( كم����ا لقبه علم����اء اأورب����ا واأ�شاتذة 
جامعاته����ا الك����ربى, يف الن����دوة الربيعي����ة االأوىل 
للجامع����ة ال�شيفي����ة العربي����ة االوربي����ة, يف بغداد 

�شنة1989م.
*كان املرح����وم الدكتور كمال ال�شامرائي اإذا ح�شر 
جمل�ش����ا لي�س في����ه �شديق����ه  ح�شني عل����ي حمفوظ, 
يق����ول: حت����ى يح�ش����ر النا�����س. فق����د كان اإفالطون 
يجل�����س, في�شتدع����ى من����ه ال����كالم. فيق����ول: حت����ى 

يح�شر النا�����س, فاإذا جاء اأر�شطو, قال: تكلموا فقد 
جاء النا�س.

*ق����ال العالمة ال�شيخ عي�ش����ى اإ�شكندر املعلوف, يف 
�شن����ة1950 )ح�ش����ني علي  حمفوظ �شي����خ العبقرية 

املخل�س, �شيخ العرب, و�شيخ االأدب(.
*ق����ال العالمة ال�شيخ را�ش����ي اآل يا�شني, يف1949 
)اال�شت����اذ ح�شني عل����ي حمفوظ اأحد اأولئ����ك االأفذاذ 
قليل����ي العدد. وان����ه اأحد العباق����رة املوهوبني الذي 

ينتظرهم م�شتقبل زاهر(.
*ق����ال �شي����خ اال�شالم ال�شي����خ ف�شل الل����ه الزجناين 
وهو م����ن كبار حكم����اء الع�ش����ر, املجاز م����ن ال�شيد 
حممود �شكري االآلو�ش����ي )العالمة املحدث االأديب, 
عل����ي  ح�ش����ني  ال�شي����خ  واالأع����وام,  االأي����ام  ن����ادرة 

حمفوظ(.
*كان االأ�شت����اذ عم����ر فروخ, االأدي����ب العربي الكبر 
)يذك����ره كلم����ا ذكر ال����رتاث, وكلما التق����ى باملهتمني 
بال����رتاث, كان يثني علي����ه معجبا ب����ه, ويطريه مع 

غاية التبجيل ومنتهى االإعظام(.
ال�شع����ر  ونظ����م  �شن����ة1942م,  بالتاألي����ف  *اإبت����داأ 

يف1939م.
*اأن�شاأ مقالة )من اأجل االإن�شان( يف1959, ور�شالة 
)من اأجل اأمنا االأر�س واأخينا االأن�شان( يف1999م. 

ور�شالة )اىل االإن�شان( يف �شنة2000.
)بطر�شب����ورغ(  لينغ����راد  جامع����ة  *منحت����ه 
)اأ�شت����اذ  �شنة1961ولقبت����ه  بروفي�ش����ور,  لق����ب 

امل�شت�شرقني(.
   م����ع كل اإطاللة رم�شانية يعلن الهالل عن قدومها, 
ت�ش����رق اأهل����ة اأخرى تعلن ببقائها حي����ة- ان الثقافة 
والعل����م واملعرفة مات����زال باألف خ����ر ونعمة, هكذا 
راأيت يف كل رم�شان اأن اأحيي هذه الرموز واأبارك 
له����ا حياته����ا واأمتن����ى لها مدي����د العمر به����ذه الغاية 
ق�ش����دت منزل �شيخنا اجلليل الأب����ارك له هذا ال�شهر 
الك����رمي واأ�ش����األ عن �شحت����ه, لكن م����ن ي�شتطيع اأن 
مينع نف�ش����ه من غواية ال�شوؤال ع����ن الرتاث والعلم 
والثقاف����ة حني ت�شن����ح له فر�شة الوق����وف اأمام هذا 
البح����ر الزاخ����ر النق����ي.. اإنها رحلة العل����م واحلياة 
يف العل����م تل����ك التي ال يداخله����ا �ش����ك باأنها حتققت 
بال�ش����رب والهم واحلزن والف����رح, والأننا مل ن�شارك 
العالم����ة يف �شن����ع منج����زه الفري����د فال بد لن����ا اإذن 
من وقف����ة اإجالل وحي����اء اأمام هذا الط����ود العراقي 

ال�شام����خ نلتم�س فيها ال�شوؤال ع����ن كيف اأ�شبح هذا 
العلم ممكنا.

ال اع����رف مل اإبتداأ حديثنا عن الغرب����ة... ومن دون 
ان اأدخ����ل يف غربته دمعت عين����ا �شيخنا وهو يردد 
اأ�شت����اق اىل الع����راق واأن����ا في����ه واأخ�ش����ى ان اأفارقه 
واأن����ا في����ه.. حتدثنا عم����ن اإغرتبوا.. وق����ال خرما 
مين����ع ه����ذا ال�شع����ور ه����و التوا�ش����ل ب����ني النا�س.. 
فقلت له م����والي حاولت االت�ش����ال بهاتفك االأر�شي 
ومل اأفل����ح.. فم����ا كان منه اال ان ي����رد والله ا�شبحت 
اأخج����ل ان اأقول ان هاتفي عاطل من كرة ما قلت.. 
لقد عا�ش����رت لطفي ال�شيد يف جمم����ع اللغة العربية 
بالقاه����رة منذ عام1956 ث����م طه ح�شني اىل ان مات 
ثم اإبراهيم مدك����ور اىل �شوقي �شيف وال اتذكر ان 
اح����د منهم �شكا وق����ال ان هاتفه عاط����ل.. واأخربين 
به����ذا اخل�شو�����س ان �شخ�ش����ا ج����اء الي����ه وق����ال له 
دعنا نخابر ل����ك بغية اإ�شالح الهات����ف فاجابه دعهم 
يح�ش����روا عندما اأم�ش����ك فاأ�شا واأك�ش����ر الهاتف النه 
م����ن املخجل حق����ا اأن يطالب �شخ�����س مثل حمفوظ 

باإ�شالح هاتفه منذ ا�شابيع, وكل يوم.
ث����م حتدثنا ع����ن اي����ام جمل�����س اخلاق����اين يف وقت 
كنا نح�ش����ره وكان العدي����د من اال�شات����ذة واالدباء 
واملفكرين واملوؤرخني واالدب����اء يقراأون ق�شائدهم 
العلوي����ة م����ن دون خ�شي����ة اأح����د.. وكان الل����ه ه����و 

احلافظ على حد قول �شيخنا.
ق����رات.. يف اإح����دى الدوري����ات العربية راأي����ًا كرره 
كم����ال ال�شامرائ����ي  والع����رب املغرتب����ون يف اأوربا 
ح����ني كان����وا يف اإجتم����اع بقوله����م اإن حمف����وظ هو 
اإن�شتاين العرب.. وهو ي�شتحق هذا اللقب بجدارة 
متناهية... حمفوظ �شخ�شية مو�شوعية فقد تناول 
العدي����د م����ن املو�شوع����ات يف الدرا�ش����ة, وابحاث����ه 
العلمي����ة �شملت ع�ش����رات الدرا�ش����ات املن�شورة من 
اأعمال����ه التي بلغت1500 َموؤل����ف بني كتاب ور�شالة 
وبح����ث وحتقيق وترجمة يف الفل�شفة والدين وكل 
اأب����واب املعرفة.. يحفل الع����راق مبحفوظ كما حفل 
الع����رب من قبل بابن �شينا الذي كتب يف العديد من 
اأبواب املعرفة وجابربن حيان والكندي والفارابي 
واب����ن الهيثم, وهنا اأت�شاءل ما املانع اأن يحول بيت 
ح�شني علي حمف����وظ اىل موؤ�ش�شة او م�شروع مثل 
دار احلكم����ة وان يطل����ق علي����ه دارحمف����وظ للرتاث 

العراقي او الرتاث الكاظمي او الرتاث البغدادي.

اإقرتاحات كثرة يتمن����ى كل ا�شدقاء حمفوظ وكل 
حمبي����ه ان تاخذ بها الدول����ة ومنها العناية بالرتاث 

كما نتمنى ان تطلق جائزة با�شمه.
ح�شني حمفوظ ال����ذي مل يربحه احلزن يف كل يوم 
وه����و ي�شمع عن مقت����ل �شديق ق����دمي او وفاة �شاب 
غ�����س او طفل او امراة... جتاذبنا اأطراف احلديث 

فخرجت بهذا احلوار:

 *يف الزي����ارة ال�سابق����ة حل�سرت����ك حدثتن����ا ان هن����اك 
منا�س����دة م����ن قبلكم رفع����ت للحكوم����ة العراقية  لتكرمي 
الرموز العلمية والتاأريخية واالدبية كاقامة متاثيل لهم 

وت�سمية مدار�ش و�سوارع باأ�سمائهم ووو...
-نع����م ل����دي ر�شالت����ان مكتوبت����ان لرئي�����س الوزراء 
�شخ�شيا كت����ب اإحداها )االأحا�ش����ن( وكتب االأخرى 
ال�شحف����ي املع����روف زاه����د البيات����ي وان����ا انتظ����ر 
ان يطل����ع عليه����ا �شيادت����ه وفيها منا�ش����دة للحكومة 
العراقي����ة ببن����اء مدار�����س و �شوارع با�ش����م رموزنا 
العلمية والثقافي����ة ... وال اكتمك بان �شيادة رئي�س 
ال����وزراء اأراد ان يزورين مرت����ني يف اإحداها حدث 
انفج����ار يف فن����دق املن�ش����ور واالخ����رى رجوته ان 
ال ي����زورين ب�شبب ال�ش����روف االمنية اخلطرة وقد 
تف�ش����ل فاأوفد من يزورين نيابة عن����ه , وهكذا فعل 

رئي�س اجلمهورية من قبل.
وم����رة �شمع����ت ان ال�شيد وزير التعلي����م العايل ذكر 
بان����ه اأهدى ملحف����وظ300 الف دين����ار وزعتها على 
الفق����راء قبل اأن ت�ش����ل اإيّل... نح����ن ال نريد النقود 
نري����د احدا ي�شال عنا يقول لنا هل حتتاج اىل دواء 

هل تلفونك يعمل.. اي اننا نريد تكرميا معنويا.
وقبل ف����رتة زارين �شخ�س من ط����رف ال�شيخ همام 
حم����ودي وق����ال يل �شمعن����ا ان����ك تريد بي����ع مكتبتك 

فاأر�شلت له ر�شالة مطلعها بيتان من ال�شعر
 �شالم على ال�شيخ الهمام م�شاعف

            وال زال منهال بجرعائه القطر
ي�شاأل عن �شيخ كبرهمومه

            جترعه اأو�شابها فله ال�شكر
 واأمتمت الر�شالة خماطبا اإياه بقويل

اما نح����ن فق����د تعودنا االكتف����اء بالقلي����ل  والقناعة 
باملوج����ود والر�شا بالكفاف ولكن حولنا وحوالينا 
ومن حولنا الكثرمن االقارب واال�شدقاء واالأرامل 
واليتام����ى �شعف����ى ومر�ش����ى وعج����زى يحتاجون 

كل �ش���يء, وم���ن ذا ال���ذي ي�شتطيع الوف���اء ببع�س 
حاجاتهم.

ل���و  باأمراحل���زم  )اأه���م  ال�شاع���ر  ق���ال  ولكن���ي كم���ا 
اأ�شتطيعه( وال اأ�شتطيعه اىل اآخرالر�شالة

ويف نهايتها اأو�شيته بالرموز, وذكرته مب�شرالتي 
فيها طه ح�شني وجنيب حمفوظ وذكرته باملنفلوطي 
والزي���ات وتوفي���ق احلكيم وعبا�س حمم���ود العقاد 
ويف العراق الكثرم���ن الرموز وهم ا�شعاف ما يف 
م�ش���ر يف كل ف���ن من الفن���ون وكل باب م���ن اأبواب 
املعرف���ة و لكن الظروف العام���ة والعاملية والدولية 
والعربي���ة واالإقليمي���ة واال�شالمي���ة كله���ا تعوق اأي 

عمل فيه تقديراإيجابي والله املعني.
 

*االآحا�س����ن... م����ا اأروع تل����ك املف����ردة من ه����و املر�سح 
للدخول حتت ظاللها؟

-ه���م اأ�شدقاء ح�ش���ني علي حمف���وظ  وتالميذه يف 
العراق وهم يف منزلة االأمناء  )جماعة االأ�شتاذ اأمني 
اخل���ويل يف م�ش���ر(  اقرتح املرح���وم احلاج عبا�س 
عل���ي وه���و م���ن قدم���اء االأحا�ش���ن ت�شمي���ة اأ�شدقاء 
حمف���وظ ب�)االأحا�ش���ن( وه���م نخب���ة م���ن العلم���اء 
واالأدباء وال�شع���راء واملفكرين واملثقفني والوجوه 
يف العراق والوطن العربي والعامل اال�شالمي ويف 
ال�ش���رق والغ���رب يحمل���ون اأف���كار ح�ش���ني حمفوظ 
واآراءه و يدع���ون اىل م���ا يدع���و الي���ه م���ن حمب���ة 
وتقارب واألفة ومودة و�شداقة وهم جميعا يتبنون 
�شع���اره )احل���ب اأجمل م���ا نعطي واأجمل م���ا ناأخذ( 
و)االن�ش���ان بنيان الله يف االأر�س ملعون من هدمه( 

و)الدين هو احلب واحلب هو الدين(.

 *تاأم����الت �سوفي����ة م����ا اأراها االن... م����اذا اأخذت منها 
وما اأخذت منك؟

-اأنا اأحمل اإجازة يف الت�شوف تربكا.. وقمت بر�شم  
�شج���رة ال�شوفية.. وق���د منحني اإج���ازة ال�شوفية 
ال�شي���د عب���د احلج���ة البالغ���ي حامل ل���واء الطريقة 
العلي���ة التي تنتهي اإليه���ا جميع الطرائ���ق القادرية 
والرفاعي���ة والنق�شبندي���ة والك�شنزاني���ة واملولوية 
وغرها واأم الطرق هي الطريقة املعروفية وتنتهي 
اليها الطرق ال�شوفية واأمهات ال�شال�شل يف املغرب 
و�شم���ال اإفريقيا ويف الهند وتركي���ا واإيران و�شائر 

البالد.
 

*ماذا عن �سجرة ال�سوفية؟
-ه���ي عب���ارة ع���ن �شج���رة حت���وي اأ�شم���اء الط���رق 
واأقطابه���ا و�شيوخها وال�شند امل�شل�شل املعنعن )عن 

فالن.. عن فالن(.
 

*اأرى دمع����ة عل����ى و�س����ك ال�سق����وط كلم����ا انتبه����ت اىل 
حمياك �سيخنا اجلليل هل هي من �سدة اخل�سوع؟

-نع���م ه���ي م���ن العاطف���ة والرق���ة واخل�ش���وع.. بل 
ان عين���ي خم���زن عجي���ب للب���كاء وا�شد م���ا يوؤملني 
ويجعلن���ي اأمتزق هو بكاء الطفل وامل���راأة.. اللذين 
اأكرمهم���ا كل االك���رام واأطالب باالهتم���ام بهما واأنا 
اأح���رتم اأربع���ة كل االأح���رتام.. االأم والطفل واملعلم 
والطبي���ب... االأم تل���د الطف���ل والطف���ل ح���ني يكرب 
ي�شب���ح اأما معلم���ا واإما طبيب���ا, وو... تل���ك الدمعة 
التي اأحاول تالفيه���ا ب�شحكة... اأحد اال�شدقاء قال 
يل اأجم���ل �شيءعندك ه���ي الدمعة وق���ال مرة �شالم 
ال�شم���اع  دم���وع ح�ش���ني عل���ي حمف���وظ متح���و كل 

�شيئاتنا وخطايانا.

*رمب����ا اليتم ال����ذي ع�سته مبكرا هو م����ن اأّجج فيك هذا 
االأمر.

-ه���ي اأ�شباب عدي���دة ورمبا اأحدها اليت���م... كما اإن 
هناك اآيات تبكيني )اإنك يف اأعيننا(, يقول الله حني 
يخاط���ب مو�ش���ى )اإين معكما اأ�شم���ع واأرى(.. كيف 
ال اأبك���ي اإذن ويف الق���راآن مواطن �شج���ود ال يفهمها 

النا����س يف كث���ر من العب���ارات واجلم���ل  التي ترد 
فيه.

 *ما اللقب القريب اىل نف�ش حمفوظ؟
-اأح���ب االألق���اب... �شي���خ بغ���داد.. وقال اأح���د كبار 
املفكري���ن الربيطانيني الإبني علي ان اأباك هو �شفر 
ح�ش���ارة بالد الرافدين يف الع���امل, و�شخ�س مقرب 
اآخ���ر اقرتح على رئي�س الوزراء ان اأمنح لقب �شفر 
الع���راق ا�شاف���ة اىل وظيفتي كاأ�شت���اذ يف اجلامعة 
و اأن امن���ح ج���واز �شف���ر دبلوما�شي���ًا... وان���ا اقول 
ان االلق���اب عندنا ت�شطدم ب�شه���وات االآخرين وهم 
يقول���ون اأحيانا ملاذا هذا ال�شخ����س اأال يوجد غره 
واعتقد ان هذه اأمورطبيعية وهذا من عيوب العراق 

ومن عالمات اأ�شالته انه ال ير�شى عن اأحد.
 

*العراق����ي ال ير�س����ى ع����ن اح����د ه����ل ه����و الطم����وح اىل 
االأف�سل.

-هك���ذا اأف�شره���ا عل���ى االقل الأقن���ع نف�ش���ي واأرتاح 
مرة ويف اأوائ���ل ال�شبعينيات يف دورة جممع اللغة 
العربية يف القاهرة كانت هناك زيارات للمجمعيني 
واح���دة يف داخ���ل القاه���رة واخ���رى خارجها.. يف 
داخل القاه���رة كانت زيارتن���ا اىل موؤ�ش�شة االأهرام 
و)هذه احلادثة ذكرته���ا للطالباين حني تفقد جنيب 
حمف���وظ( ق���ال رئي����س املجمع ه���ل يعجبك���م زيارة 
زميلك���م توفي���ق احلكي���م.... فذهبن���ا و�شلمنا عليه 
وكان يجل����س يف الدور الرابع يف موؤ�ش�شة االأهرام 

مرتديا بريته.
ويف �شن���ة1990 كان���ت موؤ�ش�ش���ة االأه���رام عرف���ت 
اأعم���ايل املن�ش���ورة قد بلغ���ت االلف وقال���وا يل اإنك 
مدع���و على الغ���داء يف االأه���رام ب�شحبة حممد عبد 
املنع���م خفاج���ي وه���و كب���ر اأ�شات���ذة م�ش���ر وعبد 
العزيز �ش���رف رئي�س الق�شم الثق���ايف يف االأهرام.. 
و�شاأل���وين ان كنت اأرغ���ب يف زي���ارة غرفة احلكيم 
وهي غرفة جنيب حمفوظ من بعد �شاهدت كر�شيني 
قال���وا يل ان الكر�ش���ي ال���ذي خل���ف الطاول���ة وه���و 
لتوفي���ق احلكيم يرف�س جنيب حمف���وظ ان يجل�س 
على كر�ش���ي احلكيم اإحرتام���ا وتوا�شعا وهذه هي 

م�ش���ر توقد النجوم ونحن م���ع اال�شف من طبيعتنا 
اننا نطف���ئ االأنوار وان���ا ذكرت ه���ذه احلادثة النها 

ذات اأهمية.
 

*اأي����ن ح����ل الدهر مبوؤلفات ح�سني عل����ي حمفوظ االن.. 
هل من جديد يطبع؟

)ودع عن���ك نهب���ا �شيح يف حجرات���ه( موؤلفاتي غر 
جاهزة للطباعة وانا ال اأقدمها حر�شا على النا�شر.. 
الن���ه لن يتمكن من بيعها فهي للخا�شة وانا ال اريده 
ان يخ�ش���ر.. م���رة ج���اءين نا�ش���ر من لبن���ان وطلب 
طب���ع موؤلفات���ي فرف�ش���ت قائ���ال ل���ه اأن�شح���ك ان ال 

تن�شرموؤلفاتي.
 

*ه����ل هن����اك م����ن ط����رق ب����اب ح�س����ني علي حمف����وظ يف 
العراق لطبع موؤلفاته؟

-ال مل يط���رق اأح���د باب���ي.. واأهم �شيء عن���دي االآن 
موؤلفات���ي ال�شابقة فهي بحاجة الإع���ادة ن�شر.. وهي 
متث���ل املوؤلف���ات والدرا�ش���ات اخلفيف���ة وتك���ون يف 
ثالثة جملدات �شخمة.. اأما باقي الكتب الكبار فهي 

جملدات �شخمة.
 

*الكث����ري م����ن الكن����وز االدبي����ة والفكري����ة والتاريخي����ة 
تعر�ست لل�سرقة اإّبان  االأحداث االأخرية.

-كان تاأثرها كبرا على نفو�شنا..  فحني دخلت اىل 
مكتبة  كلي���ة اللغات والتي �شمي���ت با�شمي وجدتها 
قد نهبت هي والقطعة التي حتمل ا�شمي و�شورتي 
وكاد  يغم���ى عل���ي  وانا م�ش���اب بالنوب���ة القلبية.. 
اأجل�ش���وين عل���ى كر�ش���ي وكان ه���و االآخ���ر حمطما 

اي�شا فاأ�شندوا الكر�شي اإىل احلائط.

 *اأ�سم����اء االمكن����ة يف بغ����داد.. ه����ل ح�سرتك����م را�ش 
عنها؟

-زارتن���ي جلن���ة لال�شت�ش���ارة واللجن���ة مكون���ة من 
ممثل ملجل����س ال���وزراء و.... و... و... و... وقلت 
له���م اإن اأ�شم���اء بغ���داد يج���ب اأن تنطلق م���ن خم�س 
دوائ���ر هي دائ���رة بغ���داد ودائ���رة الع���راق ودائرة 
الع���امل العرب���ي ودائ���رة الع���امل اال�شالم���ي ودائرة 

الع���امل..  لت�شم امل�شميات م�شاهر بغداد وم�شاهر 
اال�ش���الم  وم�شاه���ر  الع���رب  وم�شاه���ر  الع���راق 
وم�شاهرالع���امل.. وقل���ت م���ن امل�شتح�شن ج���دا اأن 
يو�ش���ع ا�ش���م اأح���د املخرتع���ني الكبار �شم���ن قائمة 
امل�شمي���ات واإن فعلوا فهذا �شوف ي���دل على اأوا�شر 
ال�شداقة واالألف���ة واملحبة والتق���ارب والتقريب... 
قدم���ت لهم تلك الن�شيحة كذل���ك قلت ان اال�شم يجب 
ان يك���ون قريب���ا م���ن امل�شم���ى, يعن���ي اأن ال ي�شم���ى 
�شارعن���ا مثال با�شم نزار قباين.. اي ان تكون هناك 
�شلة ب���ني اال�شم وامل�شمى.. وقد وع���دوين باإر�شال 
خرائ���ط بغ���داد والكاظمي���ة واأن���ا طلبته���ا لتق���دمي 

امل�شورة فقط.
وعندم���ا ي�شم���ى �ش���ارع م���ا با�ش���م م���وؤرخ عرب���ي 
ي�شتح�ش���ن ان يكون له���ذا املوؤرخ عالق���ة باملكان اأو 

الي اأعتبار اآخريوؤهله حلمل ا�شم هذا ال�شارع.
 

االإهم����ال  اىل  االن  تتعر�����ش  البغدادي����ة  *الذاك����رة 
والن�سيان.

-ه���ذا االأم���ر طبيع���ي, فه���ذه �شن���ة احلي���اة.. علماء 
الطب يقول���ون ان كل �شيء يتجدد اال خاليا الدماغ 
م���ا ذه���ب منه���ا ذه���ب والذاك���رة تتبع الدم���اغ كيف 

ن�شتطيع ا�شتعادتها.

*املالمح واالآثار القدمية بداأت باالندرا�ش اأي�سا.
-اأحيانا بدعوى التجديد وجميعها ت�شر االآثار.

*ما دور العلماء واملوؤرخني يف هذا االأمر؟
-مثل���ي ان���ا ال ميلك اال الدمع���ة والب���كاء مثلما بكت 

جناة واأبكت معها اأباها.
 

*ال����ذي ي����رى الع����راق قبل �سن����وات ويرى ه����ذا الدمار 
ال����ذي حلق به وبرتاث����ه االن تتولد لدي����ه م�ساعر قا�سية 

وخميفة؟
-لي����س مهم���ا ما ح�ش���ل وهذه حت�ش���ل ويح�شل ما 
ه���و اكرب منها لك���ن االأ�شالة العراقي���ة تبقى ويبقى 
فيه���ا املتانة والقوة واخلر واجلم���ال, مرة قال يل 
عمي رحمه الله.. انك اف�شل من جدك ال�شيخ ح�شني 
وكان اول ق���ادم للع���راق من لبنان هوج���دي ال�شيخ 
ح�ش���ني بعد هجرتها من احلل���ة اىل لبنان قدم وكان 
عم���ره12 �شنة.. اإ�شتقر ودر����س يف الكاظمية وقيل 
اإنه اأكربعلماء زمانه على االإطالق....... وكان يريد 
به���ذا ان ي�شجعني وق���ال يل انك متتل���ك مو�شوعية 
لك���ن يف زم���ان جدك كان���ت ثقافاته���م حم�شورة يف 
عل���وم حم���ددة اىل اآخ���ره م���ن التربي���رات.. وكان 
يق�ش���د به���ذا ان العراق في���ه االن ما ه���و اف�شل من 

علمائه ال�شابقني.
 

* العق����ول العلمي����ة تهاج����ر االن حتى ي����كاد  يفرغ منها 
البلد اال ما ندر.

-تبق���ى هن���اك وت�شه���م يف احل�ش���ارة العاملي���ة... 
الطبي���ب او ع���امل ال���ذرة ال���ذي يكت���ب بحوث���ا يف 
املجالت العلمية ه���و ي�شهم يف احل�شارتني العاملية 
والعراقية يف اأي مكان يعي�س فيه داخل  العراق او 

خارج العراق.
 

* �سيخن����ا منذ عدة �سن����وات وانت تعي�ش عزلة هل انت 
�سعيد بهذا؟

-ه���ذه عزل���ة ظاهري���ة احلمدلل���ه ونح���ن طبيعتن���ا 
العزلة والوحدة لكني اأق�شي جل وقتي يف القراءة 
والكتابة واإ�شتقبال ال�شيوف وحتيتهم.. واقول لك 
رغ���م العزلة التي اعي�س لكن اخب���ار بغداد والعراق 
ت�شلني.. باالم�س و�شلني تقرير ر�شمي عن اأحداث 
كربالء فعلى االن�شان ان يكون متابعا لكل �شيء وال 
ي�شح ان يكون بعيدا.. والعزلة تكون احيانا بعيدة 
ع���ن ممار�شات احلياة اليومية واحلياة االجتماعية 

لكن لي�س معناه االبتعاد عما يحدث يف البلد.

حوار مع شيخ األساتذة األستاذ الدكتور 
والبروفيسور... حسين علي محفوظ

نجاة عبد هللا
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واال�شت���اذ الدكت���ور ح�ش���ني علي حمف���وظ , وقد 
دخل عام���ه الثال���ث والثمانني , ندعو ل���ه بالعمر 
املدي���د وال�شح���ة والعافي���ة , م���ن موالي���د بل���دة 
الكاظمية ببغداد �شن���ة 1926 )1344ه�(, وتعلم 
يف مدار����س ه���ذه املنطق���ة ,ودخ���ل دار املعلمني 
العالية ) كلي���ة الرتبية( وتخرج فيها �شيف �شنة 
1948 حام���ال لي�شان����س اآداب يف اللغ���ة العربية 
.ومل يق���ف عن���د هذا احلد ب���ل ذه���ب اىل ايران , 
وح�شل على الدكتوراه يف االداب ال�شرقية �شنة 

1955 من جامعة طهران . 
ع���اد اىل الوط���ن وع���ني مدر�ش���ا يف دار املعلمني 

العالي���ة �شن���ة 1956 , وبعده���ا �ش���ار مفت�ش���ا ) 
م�شرف���ا( تربويا للغ���ة العربية يف وزارة الرتبية 
�شن���ة 1959 , لكنه نقل خدمات���ه اىل كلية االداب 
بجامع���ة بغ���داد , وكان ل���ه دور كب���ر يف ان�شاء 
ق�ش���م الدرا�ش���ات ال�شرقي���ة يف الكلية ه���ذه �شنة 
1961 ,وع���ني بعد ان�شاء الق�ش���م رئي�شا له حتى 

�شنة 1963 .. 
لال�شت���اذ الدكت���ور ح�شني علي حمف���وظ موؤلفات 
عديدة , ف�شال عن مئات من البحوث والدرا�شات 
العراقي���ة  املج���الت  يف  املن�ش���ورة  واملق���االت 

والعربية واالجنبية ومن موؤلفاته : 
1 . اأمهات النبي البن حبيب ,1952 

2 . ر�شال���ة الفرا�ش���ة الب���ن اخل���وام البغ���دادي 
 1954

3 . �شرح عينية ابن �شينا لل�شيد نعمة اجلزائري 
 1954

4 . املنتخب من اأدب البحرين 1954 
5 . �شرة الكليني 1955 

6 . ر�شال���ة يف الهداي���ة وال�شالل���ة الب���ن عب���اد 
 1955

7 . ر�شال���ة يف حتقيق لفظ���ة الزنديق البن كمال 
با�شا 1956 

8 . املتنبي و�شعدي , 1957 
9. اربع���ون حديث���ا لل�شي���خ ح�شني عب���د ال�شمد 

احلارثي 1957 
10. �شحيف���ة الر�شا عليه ال�ش���الم يف االحدايث 

النبوية 1957 
11 . ديوان ابن �شينا 1957 

12 . فتيا فقيه العرب البن فار�س 1958 
13 . ف�شويل البغدادي 1959 
14 . عراقيات الكاظمي 1960 

15 . ابن الكويف 1961 
16 . كت���اب االدوار يف معرف���ة النغ���م واالدوار 

ل�شفي الدين االرموي 1961 
17 . حم���زة ب���ن احل�ش���ن اال�شفه���اين : �شرت���ه 

واآثاره 1962 
18 . �شع���دي خري���ج بغداد يف الع�ش���ر العبا�شي 

االخر 1963 
19 . اأراء حمزة بن احل�شن اال�شفهاين يف اللغة 

والتاريخ والبلدان 1964 
20 . معجم املو�شيقا العربية 1964 

21 . العالق���ات والرم���وز عن���د املوؤلف���ني الع���رب 

قدميا وحديثا 1964 
22 . ال�شيخ حممد عياد الطنطاوي 1964 

23 . اث���ر اللغ���ة العربي���ة يف اللغ���ة التاجيكي���ة 
 1964

24 . الورق���ات يف ا�ش���ول الفقه الم���ام احلرمني 
اجلويني 1970 

25 . احلدود واحلقائق للربيدي االبي 1970 
26 . خمتار ديوان ابن اخليمي 1970 

27 . قواع���د اللغ���ة الفار�شي���ة باال�ش���رتاك م���ع 
الدكتور زهتابي 1972 

28 . �شعر جالل الدين الدواين 1972 
29 نظرة يف تراث البحرين /1972 

30 . معجم اال�شداد 1973 
31 . خمت�شر معجم اال�شداد 1973 

32 . ال�شنعاين 1974 
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 1974
34 . اآثار حب�شي التفل�شي�س 1975 

35 . تاأث���ر اللغ���ة العربي���ة يف اللغ���ة الرتكي���ة 
 1975

36 . الفارابي يف املراجع العربية 1975 
37 . موؤلف���ات الفاراب���ي باال�ش���رتاك مع الدكتور 

جعفر اآل يا�شني 1975 
38 . العنا�شر العربية يف حياة الفارابي وثقافته 

ونتاجه 1975 
39 . علم املخطوطات 1976 

40 . م�شادقة االخوان البن بابويه 1976 
41. اثر اللغة العربية يف اللغة االوردية 1977 
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43 . قامو�س املو�شيقا العربية 1977 
44 . نظرة يف تراث اقبال 1977 

45 . فهر�س خمطوط���ات كلية االداب باال�شرتاك 
مع الدكتورة نبيلة عبد املنعم داوؤد 1977

46 . م�شادر درا�شة تراث البحرين 1977 
47 . تقريب العامية من الف�شحى 1978 

والتاألي���ف  البح���ث  تاري���خ  يف  نظ���رة   .  48
واال�شت�شراق 1978 

49 . تاأثر املتنبي يف االدب الفار�شي 1978 
50 . نظ���رات متفرقة يف حي���اة ) اأحمد( ال�شايف 

)النجفي( 
51 . طرائ���ف من �شرة ) حممد �شعيد( احلبوبي 

واأدبه 1978 
52 . اال�شطرالب العربي 1978 

53 . �شع���ة اللغ���ة العربي���ة وغناه���ا وا�شالته���ا 
 1979

54 . ذكرى الزيتونة 1979 
55 . نر الفارابي 1980 

56 . التخريج يف التحقيق 1980 
57 . ف�شول يف علم املخطوطات 1980 

58 . امل�شطلح���ات املعماري���ة يف الرتاث العربي 
 1980

59 . امل�شطلح���ات املو�شيقية يف الرتاث العربي 
 1980

60 . م�ش���روع اأ�ش����س حتقي���ق ال���رتاث العرب���ي 
ومناهجه1980 

61 . اث���ر اللغ���ة العربي���ة يف ال�شع���وب ال�شرقية 
 1981

62 . ابناء االثر يف املراجع العربية 1982 
63. درا�ش���ة مظاه���ر تاأث���ر اللغ���ة العربي���ة يف 

الفار�شية 1982 
64 . الطفل يف الرتاث العربي 1982 

و�شوابط���ه  وا�شول���ه  التحقي���ق  قواع���د   .  65
 1983

66 . م�شروع حتقيق ذخائر الرتاث 1983 
67 . �شورة اال�شتاذ يف الرتاث 1983 

68 . خم�شة ع�شر قرنا من تاريخ الرتاث العربي 
يف البحرين 1983 

قيم اال�شتاذ املو�شوعي حمي���د املطبعي, اال�شتاذ 
الدكت���ور ح�ش���ني عل���ي حمف���وظ, فق���ال يف مقال 
ل���ه بعن���وان : ))الدكت���ور ح�ش���ني عل���ي حمفوظ 
: �ش���ادن الرو�ش���ة الرتاثي���ة( , ان ح�ش���ني عل���ي 
حمف���وظ موؤرخ , جغ���رايف , لغوي , فقيه , اأديب 
, �شاعر , كتب يف االخت�شا�شات كافة ... قدم لنا 
)400( اأث���ر ب���ني كتاب ودرا�ش���ة ومقالة وحتليل 
وج���داول يف اح�ش���اء العل���وم واالداب .. احب���ه 

اجلمي���ع (( . قال ال�شع���ر وكتب اول ق�شيدة �شنة 
1939 و�شع���ره تعليمي, وتعود بدايات ا�شتغاله 
بالتاألي���ف اىل مطلع �شن���ة 1941 , لقب ب�) ا�شتاذ 
امل�شت�شرق���ني( و)عا�شق بغ���داد( , األف وحقق يف 
جمال الرتاث العربي واال�شالمي .. كان اال�شتاذ 
االول يف جامع���ة بغ���داد �شن���ة 1993, واال�شتاذ 
العراقي املتمر�س الرائد �شنة 1995,وعلى يديه 
تخرج���ت اأجيال واأجي���ال .. وكان ديدنه يف كلما 
كتب خدمة وطنه العراق العظيم .. فالوطن عنده 

فوق اأي اعتبار . 
ام���ا اال�شت���اذ الدكت���ور ج���ودت القزوين���ي فكتب 
بحث���ا اأ�شافي���ا ع���ن جه���ود الدكت���ور ح�شني علي 
املذاه���ب  ب���ني  التقري���ب  جم���ال  يف  حمف���وظ 
اال�شالمية )2004(, وق���ال اأنه قدم ورقة مف�شلة 
يف ه���ذا املجال اىل امللتقى ال�شاد����س ع�شر للفكر 
اال�شالم���ي يف مدينة تلم�شان يف اجلزائر �شيف 
�شن���ة 1982 اأكد فيها ان االخت���الف بني املذاهب 
اليزي���د ع���ن 6% يف ح���ني ان التواف���ق ي�شل اىل 
94 % وق���ال ان الدكتور حمفوظ من اأ�شهر علماء 
العراق املعا�شرين , فهو موؤلف مو�شوعي , كتب 
يف التاأري���خ واالدب واللغ���ة واالن�ش���ان والفل���ك 
والعرو����س وعل���م احلدي���ث ول���ه نظري���ات يف 
ق�شاي���ا اال�ش���ول وم�ش���ادر احلدي���ث والتجويد 
وعلوم القراآن والفل�شفة والريا�شيات والطب . 

وقد عمل ا�شتاذا زائرا يف الكلية ال�شرقية بجامعة 
بطر�شبورغ برو�شيا بني �شنتي 1961 و1963. 

كما ان���ه جمع �شوابط عل���م املخطوطات وو�شع 
نظري���ة لتاأ�شي���ل ال���رتاث العرب���ي واال�شالم���ي 
وابتك���ر دائ���رة االهلة والتقومي وق���ام بدور مهم 
يف جم���ال معرفة اآث���ار اللغة العربي���ة يف اللغات 
ال�شرقية واجنز عددا من معاجم اللغة واال�شداد 
واالل���وان والنق���ود والرم���وز واالالت ..واهت���م 
بتواري���خ البلدان ولعل من اأبرز ما اجنز يف هذا 
ال�ش���د املجل���دات ال�شبع م���ن مو�شوع���ة العتبات 
املقد�ش���ة )1965 � 1967( .. ول���ه اآثار يف ميدان 
الرتاج���م و�ش���ر الرجال وامل�شاه���ر .وقد حظى 
بالتكرمي داخل الع���راق وخارجه وهو ع�شو يف 
جمام���ع عربية عديدة. كما ان���ه �شارك يف ندوات 

وموؤمترات كثرة عراقية وعربية ودولية . 
كان اال�شتاذ الدكتور ح�شني علي حمفوظ , عا�شقا 
لل���رتاث العرب���ي واال�شالم���ي ,كما اآم���ن بوحدة 
الع���راق ووح���دة االمة, وكثرا م���ا كان يوؤكد يف 
كل كتاباته عل���ى ان منهاج االمة واحد, وطريقها 
واحدة ,و�شنتها واح���دة, ومذهبها واحد .. وقد 
ابتن���ى كل درا�شاته وبحوثه عل���ى قواعد عقلية, 
ومنطقية مو�شوعية تقدمية .. ومما الحظته اأنه 
عندم���ا يتح���دث يف جمتمع اأو ن���دوة كان ي�شحر 
�شامعيه, وياأخذهم بدقت���ه, وعلميته, وتوا�شعه 
, ودماث���ة خلقه . حتي���ة ال�شتاذنا الدكتور ح�شني 
علي حمفوظ وعقب���ال 100 عام وجزاه ويجزيه 
الل���ه خ���را عل���ى م���ا ق���دم لبل���ده ووطن���ه وامته 

ولالن�شانية جمعاء .

الدكتور حسين علي محفوظ .. مدرسة في 
التأصيل والوحدة

د.إبراهيم خليل العالف

عرفته شخصيا منذ سنوات ، وحرضت معه بعض الندوات واملؤمترات خارج العراق 

،وقضيت برفقته أوقاتا ممتعة تعلمت منه الكثري ، فهو مدرسة متميزة يف كل يشء .. مدرسة 

يف العلم ، والثقافة ، والرتاث ، واالخالق .. وأتذكر بأن بحثه الذي ألقاه يف جامعة امللك 

سعود باململكة العربية السعودية يف اواسط الثامنينيات من القرن املايض حول ) مكانة 

االستاذ يف الرتاث(، وكنت حارضا انذاك ، أثار نقاشا واسعا ملا تضمنه من نصوص أصيلة 

تتعلق بالدور الذي يقوم به املعلم ، سواء أكان يف املدرسة او الجامعة ، والرسالة النبيلة 

التي يحملها .. 

الدكتور ح�سني حمفوظ والدكتور اني�ش الفا�سي واال�ستاذ حممد الف�سي واال�ستاذ زكي املهند�ش يف جل�سة جممع اللغة العربية

يف احتفالية م�سطفى جواد �سنة 1995

بني اتراك و�سوفييت يف احد املعار�ش يف االحتاد ال�سوفيتي
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داود  م�شطف����ى  املعم����ار  املهند�����س  املغ����رتب,  ق����ال 
العم����ران, يف لق����اء جم����ع املغرتب����ني يف بريطاني����ا, 
بتاري����خ27/12/1988, دار احل����وار حول اأن�شتاين 
ومكانته وثقل����ه الفكري يف اأوربا والغرب, باعتباره 
رمزًا للفكر الغربي, وقد خرج اللقاء بت�شمية االأ�شتاذ 
الدكتور ح�شني علي حمف����وظ رمزًا للفكر يف العراق 
العرب����ي وال�ش����رق, يف مقاب����ل �شخ�شي����ة  والوط����ن 

اأن�شتاين العاملية يف الغرب.
هو)مكتبة متنقلة ومو�شوعة متحركة وان�شكلوبيدية 
مت�ش����ي على رجل����ني ودائرة معارف �شي����ارة كما لقبه 
علماء اأوربا واأ�شات����ذة جامعاتها الكربى, يف الندوة 
الربيعية االأوىل للجامعة ال�شيفية العربية االوربية, 

يف بغداد �شنة1989م.
كان املرح����وم الدكت����ور كم����ال ال�شامرائ����ي اإذا ح�شر 
جمل�شا لي�س فيه �شديقه ح�شني علي حمفوظ, يقول: 
حت����ى يح�ش����ر النا�����س. فق����د كان اإفالط����ون يجل�����س, 
في�شتدع����ى منه الكالم. فيق����ول: حتى يح�شر النا�س, 

فاإذا جاء اأر�شطو, قال: تكلموا فقد جاء النا�س.
ق����ال العالم����ة ال�شي����خ عي�ش����ى اإ�شكن����در املعلوف, يف 
�شن����ة1950 :ح�ش����ني عل����ي حمف����وظ �شي����خ العبقرية 

املخل�س, �شيخ العرب, و�شيخ االأدب.
ق����ال العالم����ة ال�شي����خ را�ش����ي اآل يا�ش����ني, يف1949 
:اال�شت����اذ ح�شني عل����ي حمفوظ اأح����د اأولئ����ك االأفذاذ 
قليل����ي العدد, وان����ه اأح����د العباق����رة املوهوبني الذي 

ينتظرهم م�شتقبل زاهر.

ق����ال �شيخ اال�شالم ف�شل الله الزجناين وهو من كبار 
حكم����اء الع�ش����ر, املج����از م����ن ال�شيد حمم����ود �شكري 
االآلو�ش����ي :العالم����ة املح����دث االأدي����ب, ن����ادرة االأيام 

واالأعوام, ال�شيخ ح�شني علي حمفوظ.
كان االأ�شت����اذ عم����ر ف����روخ, االأدي����ب العرب����ي الكبر, 
يذك����ره كلم����ا ذك����ر ال����رتاث, وكلم����ا التق����ى باملهتمني 
بالرتاث, كان يثني عليه معجبا به, ويطريه مع غاية 

التبجيل ومنتهى االإعظام.
ال�شع����ر  ونظ����م  �شن����ة1942م,  بالتاألي����ف  *اإبت����داأ 
االإن�ش����ان(  اأج����ل  )م����ن  مقال����ة  اأن�ش����اأ  يف1939م. 
يف1959, ور�شال����ة )من اأج����ل اأمنا االأر�����س واأخينا 
االأن�ش����ان( يف1999م. ور�شال����ة )اىل االإن�ش����ان( يف 
�شن����ة2000. منحته جامع����ة لينغ����راد )بطر�شبورغ( 
)اأ�شت����اذ  �شنة1961ولقبت����ه  بروفي�ش����ور,  لق����ب 

امل�شت�شرقني( .
وي����ردد �شيخنا : اأ�شتاق اىل العراق واأنا فيه واأخ�شى 

ان اأفارقه واأنا فيه...
لق����د عا�ش����ر لطف����ي ال�شي����د يف جمم����ع اللغ����ة العربية 
بالقاه����رة منذ ع����ام1956 ثم طه ح�ش����ني اىل ان مات 
ثم اإبراهيم مدكور اىل �شوقي �شيف, ودائم احلديث 
ع����ن اي����ام جمل�����س اخلاق����اين يف بغ����داد, وكان ه����و 
والعالم����ة علي ال����وردي احد موؤ�ش�شي����ه , وبح�شور 
اال�شات����ذة واالدباء واملفكري����ن واملوؤرخني واالدباء , 
يق����راأون ق�شائده����م , وكان الله ه����و احلافظ على حد 

قول �شيخنا.
ق����راأت.. يف اإح����دى الدوري����ات العربي����ة راأي����ًا ك����رره 
اأورب����ا  املغرتب����ون يف  ال�شامرائ����ي والع����رب  كم����ال 
ح����ني كان����وا يف اإجتم����اع بقوله����م اإن حمف����وظ ه����و 
اإن�شتاي����ن العرب.. وهو ي�شتحق ه����ذا اللقب بجدارة 
متناهية... حمفوظ �شخ�شي����ة مو�شوعية فقد تناول 
الدرا�ش����ة, وابحاث����ه  املو�شوع����ات يف  م����ن  العدي����د 
العلمي����ة �شمل����ت ع�ش����رات الدرا�ش����ات املن�ش����ورة من 
اأعمال����ه التي بلغ����ت1500 َموؤلف بني كت����اب ور�شالة 
وبحث وحتقي����ق وترجمة يف الفل�شف����ة والدين وكل 
اأبواب املعرف����ة.. يحفل العراق من العرب وامل�شلمن 
مبحف����وظ , كم����ا حف����ل الع����رب م����ن قب����ل باب����ن �شينا 
وجابرب����ن حيان والكن����دي والفارابي واب����ن الهيثم, 
وهن����ا اأت�ش����اءل ما املان����ع اأن يحول بي����ت ح�شني علي 

حمف����وظ اىل موؤ�ش�ش����ة او م�شروع مث����ل دار احلكمة 
وان يطل����ق علي����ه دارحمفوظ لل����رتاث, كما نتمنى ان 
تطل����ق جائزة با�شمه, ح�شني حمفوظ الذي مل يربحه 
احلزن يف كل يوم وهو ي�شمع عن مقتل �شديق قدمي 

او وفاة �شاب غ�س او طفل او امراة... 
اأو�ش����ى بالرم����وز, وه����و يذك����ر مب�شرالت����ي فيها طه 
ح�شني وجنيب حمفوظ ويذكر باملنفلوطي والزيات 
وتوفيق احلكيم وعبا�س حممود العقاد ويف العراق 
الكثرم����ن الرم����وز وه����م ا�شع����اف م����ا يف م�شر يف 
كل ف����ن م����ن الفن����ون وكل باب م����ن اأب����واب املعرفة و 
لك����ن الظروف العام����ة والعاملية والدولي����ة والعربية 
واالإقليمي����ة واال�شالمي����ة كله����ا تع����وق اأي عم����ل في����ه 
تقديراإيجاب����ي والل����ه املعني.فاالآحا�شن,ه����م اأ�شدقاء 
ح�شني عل����ي حمفوظ وتالمي����ذه يف العراق وهم يف 
منزل����ة االأمن����اء ,اق����رتح املرحوم احل����اج عبا�س علي 
وهو م����ن قدماء االأحا�ش����ن ت�شمي����ة اأ�شدقاء حمفوظ 
واالأدب����اء  العلم����اء  م����ن  نخب����ة  وه����م  ب�)االأحا�ش����ن( 
وال�شعراء واملفكرين واملثقفني والوجوه يف العراق 
والوط����ن العرب����ي والع����امل اال�شالم����ي ويف ال�ش����رق 
والغ����رب يحملون اأف����كار ح�شني حمف����وظ واآراءه و 
يدع����ون اىل م����ا يدعو الي����ه من حمبة وتق����ارب واألفة 
ومودة و�شداقة وه����م جميعا يتبنون �شعاره )احلب 
اأجمل ما نعط����ي واأجمل ما ناأخ����ذ( و)االن�شان بنيان 
الله يف االأر�س ملعون من هدمه( و)الدين هو احلب 

واحلب هو الدين( .
فه����و يحمل اإجازة يف الت�شوف ت����ربكا.. وقام بر�شم 
�شجرة ال�شوفية.. وقد منحه اإجازة ال�شوفية ال�شيد 
عب����د احلجة البالغي حامل لواء الطريقة العلية التي 
تنته����ي اإليه����ا جمي����ع الطرائ����ق القادري����ة والرفاعية 
والنق�شبندي����ة والك�شنزاني����ة واملولوية وغرها واأم 
الط����رق هي الطريقة املعروفي����ة وتنتهي اليها الطرق 
ال�شوفية واأمهات ال�شال�شل يف �شائر البالد. و�شجرة 
ال�شوفية هي عبارة عن �شجرة حتوي اأ�شماء الطرق 
واأقطابه����ا و�شيوخها وال�شن����د امل�شل�شل املعنعن )عن 

فالن.. عن فالن(.
ل����ه دمعة هي من العاطفة والرق����ة واخل�شوع.. بل ان 
عينه خم����زن عجيب للب����كاء وا�شد ما يوؤمل����ه ويجعله 
يتم����زق ه����و بكاء الطف����ل وامل����راأة.. اللذي����ن يكرمهما 

كل االك����رام ويطال����ب باالهتم����ام بهما, موؤك����دا: واأنا 
اأح����رتم اأربع����ة كل االأح����رتام.. االأم والطف����ل واملعلم 
والطبي����ب... االأم تل����د الطف����ل والطف����ل ح����ني يك����رب 
ي�شبح اأما معلما واإما طبيبا, وو... تلك الدمعة التي 
يحاول تالفيها ب�شحكة... اأحد اال�شدقاء قال : اأجمل 
�شيءعند العالمة ح�شني حمف����وظ هي الدمعة, وقال 
مرة �شالم ال�شماع: دموع ح�شني علي حمفوظ متحو 
كل �شيئاتن����ا وخطايانا. ومن ا�شب����اب البكاء العديدة 
, اأحده����ا اليتم... ليقول :كما اإن هن����اك اآيات تبكيني 
)اإن����ك يف اأعينن����ا(, يق����ول الله حني يخاط����ب مو�شى 
)اإين معكم����ا اأ�شم����ع واأرى(.. كي����ف ال اأبكي اإذن ويف 
الق����راآن مواطن �شج����ود ال يفهمها النا�س يف كثر من 

العبارات واجلمل التي ترد فيه.
وقد ا�شرت�شل العالمة باحلديث :اأحب االألقاب يل... 
�شيخ بغ����داد.. وقال اأحد كب����ار املفكرين الربيطانيني 
الإبن����ي علي املقي����م يف بريطانيا , ان اأب����اك هو �شفر 
ح�ش����ارة بالد الرافدي����ن يف الع����امل, و�شخ�س مقرب 
اآخ����ر اق����رتح عل����ى امل�شوؤل����ني ان اأمن����ح لق����ب �شف����ر 
الع����راق ا�شاف����ة اىل وظيفت����ي كاأ�شت����اذ يف اجلامع����ة 
و اأن امن����ح ج����واز �شف����ر دبلوما�شي����ًا... وان����ا اق����ول 
ان االلق����اب عندنا ت�شط����دم ب�شه����وات االآخرين وهم 
يقول����ون اأحيان����ا ملاذا ه����ذا ال�شخ�����س اأال يوجد غره 
واعتقد ان هذه اأمورطبيعية وهذا من عيوب العراق 
وم����ن عالم����ات اأ�شالته ان����ه ال ير�شى ع����ن اأحد.هكذا 
اأف�شره����ا عل����ى االقل الأقن����ع نف�شي واأرت����اح مرة ويف 
اأوائل ال�شبعين����ات يف دورة جممع اللغة العربية يف 
القاه����رة كانت هناك زي����ارات للمجمعيني واحدة يف 
داخ����ل القاهرة واخرى خارجه����ا.. يف داخل القاهرة 
كان����ت زيارتن����ا اىل موؤ�ش�ش����ة االأه����رام , ق����ال رئي�س 
املجمع هل يعجبكم زيارة زميلكم توفيق احلكيم.... 
فذهبن����ا و�شلمنا عليه وكان يجل�����س يف الدور الرابع 
يف موؤ�ش�شة االأهرام مرتديا بريته. ويف �شنة1990 
كان����ت موؤ�ش�شة االأه����رام عرفت اأعم����ايل املن�شورة قد 
بلغ����ت االل����ف وقال����وا يل اإن����ك مدعو عل����ى الغداء يف 
االأه����رام ب�شحب����ة حمم����د عب����د املنعم خفاج����ي وهو 
كب����ر اأ�شاتذة م�شر وعبد العزيز �شرف رئي�س الق�شم 
الثق����ايف يف االأه����رام.. و�شاأل����وين ان كنت اأرغب يف 
زيارة غرف����ة احلكيم وهي غرف����ة جنيب حمفوظ من 

بعد �شاهدت كر�شيني قالوا يل ان الكر�شي الذي خلف 
الطاولة وهو لتوفيق احلكيم يرف�س جنيب حمفوظ 
ان يجل�����س على كر�ش����ي احلكيم اإحرتام����ا وتوا�شعا 
وه����ذه ه����ي م�شر توق����د النج����وم ونحن م����ع اال�شف 
م����ن طبيعتن����ا انن����ا نطف����ئ االأن����وار وانا ذك����رت هذه 
احلادث����ة النها ذات اأهمية. وموؤلفاتي )ودع عنك نهبا 
�شي����ح يف حجرات����ه( موؤلفاتي غر جاه����زة للطباعة 
وان����ا ال اأقدمه����ا حر�شا على النا�ش����ر.. النه لن يتمكن 
م����ن بيعها فه����ي للخا�شة وان����ا ال اري����ده ان يخ�شر.. 
م����رة جاءين نا�ش����ر من لبن����ان وطلب طب����ع موؤلفاتي 
فرف�شت قائال له اأن�شح����ك ان ال تن�شرموؤلفاتي. ويف 
الع����راق مل يط����رق اأح����د باب����ي.. واأه����م �ش����يء عندي 
االآن موؤلفات����ي ال�شابق����ة فه����ي بحاجة الإع����ادة ن�شر.. 
وه����ي متث����ل املوؤلف����ات والدرا�شات اخلفيف����ة وتكون 
يف ثالث����ة جمل����دات �شخمة.. اأما باق����ي الكتب الكبار 
فهي جمل����دات �شخم����ة. والكثر من الكن����وز االدبية 
والفكرية والتاريخية تعر�شت لل�شرقة اإّبان االأحداث 
االأخ����رة. وكان تاأثرها كبرا عل����ى نفو�شنا.. فحني 
دخلت اىل مكتب����ة كلية اللغات جامع����ة بغداد, والتي 
�شمي����ت با�شمي وجدتها قد نهبت ه����ي والقطعة التي 
حتمل ا�شمي و�شورتي وكاد يغمى علي وانا م�شاب 
بالنوب����ة القلبية.. فاأجل�شوين عل����ى كر�شي وكان هو 
االآخرحمطم����ا اي�شا فاأ�شن����دوا الكر�شي اإىل احلائط. 
زارتن����ي جل����ان خمت�شة لال�شت�ش����ارة ,وقل����ت لهم اإن 
اأ�شم����اء بغ����داد يجب اأن تنطلق م����ن خم�س دوائر هي 
دائ����رة بغداد ودائ����رة العراق ودائرة الع����امل العربي 
ودائ����رة الع����امل اال�شالم����ي ودائ����رة الع����امل.. لت�ش����م 
امل�شميات م�شاهر بغداد وم�شاهر العراق وم�شاهر 
العرب وم�شاه����ر اال�شالم وم�شاهرالع����امل.. وقلت 
م����ن امل�شتح�شن جدا اأن يو�شع ا�ش����م اأحد املخرتعني 
الكبار �شمن قائمة امل�شمي����ات واإن فعلوا فهذا �شوف 
يدل على اأوا�شر ال�شداقة واالألفة واملحبة والتقارب 
والتقري����ب... قدمت لهم تل����ك الن�شيحة كذلك قلت ان 
اال�ش����م يج����ب ان يكون قريب����ا من امل�شم����ى, يعني اأن 
ال ي�شم����ى �شارعنا مث����ال با�شم ن����زار قباين..فالبد ان 
يك����ون لنزار قفب����اين و�شورية مقام����ا وم�شتوى اخر 
م����ن التك����رمي , اي ان تك����ون هن����اك �شلة ب����ني اال�شم 
وامل�شم����ى.. وعندم����ا ي�شمى �ش����ارع ما با�ش����م موؤرخ 
عربي ي�شتح�ش����ن ان يكون لهذا املوؤرخ عالقة باملكان 
اأو الي اأعتب����ار اآخريوؤهل����ه حلمل ا�شم ه����ذا ال�شارع. 
االإهم����ال  اىل  االن  تتعر�����س  البغدادي����ة  والذاك����رة 
والن�شي����ان, وهذا االأمر طبيع����ي, فهذه �شنة احلياة.. 
علم����اء الطب يقول����ون ان كل �شيء يتج����دد اال خاليا 
الدماغ ما ذهب منها ذهب والذاكرة تتبع الدماغ كيف 
ن�شتطيع ا�شتعادتها.واملالم����ح واالآثار القدمية بداأت 
باالندرا�س اأي�شا واأحيانا بدعوى التجديد وجميعها 
ت�ش����ر االآث����ار , ام����ا دور العلماء واملوؤرخ����ني يف هذا 
االأمر,مثل����ي انا ال ميلك اال الدمعة والبكاء مثلما بكت 
جن����اة واأبك����ت معها اأباه����ا. والذي ي����رى العراق قبل 
�شنوات ويرى هذا الدمار الذي حلق به وبرتاثه االن 
تتول����د لدي����ه م�شاعر قا�شي����ة وخميفة. لي�����س مهما ما 
ح�ش����ل وهذه حت�شل ويح�شل م����ا هو اكرب منها لكن 
االأ�شال����ة العراقية تبق����ى ويبقى فيه����ا املتانة والقوة 
واخل����ر واجلمال. ويقال ان العق����ول العلمية تهاجر 
االن حتى يكاد يفرغ منها البلد اال ما ندر, ولكن تبقى 
هن����اك وت�شهم يف احل�ش����ارة العاملي����ة... الطبيب او 
ع����امل الذرة الذي يكت����ب بحوثا يف املج����الت العلمية 
ه����و ي�شه����م يف احل�شارت����ني العاملي����ة والعراقي����ة يف 
اأي مكان يعي�س في����ه داخل العراق او خارج العراق. 
ونعي�س العزلة و هذه عزلة ظاهرية احلمدلله ونحن 
طبيعتن����ا العزلة والوحدة لكني اأق�شي جل وقتي يف 
الق����راءة والكتاب����ة واإ�شتقبال ال�شي����وف وحتيتهم.. 
واق����ول لك رغم العزلة التي اعي�����س لكن اخبار بغداد 
والعراق والع����رب والعامل ت�شلن����ي.. فعلى االن�شان 
ان يك����ون متابع����ا ل����كل �ش����يء وال ي�ش����ح ان يك����ون 
بعي����دا.. والعزلة تكون احيانا بعي����دة عن ممار�شات 
احلياة اليومية واحلياة االجتماعية لكن لي�س معناه 
االبتعاد عما يحدث يف البلد. ولدي هوايات انا ر�شام 
وت�شكيلي وما زلت امار�س تلك الهواية رغم اإرجتاف 
ي����دي اال انني ا�شتطيع ان ار�شم دائرة وا�شع النقطة 
يف مركزه����ا متاما.. كذل����ك م�شتع����د ان ار�شم خارطة 

العامل علما باين تركت اجلغرافيا منذ الثانوية. اذكر 
اين ويف ليل����ة واحدة عملت العدي����د من الت�شميمات 
الت�شكيلي����ة بقل����م الر�شا�����س احتفظ به����ا حتى االن. 
والفنان����ني الت�شكيلي����ني يف الع����راق, اأعماله����م بارعة 
وانا اأحتفظ ب�شورة ر�شمها يل بقلم الر�شا�س �شاكر 
ح�ش����ن اآل �شعي����د وكن����ا يف دار املعلم����ني العالية, هو 
يف ق�ش����م االجتماع وانا يف ق�ش����م اللغة العربية ويف 
مكتب����ة الدار كن����ا نق�شي �شاعة اإجباري����ة يف املطالعة 
فيه����ا كل ليل����ة, كذل����ك ج����واد �شليم كان����ت تربطني به 
�شحب����ة وتاأك����دت يل ح����ني طلب����ت من����ه ان ير�شم يل 
�شاع����ر االن�شانية العاملي ف�ش����ويل البغدادي.. فحني 
اإ�شرتك����ت يف ذك����راه املئوية يف اأذربيج����ان يف باكو 
و�شف����ت ل����ه الف�شويل فر�شمه وحتتف����ظ بها باكو يف 
متحفه����ا وجواد �شليم يعترب نحات����ا ور�شاما ومفكرا 
ت�شكيليَا, وهكذا اآخ����رون , والدروبي كانت تربطني 
ب����ه عالقة وخوؤولتي ال�شادة الوردي����ة كلهم من اأعالم 
الفن والر�شم و   و, والبقية اأعرفهم من خالل اأعمالهم. 
وكل اخلطاط����ني تربطن����ي بهم �شداق����ة.. وانا اأعترب 
اخلط م����ن الفنون املهمة جدا وعندي درا�شات كثرة 
ع����ن اخلط العرب����ي. و اأكتب ال�شع����ر.. ولدي ق�شيدة 
كتبته����ا عن الع����راق واهديتها اىل ول����دي علي واأمه. 
و يروق يل م����ن ال�شعراء,املتنب����ي والر�شي خا�شة, 
اأن����ا اأهت����م بال�شعرقبل اأن اأهتم بقائل����ه. واأنا اأحتا�شى 
التعدي����د والقول تعجبن����ي الق�شيدة اجلي����دة ولي�س 
ال�شاع����ر اجليد. و يهمني املعنى وم����ا يحويه.... يف 
احيان كثرة تعجبني ق�شائد �شعبية وتفعل بي فعل 
ال�شحر وكذلك االمربالن�شبة لل�شعر احلروالعمودي. 
الب�شط����اء هم قاعدة املجتمع وه����م يحبونني كثرا.. 
احده����م كان عن����ده �شي����ف يف �شن����ة1990 عندما كنا 
حمتجزي����ن يف بريطانيا خرج م����ع �شيوفه وقال هذه 
لعم����ي حمف����وظ )اأخ����اف م����ا يخل����وه يجي حت����ى انا 
اأفدي����ه بتل����ك ال�شيوف( هك����ذا م�شاع����ر ال جتدها عند 
الكثرم����ن النا�س وهي مهمة ج����دا بالن�شبة يل ولهذا 
ف����ان ب�شط����اء النا�����س احبه����م واأحرتمه����م واأقدره����م 
واأق����ف له����م واو�شله����م اىل الباب. بل حت����ى ال�شارق 
لديه اأخ����الق, مرة اأتى �شارق على بي����ت امراة فقالت 
له)تف�ش����ل خويه �شرتي����د( فلم ي�شرق وح����ني �شاألوه 
ق����ال وه����ل ا�شرق بي����ت اخت����ي وم����رة كان لدينا ل�س 
يف املنطق����ة ا�شم����ه عبا�����س عزيزة رحمه الل����ه ادركته 
ح����ني كنت �شبيا وكان ي�شحك وه����و يراين ال اأعرف 
ال�شباح����ة يف النهر فقال ما به ال�شيخ )ولفظة ال�شيخ 
كان����ت تطلق علينا من����ذ الطفولة( فقال ه����ل ال�شباحة 
�شنع����ة اإفرجنية انها �شباح����ة واعترب ال�شباحة �شيئًا 
ب�شيط����ًا, ويروى ع����ن بيت اأ�شد الل����ه ان �شخ�شًا جاء 
م����ن بغداد يوؤمن عنده ل����رات ذهب فقال له ان جاري 
ل�س يجب ان اخربه ويق�شد عبا�س عزيزة الذي تاب 
وحج بيت الله يف ما بعد.. فذهب اليه وقال له واحد 
بغدادي يري����د ان يوؤمن عندنا لرات ذهب.. ف�شاهده 
ذات فج����ر يجل�س على اجل����دار فقال له ماذا تفعل قال 
انا اجل�����س كل ليلة هنا حتى ال ياتي حرامي وي�شرق 
الل����رات, مثل ه����ذا الرجل الي�شتطي����ع ان يدخل ل�س 
يف حملته النها يف حمايته. واألقيت بهذا اخل�شو�س 
حما�شرة يف اأمان����ة بغداد عن اأخالق بغداد وقوانني 

بغداد واألقيتها كذلك يف جمل�س اخلاقاين.. قلت فيها 
ان اأخالق بغداد تعتمد على قاعدتني اأ�شا�شيتني وهما 
الغ����رة واجل����رة.. بذلك يجب غر�����س روح االخالق 
يف اأوالدن����ا مبا ن�شتطي����ع من اأخالقن����ا ونحن نعرف 
ان لي�س جميعها ممكنًا اأو مطلوبًا لكن الق�شم االعظم 
منه����ا مطلوب ومرغ����وب وي����راد ال�شتمرارية احلياة 
والتاأكي����د عليها ملن����ع تلك ال�شراع����ات التي ت�شب يف 
البلد االآن. و كنت اول من كتب مقدمة لكتاب الكايف, 
وه����ي م����ن املقدم����ات الت����ي اعت����ربت منهجا ل����كل من 
كت����ب يف هذا املو�شوع واعت����ربت م�شادرها م�شادر 
لدرا�شت����ه وبحثه وكل من كتب عن �شخ�شية اإ�شالمية 
اعتربه����ا منهج����ا.. وكان كتاب ال����كايف قد حقق الول 
مرة يف اخلم�شينات من قبل ال�شيخ الغفاري. وكذلك 
احل����ال بالن�شبة لكتاب املتنبي و�شعدي ويف احلقيقة 
ان كل م����ن ال����ف يف االدب املق����ارن ا�شتن����د عل����ى هذا 
الكتاب وهذا الكت����اب يبني اأثراللغة العربية والثقافة 
اال�شالمية يف االآداب الغربية ويف �شعدي خ�شو�شا.

فاالع����راق ي�شتحق احل�ش����ارة.. وهذا هو العراق بلد 
احل�ش����ارة.. فم����ا يقول����ه علم����اء االآث����ار م����ن ان عم����ر 
ح�شارة العراق هو ع�شرة اآالف �شنة خطاأ واأنا اأقول 
خ����الف ذلك.. فهو اك����ر لع�شرة االف �شن����ة او اكر , 
وارج����ح ان يك����ون عمرها اأك����رب.. فق����د كان االن�شان 
االول ير�شم على الكه����وف االآالت التي ي�شطاد بها.. 
والقي����ام بتلك العملية هو ح�ش����ارة ما قبل احل�شارة 
وبهذا فهم خلفوا اآثارا والي�شرتط ان تكون االثارهي 

بناء مدينة مثال.
وهك����ذا يتحفن����ا اال�شت����اذ املحف����وظ بحديث����ه , وكان 
لبحث����ه الذي األق����اه يف جامع����ة امللك �شع����ود باململكة 
م����ن  الثمانين����ات  اوا�ش����ط  يف  ال�شعودي����ة  العربي����ة 
الق����رن املا�شي ح����ول ) مكانة اال�شت����اذ يف الرتاث (, 
اأث����ار نقا�ش����ا وا�شعا مل����ا ت�شمنه من ن�شو�����س اأ�شيلة 
تتعل����ق بالدور الذي يقوم به املعل����م , �شواء اكان يف 
املدر�ش����ة او اجلامعة , والر�شالة النبيلة التي يحملها 
.. واال�شت����اذ الدكت����ور ح�ش����ني عل����ي حمف����وظ , وقد 
دخل قب����ل �شنوات حقبة الثمانينات ,من مواليد بلدة 
الكاظمية ببغداد �شنة 1926 )1344ه�(, وقد اغم�س 
عين����ه �شيخ بغداد وعالمة الع����راق ومو�شوعة العرب 
املتنقل����ة وم�شدر ال����رتاث االن�شالمي وعني����د الثقافة 
االن�شاني����ة يف ي����وم 23/حم����رم/1430/ امل�ش����ادف 
2009/1/19/ ع����ن عم����ر يناهز الثالث����ة والثمانني , 
وتعل����م يف مدار�س ه����ذه املنطقة. وكان ق����د دخل دار 
املعلم����ني العالية ) كلية الرتبي����ة( وتخرج فيها �شيف 
�شن����ة 1948 حامال لي�شان�����س اآداب يف اللغة العربية 
.ومل يقف عند هذا احلد بل ذهب اىل ايران , وح�شل 
عل����ى الدكتوراه يف االداب ال�شرقي����ة �شنة 1955 من 
جامعة طهران واه����دي و�شام الدولة انذاك . عاد اىل 
الوط����ن وع����ني مدر�ش����ا يف دار املعلم����ني العالية �شنة 
1956 , وبعده����ا �شار مفت�ش����ا ) م�شرفا( تربويا للغة 
العربي����ة يف وزارة الرتبي����ة �شن����ة 1959 , لكن����ه نقل 
خدماته اىل كلية االداب بجامعة بغداد , وكان له دور 
كب����ر يف ان�ش����اء ق�شم الدرا�ش����ات ال�شرقية يف الكلية 
هذه �شن����ة 1961 ,وعني بعد ان�ش����اء الق�شم رئي�شا له 

حتى �شنة 1963 .

ما قيل يف حق اأ�شرة اآل حمفوظ:
لقد اأنع���م الله تعاىل عليه بالعط���اء اجلزيل وفتح له 
اأب���واب الرحمة واآفاق اخل���ر, فح�شل على اإجازات 
روائي���ة ع���دة باأ�شانيد عالية خمتلف���ة وطرق عديدة, 
فهو ي���روي ع���ن املجاه���د �شي���خ الرواي���ة يف البالد 
العاملي���ة والع���امل االإ�شالم���ي العالم���ة املجاه���د اآية 
الل���ه ال�شي���د عب���د احل�ش���ني �ش���رف الدي���ن املو�شوي 
العاملي قد����س الله نف�شه الزكي���ة �شاحب امل�شنفات 
النفي�ش���ة الت���ي اأث���رت املكتب���ة االإ�شالمي���ة بالعط���اء 
الفكري, وال�شيد ح�شن اجلهار�شوقي اخلوان�شاري 
مت�شاًل �شنده بال�شيد ها�شم بن ال�شيد زين العابدين 
اخلوان�ش���اري اجلهار�شوق���ي اأخ���ي العالم���ة ال�شيد 
حمم���د باق���ر اخلوان�ش���اري اجلهار�شوق���ي ر�شوان 
الله عليهم اأجمعني �شاحب كتاب )رو�شات اجلنات( 
عن ال�شيد �شدر الدين ال�شدر قد�س �شره, عن االإمام 
ال�شي���د حمم���د مهدي بح���ر العلوم )ت���� 1212ه�( عن 
العالم���ة املجدد حمم���د باق���ر الوحيد البهبه���اين )ت� 
1205ه����( عن اأبيه حممد اأكمل عن العالمة املجل�شي 
حمم���د باقر اأعل���ى الله مقامه )ت���� 1111ه�( وهو من 
ن���وادر االأ�شاني���د واأعالها كما هو مع���روف ومعلوم 
عن���د علم���اء احلدي���ث وعلم الرج���ال. كان���ت باكورة 
االإجازات واأولها من اأ�شتاذه العالمة البحاثة ال�شيخ 
حمم���د حم�شن ال�شهر ب�)اأغا ب���زرك الطهراين( , يف 
18 �ش���وال 1364ه����, وكان عم���ره اآن���ذاك ع�ش���رون 
عام���ًا, وكان���ت مفت���اح خ���ر ل���ه, وذل���ك يف �شح���ن 
الكاظمي���ة املقد�ش���ة. وهك���ذا توالت علي���ه االإجازات 
باج���ازة  اإجازة,انته���اء   83 قراب���ة  بلغ���ت  حت���ى 
الرواي���ة ال�شت���اذ االجي���ال ال�شي���خ حمم���د امني زين 
الدين)قد����س( باحتفال مهيب م�شه���ود يف الكاظمية 
بح�ش���ور جمع االفا�ش���ل والعلماء و جنل���ه العالمة 
ال�شي���خ �شياءالدي���ن زي���ن الدي���ن يف بغ���داد مبنزل 
اال�شت���اذ االدي���ب به���اء الدين اخلاق���اين, وقد ذكرها 
يف كتاب���ه: )االإج���ازة الكب���رة( املو�شوم���ة: )جن���ى 
اجلنت���ني يف اإج���ازة املراج���ع االأعل���ني واملجتهدين 
وق���د  و�شروطه���ا(.  ب�شرطه���ا  والراغب���ني  الكب���ار 
اهتم ب���ه يف حق���ب حياته االخ���رة اال�شات���ذة منهم 
ال�شحق���ي الب���ارز �ش���الم ال�شم���اع والدكت���ور حممد 
عي�شى اخلاقاين , وقد اهتما ب�شوؤنه احلياته جميعا 
و�ش���وؤون الدكتور علي الوردي , بعد انقطاع احلياة 
عن���ه ووفاة زوجته وغربة ول���ده يف لندن, وبعد ان 
�شاه���م الدكتور ح�شني علي حمف���وظ مبعية العالمة 
علي الوردي بتا�شي����س جمل�س الكبر اخلاقاين يف 
بغداد بدع���م ف�شيلة العالمة ال�شيخ عي�شى اخلاقاين 
, وبتاأيي���د ودع���م م���ن ال�شي���د ح�ش���ني ال�ش���در . وملا 
�ش���اع ذك���ر عالمتن���ا يف االأو�ش���اط وعرف عن���د اأهل 
العل���م واملعرف���ة التقى يف النج���ف االأ�شرف باملرجع 
الدين���ي الكب���ر ال�شي���د اأب���ي القا�شم اخلوئ���ي قد�س 
�شره وكان عم���ر ال�شيخ حمفوظ ال يتجاوز الثالثني 
عام���ًا وال�شي���د اخلوئي �شيخ كبر ال�ش���ن فطلب منه 
ال�شي���د اخلوئي رحمه الله وب���كل توا�شع اأن يجيزه 
وذل���ك يف حدود �شنة 1375ه�, وه���ذا اإمنا يدل على 
توا�ش���ع ال�شي���د اخلوئ���ي للعلم واأه���ل العل���م اأواًل, 
ولعل���و االإ�شناد الروائي لل�شيخ ح�شني علي حمفوظ 

ومكانته العلمية ثانيًا.
لال�شت���اذ الدكت���ور ح�ش���ني عل���ي حمف���وظ موؤلف���ات 
عدي���دة , ف�شال عن مئ���ات من البح���وث والدرا�شات 
واملقاالت املن�شورة يف املج���الت العراقية والعربية 
واالجنبي���ة , و�شمل���ت كل ت���راث الع���رب واال�ش���الم 
ف�ش���ال عن الع���راق . ومن اهمها مث���ال ولي�س ح�شرا 
, معج���م اال�ش���داد 1973, خمت�شر معج���م اال�شداد 
1973 , عل���م املخطوط���ات 1976 , دوائ���ر املع���ارف 
واملو�شعات العربية 1977 , نظرة يف تاريخ البحث 
والتاأليف واال�شت�شراق 1978 , اال�شطرالب العربي 
1978 ,�شعة اللغة العربية وغناها وا�شالتها 1979 
, خم�ش���ة ع�ش���ر قرنا م���ن تاريخ ال���رتاث العربي يف 

البحرين 1983 .
وال�شي���خ الدكتور ح�شني علي حمفوظ هو اآخر عامل 
مو�شوع���ي يف العراق والوط���ن العربي, قّل نظره, 
اإلي���ه املنته���ى يف علم الدراي���ة والرواي���ة واحلديث 
والرج���ال, وهو حجة يف التاريخ واإمام يف الن�شب, 

ي�شد اإليه الرحال من كل �شوب وحدب. 

محف��وظ عل��ي  حس��ين  العالم��ة 
 " سفير الحضارة العالمية" 

الشيخ ماج�د الفت�الوي

رئي�ش جامعة باكو يقلد الدكتور حمفوظ �سعار اجلامعة وو�سامها 1958

العالمة حسني عيل محفوظ 

الرجل الذي إقرتح للعراق 

املناسبات األلفية واملئوية، 

واليوبيلية األملاسية والذهبية 

والفضية. و إقرتح ذكرى 

تأسيس بغداد وألفية الكندي، 

وألفية الفارايب، وألفية 

الريض، وألفية البرصة، وألفية 

الكوفة، وألفية سامراء، وألفية 

الكاظمية , والفية الشيخ 

املفيد.. وغريها.

يف باكو 1958 يف مهرجان ) ف�سويل( مع ممثلي االقطار ال�سرقية واالوربية وكان ميثل العراق 
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االأ�شت���اذ  ال�شه���ر  العراق���ي  والباح���ث  العالم���ة 
الدكت���ور ح�ش���ني علي حمف���وظ , من بي���ت علمي 
عرب���ي عراقي ق���دمي .. ينته���ي اإىل ال�شيخ �شم�س 
الدي���ن حمف���وظ ب���ن و�ش���اح ب���ن حمم���د , احللي 
االأ�ش���دي )690ه�( من اأكابر علم���اء العراق اآنذاك 
.. ه���و م���ن موالي���د مدين���ة الكاظمي���ة يف بغ���داد 
)1926م(... ترب���ى يف اأ�ش���رة علمي���ة عريقة يف 
مدين���ة الكاظمي���ة, ُتع���َرف باآل حمف���وظ وتنتمي 
لقبيلة بني اأ�ش���د العربية, وهو ميت ب�شلة قرابة 
لع���امل االجتم���اع العراق���ي عل���ي ال���وردي. ع���املمِ 

عراقي متخ�ش�س باللغات ال�شرقية.
در�س العالمة الدكتور ح�شني علي حمفوظ علوم 
الدي���ن عل���ى علم���اء اأ�شرته واأه���ل بيت���ه , واأكمل 
درا�شت���ه االأولي���ة يف الكاظمي���ة وتخ���رج يف دار 
املعلمني يف بغ���داد, بدرجة االأولية واالمتياز يف 
�شي���ف 1948م . وا�شتغ���ل يف التدري�س مّدة من 
الزمن, ثم اأكمل درا�شته العليا يف اإيران واالحتاد 
ال�شوفيت���ي. ون���ال �شه���ادة الدكت���وراه )دكتوراه 
الدول���ة( , يف الدرا�شات ال�شرقي���ة )االأدب املقارن 
, 1955م( . و�شغ���ل من�ش���ب كر�ش���ي االأ�شتاذي���ة 
يف كلي���ة االآداب بجامعة بغداد, كما عمل يف كلية 
اللغ���ات جامعة بغ���داد يف ق�ش���م اللغ���ة الفار�شية 
يف الثمانيني���ات والت�شعيني���ات. وتخ���رج عل���ى 
يدي���ه الكثر من الُكّتاب ورم���وز االأدب يف العامل 

العربي ..
ق�شى الدكتور ح�شني علي حمفوظ حياته بالبحث 
واإث���راء املكتبات العلمي���ة املتخ�ش�ش���ة والثقافة 
العربي���ة عام���ة , وهو من ع�شاق ال���رتاث العربي 
واالإ�شالم���ي , ومن كبار املعني���ني واملتخ�ش�شني 
بحف���ظ الوثائ���ق والتعام���ل معه���ا, وت���رك كثرا 
م���ن املوؤلف���ات القيم���ة. وُع���رف عن���ه �شع���ة علمه 
وامت���داد اهتمامات���ه اإىل حقول علمي���ة وميادين 
معرفي���ة مهمة ومتنوع���ة ف�شاًل ع���ن عمق خربته 
�ش���ه , فهو خمت����سّ بالدرا�شات  يف جم���ال تخ�شّ
ال�شرقي���ة )االأدب املقارن( , ويعّد من ال�شخ�شيات 
البارزة يف هذا املجال , ولكّن علمه اّت�شع لي�شمل 
�شه  الكث���ر من املجاالت القريب���ة من جمال تخ�شّ
والبعيدة �شيئًا عنه , على النحو الذي يكون فيها 
عاملًا خمت�شًا واأ�شت���اذًا .. ولذلك جند اأّن الدكتور 
ح�ش���ني عل���ي حمفوظ قد تب���ّواأ مقاع���د االأ�شتاذية 
يف تخ�ش�ش���ات كثرة مث���ل : علوم اللغة العربية 
واآدابه���ا , وعل���وم احلدي���ث , وعل���م التجوي���د , 
واللغ���ة الفار�شية واآدابه���ا , والت�شّوف , واالأدب 
واالأدب   , والبالغ���ة   , والعرو����س   , العرف���اين 

املقارن , وعلم املخطوطات ...
وللعالم���ة ح�ش���ني علي حمف���وظ الكثر ج���دًا من 
املوؤلف���ات والكتب , حتى ذه���ب حم�شيها اإىل اأنها 
جتاوزت املئة بني كتاب ومبحث , وكان له الكثر 
من االإ�شهامات والكتابات ال�شحفية يف ال�شحف 
الكتاب���ات  تل���ك  واحت���وت   , املختلف���ة  العراقي���ة 

والكت���ب زادا وف���را للباحث���ني والدار�ش���ني يف 
بغ���داد وتاريخه���ا وتراثها, وع���ن مدين���ة ن�شاأته 
الكاظمي���ة التي عا�س فيها مرحلة طفولته و�شباه 
ون�شاأت���ه املعرفي���ة االوىل. ولك���ّن املطب���وع م���ن 
تاآليفه قلي���ل , وعلل الدكتور حمف���وظ ذلك بقوله 
يف اإح���دى املقاب���الت : اإن اأغل���ب كتب���ه مل تن�ش���ر 
بع���د وه���ي مازالت خمطوط���ة, واإن���ه اأ�شفق على 
اأحد النا�شري���ن الذي عر�س عليه ن�شر ق�شم منها, 
ب�شبب تخ�ش�شها الدقي���ق الذي قد مينع جناحها 

جتاريا ..

وميين اأعمال العالمة ح�شيين علي 
حمفوظ املطبوعة :

1- اأث���ر جغ���رايف طبغ���رايف ق���دمي يف �شف���ة بالد 
الع���رب ملوؤلف عراقي قب���ل ع�شرة ق���رون )مقال( , 

1965 م . 
املكتب���ي  والعم���ل  العلم���ي  البح���ث  اأ�شال���ة   -2

والتوثيق يف الرتاث العربي )بحث( , 1989م .
3- ال�شغاين )مقال( , 1974 م .

4- الفارابي يف املراجع العربية )كتاب( , 1975م 
.

5- الفروز اآبادي والقامو�س )مقال( , 1961 م.
 , )مق���ال(  الف�شح���ى  م���ن  العامي���ة  تقري���ب   -6

1978م.
7- خزائ���ن كتب الكاظمية قدميا وحديثا )كتاب( , 

1958 م .
 , )بح���ث(  وتوجي���ه  نق���د  الفل�شف���ة:  در����س   -8

2002م.

9- دوائر املعارف واملو�شوعات العربية وال�شرقية 
يف 12 قرنا: القرن الثالث الهجري- القرن الرابع 

الهجري: )816-1980( )مقال( , 1977 م .
العربي���ة  واملو�شوع���ات  املع���ارف  دوائ���ر   -10
وال�شرقي���ة يف 12 قرن���ا: القرن الثال���ث الهجري- 
- 1980م  الهج���ري: 816  ع�ش���ر  الراب���ع  الق���رن 

)مقال( , 1977 م .
11- �شع���ر فار�ش���ي ج���الل الدي���ن داوين, متوفى 
908ه���� عل���ى الن�شخ���ة الوحي���دة, املحفوظ���ة يف 
خزان���ة الدكت���ور ح�شني علي حمف���وظ املخطوطة 
�شن���ة )1058ه�( , املنقولة من خط ال�شاعر )مقال( 

, 1973 م .
12- علم املخطوطات )مقال( , 1976 م .

13- م�ش���ادر درا�ش���ة ت���راث البحري���ن )كت���اب( , 
1977 م .

14- نفائ�س املخطوطات العربية يف اإيران )مقال( 
, 1995 م .

وقد اأجن����ز العالمة ح�ش����ني علي حمف����وظ العديد 
م����ن االبت����كارات العلمية , وله نظ����رات ونظريات 
واآراء واأف����كار يف العل����م واالأدب واللغة والتاريخ 
والرتاث والفولكل����ور , والعلوم والفنون . ويعد 

اأي�شًا مرجعا يف علم االأن�شاب.
وكان العالم����ة حمف����وظ ع�ش����وا يف العدي����د م����ن 
املجام����ع العلمي����ة , العربية واالأجنبي����ة . واعُتمد 
م�شت�شارًا يف العديد من مراكز البحث واملوؤ�ش�شات 
واجله����ات واملج����الت العلمي����ة , وال�شيم����ا بي����ت 
احلكم����ة ودار الكت����ب والوثائق وجمعي����ة القّراء 
واملجّودي����ن العراقي����ني .. وا�ش����رتك يف ع�ش����رات 

املوؤمترات العلمية والعاملية , واأ�شهم يف كثر من 
احللقات الدرا�شية , والندوات العلمية واالأدبية , 
والدورات التعليمي����ة , واملوا�شم الثقافية . ويعد 
من اأعمدة املجال�س االأدبي����ة والثقافية البغدادية, 
ومنه����ا اخلاق����اين, ال�شعرباف, ال�شي����د هبة الدين 
ال�شهر�شت����اين, منتدى بغداد الثق����ايف, الربيعي, 

ال�شفار, على �شبيل املثال ال احل�شر...
لقد جمع العالمة حمفوظ مع الدرا�شة االأكادميية, 
الدراية بالفقه وعلوم الدين , فقد روى احلديث عن  
من امل�شايخ والعلماء يف ال�شرق والغرب , وروى 
ق����راءات عن  من العلماء واملقرئني و�شيوخ القّراء 
, وبذل����ك يكون قد جمع ب����ني التخ�ش�شني العلمي 
والديني وعلى اأرفع م�شتوى. وقد ا�شتحّق , لذلك 
عن ج����دارة , االألق����اب الرفيعة التي لُّق����ب بها مثل 
: اأ�شت����اذ امل�شتعرب����ني , واأ�شت����اذ امل�شت�شرقني )يف 
جامعة لنينغراد "بطر�شبورغ"( , واالأ�شتاذ االأول 
)يف كلي����ة اللغ����ات , ويف جامع����ة بغ����داد( , ولُقِّب 
ب�)املو�شوعة املتحركة(... ف�شال عن منحه العديد 
م����ن ال�شهادات الفخرية من جامع����ات اأجنبية, من 
ذلك مثال اأّن جامعة احل�شارة االإ�شالمية املفتوحة 
منحته )�شهادة اال�شتحق����اق والتقدير العايل( يف 
درا�ش����ات احل�ش����ارة العربي����ة االإ�شالمي����ة , برتبة 
)عالم����ة بروف�شور( .. ونال جائ����زة )اأح�شن كتب 
الع����ام( 1958م , ونال )اجلائ����زة العاملية للكتاب( 
البح����ث  جمال�����س  احت����اد  وكّرم����ه   , 2005م  يف 
العلم����ي العربي����ة , ومنح����ه ال�شه����ادة التقديرية , 
وكّرمته اجلمعية الدولي����ة للمرتجمني واللغويني 

العرب ومنحته )�شهادة تكرمي( يف 2007م .

 رحيييل العالمة الدكتور ح�شيين 
علي حمفوظ

تويف العالمة الدكتور ح�شني علي حمفوظ م�شاء 
االثنني 2009/1/19 م , عن 83 عاما نتيجة اأزمة 
قلبي����ة اأملت به قب����ل �شبعة اأي����ام اأُدخل عل����ى اأثرها 
امل�شت�شف����ى , و�ُشّي����ع جثمانه يف مدين����ة الكاظمية 
, ووّدع����ت بغ����داد �شيخه����ا وعالمته����ا يف مرا�شيم 
ت�شي����ع مهيب����ة , و�ش����ارك يف ت�شيي����ع الراحل عدد 
كبر من االدباء واأ�شاتذة اجلامعات وامل�شوؤولني 
يف مدين����ة الكاظمي����ة, ف�ش����ال ع����ن الع�ش����رات من 
ح�شيني����ة  م����ن  الت�شيي����ع  وانطل����ق   . املواطن����ني 
ال�ش����در باإجت����اه مرق����د االم����ام الكاظ����م )ع( حيث 
�شارت اجلموع حتمل جثمان الفقيد على االكتاف 
وطافت به �ش����وارع الكاظمي����ة يف اجتاه ال�شحن 
الكاظمي.. وبعد ان �شلت جموع امل�شيعني �شالة 
امليت عل����ى روح الفقيد تقرر دفن����ه داخل ال�شحن 
الكاظمي حيث مثواه االخر . وبفقده فقد العراق 
واحدًا من رم����وزه الثقافية واالجتماعية الأنه يعد 
مدر�ش����ة كب����رة وركيزة مهم����ة من ركائ����ز الثقافة 
والرتاث العراقي, اذ كان مو�شوعة علمية ودينية 

وثقافية.

العالمة حسين علي محفوظ .. موسوعّية 
شاملة و تخّصص ثّر

إعداد : د. ثائر حسن جاسم

العالمة واالأ�شتاذ الفا�شل املرحوم م�شطفى جواد كتب 
بح����ق تلميذه ح�شني علي حمفوظ يف مطلع عام 1949 
قائاًل )اإن ال�شيد ح�شني علي حمفوظ خريج دار املعلمني 
العالية كان من اأنبه الطالب يف الكلية واأنبلهم واأذكاهم 
واأعلمهم واأ�شده����م اأخذًا مبكارم االأخالق واآداب التعلم 

والتعليم( .
بدي����ع املن����ذر الكاتب اللبن����اين �شهد بح����ق حمفوظ يف 
ع����ام 1948 بقوله )احلق يقال اأنه من ال�شبان النادرين 
املث����ال يف العراق بر�شانته ودماث����ة خلقه و�شدة ذكائه 

وتوقد ذهنه(
اأما عي�ش����ى ا�شكندر املعل����وف في�شفه وه����و يّطلع على 
موؤلفات����ه وذل����ك ع����ام 1950 بقول����ه )ال�شدي����ق ال����ويف 
ال�شي����خ ح�شني علي حمفوظ , �شي����خ العبقرية املخل�س 
, اأدع����و لك اأن تتوف����ق لطبع موؤلفات����ك النفي�شة يا �شيخ 

العرب وفخر االأدب( .
وليو�ش����ف اأ�شع����د داغ����ر راأي ه����و االآخ����ر مبن�ش����ورات 
العالم����ة حمف����وظ حت����دث ب����ه ع����ام 1958 ح����ني ق����ال 
)من�شوراتك����م احلديث����ة وه����ي م����ن هذا املع����دن الكرمي 
وه����ذا الينب����وع ال�ش����ايف م����ن العل����م املوؤ�ش����ل امل�شفى 
املخدوم على اأكرم وج����ه والناه�س على اأ�شول ركيزة 

من التحقيق والتتبع الق�شي .(
اأم����ا اأمني جلنة فح�س االإنت����اج العلمي جلامعات عموم 
م�ش����ر فقد راأى يف نتاج العالمة حمفوظ الفكري نتاجًا 
ر�شينًا ي�شتحق الثناء فاأبدى براأيه عام 1965 قائاًل )اإن 
اإنتاج الدكتور ح�ش����ني علي حمفوظ يك�شف عن �شالمة 
تكوين �شاحبه العلمي ومتانة اأ�ش�شه , ويدل على داأبه 
الذي ال يكاد يعرف الكالل , كما ينطوي يف اإجماله على 
اأ�شال����ة وي�شيف للمعرفة فائ����دة حمققة, ومن �شاأن هذا 
االإنت����اج اأن ي�شبع رغبة ع�شاق املعرفة ويخدم الباحثني 

يف اللغة واالأدب والتاريخ احل�شاري(
يق����ول االأ�شت����اذ املطبع����ي , ال �ش����ك اأن العالمة حمفوظ 
مو�شوعي����ًا وهو اأكر املو�شوعي����ني العراقيني �شمولية 
عرفه����ا  واملو�شوع����ة   , وال�شم����اء  االأر�����س  عل����وم  يف 
حمفوظ يف كتبه بالقول : هي مقدرة وموهبة ومراث 
وانت�ش����اب وثقافة وجتربة وال بد من عقل راجح وراأي 
ح����ازم واأفق وا�ش����ع ونظر �شديد وجه����د وجد واجتهاد 
و�شرب ثم يعلق حمفوظ على و�شعه كمو�شوعي قيا�شًا 
بغ����ره دون تبجح وال غرور ب����ل بتوا�شع العامل الذي 
يع����رف قيم����ة العلم كف�شل م����ن الله من جه����ة وكو�شيلة 
�شريف����ة لتحقيق غاي����ات نبيلة على امل�شت����وى العام من 
جه����ة اأخرى , فيقول : املو�شوعيون كثرون من العرب 
والعراقي����ني وه����م عدة فا�شلة يف ه����ذا الزمان ولكن مل 
يح����ط احد منهم مبا اأحطت ب����ه , مل يعاجلوا كثرًا مما 
عاجل����ت , ومل يتناول����وا م����ن اأبح����اث ومو�شوعات ما 
تناول����ت ومل ي�ش����ل مقدار م����ا األفوا وكتب����وا اإىل القدر 

الذي هياأ الله يل بلوغه .
وراأي االآخري����ن م����ن علم����اء االأم����ة مبحف����وظ ونتاج����ه 
الفك����ري مل ياأت من ف����راغ فالرجل املو�شوعة , ما و�شل 
اإىل هذا امل�شت����وى اإال بعد جهد جهيد و�شرب ومثابرة . 
وق����د �شهد له االأ�شتاذ املطبعي بعد اإطالعه على موؤلفاته 
التي تع����دت املئات بني كتاب وبحث ودرا�شة , فيقول , 
ال اأبال����غ اإذا قل����ت اأن حمفوظًا يوؤل����ف وكاأنه يجل�س يف 
جام����ع , فاجلام����ع يحافظ عل����ى اأ�شالة الدي����ن والتدين 
وكذل����ك حمف����وظ يحافظ عل����ى اأ�شالة اأع����راف التاأليف 
الت����ي تركها لن����ا اأجدادنا املوؤلف����ون واملوؤرخون وقالوا 
اأنه����ا اأمان����ة يف النق����ل , و�شدق يف الرواي����ة . فاإذا عر 
عل����ى خمطوط قدمي و�شاه����د يف �شفحة م����ن �شفحاته 
�شقط����ة هن����ا اأو هناك هاله االأمر , و�ش����د الرحال و�شافر 
اإىل االأقا�ش����ي ابتغ����اء حت�شي����ل ن�شخ اأخ����رى للمقابلة 
والت�شحي����ح والتكمي����ل , فيتنف�����س حينه����ا ال�شعداء . 
مل يك����ن حمف����وظ موؤلف����ًا فقط, ب����ل كان مرتجم����ًا اأي�شًا 
, دقيق����ًا وحري�ش����ًا كل احلر�����س عل����ى االآث����ار العلمي����ة 

الت����ي يرتجمها , وقد ن�ش����ر املجمعان العلم����ي العراقي 
وال�ش����وري , ترجم����ة م����ن بع�����س اللغ����ات ال�شرقية من 
ر�شائل وكتب ودرا�شات اأو�شعها حتقيقًا وتعليقًا حيث 
اأعطى �ش����ورة وا�شحة ورائع����ة املنهجية يف التحقيق 
وطريقت����ه يف الن�ش����ر , واأ�شلوب����ه يف اإحي����اء ال����رتاث . 
وم����ن ر�شائل����ه التي نال����ت ا�شتح�شان اأه����ل اخلربة يف 
التحقي����ق , ر�شال����ة يف )لفظ الزنديق( الب����ن كمال با�شا 
ن�ش����رت 1956 وكت����اب )فتيا فقيه الع����رب( �شنة 1958 
و�شرح )عينية ابن �شين����ا( 1954 و)ر�شالة يف الهداية 
وال�شالل����ة( �شن����ة 1955 وهك����ذا كتبه املوؤلف����ة االأخرى 
كت����اب )معجم املو�شيق����ى العربي����ة( 1964 و )قامو�س 
املو�شيقا العربية( 1977 وكت����اب )ف�شويل البغدادي( 
1959 و )خمت�شر معجم االأ�شداد( �شنة 1973 وكذلك 
درا�شات����ه يف اأث����ر اللغ����ة العربي����ة يف اللغ����ات ال�شرقية 
64 , 65 , 75 , 78 )ونظ����رة يف ت����راث اقب����ال( �شن����ة 
1977 وكت����ب اأخ����رى ال ي�شع املجال لذكره����ا لكرتها . 
ونتيجة لذلك ولغره فقد لقب حمفوظ باألقاب نادرًا ما 
يلق����ب بها وبكرتها ع����امل اأو مفكر, واالألق����اب ال�شامية 
الت����ي لقب به����ا مل تاأت من طلبته فق����ط واإمنا جاءته من 
دول وهيئ����ات وجمام����ع علمي����ة وم�شت�شرق����ني تاأث����روا 
ب����ه واأعجب����وا برتاث����ه وفك����ره وعبقريته , فق����د منحته 
الكلي����ة ال�شرقي����ة يف جامعة بطر�شب����ورغ يف ليننغراد 
لق����ب )اأ�شت����اذ امل�شت�شرق����ني( �شن����ة 1961 ولقب����ه معهد 
الوثائقي����ني العرب ب����� )االأ�شتاذ االأق����دم( ولقبه العالمة 
الرتك����ي الربوف�ش����ور نه����اد جت����ني رئي�����س ق�ش����م اللغة 
العربي����ة والدرا�شات ال�شرقي����ة يف جامعة ا�شتانبول ب� 
)املرج����ع الكب����ر يف العراق( �شن����ة 1981 وقبل يده ملا 
زار كلي����ة االآداب يف جامع����ة بغ����داد احرتام����ًا وتقديرًا 
ل����ه ولقب����ه امل�شت�شرق الكب����ر الربوف�ش����ور ت�شر تيلي 
ع�شو املجمع العلمي يف االحتاد ال�شوفيتي ب� )امل�شدر 
الكب����ر( ولقبه رجال االآثار وال����رتاث ب� )�شيخ الرتاث( 
اأو �شيخ الرتاثيني ولقبه املهند�شون ب� )اأبي املهند�شني( 
يف  وحما�شرات����ه  واأبحاث����ه  لدرا�شات����ه   1985 �شن����ة 
الرتاث املعم����اري , ولقبته ال�شحافة ب����� )الرائد االأمثل 
للرتاث وعلم املخطوطات( �شنة 1983 , ولقبه املوؤمتر 
العا�ش����ر الحت����اد ال�شيادلة الع����رب ب� )�شي����خ العطارين 
وال�شيادل����ة( وذلك �شن����ة 1986 , واألقابه عديدة اأخرى 

من هيئات علمية و�شخ�شيات كبرة .
قي���م اال�شت���اذ املو�شوع���ي حمي���د املطبع���ي, اال�شت���اذ 
الدكتور ح�شني علي حمفوظ, فقال يف مقال له بعنوان 
: ))الدكت���ور ح�ش���ني علي حمف���وظ : �ش���ادن الرو�شة 
الرتاثية( , ان ح�شني علي حمفوظ موؤرخ , جغرايف , 
لغ���وي , فقيه , اأديب , �شاعر , كتب يف االخت�شا�شات 
كافة … قدم لنا )400( اأثر بني كتاب ودرا�شة ومقالة 
وحتليل وجداول يف اح�شاء العلوم واالداب .. احبه 

اجلميع (( . قال ال�شعر وكتب اول ق�شيدة �شنة 1939 
و�شع���ره تعليمي, وتع���ود بدايات ا�شتغال���ه بالتاأليف 
اىل مطلع �شن���ة 1941 , لقب ب�) ا�شت���اذ امل�شت�شرقني( 
و)عا�ش���ق بغ���داد( , ال���ف وحق���ق يف جم���ال ال���رتاث 
العرب���ي واال�شالمي .. كان اال�شت���اذ االول يف جامعة 
بغداد �شنة 1993, واال�شتاذ العراقي املتمر�س الرائد 
�شن���ة 1995,وعلى يدي���ه تخرجت اأجي���ال واأجيال .. 
وكان ديدن���ه يف كلما كتب خدمة وطنه العراق العظيم 

.. فالوطن عنده فوق اأي اعتبار .
اأم���ا االأ�شت���اذ الدكتور ج���ودت القزوين���ي فكتب بحثا 
�شافي���ا ع���ن جهود الدكت���ور ح�شني عل���ي حمفوظ يف 
جمال التقريب بني املذاهب االإ�شالمية )2004(, وقال 
اأن���ه ق���دم ورق���ة مف�شلة يف ه���ذا املج���ال اىل امللتقى 
ال�شاد����س ع�شر للفك���ر االإ�شالم���ي يف مدينة تلم�شان 
يف اجلزائر �شيف �شنة 1982 اأكد فيها اأن االختالف 
ب���ني املذاه���ب اليزي���د ع���ن 6% يف ح���ني ان التوافق 
ي�ش���ل اإىل 94 % وقال اأن الدكتور حمفوظ من اأ�شهر 
علماء الع���راق املعا�شرين , فه���و موؤلف مو�شوعي , 
كتب يف التاأري���خ واالأدب واللغ���ة واالإن�شان والفلك 
والعرو����س وعل���م احلديث وله نظري���ات يف ق�شايا 
االأ�شول وم�شادر احلديث والتجويد وعلوم القراآن 

والفل�شفة والريا�شيات والطب .
كم���ا انه جم���ع �شواب���ط عل���م املخطوط���ات وو�شع 
نظرية لتاأ�شيل الرتاث العرب���ي واالإ�شالمي وابتكر 
دائ���رة االهل���ة والتقومي وق���ام بدور مه���م يف جمال 
معرفة اثار اللغة العربية يف اللغات ال�شرقية واجنز 
ع���ددا من معاجم اللغة واال�ش���داد وااللوان والنقود 
والرم���وز واالالت ..واهتم بتواري���خ البلدان ولعل 
م���ن اأبرز ما اجنز يف هذا ال�شد املجلدات ال�شبع من 
مو�شوع���ة العتبات املقد�ش���ة )1965 � 1967( .. وله 
اث���ار يف مي���دان الرتاجم و�شر الرج���ال وامل�شاهر 
.وق���د حظى بالتك���رمي داخل الع���راق وخارجه وهو 
ع�ش���و يف جمام���ع عربية عديدة. كم���ا انه �شارك يف 

ندوات وموؤمترات كثرة عراقية وعربية ودولية .
كان االأ�شت���اذ الدكتور ح�شني عل���ي حمفوظ , عا�شقا 
بوح���دة  اآم���ن  ,كم���ا  واالإ�شالم���ي  العرب���ي  لل���رتاث 
الع���راق ووح���دة االأمة, وكثرا م���ا كان يوؤكد يف كل 
كتاباته على ان منهاج االمة واحد, وطريقها واحدة 
,و�شنته���ا واحدة, ومذهبها واح���د .. وقد ابتنى كل 
درا�شات���ه وبحوث���ه عل���ى قواع���د عقلي���ة, ومنطقية 
مو�شوعي���ة تقدمي���ة .. ومم���ا الحظ���ت علي���ه عندما 
يتحدث يف جمتمع اأو ندوة انه كان ي�شحر �شامعيه, 
وياأخذه���م بدقت���ه, وعلميت���ه, وتوا�شع���ه , ودماث���ة 
خلق���ه , فج���زاه لله خ���را على ما قدم لبل���ده ووطنه 

واأمته ولالإن�شانية جمعاء .

ق�����ال�����وا ف�����ي م��ح��ف��وظ

حمفوظ يف �سنواته االأخرية



حس��ين علي محفوظ شاعرًا

ثمان���ون عام���ًا ودع العالم���ة الدكت���ور ح�شني علي 
حمف���وظ م���ن عم���ٍرمِ كان والقلم �شن���وان, فالقلم مل 
يف���ارق حمف���وظ كم���ا مل تفارق���ه نظرت���ه العميق���ة 
والدقيقة للحياة وحب���ه اجلنوين للعراق ولبغداد 

خا�شة.
حت���ى اأن الإهتمامه به���ا وتاأثره برتاثه���ا وكتاباته 
العديدة عنها وتغنيه باأجمادها وخ�شو�شيتها يف 
نف�ش���ه �شعرًا ونرًا واأدبًا ب�ش���كل عام , لقب ب�شيخ 
بغداد , ومن �شعره يف حق بغداد ما قاله هدية لها 

يف يوم تاأ�شي�شها:
بغداد برج االأوليا

ء تعانقت فيه الكواكب
غنى الزمان مبجدها

وحدت مبدحتها الركائب
دامت جبينًا للفخار

ومفرقًا لذرى الذوائب
والعالم���ة حمف���وظ, الكات���ب واالأدي���ب وامل���وؤرخ 
والفلك���ي والن�شابة, املو�شوعي بكل ما تعنيه هذه 
الت�شمي���ة من اأبع���اد نقدية وفكرية, قد ب���داأ حياته 
الفكري���ة �شاع���رًا, لذل���ك اأ�شح���ى حمف���وظ مرهف 
احل����س, نق���ي الوج���دان, �ش���ادق امل�شاع���ر, ب���كاء 
تدم���ع ل���ه عين���ان �شادقتان ملج���رد اأن يذك���ر اأمامه 
ا�شم يع�شق���ه حمفوظ دون حتف���ظ, فا�شم العراق, 
اأو الوط���ن, زوجته اأو اأي ا�ش���م له موقع مميز يف 
وج���دان حمف���وظ يكف���ي ب���اأن تتزامن مع���ه دموع 
�شادق���ة متالأ ماآقي عيون مل تاألف اإال روؤية اجلمال 

ومل تن�شجم اإال معه.
يتوقف حمي���د املطبعي وهو يتح���دث عن العالمة 
مو�شوع���ة  �شل�شلت���ه  يف  حمف���وظ  عل���ي  ح�ش���ني 
املفكري���ن واالأدب���اء العراقيني عن���د �شعر حمفوظ 
, فيق���ول: )وب���داأ يف  اأو عن���د حمف���وظ ال�شاع���ر 
الرابع���ة ع�شرة يغن���ي �شعرًا يف النف����س وق�شيدة 
يف االأرواح ... وق�شي���دة يف االأ�شي���ل وال�شم����س 
وال�شه���ور ... وق�شي���دة الأم���ه, فكان���ت ق�شائ���ده 
يف ب���ذرة الطفول���ة, �شّماه���ا )عب���ث ال�شب���ا( .. ثم 
جاوزه���ا ف�شّمى اأ�شعاره )روائ���ح ال�شباب( .. وملا 
اأو�ش���ك اأن يعان���ق ال�شاد�شة ع�شرة جم���ع ق�شائده 
يف دي���وان �شماه )يواقيت الو�شاح(.. ثم دخل دار 
املعلمني العالية فرّتب اأ�شع���اره وق�شائده و�شماه 
)�شقا�ش���ق( واأح�ش���ى ذكري���ات اأعوامه���ا االأربع���ة 
يف دي���وان )الدرعمي���ات( ن�شب���ة اإىل دار املعلم���ني 
العالي���ة.. واأدرك���ه م���ن احلي���ف م���ن بع���د ف�شم���ى 
�شع���ره بعد التخ���رج ))ديوان املحن���ة((.. وخا�س 

ديوان���ًا  فكان���ت  الوظيف���ة  )غم���رات احلي���اة( يف 
رابع���ًا .. وف���ارق العراق وا�شت���اق لالأهل والوطن 
وال���دار .. فنظم )كربة الغربة(, و�شمى �شعره بعد 
االأربع���ني )ثمالة كاأ�س( .. وجمع نخبًا من اأ�شعاره 
يف الديوان االأخر , وقد �شماه )ر�شفات( ... وهو 
يف كل �شع���ره , يع���د نف�شه ظل ال�شري���ف الر�شي, 
ال �شيم���ا واأن االأخ���ر من قدام���ى اأخواله, يوا�شل 
املطبع���ي حديث���ه ع���ن بداي���ات حمف���وظ ال�شعرية 
فيقول: يبت���دئ ديوان )الدرعميات( الذي يحتوي 
عل���ى جمموع �شع���ره وهو طال���ب يف دار املعلمني 
العالي���ة بق�شي���دة يحيي املعه���د واأ�شاتذت���ه األقاها 
يف حفلة التع���ارف االأوىل التي ح�شرها االأ�شاتذة 
والطالب يف 15 ت�شرين الثاين 1944 وقد عرفته 
تلك الق�شيدة للو�شط التعليمي ك�شاعر واأديب وقد 

تاألفت من اثني ع�شر بيتًا جاء يف مطلعها:
اأورق العود وازدهى النوار

وطوى مع�شم الريا�س �شوار
لقد مثل���ت ال�شنوات االأربع الت���ي ق�شاها حمفوظ 
يف دار املعلم���ني طالب���ًا للعل���م, ف���رتة زمنية حافلة 
بال�شع���ر كن�ش���اط ثقايف وفك���ري بداأ ب���ه حمفوظ 
حيات���ه العلمية حيث كان���ت منا�شبة مولد الر�شول 
الك���رمي حممد ب���ن عب���د الله )����س( ه���ي املنا�شبة 
املركزي���ة الت���ي يحتف���ل بها ال���دار يح�شره���ا امللك 
والو�ش���ي ووزي���ر املع���ارف وكب���ار رج���ال العل���م 

واملعرف���ة, اأم���ا حمف���وظ فه���و حا�شر م���ع زمالئه 
ال�شع���راء حيث كان يعد واحدًا م���ن اأهم �شعرائها, 
ول���ه يف كل ع���ام ق�شي���دة, فف���ي ع���ام 1945 كانت 
ق�شيدت���ه بعن���وان )مول���د النور( وه���ي يف اربعة 

وع�شرين بيتًا , جاء يف مطلعها:
يا غمام الندى اإذا الغيث اأكدى

و�شراجًا اإذا عباأ الليل جندا
ويف ع���ام 1946 كان���ت ق�شيدت���ه بعن���وان )ن���ور 

حممد( وهي يف )23( بيتًا وقد جاء يف مطلعها:
ربة ال�شعر الهميني البيانا

فلعمر والهدى خر�شت ل�شانا
مل يقت�ش���ر �شع���ر حمف���وظ عل���ى املنا�شب���ات فقط 
ف�شع���ر الته���اين واملدح ه���و جزء من �شع���ره الذي 
امت���د لي�شمل الرثاء والفخ���ر واحلما�شة با�شتثناء 

الهجاء.
فم���ن �شع���ره يف الرثاء م���ا قاله بح���ق املرحوم طه 

الراوي, ومطلعه:
جتّهم اأفق الف�شل بعد واأغرّبا

الأنك كنت ال�شم�س للف�شل والبدرا
ومن �شعره يف الفخر واحلما�شة وقد نازعه بع�س 

االأعاجم, حيث يقول:
يا منكرًا ف�شلي وقد

�شابقت فر�شان املعاين
من ذا يطاول مقويل

وهو احل�شام الهندواين
كابرت اأرباب الف�شا

حة والبالغة والبيان
كان���ت اأطروح���ة الدكت���وراه الت���ي قدمه���ا العالمة 
حمف���وظ يف نهاية ع���ام 1955م يف االأدب املقارن 
انتقال���ة نوعية يف حي���اة حمف���وظ الفكرية وعلى 
الرغم م���ن اأن املو�ش���وع كان يف االأدب ب�شكل عام 
اإال اأن املقارن���ة التي اأجراه���ا حمفوظ بني عمالقي 
ال�شعر يف كل من العراق واإيران وهما اأبو الطيب 
املتنب���ي و�شع���دي ال�ش���رازي بو�شفهم���ا علم���ني 
م���ن اأعالم ال�شع���ر واالأدب كان له تاأث���ر كبر جدًا 
عل���ى جمرى حي���اة حمف���وظ الفكرية ب�ش���كل عام, 
وم���ا يتعل���ق منها بال�شع���ر ب�شكل خا����س حيث مر 
الرج���ل وه���و ي�شول ويج���ول بني اأك���ر من �شت 
مئ���ة م�شدر اأغلبها كان على �شكل دوواين �شعرية, 
كم���ا ج���اء يف مقدم���ة اأطروحت���ه الت���ي طبعها عام 
1957, )املتنبي و�شعدي , اأثر الثقافة العربية يف 
�شعدي ال�شرازي( والتي �شاعدت وزارة املعارف 

العراقية على طبعها.
كان حمف���وظ يق���ارن ب���ني الرجل���ني واملقارنة هنا 
لي�ش���ت املفا�شل���ة اإذ )رمب���ا يفهمها البع����س كذلك( 
واإمنا هي حالة من التوغل يف الفكر على م�شتوى 
املناب���ع والو�شائ���ل والنتائ���ج على ح���د �شواء مما 
اأعط���ى لعالمتن���ا الفا�شل فر�شة الأن يع���وم بالفكر 
الفار�ش���ي عل���ى م�شت���وى االأدب والن���ر وال�شع���ر 
متمثاًل بنتاج �شعدي ال�شرازي االأدبي وممن اأخذ 
م���ن ال�شعراء الع���رب حيث يح�ش���ي حمفوظ عدد 
ال�شع���راء الع���رب الذي���ن راجع دوواينه���م لغر�س 
اإمت���ام اأطروحت���ه وه���م اأكر م���ن �شبع���ني �شاعرًا 
ع���دا ال�شع���راء الفر����س وعدده���م اأكر م���ن خم�شة 

وع�شرين �شاعرًا.
يقول العالمة حمفوظ يف مقدمة كتابه اأعاله: وقد 
اأمعنت النظ���ر يف ديوان �شعدي وهو جملد �شخم 
احلجم قوامه اأربع���ة كتب يف زهاء 1300 �شفحة 
ع���دة اأ�شعاره���ا نحو م���ن 17000 بي���ت, بله النر 
وتتبع���ت ماآخذه م���ن الثقاف���ة العربي���ة وتو�شعت 
يف الك�شف من اأ�ش���ول اأفكاره ومعانيه يف القراآن 
, واأحادي���ث النبي - �شلى الل���ه عليه واآله و�شلم - 
وكالم ال�شحابة واآثار ال�شلف, واالأمثال القدمية, 
ودواوي���ن  االأدب  وكت���ب  والق�ش����س,  واالأخب���ار 
ال�شع���ر م�شتمدًا ذلك من مراج���ع كثرة اأنافت على 
)500( كتاب, عدا عما مل اأ�شر اإليه من كتب ي�شعب 
ا�شتق�شاوؤه���ا, واأ�شف���ار تع���ذرت عل���ى االإح�ش���اء, 
وانتهي���ت يف البي���ان اإىل دي���وان املتنبي الذي هو 
عم���دة الكت���اب, واأ�ش���ل الغر����س ومغ���زى الكالم 
وذات املو�ش���وع واملع���اين املتنبية الت���ي اقتب�شها 
�شع���دي من دي���وان املتنب���ي وترجمه���ا بالفار�شية 
ني���ف ومئة يف ثالث مئة موط���ن تقريبًا من �شعره 

ونره.

علي العكيدي

حمفوظ يف ايام الدرا�سة يف م�سر


