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ب���و����ص���ف���ه 
م���و����ص���وع���ا 

ت��ن��اول��ه  ي��ت��م  مل 
اكادميية  درا�صة  يف 

ف�صال  م�����ص��ت��ق��ل��ة،  ع��ل��م��ي��ة 
ال�صخ�صية  ه���ذه  ت��ن��اول  اإن  ع��ن 

تاريخ  على  ال�صوء  ت�صلط  والتحليل  بالدرا�صة 
التاريخية  مراحله  م��ن  مرحلة  اأدق  يف  ال��ع��راق 
الع�صرين،  القرن  من  الثاين  الن�صف  ت�صمل  التي 
وال�صنوات الأوىل من القرن احلادي والع�صرين. 
التي  عبا�س  جنيب  غامن  الدكتور  اطروحة  تاأتي 
الدكتور  ب�)ال�صيخ  واملو�صومة  م��وؤخ��رًا  �صدرت 
خطيبًا..  م��رب��ي��ًا..  م��ف��ك��رًا..  ال��وائ��ي��ل��ي..  اح��م��د 
بجوانبها  الوائلي  �صخ�صية  لتتناول  و�صاعرًا( 
الفكرية  احل��ي��اة  يف  ودوره  ���ص��رت��ه  املختلفة، 
 –  1928( م��ن  للفرتة  ال��ع��راق  يف  والجتماعية 

.)2003
واملتغ���رات  بالح���داث  حافل���ة  ف���رتة  وه���ي 
ال�صيا�ص���ية التي األق���ت بظاللها على حياة ال�ص���يخ 
العام���ة، وكانت ج���زءًا ل يتجزًا م���ن همه الوطني 
والن�ص���اين، ويرى املوؤلف يف �صخ�ص���ية الوائلي 
انها �صخ�ص���ية دافئة �ص���فافة اث���رت يف تفكر جيل 
كام���ل من النا����س الذي���ن كانوا يتطلع���ون اىل من 
يح���رك قي���م الف�ص���يلة والمي���ان، وح���ب احلي���اة 
املتطلعة اىل غد اف�ص���ل، والعمل من اأجل الآخرة، 
وزرع املثل والقيم الن�صانية العليا التي تناأى عن 
ال�صتغالل والعن�ص���رية والطائفية املقيتة، وبقية 
المرا�س الجتماعية التي باتت تالحق الن�صان، 
ونحاول ان ن�صبح جزءًا من تكوينه الفكري فكان 
الوائلي بحق ل�ص���ان اأهل البي���ت الناطق، وجاءت 
تكتف���ي  ل  الت���ي  العميق���ة  الفكري���ة  حما�ص���راته 
بر�ص���د الظاه���رة الجتماعي���ة وحتليل امل�ص���امني 
احلقيقية لال�ص���الم من م�ص���انه ال�ص���لية فح�صب، 
وامنا تغو�س يف العمق الن�ص���اين لتثر احلوافز 
املبدع���ة والق���درة على فه���م الطاب���ع البداعي يف 
ال�ص���الم ودور العق���ل يف توجي���ه تفك���ره ملا فيه 
خ���ر املجم���وع والن�ص���انية وتوؤك���د الدرا�ص���ة ان 
ال�ص���يخ الوائلي �ص���ار على نهج �صيد البلغاء واإمام 
املتق���ني �ص���يدنا علي بن اب���ي طال���ب )ع( الذي قال 
)ل�صيء عبد به الله اف�صل من العقل(، لذلك مل يكن 
م���ن قبيل ال�ص���دفة ان يجعل الوائل���ي العقل هاديًا 
لطريق ال�ص���واب، وتخلي�س ال�ص���الم من الدران 
التي حلقت به، وال�ص���وائب التي علق���ت باطرافه، 
وتاأ�صي�ص���ًا على ذلك اختار املوؤلف هذه ال�صخ�صية 
الفكري���ة لتك���ون حم���وًر ا�صا�ص���يا لطروحته التي 
تالف���ت من مقدمة واربعة ف�ص���ول وخامتة.. حيث 
تط���رف الف�ص���ل الول اىل البيئ���ة العام���ة للنجف 
ال�صرف بو�صفها النبع الأول الذي عا�س يف كنفه 
ال�صيخ الوائلي، فمتناول الف�صل يف مبحثه الأول 
ت�صمية النجف وموقعها ون�صاأتها، يف حني عر�س 

املبح���ث الثاين بيئتها الفكري���ة والدينية، يف حني 
اخت�س املبحث الثالث بالبيئة ال�صيا�ص���ية للنجف 

الأ�صرف. 
البيئ���ة  لتن���اول  الراب���ع  املبح���ث  وخ�ص����س 
ه���ذه  العوائ���ل والأ�ص���ر يف  الجتماعي���ة واب���رز 
املدينة العراقية املقد�ص���ة.. وبحث الف�ص���ل الثاين 
ولدة احم���د الوائل���ي ودرا�ص���ته وحيات���ه العلمية 
و�ص���عره عرب اربع���ة مباحث، اخت����س الأول منها 
بولدت���ه وت�ص���ميته وع�ص���رته، يف ح���ني تط���رق 
املبح���ث الثاين لدرا�ص���ته الكادميية واحلوزوية، 
وعر����س املبحث الثال���ث حلياة الوائل���ي العلمية، 

ام���ا املبحث الراب���ع فاخت�س ب�ص���اعرية الوائلي.. 
وما لل�ص���يخ م���ن دور يف جم���ال التف�ص���ر العلمي 
للقراآن الكرمي، فقد ف�ص���ر عددًا غر قليلة من �ص���ور 
واآي���ات القراآن الكرمي تف�ص���رًا علميا ين�ص���جم مع 
روح ال�ص���ريعة ال�ص���المية ومنطق العل���م.. وكان 
للوائل���ي دور ا�صا�ص���ي يف ن�ص���ر الفكر ال�ص���المي 
والدفاع عنه �ص���واء من خالل حما�ص���راته او عرب 
كتب���ه الت���ي الفها له���ذا الغر����س، وط���ور الوائلي 
املنرب احل�ص���يني مبا ين�ص���جم مع مهمات���ه الكفرية 
واهدافه العظيمة، فلم يتوقف عند حدود ما و�صله 
هذا املنرب �ص���ابقًا، واإمنا ا�صاف اليه جوانب كان 
يتفق���د له���ا �ص���ابقًا، وب���ني املوؤل���ف حر�س ال�ص���يخ 
الوائل���ي يف حما�ص���راته وكتابات���ه عل���ى جت���اوز 
املذهبية ال�صيقة والتع�صب والنفعال، فكان بذلك 
م���ن رواد الدع���وة اىل وح���دة املذاهب ال�ص���المية 

والتق���ارب ب���ني الدي���ان، م�ص���كلة ه���ذه اجلوانب 
اجمله���ا الطار الفكري الذي بحثه الف�ص���ل الثالث 
م���ن الطروحة الذي حم���ل عن���وان )دور الوائلي 
الفك���ري والجتماع���ي(، وتن���اول الف�ص���ل الرابع 
من الطروحة )النتاج الفكري للوائلي( مبوبًا يف 
اربع���ة مباحث تطرق يف الول منه���ا اىل منهجية 
ح���ني  يف  وموؤلفات���ه،  حما�ص���راته  يف  الوائل���ي 
اخت����س املبحث الث���اين بكتابه )من فق���ه اجلن�س 
يف قنوات���ه املذهبية( وتطرق املبح���ث الثالث اىل 
)احكام ال�صجون بني ال�صريعة والقانون( بو�صفها 
ر�صالة املاج�ص���تر التي قدمها الوائلي اىل جامعة 
بغداد، ام���ا املبحث الخر فتط���رق اىل اطروحته 
للدكت���وراه املعنون���ة )ا�ص���تغالل الج���ر وموقف 
ال�ص���الم منه( التي ن���ال بها درج���ة الدكتوراه من 
كلي���ة دار العل���وم يف جامع���ة القاهرة، وت�ص���منت 
اخلامت���ة ابرز ال�ص���تنتاجات التي تو�ص���لت اليها 
الطروح���ة وتقييمه���ا له���ذه ال�صخ�ص���ية الفكري���ة 
التي تعد من ابرز ال�صخ�صيات الفكرية ال�صالمية 
الت���ي اجنبه���ا الع���راق خالل الن�ص���ف الث���اين من 
الق���رن الع�ص���رين، وكان له دور ري���ادي يف تاريخ 
العراق والدول ال�ص���المية واأثرت حما�صراته يف 
جي���ل كامل م���ن النا�س، ما جعل نظام���ًا دكتاتوريًا 
يجن���د اقالما عدة من اأج���ل منع تاأثره الفكري يف 

العراقيني جميعًا. 
وامتلك الدكتور الوائلي ف�ص���ال عن نبوغه وذكائه 
املنق���د، قابلي���ة التاأث���ر يف م�ص���تمعيه م���ن خ���الل 
اختي���اره مقدم���ة ملو�ص���وعه واآي���ة تدع���م اآراءه، 
ومعلوم���ات �ص���مولية تت���الءم م���ع وعي امل�ص���تمع 
واإدراكه ال�ص���هل املمتنع قريبة من الذهن، وموؤثرة 
ل تبعث على امللل، واإمنا جتذب ال�ص���امع لال�صغاء 
اإليها وت�ص���ده اىل م�ص���امينها لأهميته���ا وحيوتها 
وتناولها ق�ص���ايا لزالت تثر اجلدل بني املفكرين 

وعامة النا�س.. 
واأ�ص���ار الباحث يف اطروحته اي�صا اىل ان ال�صيخ 
مل يكت���ف بالق���راءة يف املن���رب احل�ص���يني والتقيد 
به���ذه املهمة احليوية، وامنا دخ���ل ميدان التاأليف 
من او�ص���ع ابواب���ه، فاختار مو�ص���وعات يف غاية 
الهمية ومازال اجلدل حولها م�ص���تمرا مثل )نحو 
تف�صر علمي للقراآن( و)هوية الت�صيع( و)جتاربي 
م���ع املنرب( و)من فقه اجلن�س يف قنواته املذهبية( 
وغره���ا م���ن املوؤلف���ات الت���ي متي���زت بعلميته���ا 
وعمقه���ا الفكري و�ص���موليتها.. لقد جاءت درا�ص���ة 
الدكتور غامن جنيب عبا�س معمقة و�صاملة ولعلها 
الدرا�ص���ة الأوىل الت���ي تعن���ي بال�ص���يخ الوائل���ي 
وتتخ���ذ من املنه���ج العلم���ي الكادمي���ي منحى لها 
بو�صفه واحدًا من ابرز املفكرين ال�صالميني ل يف 
العراق فح�ص���ب، واإمنا على ال�ص���عيد ال�ص���المي، 
ولكنه �صجل تق�صرًا على ال�صيخ املرحوم الوائلي 
يف ع���دم اإقامة مركز او مدر�ص���ة لتخريج اخلطباء 
يعو�ص���ون النق����س الذي ق���د يحدث نتيج���ة وفاة 
رواد املن���رب احل�ص���يني، او هجرته���م، م�صت�ص���هدًا 
بالفراغ الذي جنم عن انتقال ال�ص���يخ الوائلي اىل 
ج���وار رب���ه الك���رمي خر دلي���ل على ان���ه مل يخلف 
ح�ص���ب راأي���ه م���ن يعو�س مكان���ه يف البق���اء على 

حيوية هذا املنرب وقد�صيته.. 

عرض/ عراقيون

 عبد الكريم البوغبيش

يتمّي���ز �صعرال�ص���يخ احمد الوائلي 
�ص���اعر  فه���و  الألف���اظ،  بفخام���ة 
ب، وم���ن الرعي���ل  حم���رتف جم���ِرّ
الع���رب  �ص���اعر  اأمث���ال  الأّول 
وال�صرقي  وال�ص���بيبي  اجلواهري 
وجمال الدين والفرطو�ص���ي، فهو ميتاز باحلافظة 
القوّي���ة، و�ص���رد الأدّلة واحلجج مل���ا يطرح وبدون 
تلّكوؤ اأو تباطوؤ، ويغلب على �ص���عره احلما�س وبّث 
ال�ص���كوى واجلراأة وال�صرخة يف مواجهة الباطل 
والدع���وة اإىل يقظة امل�ص���لمني.لذلك جند �ص���اعرنا 
واحدًا من ال�صعراء الذين و�صعوا �صعرهم خلدمة 

وطنهم وُاّمتهم.
الت���ي  الق�ص���ائد  م���ن  العدي���د  الوائل���ى  للدكت���ور 
الفكاه���ة وال�صحك،�ص���حك يحاك���ي  تتميزب���روح 
الب���كاء، ون�ص���تطيع القول اأّن العديد من ق�ص���ائده 
لتخل���و من تهّك���م و�ص���خرّية وهزء من �صيا�ص���ات 
احل���كام املتجربين الظاملني ل�ص���عوبهم، ف�ص���اعرنا 
يتخ���ذ الكث���ر من الّرم���وز الهادفة لإي�ص���ال فكرته 
اإىل خماطبه الواعي ليت�ص���ّدى للظلم والإ�صطهاد 

فبدايتنا بق�صيدته املعنونة»رثاء �صر�س«.
هذه اإح���دى الق�ص���ائد الفكاهّية للدكت���ور الوائلي 
حي���ث يرث���ي به���ا �صر�ص���ًا ل���ه اإقتلعه،وي�ص���ر يف 
���ر�س الذي  الأبي���ات املذكورة اأدناه اأهمية هذا ال�صّ
كان ل���ه ج���ولت و�ص���ولت يف القط���ع والتمزيق 
البة وال�صدة، ولكن لقد اأزرى به الّدهرومّهد  وال�صّ
له اأ�ص���باب اقتالعه،ومب���ا اأّنه واح���د من جمموعة 
يعي�ص���ون يف بيت واحد،فبفقده يحزن له اجلميع 
وت�ص���بح الّلثة ثكلى مبا حّل بها من م�صيبة. وعند 
مالحظ���ة الأبيات والتمّعن فيها نرى باأّنها حتتوي 
على �ص���ئ م���ن الفكاهة و�ص���ئ من ال�ص���خرية، وما 
اأتى به ال�ّصاعر فيه اإ�ص���ارات اإىل املجتمع الب�صرى 
املتمّزق املت�صت �صكانه ب�صبب ال�ّصيا�صات احلاكمة 

عليه. يقول ال�صاعر:  
ي َدمَعٌة يِف ُموق�ِ����ي       ِلَرِحيلِ َبع�صِ

 َولُهاُث َنب�سٍ  ِبالُفوؤاِد َخُف��وقِ 
ُه                  َوَرِحيُل َبع�سِ  املَرِء ُيحِزُن َبع�صَ

          الَباِقي َوُيوؤِذُنُه ِبُقرِب ل��ُ���ُحوقِ 
َيا َلث�َِّت����ي الث�َّكَلى َخال ِبِك َمقَعٌد                      

�َماِت َر�صيقِ  ّ        ِمن اأبي�ٍس ُحلوِ  ال�صِ
ِكيَمِة ِمن ِرَماِحَك َطاِعن                          لِب ال�َصّ �صُ

�ٌس ِبالَقطعِ  َوالَتّمِزيقِ    ُمت�َ������َمِرّ
ر�س  اإّن هذه الأبيات تدّل على مدى اأهمية هذا ال�صّ
املخل���وع ولهذا ياأتي ال�ص���اعر ويرثي���ه، ويذكر لنا 
بطولت���ه يف التمزيق والقطع ث���ّم نراه يخفف من 

حزن املفجوع به قائاًل:
ى اإذا َخال                        َقد قلُت ِللّثغِر املَُدَمّ

      ِمن َفاِرعٍ  ِب�ِقواِمِه املَم�ُصوق 
َمهاًل َفاأُيّ َمناِزلٍ  َبقَيت ب�ِ�َها                            

�ف�ريق ت ِمن الَتّ اُنها َوجَنَ      �ُصَكّ
ويق�ص���د باملنازل، املنازل الب�ص���رّية اّلتي خلت من 
�ص���ّكانها عل���ى اإثر ال�صيا�ص���ات احلاكم���ة وما تقوم 
ب���ه م���ن تفري���ق وتهج���ر، فكثر م���ن اأبن���اء بلده 
تعّر�س مل�صايقات ال�صيا�ص���ة احلاكمة، ما اأّّدى بهم 
اإىل ت���رك منازلهم وذويهم وبالدهم وكان �ص���اعرنا 
الوائلي اأي�صًا من اأولئك الذين ت�صّردوا يف البلدان 
املختلف���ة ومل يرج���ع اىل بل���ده اإّل بع���د الإحت���الل 
الأمريك���ي للعراق،وق���د ُت���ويف يف م�ص���قط راأ�ص���ه 

النجف الأ�صرف.

وبعد ذلك ياأتي ال�ص���اعر و يربز حزنه على اقتالعه 
وي�ص���تذكرتلك الأي���ام التي كانا مع بع�سٍ  وعا�ص���ا 
خم�ص���ني عام���ًا يف ه���ذه الدني���ا رفيق���نِي حميَم���ني 
تقا�صما بينهما م�صاعب احلياة وحالوتها فيقول:

ِنّي َلُيحِزُنِني َواإن َيُك ُموؤمِلِي                    �صِ
     اأن َتغَتِدي َعِنّي َواأنَت َرفيِقي

َخم�ُص����ون ََعاَم���ًا َوَن����حن ُ يِف                
        َدرِب احَلياِة ِرف�َ�����اُق َطريِقِ 

ُذقَت احَلياة َ َمعي َتعّب ُ ِبُحلَوَها                     
ٍب َوَغُدوقِ  َها ِمن َنا�صِ ِرّ      َومِبُ

َو�َصرَبَت اأ�صَناَف الّطعامِ  َبَغ�ث�َّها                          
     َو�َصِميَنَها َوَعَرفَت ُكّل َ َفريقِ 

َف��َلَك الِفداُء َفٌم َيلُوُك عَلى الَعَمى                     
ل�ٍِّب َوَرقي��قِ        لَفرَق يف ُمت�صَ

األ��ت�ي�ُن َواخَلرُنوُب ِعنَد َلَهاِتِه                          
        �َصَرٌع �َصواٌء ُدوَن اأِيّ ُفُروقِ 

وفى الق�صيدة ي�صخرال�ص���اعر من الدنيا و �صكانها 
وي�صتهزئ بهما قائاًل:

ِه                      ّني َوُيوؤِذي الذ ّوَق يف ِمقيا�صِ �صِ
يقِ       َن�َصٌق ُيعاِدي �ُصّنَة الَتن�صِ

َوَم�صام�ِ����ٌع ف�����يها �َصواٌء ُكل�ّ�ُ�ُه                 
      اإيَقاُع ُعوٍد اأوَجع�ِ��ُر َنِهيقِ 

َومدارٌك َوالُبلُه �َصّر ُ َبل�ِ������ي�ّ�ٍَة                     
   َما امَتاَز فيها َزاِئٌف َوَحِقيِقي

َدنيا الَعَمى َفَنهاُرها يف َليِلَها                   
            ُمتَداخٌل َوُغرُوُبها ِب�ُصُروق

اأَفَهِذِه ُدنيًا َيع���ِي�ِ�س الّنا�ُس يف                        
      اأبَع��اِدها اأم َم�����رَبٌك للنوقِ 

َواأولِء َنا�س ٌ اأم ُهم الأنعاُم يف                        

      ث�َوٍب ِمن الَتجِميلِ  َوالَتزِويقِ 
والإ�ص���تفهام الإنكاري يف البيتني الأخريِن يدّلن 
على �صخرية ال�صاعرمن الدنيا ومن النا�س، بحيث 
اإّن���ه ليعرف اأهذه الدنيا م���كاٌن ليعي�س فيه الّنا�س 
اأم �ص���احة تربك فيه اإناث اجلمال، ثّم نراه ي�صتنكر 
م���ا ي�ص���اهد م���ن جتمهرللب�ص���ر وي�ص���تفِهم اأهولء 
الأ�صخا�س ب�صٌر اأم هم من الأنعام يرتدون مالب�س 

تظهرهم بهذا ال�صكل اجلميل.
كي���ف  ال�ص���اعر  ن���رى  التالي���ة  املقطوع���ات  يف  و 
���ر�س املخلوع وي�ص���تذكر معه اأيام  يحاورذلك ال�صّ

ال�صباب: 

ّني َرحلت َِبذكرياٍت ح�ُ�����������لوٍة �صِ
ِمن َعهِد َذوقٍ  ُم�������رتٍف َوَمذوقِ 

ي َباُب َفاأحت�َ������صِ اٍم ُي�صِكُريِن ال�َصّ اأَيّ
يف ُكِلّ َماءٍ  َخمرة ً ب�ِ��������ُع���روقي

َن�صواٌن اأ ُعِطي الّنجَم َبع�َس َتخاُيِلي
بح َبع�َس �ُصُروِقي َواأُِعُر �َصم�َس ال�صُّ

��يِن��ي َبعَد َذا ار �صِ َولَقد َرَحلَت َف�صَ
���ي��َن�ًا َوزيِقي َبعَد َفقِدِك ذيِقي �صِ

ِني َوَكَبت ِبي الَكِلَمات ُ َحّت������ى اأَنّ
َما ُعدُت ِبال����������ُمت�َف�ّوِه ال���ِمنِطيقِ 
َوَلَقد اأَتويِن ِبال�������َبديِل ف�َ��َما َفِمي
ِمن َحجِم���ِه اأو ث��ُ��ق�ِلِه ب�ِ�ُم������ِطيقِ 
َقِلٌق ُيَطقِطُق ِبالّل����َهاِة َف�َم�نِطِق��ي
رٌب ِمن الَتطِق��ي�������قِ  ِمن ِفعِلِه �صَ

يب���نّي لن���ا ال�ص���اعر فيم���ا تق���ّدم م���ن اأبي���ات احلالة 
���ر�س، حيث ل  اّلتي تو�ص���ل اإليها بعد َفْقِد ذلك ال�صّ
ي�ص���تطيع تلّفظ بع����س الأحرف ويقول اأ�ص���بحت 
عنده ال�ص���ني �صينًا، و�صعب عليه الكالم بعدما كان 

متفّوهًا منطيقا. والبديل الذي و�ص���عه يف فمه من 
�ص���ر�س اإ�ص���طناعي مل ُيْجِد نفعًا ب���ل عرقل الأمور 

كثرًا وجعل كالمه �صربًا من التطقيق.
���ر�س م���ن فّكه  و�ص���ورلنا حال���ة انت���زاع ذل���ك ال�صّ

باإنتزاع اجلنني من اأ ُّمه فيقول: 
َنزَع اجَلننِي ِمن اأّمِه َنَزُعوَك ِمن

ي َوِمن َجَزعِي َجَر�صُت ِبِريِقي َفِكّ
َطَرَدتَك ِمنُه الَكلَبَتان َواأجَل����َصت

رِعِيّ َغَر َخل�ِ���يقِ  كاِنَك ال�َصّ مِبَ
كَت َعر�َصَك للُمزّيِف فاع��ت�َ�َلى َفرَتَ
يقِ  ِمن ُدوِن َجذرٍ  �َصاأَن ُك��ّلِ  َل�صِ

اُب ب�ُِع�م���ِق��ِه ّني �َصَيدُفُنَك ال����رُتّ �صِ
يف اأعَظمِ  م�َ�����������دُفوَنٍة ِبَعِميقِ 

َول�َ�َصوَف ُت�صَحُق َبعَد َكون�ِ���َك �َصاِحقًا
ُر �َصاِحَقٍة اإىل َم�ص�����ُح�وقِ  فم�صِ

نع���م ؛اإّن ه���ذه الدني���ا ل دواَم لها، اليوم ل���َك وغدًا 
علي���ك، الي���وم حتكم وغ���دًا حمكوم علي���ه، ولرمّبا 
اإتخ���ذ ال�ص���اعر هذا الرم���ز لينذرب���ه اأوؤلئ���ك اّلذين 
ت�صّبثوا بالكرا�ص���ي، ويفعلون ما يفعلون للحفاظ 
عليها، ولكن ملن دامت حّتى تدوم لهم، واملثل يقول 
»لودامت لغرك ملا و�ص���لت اإليك”فدوام احلال من 
املحال، و�صياأتي يوم تنقلب فيه املوازين وي�صبح 
ذلك احلاكم امل�ص���طهد ل�صعبه يف قب�صة العدالة اإن 

�صح القول و�صُيجازى على ِفعلته ال�صنعاء تلك.
وال�صاعر ي�صور لنا احلالة اّلتي نراها يف كثٍرمن 
الطبق���ات  حي���ث  وغرالعربي���ة  العربي���ة  الب���الد 
الإجتماعية طبقة ت�ص���قى وتكدح واأُخرى ت�ص���تفيد 

وتربح، حيث يقول: 

��ٌر ّني اأتعلُم اأَنّ �َصعَيك َخ�َ����ا�صِ �صِ
وق َت�صق�َ��ى َوغُرَك َرابٌح ِبال�ُصّ

َما اأنَت غ�َ��ر َرَحى َتدوُر ِلغِرَهاِ 
فَو ُكِلّ َدقيق ���واَك َياأُك�ُل �صَ َو�صِ

َوَجميُع ِرزِقَك ِبالطعامِ  َبق�ِ�����ّية ٌ
حَم�ُصورة ٌ يف ُحفَرٍة َو�ص�ُ������ُقوقِ 

ريُح مِلَ�����ع�َصرٍ  َك املَثُل ال�صَّ َفَكاأَنّ
ُفوقِ  َي�صعوَن َلِكن �َصع�������ُيُهم خِلُ
اِك��بنَي َو َك�دُح�ُهم اأكَتاف�ُ������ُهم ِللَرّ
هَباٌء ف��ي ف�َ��مِ  ُمرِتٍف َواأنيقِ  �صَ

َحيث ُالُكُرو�ُس املُتِخَماُت ُتِعُبّ ِمن
ع�َ���رقٍ  ل�ُ�����ُكِلّ ُمَعّذٍب حَمُروقِ 

األَع��اي�س ُالأي���اَم �ص�َ��حَراًء َوِم����ن
ِم�صَحاِتِه َيه����تّز ُ ُك����ّل ُ ُوري����ق

ٌر �ص�َ���اُعوا ِبَها �نَع احَلياة َ َمَعا�صِ �صَ
َها ن�َ���َف���ٌر ب�ِ�غِر ُحقوقِ  َواب�����ت�ََزّ

ال�ص���اخرة  اأ�صعارال�ص���اعر  م���ن  جوان���ب  ه���ذه 
والفكاهّي���ة، وه���ي تك�ص���ف ع���ن املل���كات الكب���رة 
التي يتمتع بها هذا اخلطيب و ال�ص���اعريف املجال 
الأدب���ي. اإّن ه���ذا ال�ص���اعر الف���ّذ يح���اول من خالل 
اإدخال الب�ص���مة يف قلوب الآخرين توعية اأفكارهم 
بالن�ص���بةاإىل م���ا ي���دور م���ن حولهم،ويحّثه���م على 
مقابل���ة الظواهر اخلادع���ة والكاذبةاّلتي ياأتي بها 
بع�س ال�صيا�ص���يني واأرباب ال�ص���لطة احلاكمة.هذا 
م���ا ا�ص���تطعت الإتي���ان ب���ه يف ه���ذه املقالةويوجد 
الكثر من الق�ص���ائد ال�ص���اخرة لل�ص���اعر وَمن اأراد 
الإطالع عليه���ا فلراجع ديوان ال�ص���اعركما ذكرت 

�صابقًا.

شــعر الشيخ الوائلي في رسالة جامعية فــي  والســخرّية  الفكاهــة 
الدكتور احمد الوائلي
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د. محمد سعيد الطريحي
حاوره : علي حسين الخباز

ن�سبه ووالدته 
هو ال�ص���يخ احمد بن ال�ص���يخ ح�ص���ون بن ال�صيخ 
�صعيد بن ال�صيخ حمود الليثي”الوائلي”النجفي. 
ول���د يف النجف ال�ص���رف يوم اجلمع���ة 17 ربيع 
الول �ص���نة 1347، وبها تربى ون�ص���ا مع �صقائق 

النعمان تطل على ذلك الوادي الفيح.
ا�صرته: 

الليثي بفتح الالم و�صكون الياء، ويف اآخرها ثاء 
مثلثة، هذه الن�صبة اىل ليث من كنانة، وعلى هذه 
الن�ص���بة يوؤكد م�ص���ائخ القبيلة، ولها اليوم فروع 
كث���رة يف الف���رات الو�ص���ط، وناحي���ة احلم���ار، 
من ق�صاء �صوق ال�ص���يوخ ويعرفون باآل حطيط، 
وق�ص���م احلي ويعرفون ب���اآل بات�س اآغا، ولليثيني 
فروع تت�ص���ل باملو�ص���ل وبالد اجلزي���رة وقدميا 
كان���وا زعماء البطائح – بني الب�ص���رة ووا�ص���ط 
– وكان���ت له���م ولية البطيحة فيم���ا قبل القرن 
اخلام�س الهجري وبعده، وكان ابو علي بن ابي 
اجلربالليث���ي متقدما يف بع����س نواحي البطائح 
وقد ع�ص���ى اي���ام طغرلب���ك وهزم اجلي����س الذي 
ار�ص���له ال�ص���لطان حلربه، وبقيت اإمارتهم اإىل ما 

بعد �صنة 556ه�. 
ويف النجف فان الأ�صرة الوائلية برز منها الكثر 

من العلماء والدباء، ومنهم: 
- الدكتور ابراهيم الوائلي )1332 – 1408 ه�( 

بعد من ا�صاتذة الأدب العربي يف العراق. 
- ابراهي���م ب���ن ال�ص���يخ حمم���د بن عبد احل�ص���ني 
الوائلي )ولد 1914( كاتب قدير و�صاعر واديب. 
- عبد المر بن ال�ص���يخ علي بن حم�صن الوائلي 

)ولد 1928( كاتب اديب فا�صل. 
- حممد تقي بن ال�صيخ مو�صى بن عبود الوائلي 

)ولد 1906( اأديب وفقيه. 
- الدكتور في�ص���ل بن قا�صم الوائلي )ولد 1922( 
يعد من علماء العراق وتوىل من�صب مدير الثار 

العامة ببغداد. 
- قا�ص���م بن ال�ص���يخ حممد )ولد 1901( وكان من 

رجالت ثورة الع�صرين، ومن الدباء. 
- حم�ص���ن ب���ن ال�ص���يخ عل���ي ب���ن ح���رج الوائلي 

)املتويف 1336( عامل فا�صل زاهد عابد. 
- باقر بن ال�ص���يخ حم�ص���ن )املتوف���ى 1354( من 

اأهل العلم وال�صالح. 
- عب���د احل�ص���ني ب���ن حمم���د ب���ن ح���رج الوائل���ي 
)املتوفى حدود 1349 ه�( كان من البدال الزهاد 

العباد. 
- علي بن ال�صيخ حم�صن الوائلي )ولد 1317 ه�( 

من علماء النجف واهل الوعظ والر�صاد.
وغره���م الكثر م���ن العالم يف النجف خا�ص���ة 

والفرات عامة.

ابوه: 
ه���و ال�ص���تاذ اخلطي���ب الدي���ب الراحل ال�ص���يخ 
ول���د يف  – 1963م(  الوائل���ي )1890  ح�ص���ون 
النجف وتويف بها، وكان تاجرا للحبوب ق�ص���ى 
اك���ر حيات���ه يف )اب���ي �ص���خر( وه���و مو�ص���ع 
م���ن مملكة احل���رة القدمي���ة، وملا تزوج ال�ص���يخ 
حممد علي ق�ص���ام �ص���قيقة ال�ص���يخ ح�صون ات�صل 

ب���ه كثرا بحكم هذه امل�ص���اهرة، واقنعه ال�ص���يخ 
ق�ص���ام ب�ص���لوك طريق اخلطابة احل�صينية، فاكب 
ال�صيخ ح�صون على درا�صة مبادئ العلوم العربية 
وال�ص���المية، وا�ص���تطاع بنباهته وغناء وح�صن 
حالت���ه ان يطور نف�ص���ه ويتف���رغ للمطالعة لينمي 
ملكت���ه اخلطابية، م�ص���تعينا بال�ص���يخ حممد علي 
ق�ص���ام، ويالحظ ان وعيه ال�صيا�صي بداأ بالظهور 
بات�ص���اله باآل ق�ص���ام – الذين كانوا من الد اعداء 
ال�ص���تعمار الربيطاين، فح�ص���ن عليهم، و�ص���اهم 
الث���ورة  يف  اجله���ادي  واجب���ه  ب���اداء  كخطي���ب 
العراقي���ة الك���ربى �ص���د الجنلي���ز �ص���نة 1920، 
وكان �ص���اعرا مق���ال اي�ص���ا له بع�س الق�ص���ائد يف 
رثاء احل�صني عليه ال�صالم، وجدة ال�صيخ ح�صون 
كان���ت م���ن الأ�ص���رة العلمي���ة النجفي���ة اآل قفطان 

الذين ينت�صبون اىل بني �صعد.

اأمه: 
ه���ي احلاج���ة بيبي بنت ال�ص���يخ ع���واد بن حممد 
ح�صني بن ال�ص���يخ علي زيني النجفي، واآل زيني 
اأ�ص���لهم م���ن جبل عام���ل )لبنان( كما ذكر ال�ص���يخ 
حمم���د ال�ص���ماوي يف بحث���ه عنهم وال�ص���يخ علي 
زين���ي – املذك���ور – جد والدته ه���و اجلد الأعلى 
لالأ�ص���رة النجفي���ة”اآل جدي”الذين منهم ال�ص���يخ 

جابر وال�صيخ ح�صن اآل جدي. 
ن�صاأته ودرا�صته: 

ن�ص���اأ يف النجف على ابيه ن�صاة فا�صلة، كان فيها 
عزيز اجلان���ب، موفور الكرامة، �ص���ديد العتداد 

ب�صخ�ص���يته، قوي الأمل مب�ص���تقبله، متفوقا على 
اقران���ه، م���ع نباه���ة وذكاء حادي���ن، وللحا�ص���رة 
اث���ر كب���ر يف نبوغ���ه، كون���ه خري���ج  النجفي���ة 
مدر�ص���تها الكربى، التي هي اقدم مدر�ص���ة لالدب 
العربي، تلك املدر�صة التي م�صى اإليها املوكب من 
جزي���رة الع���رب اإىل احلرة، ومنه���ا اىل الكوفة، 
او  الكوف���ة  ن�ص���يلة  النج���ف، وه���ي  اىل  ومنه���ا 
بقيته���ا، وما برحت النجف مورد اعتزاز الوائلي 

وفخره: 
جنفي يا خميلة يف الفيايف 

وربيعًا يهتز و�صط حمول 
وترابًا معتربا ل�صت ار�صى 

عن ح�صاه جنم ال�صما ببديل 
يامغاين العال ويا مهبط الفكر 

وحمراب نابغات العقول 
يا مهادي الوثر يوم قدومي 
وو�صادًا ارجوه يوم رحيلي 

نام فيه ابي و�صيخي واخواين 
جميعا يف ظل حامي الدخيل

ويف ال�ص���ابعة م���ن عم���ره در����س ل���دى الكتاتيب 
وحف���ظ الق���راآن الك���رمي، وكان ذل���ك يف م�ص���جد 
ال�ص���يخ عل���ي نواي���ة يف �ص���فح جب���ل الطّم���ة من 
حملة العم���ارة، وكان �ص���يخه انذاك ال�ص���يخ عبد 
الكرمي قفط���ان، وبع���د تعلمه الق���راءة والكتابة، 
وق���راءة الق���راآن الك���رمي، وبعدم���ا �ص���لب عوده 
وا�ص���تد �صاعده، بداأ درا�ص���ته ب�صكليها الكادميي 

الر�ص���مي، واحل���وزوي ال���ذي يعتمد عل���ى قدرة 
الن�ص���ان ونبوغه ومقدرت���ه العقلية، فجمع بذلك 
الف�صيلتني، وا�صتفاد من التجربتني، ففي الوىل 
انه���ى الدرا�ص���ة البتدائي���ة مبدر�ص���ة امللك غازي 
البتدائي���ة يف النج���ف �ص���نة 1952، ث���م دخ���ل 
متو�ص���طة منتدى الن�ص���ر، فكلية منتدى الن�ص���ر، 
وتخرج منها بتفوق ومن اقرانه يف هذه املرحلة 
ال�ص���ادة: �ص���ادق القامو�ص���ي، وحممد ح�ص���ن اآل 

يا�صني، وحممد ر�صا امل�صقطي، واحمد املظفر. 
وملا تاأ�ص�صت كلية الفقه �صنة 1958 انت�صب اليها، 
وتخرج �ص���نة 1962 بح�صوله على بكالوريو�س 
يف اللغ���ة العربي���ة والعلوم ال�ص���المية، ثم اكمل 
معه���د  يف  الخت�ص���ا�س  نف����س  يف  املاج�ص���تر 
الدرا�ص���ات العلي���ا التابع جلامعة بغ���داد، وكانت 
ر�ص���الته بعنوان )احكام ال�ص���جون( ثم غادر اىل 
جمهورية م�صر العربية، حيث در�س يف كلية دار 
العلوم – جامعة القاهرة، ونال درجة الدكتوراه 
�ص���نة 1978 عن اطروحته املو�صومة”ا�ص���تغالل 

الأجر وموقف ال�صالم منه«. 
وخ���الل وج���وده يف القاه���رة لع���داد اطروح���ة 
الدكتوراه در�س القت�ص���اد يف معهد الدرا�ص���ات 
العلي���ا التاب���ع جلامع���ة ال���دول العربي���ة، وم���ن 
ا�ص���اتذته يف هذا الخت�ص���ا�س كان الدكتور علي 
لطف���ي – رئي����س الوزراء امل�ص���ري فيم���ا بعد – 

يعلق عليه المال الكبرة. 
ويف م�صر حظي الوائلي باهتمام الفئات املثقفة 
من العلماء والدباء، ل�صعة ثقافته وخلقه ال�صامي 
واجتماعياته���ن ومن بني العالم الذين ا�ص���تاأثر 
باهتمامهم الدكاترة وال�ص���اتذة: احمد احلويف، 
وعب���د احلكيم بلبع، ومتام ح�ص���ان، وم�ص���طفى 
زيد، وحممد علي ال�صاي�س، وعبد العظيم معاين، 

وبدوي طبانه، وعلي اخلفيف، وغرهم. 
ومل�ص���ر يف ذاك���رة – الوائل���ي – اأي���ام ل تن�ص���ى 
م���ن اجلهاد العلم���ي، واللقاءات الدبي���ة املثمرة، 
وم���ا يتبع ذل���ك من تب���ادل يف اخل���ربات وتالقح 
يف الف���كار، وعل���ى ح���د تعب���ره فاإن م�ص���ر هي 
ل�ص���ان ال�صاد املعرب، ومنبعها الر، ووجه العرب 

امل�صرق: 
وم�صر كفاءات وح�صد مواهب 

بكل جمال رائع عندما جدر 
وم�صر من الف�صحى ل�صان معرب 

ومن غرر الفكار منبعها الر 
ومهد ح�صارات ت�صدى قدميها 
اإىل حدثان الدهر فانهزم الدهر 

ع�سر الوائلي: 
من العوامل املوؤثرة يف �صياغة �صخ�صية الوائلي، 
ه���و عام���ل املجتمع ال���ذي عا�ص���ره فالوائلي ابن 
النجف ال�صرف، ن�صاأ يف حميطه تربية وتعليما، 
والنج���ف من اع���رق البيئات الثقافية ال�ص���المية 

قدمًا، يقول الدكتور على جواد الطاهر: 
والنج���ف مدينة العل���م الديني املنقط���ع النظر، 
ثم الأدب وال�ص���عر، وهي فيهما نادرة من النوادر 
واعجوب���ة م���ن العاجي���ب، يعن���ي اهله���ا بق���ول 
ال�صاعر و�صماعه واحلديث عنه عنايتهم بامل�صائل 

اليومية من اكل و�ص���رب، انهم ادب���اء كما يتنف�س 
امل���رء اله���واء.. ول ت�ص���ل بع���د ذلك – ع���ن الكتب 
واملكتب���ات، وال�ص���ر العريق���ة يف العل���م والدب 
وم���ا  والعام���ة،  اخلا�ص���ة  وجمال�ص���ها  وال�ص���عر 
يتلى من �ص���عر يف الفراح والح���زان، ويف ماأمت 
احل�ص���ني بن علي وما يتفاخر به ال�صعراء وي�صمر 

به النا�س.. 
اإن ال�ص���عر يف النجف حياة، وهو لدى ابنائها ول 
ا�ص���هل من���ه او اي�ص���ر، او انه فيها كامل���اء والهواء 
ا�صت�ص���هال وا�ص���تعظاما، جدا وه���زًل، وهو جمد 
كم���ا هو مرت���زق، وعالمة فارقة ل تكاد ت�ص���اهيها 

فيه بلدة اخرى يف العامل العربي.. 
وم���ن خوا����س النج���ف التي تذك���ر بالكب���ار انها 
�ص���ايرت التط���ورات الديني���ة الدبي���ة يف الع���امل 
العرب���ي، ب�ص���در رح���ب واف���ق وا�ص���ع فه���ي م���ع 
حمافظتها على ا�ص���الة الفكر ال�صالمي مل تتزمت 
فرتف����س املعا�ص���رة، وامنا اخ���ذت من و�ص���ائلها 
وا�ص���بابها م���ا راأت���ه ال�ص���رورة الناف���ع حتى”ان 
الكتب احلديثة ما ت���كاد تدخل العراق حتى تتجه 
راأ�ص���ًا اىل النج���ف فتتلقفها اليدي ه���ي وكتابات 
اك���ر حداثة ك�ص���عر �ص���وقي وحاف���ظ وايليا ابي 
ما�صي، وفيهما ما يناق�س الفكر النجفي املناق�صة 
كلها، وه���و رد فعل يتبناه الذين �ص���اقوا بالقدمي 
وبل���غ بهم ال�ص���يق الطرف الق�ص���ى م���ن رد فعل 
مطبوعات ال�صتانة، والهالل، واملقتطف، و�صيلي 
�ص���ميل والريح���اين.. وجمالت وجرائ���د مما يعد 

حراما وكفرا واحلادًا.. 
وحفل ع�صره اي�ص���ا بعدد من اخلطباء املربزين، 
منه���م ال�ص���يخ حمم���د عل���ي اليعقوبي، وال�ص���يخ 
حممد علي ق�ص���ام، وال�ص���يد �ص���الح احللي، تليهم 
طبق���ة اخرى ن�ص���جت على منوال ال�ص���ابقني ممن 
ذكرناه���م م���ن الدب���اء وال�ص���عراء في�ص���كلون كما 
كب���را له���م طابعه���م النجف���ي اخلا����س، وادبه���م 
النا�ص���ج والرائد، ابتداءًا من �ص���يخ الأدب ال�صيخ 
حمم���د ج���واد ال�ص���بيبي، وال�ص���يخ حمم���د ر�ص���ا 
ال�صبيبي، وال�ص���يخ علي ال�صرقي، وال�صيخ حممد 
مهدي اجلواهري، وال�صيد حممد �صعيد احلبوبي، 
وال�صيخ �ص���الح اجلعفري، والدكتور عبد الرزاق 
حمي���ي الدي���ن، وكث���ر غره���م ممن �ص���قلت بهم 
ابعاد النجف احل�ص���ارية، ومن اجلدير بالذكر ان 
معظم اهل العلم �ص���عراء ولكنه���م ليرغبون بذكر 
ذل���ك عنه���م لرغبتهم يف الحتف���اظ بالنهج العلمي 
وال�صتهار بذلك، اما املحققون يف البعاد الفكرية 
الخرى فيوجد اعداد كبرة، ورد ذكرهم يف كثر 
من املو�ص���وعات واملراجع املتخ�ص�صة، ومن اراد 
ال�صتزادة الرجوع اليها لأن النجف وبالخت�صار 
كل ازقته���ا معه���د علم���ي، وكل ن���اد م���ن انديته���ا 
وجمل����س من جمال�ص���ها هو عب���ارة عن موؤ�ص�ص���ة 

ثقافية حتفل بعطاء علمي نا�صج. 
ومث���ل هذا اجلو لبد ان يفعل فعله يف �صخ�ص���ية 
الوائل���ي، فقيها كان او �ص���اعرًا او خطيبًا، ويعمل 
على �ص���قله وتهذيب���ه، وبالتايل تكوينه بال�ص���كل 
الالئق، ول�ص���ك ان لال�ص���تعداد الفط���ري لديه اثر 
يف توجهه وحر�ص���ه على النتهال من هذا الغدير 
الذي يحمل �ص���مات املعلم الثاين بالوجود المام 
امر املوؤمنني عليه ال�ص���الم، ومن قد�س روحانية 
مرق���ده ال�ص���امي الراب����س كالب���د عل���ى الذكوات 
البي�ص���اء م���ن الغري الغ���ر، ومن في����س نفحاته 
وبركاته ان عاي�س الوائلي واقرانه هذه الجواء 
الرائعة التي قد ليجود الدهر مبثلها، وعا�صروها 
وتفاعلوا معها فكرًا وعقال وروحًا، وا�ص���تطاعوا 
العلمي���ة  الو�ص���اط  يف  ويوؤث���روا  يعط���وا،  ان 
والجتماعي���ة، وللنج���ف يف �صخ�ص���ية الوائل���ي 
اث���ر بليغ حمفور يف ذاكرت���ه، ورنني يومي ابدي 
احل�صور يف �صعوره وت�صوراته، ميلي على ذاته 
متثله���ا يف حركات���ه و�ص���كناته، ومل ت���زده الغربة 
اإل تعلق���ا وتولها وهياما و�ص���وقا م�ص���رم اللهب، 

جيا�س العواطف، لن يهداأ ول ي�صتكني.

عن جملة )املو�صم( بت�صرف 

الدكتور الشيخ احمد الوائلي..
األسرة والنشأة العلمية

�س :� �ص���ماحة ال�ص���يخ ه���ل  اهم���ل  العالم 
م�صاريعك النقدية؟

  ال�ص���يخ الدكت���ور الوائل���ي :�  تتميز معظم 
اللق���اءات وحتى الدرا�ص���ات الت���ي تناولت 
التجربة  بطابع الحتفاء الولئي و لكونها 
تتعامل مع ال�صمولية الوا�صعة  فهي تتعامل 
مع موا�صيع عامة مو�صعة ب�صيطة الرتكيب  
والت�ص���خي�س النقدي  موج���ود حقيقة  يف 
الكث���ر م���ن املوا�ص���يع املعرو�ص���ة  لك���ون 
ال�ص���اليب التي تاأث���رُت بها كونت  ال�ص���كل 
ال���ذي تف���ردت  ب���ه وخلق���ت من���ه فرادت���ي 
والفل�ص���فة مثال كانت ناجت طبيعي  متبلور 

من التكوين الويل ل�صخ�صيتي العلمية
����س.. ماهية النجاح ومقوماته يف جتربتك 

العلمية واملنربية على وجه اخل�صو�س؟ 
 ال�ص���يخ احم���د الوائل���ي:�   ي�ص���عب حتديد 
مب���زاج  ترتب���ط  لكونه���ا  النج���اح  ماهي���ة  
جمموعة معينة واملزاج ليخ�ص���ع بطبيعته  
لظواب���ط معين���ة  ول يخ�ص���ع اىل مقاي����س  
ام���ور  خا�ص���ة   الله���م ال يف  مو�ص���وعية  
تعت���رب م���ن الثواب���ت  مث���ل �ص���عة  الطالع  
وتن���وع املعرفة ثم التغرات الزمانية  التي 
لب���د  م���ن ال���راي اجلمع���ي.. ه���ذه احلركة  
تهيء لنا حيوية املعاجلة التي توفر ا�صباب 

النجاح 
�س  :�  نحن  نريد ربط قيم النجاح مبكونات 

التجربة  ملعرفة حيويتها..
  �ص���ماحة ال�ص���يخ الوائلي.:� �ص���عيا ملراعاة 
اخالقيات  املنرب  خللق تاأثرية  عالية  مثال 
يج���ب ع���دم حتديد اله���داف مب���ال اأو جاه  
ليهدى العمل لوجه الله تعاىل   يف تر�ص���يخ 
العقب���ات  والح���كام والخ���الق  وه���ذا هو 
الطري���ق  الق���ومي  الذي يجعل  منه م�ص���عل 
هداية  ليخ�ص���ع ل�ص���تجداء الر�ص���ى  على 

ح�صاب احلقائق والقيم
����س :�  البح���ث ع���ن املذه���ب النق���دي ال���ذي 
فك���ره  لعر����س  ال�ص���يخ  �ص���ماحة  تو�ص���مه 

املتجدد؟
  �صماحة ال�ص���يخ الوائلي :� اول العمل على 
انتق���اء املفردة العذبة املحببة اىل النفو�س، 
�ص���حيح ان جتربتي توؤ�ص����س ملذهب نقدي 
لي�ص���عى اىل تق���دمي احلقائ���ق كانها جمرد 
معلوم���ات  جافة  بل تدخل  املعلومة �ص���من 
�ص���رد منظ���م  يعطي   دلئل اميانية  �ص���املة  
م���ن خاللها  لتو�ص���يع  م���دارك التلقي.. فانا 

احتفظت بهدوئي كجزء م���ن فاعلية اللقاء  
اىل حلظت���ي الخ���رة ارى املنرب  مدر�ص���ة 

اتعلم منها اول لعلم بعد ذلك ما تعلمته
����س :�   جتربة توثقت �ص���ماتها بهذا  العمق 
اجل���ذري لبد ان حتمل ب���ني طياتها  بع�س 

الن�صائح النقدية؟
  ال�صيخ الوائلي :� هي جمرد روؤى  �صخ�صية  
اآمن���ت به���ا خ���الل جتربت���ي وان���ا بطبيع���ة 
احل���ال اول م���ن نفذها لك���وين ارى ان على 
اخلطيب احل�ص���يني ان يبتعد عن امل�ص���اغل 
الدنيوي���ة   التي تبعده ع���ن  اهدافه  وعليه 
ربط  تلك الحداث  باملرجعية  الدينية  وان 
يدع���و  اىل النتم���اء  بالعن���وان  العام   كي 
يتحا�ص���ى  ال�ص���تقطاب  ويبع���د نف�ص���ه عن 
اج���واء  مناف�ص���ات  لم�ص���لحة عام���ة فيه���ا   
ولذل���ك ارى ان على اخلطيب ان   ي�ص���تعني 
بال�ص���رد  التو�صيحي  لقامة عالئق  �صببية 
مواآئم���ة  ولقامة عالئق م�ص���ببة يف توايل 
احلقائق يالبحث املرجعي   ومقاربة مفهوم  
تل���ك املرجعي���ات  لي�ص���تخل�س لن���ا الزيادة 
املطلوب���ة  و لي�ص���تعر�س اخلطي���ب الراء 
�ص���لبا وايجابا وي�صعنا امام امل�صهد بجميع 
جوانب���ه فيكون حافزا للتو�ص���يع ول يلتزم 
بالت�صل�ص���ل احل���ريف للح���دث ول يتقيد يف 
البقاء داخل مكونات احلدث بل البحث عن 

النظائر التاريخية

����س :� ه���ذه عالئق نقدي���ة ترتب���ط باملرجع 
ال�صلوكي العام!!!

 ال�ص���يخ الوائل���ي :� وذل���ك لج���ل ان تك���ون 
املحا�ص���رة  خال�صة عدة حما�صرات بحثية 
ويطال���ب باللت���زام ال�ص���لوكي واللتح���ام 
باملن���رب بهذفه ال�صا�ص���ي لكن تل���ك العملية 
مل تخل���و من عقب���ات كبرة �صي�ص���طدم بها 
اخلطي���ب مثال �ص���يجد حال���ة  تخلف بع�س 
النا�س عن الوعي بامل�ص���ائل ال�صرعبة وعدم 
جدي���ة فع���ل الت�ص���حية عند البع����س الآخر  
وعلى اخلطي���ب عدم ا�ص���تنزاف طاقته  اي 
ع���دم )البت���ذال( وكذلك ع���دم حتديد عوامل 
البحث  با�ص���ماء حمدودة بل يجب �ص���خها 
بدماء �صبابية جديدة من خالل ف�صح املجال 
ومديات نقد تتلخ����س على اليجاز وتنوع 
البح���ث والرتكي���ز عل���ى مرجعية التف�ص���ر 
الق���راآين وتاري���خ ال�ص���الم واه���ل البي���ت 

عليهم ال�صالم
ولب���د م���ن النفت���اح بنف����س الوق���ت عل���ى 
املناهج ال�ص���المية الخرى والتفاعل معها 
ومناق�ص���تها وطلب الدلي���ل ولبد ان  ينفتح 
عل���ى تن���وع ثق���ايف ويرتك���ز على �ص���يطرة 
وا�ص���حة يف التلوين ال�ص���وتي عند اللقاء 
وم���ن املوؤكد ان مثل هذه  التجربة �ص���تكون 
الع���امل  اهتم���ام  تث���ر   ي���وم عمالق���ة  ذات 

بجديتها. 

المفاهيــم النقديــة الحديثــة 
في حوار مع الشيخ الوائلي
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مجاهد منعثر

الدكتور الشيخ احمد الوائلي

عل���ى  كتابات���ه  كل  يف  حري�ص���ا  وكان 
جت���اوز املذهبي���ة ال�ص���يقة والتع�ص���ب 
والنفع���ال، فكان بذلك من رواد الدعوة 
اىل وحدة املذاهب ال�صالمية والتقارب 
م���ن  الوائل���ي  الديان.ويعت���رب  ب���ني 
ال�صخ�ص���يات القليلة الفريدة من نوعها 
حي���ث اب���دع ومتي���ز يف �ص���تى امليادين 
الثقافية على امل�صتوى العلمي والدبي 
ف�ص���ال ع���ن ذل���ك فاأن���ه متع���دد املواهب 

والرتاكم املعريف.
الطاحم���ة  نف�ص���ه  نتيج���ة  ج���اء  وه���ذا 
املوهوبة املتطلعة وجه���وده ومثابرته  
التي بذلها يف حت�ص���يله العلمي العايل 
،ورمبا البيئ���ة كانت احد العوامل التي 
�ص���اغة �صخ�صيته الفذه ، اذ ن�صا وتربى 
ال�ص���رف  النج���ف  حمي���ط  يف  وتعل���م 
الذي يعترب من اأع���رق البيئات الثقافية 
الإ�ص���المية قدمًا ،فهذه املدينة املقد�ص���ة 

معروفة برائها العلمي والأدبي.
وب���دون اأدنى �ص���ك باأن ملكات �ص���اعرنا 
يف  الب���ارز  ال���دور  له���ا  كان  الكب���ر 
�صخ�ص���يته ،فقدرت���ه على جم���ع العلوم  
والدرا�ص���ة  الدرا�ص���ة احلوزوي���ة  ب���ني 
اجلامعي���ة احلديثة جتعلن���ا نطلق عليه 
الت���ي  املو�ص���وعة  و  املبتك���ر  النابغ���ة 
ق���ل نظره���ا ،فم���ن ال�ص���عب اأن جتمع 
ال�صخ�ص���ية الواح���دة ع���دة عل���وم ،فقد 
كان عاملا دينيا بارزا ،وا�صتاذا اكادمييا 
بارعا ،وخطيبا موؤ�ص�صا ملنهج اخلطابة، 
و اأديبًا لمعًا ،وكاتبًا اإ�ص���الميًا عقائديًا.

و�صاعرًا مرهفًا.
وكما برع الوائلي وفاق معا�ص���ريه يف 
اخلطاب���ة كذل���ك يف ال�ص���عر ،اأذ ب���رزت 
موهبت���ه ال�ص���عرية الت���ي كان���ت احدى 
�صماته التي اأظهرت للباحثني واملحبني 
ميادي���ن  يف  مو�ص���وعة  �ص���احب  باأن���ه 
الدب ،فهو �ص���اعر ذو ل�ص���انني ف�ص���يح 
ودارج )�ص���عبي(.اأما ال���دارج الذي جاد 
في���ه وابدع ،فق���د كان يرجتل���ه ارجتال 
باأ�ص���لوب ال�صهل املمتنع ،فاأن�صد ق�صائد 
رائع���ة كلها من عيون ال�ص���عر ال�ص���عبي 
كق�ص���يدة )�ص���باك العبا����س( وق�ص���يدة 
)وفد النجف( وق�صيدة )حمد( وق�صيدة 
)�ص���يارة ال�ص���هالين( وق�ص���يدة )�صوق 

�صاروجه( وق�صيدة )داخل لندن(.
واأما الف�صيح فاأنه حقا جديرا بالدرا�صة 
امل�صتفي�ص���ة ،فرتى اأ�صراقة الديباجة  ، 
وبريق الكلم���ات ،وفخام���ة اللفاظ يف 
ق�ص���ائده، واأن كان���ت رث���اء او وطني���ة 

او �صيا�ص���ية اأو غره���ا ،فتج���د عذوب���ة 
اللغة وح�ص���ن اختيار اللفاظ ،ويتحلى 
يف كل وقف���ه بالأف���ق الوا�ص���ع والوعي 
الكبر، فم���ره تراه ينعى فقيد، واخرى 
لتوعية اجلماهر واأغلب ق�صائده ناقدا 
ومعاجلا ،وتاره ال�ص���وق واحلنني اىل 
الوطن.ويف �صعره مل يالحظ باأنه �صاعر 
عاج���ز عن التنبيه والتوعية عما يجري 
م���ن اأح���داث  ،بل ت���راه يق���ف وقفة من 
يعرف احلل وي�صر اليه.ويف �صاعريته 
اللغوية ،فكان غني���ا ثريا يخرج املفردة 
م���ن خزينه اللغوي لي�ص���اح ال�ص���ورة 
وعنده���ا متى يريد م�ص���را للدللة التي 
يرمي اليها.وكان يختار من املح�ص���نات 
اللفظي���ة ما يزّين ب���ه مفرداته وتراكيبه 
ال�صعرية مما يجعل من ن�صه ن�صا قابال 

للتلقي باأعلى درجة من القبول.
ورغ���م اأن هن���اك قي���ود يف ال�ص���عر تقيد 
ال�ص���اعر مثل الت�ص���رف يف اللفاظ ،ال 
اأن الوائل���ي اأجتاز تلك القيود مبوهبته 
يت�ص���رف  ،ف���كان  ال�ص���عرية  وقدرت���ه 
باملفردات دون عناء اأو تكلف حيث كان 
ياأتي بالتقاب���ل التام بني املفردتني حني 
ينت���ج من ذلك دللة اأو �ص���ورة اأو خيال 

�صعريا.
يف  لغ���وي  من���ط  الوائل���ي  واأ�ص���تعمل 
�ص���عره من مقابلة املف���ردات من دون اأن 
يتع�ص���ف يف تقابلها ،فيقول : وانطلقت 
الكلمة يف فرتة واأخرى باعتبارها اأداة 
ت�ص���جيل رد الفع���ل مبختل���ف اأق�ص���امه: 

ور�ص���ى،  و�ص���خط  و�ص���رور،  ح���زن 
وم���ا اىل ذل���ك م���ن �ص���روب النفعالت 
التي يفرزها املوقف...و�ص���عر ال�ص���يخ 
الدكتور كان متنوعا يف �ص���ور التقابل 
ال���دليل ، فق���د تاأت���ي الألف���اظ املتقابلة 
متجان�ص���ة، ماألوفة ال�ص���تعمال، �صائعة 
الرتاكيب.وق���د تاأت���ي الألف���اظ املتقابلة 
مب�ص���طلح  ونعن���ي  متجان�ص���ة.  غ���ر 
التقاب���ل الدليل  وج���ود لفظتني حتمل 
كل منهم���ا عك����س املعن���ى ال���ذي حتمله 
الأخ���رى، مثل: اخلر وال�ص���ر، والنور 
والظلمة، واحل���ب والكراهية، والكبر 
وياأخ���ذ  وحت���ت،  وف���وق  وال�ص���غر، 
وكان  ويبك���ي...  وي�ص���حك  ويعط���ي، 
الدكت���ور الوائل���ي يكر من  ا�ص���تعمال 
التقابل املعنوي يف �صعره ب�صبب قيود 
ال�ص���عر،مبعنى ان���ه ي�ص���تعمل مف���ردات 
بديل���ة للمف���ردات الت���ي يتوج���ب علي���ه 
اإيرادها، فيطوع  مفرداته للغر�س الذي 
يريد من الق�ص���يدة ، فياأتي باملفردة وما 

يقابلها يف تقابل تام اأو متجان�س.
واأذا ج���اءت اأح���دى قيود ال�ص���عر ،فاأنه 
يلج���اأ اىل املرادفات للكلم���ة املقابلة من 
دون اأن ي�ص���عر املتلقي اأن هناك اإقحاما 
يري���د  كان  ابيات���ه  يف  التقاب���ل،و  يف 
ان يعط���ي دلل���ة مركزية واح���دة ،فمن 
املقاب���الت يف ا�ص���تعماله )الليل( مقابل 

)ال�صبح(، يف قوله:
 �ص���األت ظالم الليل اأن يتم���ددا       فاأعيا 

وخاّل ال�صرب لل�صبح اإذ بدا

واأورد م�ص���امني الإ�ص���راق الت���ي تقابل 
الأفول يف قوله:

 اإنا نراك الغد املرجو نطلعه        �صبحا 
اإذا ما ظالم اخلطب يعتكر

واي�صا كان ينوع  يف ا�صتعمال الألفاظ 
م�ص���تعينا بقريحت���ه اللغوي���ة وخزين���ه 
م���ن املف���ردات ليعط���ي ال�ص���ورة بدون 
غمو�س فيظهر الفكرة التي يرمي اليها، 
ويف التقابل اللفظي كان يح�صن اختيار 
املفردة من اأج���ل اأن تاأتي متقابلة دلليا 
يف �ص���عره ،فياأتي باملفردة بدون اأقحام 
مب���ا يقابله���ا م���ن املف���ردات املاألوفة يف 
التقاب���ل ،وهذا يدل على انه هو املتحكم  
يف اأدوات الأداء ال�ص���عري مم���ا يجعله 

ر�صني التعبر ومبهر ال�صلوب.

ومتي���ز �ص���عر ال�ص���يخ الوائل���ي بخل���ق 
عن���ده  والفكري���ة  احل�ص���ية  ال�ص���ورة 
للكلم���ة  الكامل���ة  العوام���ل  لك�ص���ف 
م�صتعمال الو�صائل التي ميلكها لتحقيق 
ذلك. وهذا التميز يف ال�صورة احل�صية 
جعله مرتبطا بعمق ال�ص���عور مما جعل 
ق�ص���ائده وابياته تخرج �ص���ادقة.وكان 
نهجه و اأ�ص���لوبه وطابعه يف �ص���اعريته 
هو التم�ص���ك بزم���ام الق�ص���يدة العربية 
العمودية حيث من خاللها عر�س اأفكاره 
وعواطف���ه اإزاء املواقف التي دفعته اىل 

قول هذا البيت اأو تلك الق�صيدة.
ون���رى ا�ص���تعماله بني التقاب���ل اللفظي 

والتقابل ال�صوري يف قوله:
نغم���ٌة          املناب���ر  عل���ى  اأن���ت  وال�ص���بح 

والليل يف املحراب اأنت اأنني
وهن���ا التقاب���ل ب���ني لفظت���ي )ال�ص���بح( 
و )اللي���ل( م���ن جه���ة وب���ني )النغمات( 
و)الأن���ني( م���ن جه���ة اأخرى وم���ن هذا 
التقابل يتخيل املتلقي او ير�صم �صورة 
حلال الإمام )عليه ال�ص���الم( و�ص���ورته 

�صباحا يف مقابل �صورته ليال.
ون�ص���تطيع القول باأن ال�ص���اعر الوائلي 
موه���وب يف خل���ق ال�ص���ور ال�ص���عرية 
التي تعترب ركن من اركان تقيم ال�صاعر 
والعم���ق  اجل���ودة  ميتل���ك  ،ف�ص���اعرنا 
وال�ص���الة من خالل هذا العن�صر املهمة 
وال�صا�ص���ي يف ال�ص���عر. واأح���د مناذج 
التفاب���ل ال�ص���وري قوله مادح���ا الإمام 
عليا )عليه ال�ص���الم( خماطبا �ص���يفا من 

�صيوف النجف الأ�صرف:
تراب���ه      يف  مرب���ع  ه������������ذا  اأفّت���اح 

حلي���������درة ج�ص�م ويف اأفقه فكُر 

ثالث وع�ص���ر من قرون ت�ص���ّرمت    وما 
زال منه فوق هذا الرى عطُر

بقع���ة  باأن���ه يف  ال�ص���يف  يذك���ر  وهن���ا 
مقد�ص���ة �صمت ج�ص���م المام ، ولكن اإذا 
م���ا غادرنا هذه البقعة التي لها حدودها 
ف�ص���تجد هن���اك اأفق���ا لي�س ل���ه نهاية يف 
فكره وعطائه الذي مالأ اأركان الإن�صانية 
بالتج���ارب الرائ���دة، وه���و عل���ى ه���ذا 
العط���اء من ثالثة ع�ص���ر قرنا من الزمان 
ال���ذي م�ص���ى. ويكم���ل ر�ص���م اللوحات 
املع���ربة  للمحتفى به يف تلك الق�ص���يدة 
حت���ى تتج�ص���د ال�ص���ورة عند ال�ص���يف 
ويكون عارفا باملكان و�ص���احبه وحاله 

عليه ال�صالم.
واخ���را رحل ه���ذا ال�ص���اعر الفخم من 
الدني���ا الفانية ليرتك لنا اأث���اره العلمية 
والدبية ،فل���ه الديوان الأول والديوان 
الث���اين م���ن �ص���عره، وجمع���ت بع����س 
ق�صائده التي تنوعت يف م�صامينها يف 
ديوانه امل�ص���مى با�صم )ديوان الوائلي( 
والتي كانت من غرر اأ�ص���عاره يف املدح 

والرثاء وال�صيا�صة.
الق�ص���ائد  باأح���د  املق���ال  ه���ذا  ونخت���م 
اخلالدة ل�ص���اعرنا الوائلي والتي كانت 
موقفا �ص���لبا وجرئيا جتاه ال�صلطة يف 
الع���راق اأزاء موقفها املتمي���ز بالطائفية 
املقيت���ة ،اأذ القاه���ا يف مهرج���ان الأدباء 

العرب عام 1965م ،فقال :

 بغداد يوم�ك ل يزال كاأم�صه    
  �صوٌر عل�ى طريف نقي�س جتم��ع

وبجان���ب      بجان���ب  النعي����م  يطغ���ى 
يطغ��������ى ال�صقا فمرّفه وم���صيع

اله���وى  �ص���فِة  عل���ى  الق�ص���راغنية  يف 
والكوخ دمٌع يف املحاجر يل��ذع

البيادر�ص���ّرع   جن���ب  الط���وى  وم���ن 
وبج�����نب زق اب�ي نوؤا�س �ص�ّرع

ويد تكّبل وه�ي مما ُيفتدى     
  ويٌد تقّبل وهي مم�����������ا ُيقط��ع

وبراءة بي�د الطغاة مهانة       
ر ت�صن��ع  ودناءة بي�����������د املربِّ

وي�صان ذاك لأن�ه من مع�صر     وي�ص�����������ام 
ذاك لأّنه ل يرك��ع

كربت مفارق�ة ميّثل دوُرها    
   با�صم الع����روبة والعروبُة ارف�ع

فتبّين���ي ه���ذي امله���ازل واح���ذرى    من 
مثله�ا فوراء ذلك اإ�ص�����بع

جربوت���ه     يف  اللي���ل  وه���زي  �ُص���ّدي 
وبعهدتي انَّ الكواكب تطل������ع

ي�صتبطن هذا املو�صوع عناوين متعددة من اأهّمها 
الهيكلي���ة الرتاثي���ة التي درج النا����س على التعبر 
عنه���ا ع���ن املن���رب، ويقابله���ا م���ا ج���ّد وا�ص���تحدث 
واعترب �صيغة من �صيغ التطّور �صكاًل وم�صمونًا، 
ومنه���ا ما ه���و عند البع�س من الثواب���ت التي لبّد 
م���ن توافرها هن���ا، يف ح���ني عن���د الآخرين جمرد 
اأم���ر كمايل اإن وجد فبها واإّل فال، ومنها ما يرتبط 
مبحت���وى املنرب الثق���ايف نوعية وغ���زارة وعمقًا 
مّم���ا يعت���ربه البع����س �ص���رطًا اأ�صا�ص���يًا لرتف���اع 
املن���رب ين�ص���جم مع تطّور الع�ص���ر، يف حني يرى 
الآخ���رون اأّن ذلك ي�ص���ّكل تعجي���زًا وعبئًا للكثر 
م���ن اأهل املنرب يبتعد بهم عن م�ص���اجلة الآخرين 

وممار�صة مهنتهم.

ومنها ما يّت�ص���ل مبعاجلة الواق���ع املعا�س يف 
طري���ق حماول���ة الإرتفاع باملن���رب وهل ينبغي 
اأن تت���ّم هذه املعاجلة ب�ص���ورة هادئة وبطيئة 
ين�صج معها القدر بدون غليان قد يقّلب القدر؟ 

اأم ينبغ���ي اأن تت���ّم املعاجل���ة ب�ص���ورة فوري���ة 
وحا�ص���مة لأّن الب���طء هن���ا ل يتحّق���ق مع���ه الهدف 
اأ�صخا�ص���ًا  التقليدّي���ة  الأدوات  توال���د  ل�ص���تمرار 
وم���ادة مّم���ا ته���ذب مع���ه اجله���ود ه���درًا، واأخرًا 
ولي�س اآخرًا حتديد �ص���عة املدى الذي ينب�صط عليه 
املنرب احل�ص���يني ه���ل هو نط���اق الطائفي���ة اأم هو 
الأمة الإ�صالمية بل املجتمع الإن�صاين الذي مل تعد 
فيه حواجز عن �ص���ماع معطيات الآخرين وا�صتمع 
بطري���ق واآخ���ر اإىل ما اأنتجه املنرب بغّثه و�ص���مينه 
و�ص���هلت ل���ه و�ص���ائل الإّت�ص���ال ذل���ك وتطّل���ع اإىل 
اأم���ل يف الإ�ص���تفادة من خمزون كان ط���ّي الكتمان 
ون بهذه احلقول وت�صّكل  لأ�ص���باب يعرفها املخت�صّ
جزءًا من لعبة ال�ص���راع الفكري الذي درجت عليه 
� م���ع الأ�ص���ف ال�ص���ديد � اأجيالنا فحال���ت بذلك دون 
تالقي ج���داول املعرف���ة واأبعدت عن ال�ص���احة فكر 
يفرت�س فيه اأّنه النبع الأ�صيل لالإ�صالم بحكم كون 

حملته � عدل الكتاب �.

كّل م���ا ذكرن���اه مّما �صن�ص���رحه، اإمّنا ه���و ثمرة من 
املن���رب وه���و  الأول يف تطوي���ر  العام���ل  ثم���رات 
اخلطي���ب ال���ذي يفرت����س اأن يكون ق���د اأحرز على 
الأق���ل احل���دود الدني���ا م���ن موا�ص���فات لب���ّد منها 
بحي���ث اأن يكون قد اجتاز املراحل املفرو�ص���ة ومل 
يحرقه���ا اأو يقفز عليها لتبني���ه كيفية واأحرز املواد 
الت���ي يتقّوم بها املنرب لرتف���ده كمية، واأن ل يكون 
حمت���واه ب�ص���اعة رخي�ص���ة لفقت من هن���ا وهناك 
وقدم���ت غذاًء � ل�ص���رائح �ص���طحية اإىل اأم���ور اأخر 
ذات �ص���لة باخلطيب �صنفرد لها مكانًا من املعاجلة 
�صمن هيكل البحث يف الكتاب املذكور عند حتديد 
احل���دود الدنيا للمنربي فيما اتف���ق عليه اأهل الفن 

واعتربوه من املقّومات الأ�صا�صية للخطيب.

والآن اأعود ل�ص���رح ما �ص���بق اإجماله من العناوين 
ذات ال�صلة باملو�صوع وهي :

1 � الهي���كل الرتاثي امل���وروث الذي راف���ق بدايات 
املن���رب بال�ص���كل وامل�ص���مون والذي نحر�س اأ�ص���ّد 
احلر�س على الإحتفاظ بكثر من جوانبه من حيث 

ال�ص���كون لها كاآليات متوارثة له���ا مكانها يف عمق 
الوج���دان و�ص���رورتها لكونه���ا ج���ذوة ل نريد لها 
اأن تخب���و والإحتف���اظ به���ا �ص���مًة ممي���زة تعك����س 
مدى ان�ص���دادنا للعرتة الطاه���رة. ولكن يف الوقت 
ذاته نبحث عن اأ�ص���لوب يجم���ع بينها وبني الإطار 
ال�ص���ليم الأكر قبوًل عند الزم���ن واأهله، ولبّد من 
ذك���ر بع�س الأمثلة يف ذلك لئاّل تبقى الفكرة عائمة 

:

املجل����س  هي���كل  علي���ه  درج  م���ا   : الأول  فاملث���ال 
احل�ص���يني الأ�صا�صي يف الع�ص���رة الأوىل من �صهر 
املحرم من ت�صل�ص���ل م�صطنع حيث يكون مو�صوع 
اخلطيب الأ�صا�ص���ي يف الع�ص���رة الأوىل من �ص���هر 

املحرم هو ت�صل�صل م�صطنع 

و�ص���واء كان هذا الرتتيب تعّينّي���ًا وهو الأقرب اأم 
تعينيًا، فهو على الإجمال و�ص���ف للهيكل التقليدي 
للمجل����س احل�ص���يني عند الكث���ر، ول اأق���ول عند 
اجلميع فقد يح�ص���ل تغير يف مادة اجلل�صة نوعًا 
وكّم���ًا، ولك���ن الإط���ار الع���ام يبق���ى كم���ا ذكرت يف 
حتدي���د منا�ص���بة الأي���ام. وينبغي لف���ت النظر اإىل 
اأّن ذل���ك اإذا كان اخلطيب يقراأ جمل�ص���ًا واحدًا، اأّما 
اإذا تع���ّددت املجال����س يف اللي���ل والنه���ار فالنهاية 
غالب���ًا ل تتغ���ّر لأّن املاأل���وف فيه���ا من املوؤ�ص���رات 
عل���ى اأ�ص���تاذية اخلطي���ب واخل���روج ع���ن املاألوف 
قد يفقد الإ�ص���باع لل�ص���امع الذي درج على ال�صيغة 
التقليدي���ة، اأّما مادة البح���ث واملجل�س عند التعدد 
فقد يكون فيها تو�صع با�ص���طياد الأ�صياء املنا�صبة 
التي ترتبط ب�ص���كل واآخر ب�ص���لب املو�صوع � هذا 
يف املنرب العربي ل الفار�صي، فاإّن للمنرب الفار�صي 
م�ص���احة اأو�ص���ع يف ارتياد املوا�ص���يع وامل�صامني 
ل�ص���ت اأتناولها هنا، واإمّنا لها م���كان اآخر قد اأوّفق 
لإلق���اء ال�ص���وء علي���ه � وعل���ى العم���وم فبع���د هذه 
الفكرة الإجمالية عن الهيكل ال�صائد يف عا�صوراء، 
فم���ا ه���ي الأمور املت�ص���ورة الت���ي ُتقيم ب�ص���لب اأو 
اإيج���اب؟ وما ه���ي الأمور الت���ي قلن���ا اأّن الواقع ل 
يحتاجه���ا؟ ث���ّم ما ه���ي املعاجلات الت���ي جتمع بني 

املحافظة على تراث ي�صغل زاوية وا�صعة يف 
وجداننا ويغر����س فيها �ص���ورة للمثل العليا 
التي ج�ّص���دت يوم الط���ف والتي نتوق اإىل اأن 
نرت�ّص���مها ول���و اّدع���اءًا ويف الوق���ت ذاته هي 
اآلي���ة م���ن الآلي���ات العقائدية التي نتو�ّص���ل بها 
اإىل حتقي���ق م���ودة ذوي القرب���ى اإىل ما هنالك 
م���ن مرودد وب���ني التخّل����س مّما ل يل���زم له بل 
مّم���ا قد يعك�س الغاية املطلوب���ة وينتهي اإىل اأن 
تبلور عنا�ص���ر ل تخدمنا مذهبّيًا عند الأّمة وقد 
ل تزّك���ى م�ص���رتنا يف نظر املذه���ب ذاته وقد ل 
يذع���ن اأبنائنا يف قرارة اأنف�ص���هم اإىل قبولها واإن 
اأذعنوا ظاهريًا ل�ص���بب واآخر ولتو�صيح ذلك على 

الإجمال نقول :

1 � اأوًل ينبغ���ي انتق���اء م���ادة املن���رب خالي���ة م���ن 
ال�صوائب والتهافت ولتكن املادة غاية يف الب�صاطة 
فه���ي خر م���ن مادة يح�ص���ب البع����س اأّنها د�ص���مة 

ولكّنها غر �صليمة يف اأجزائها.

وق���ت  كّل  املنا�ص���بة  ت�ص���توعب  لأن  داع���ي  ل   �  2
املحا�ص���رة، واإمّن���ا جتعل جمّرد خامت���ة يف نهاية 
املحا�ص���رة �ص���رط اأن ل نلتم����س له���ا �ص���نفًا م���ن 
ال�ص���عر الهابط اأو الن�صو�س املّت�ص���مة بالرّكة مّما 
ل يتنا�ص���ب واأهمي���ة املوق���ف وكرامة اأه���ل البيت 

والنهج املوزون الذي نريده ل�صعائرنا.

3 � اأن ن�صتفيد من ح�صود الذكرى فنطرح مو�صوعًا 
من املوا�ص���يع التي تعالج موقفنا من ج�ص���م الأّمة 
الذي يتع���ّرج لفرتاءات ل نهاية لها اأو مو�ص���وعًا 
اأخالقيًا اأو عقائديًا ي�ص���دنا اإىل مدر�صة اأهل البيت 
ويحّق���ق مطل���ب الإم���ام ال�ص���ادق )عليه ال�ص���الم( 
بقول���ه : )اأحي���وا اأمرن���ا( وهك���ذا، ل�ص���ّيما ونحن 
طائفة لي�س لها من و�ص���ائل الإعالم ما تعرّب به عن 
نف�ص���ها وحيثّياتها اإّل املنرب، فحرّي بها اأن ت�صتفيد 
من���ه على الوج���ه املطلوب. ثّم لب���ّد يف الأخر من 
املحافظة على املنا�ص���بة واإذكاء جذوة احلزن التي 
حتف���ظ لن���ا مزاجن���ا واأخالقياتنا يف موا�ص���اة اآل 
حمّمد ون�ص���ر ما اأرادوه مب�ص���توى ال�صفافية التي 
اأرادوه���ا واأرادها اأبو ال�ص���هداء � اأن���ا قتيل العربة 
م���ا ذكرت عن���د موؤمن اإّل وفا�ص���ت عين���اه � وبهذه 
ال�ص���ورة مت���ّر اللي���ايل على �ص���كل موائ���د منّوعة 

لإ�صباع جوانب الإن�صان خلقًا وعقيدة و�صلوكًا.

املقت���ل  لق���راءة  العا�ص���ر  الي���وم  تكري����س  اإّن   �  4
وا�ص���تعرا�س الواقع���ة كّله���ا م���ن مقّدماته���ا حتى 
لة خالل  النهاية وما يتبعها يف حني اأّنها مّرت مف�صّ
اأيام الع�ص���رة وتكّرر �ص���ماعها يف اأكر من جمل�س 
حتى اأ�ص���بح ال�ص���امع يكّرر مقاطعها قبل اخلطيب 
: اإّن ذل���ك يزاح���م ما ق���د نراه اأهّم م���ن ذلك األ وهو 
�ص���رح اأ�صرار نه�ص���ة احل�ص���ني واأهدافها وت�صليط 
الأ�صواء على اخللفيات، فاإّن الأقالم غر ال�صريفة 
ل تزال ت�صّوه وباإ�صرار موقف احل�صني، وحتاول 
تفريغ الواقعة م���ن حمتواها الإجتماعي، وربطها 

اأحيانًا باأمر �صخ�صي رخي�س اأو عداوة قبلية. 

عن كتاب )جتاربي مع املنرب(

الشيخ احمد الوائلي شاعرا

   يع��د املفكر الوائيل ش��خصية مش��هورة ومعروف��ة وغري خاٍف عىل 

احد أنه مبتكر أس��لوب الخطابة وهو أحد أركانها ومؤس��س مدرستها 

الحديثة يف املنرب الحسيني حتى أطلق عليه بعض العلامء بأنه مدرسة 

أه��ل البيت )عليهم الس��ام( 

الناط��ق  املتنقل��ة ولس��انهم 

بالحق.وايضا هو أحد الباحثني 

املفكري��ن الذين اثروا املكتبة 

الغنية  مبؤلفاته��م  العقائدية 

تلك  ,فمن  املخفي��ة  بالحقائق 

املؤلفات : )هوية التش��يع ,و 

نحو تفس��ري علمي للقران, ودفاع عن الحقيقة ,وتجاريب 

م��ع املنرب ,و م��ن فقه الجنس يف قنوات��ه املذهبية , و 

أحكام الس��جون ,و اس��تغال األجري وموقف اإلسام 

منه, و أوليات اإلمام عيل عليه السام(.

كيــف نبنــي ونطــّور المنبر 
ونرتفع به؟



تــــوفــــيــــق الــتــمــيــمــي

يف زقاق جنفي وبيئة �صعبية متوا�صعة 
اطلق الطفل املولود احمد بن ح�صون بن 
�صعيد بن حمود  الليثي الوائلي �صرخته 
الوىل ي����وم اجلمعة 17 ربيع الول من 
الع����ام الهج����ري 1347 واملواف����ق للعام 

امليالدي 1928.
واملولود ينت�ص����ب اىل ع�ص����رة الوائلي  
والتي ا�صتهرت هذه الأ�صرة يف النجف 
باأ�ص����رة اآل حرج، وحرج هو ا�ص����م اجلد 
الأعلى لها،وهو اأول من نزح من الغراف 
يف النا�صرية  بلدهم الأ�صلي وهبط يف 
النج����ف الأ�ص����رف على اأث����ر معركة بينه 
وبني بع�س الع�ص����ائر، فف����ر اإىل النجف 

واتخذها موطنًا وم�صكنًا ومالذًا.

ع�سر الوائلي والنجف 
من العوامل املوؤّثرة يف �صياغة �صخ�صية 
الوائلي، هو عامل املجتمع الذي عا�صره 
فالوائلي ابن النجف الأ�ص����رف، ن�صاأ يف 
حميط����ه تربي����ة وتعليم����ًا، والنجف من 
اأعرق البيئات الثقافية الإ�صالمية قدمًا، 

يقول الدكتور علي جواد الطاهر:
النج����ف مدين����ة العل����م الدين����ي املنقطع 
وه����ي  وال�ص����عر،  الأدب  ث����م  النظ����ر، 
فيهما ن����ادرة من الن����وادر واعجوبة من 
الأعاجي����ب، ُيعن����ى اأهله����ا بقول ال�ص����عر 
عنايته����م  عن����ه  واحلدي����ث  و�ص����ماعه 
بامل�ص����ائل اليومية من اأكل و�صرب، انهم 
اأدباء كما يتنّف�س املرء الهواء.. ولت�صل 
بعد ذلك - عن الكتب واملكتبات، والأ�صر 
وال�ص����عر  والأدب  العل����م  يف  العريق����ة 
وجمال�ص����ها اخلا�صة والعامة، وما ُيتلى 
م����ن �ص����عر يف الفراح والأح����زان، ويف 
ماآمت احل�ص����ني ب����ن علي وم����ا يتفاخر به 

ال�صعراء وي�صمر به النا�س..
تذك���ر  الت���ي  النج���ف  خوا����س  وم���ن 
بالكبار انها �صايرت التطورات الدينية 
ب�ص���در  العرب���ي،  الع���امل  يف  الأدبي���ة 
رحب واأفق وا�ص���ع فهي م���ع حمافظتها 
على اأ�ص���الة الفكر الإ�ص���المي مل تتزمت 
فرتف����س املعا�ص���رة، واإمن���ا اأخذت من 
و�ص���ائلها واأ�ص���بابها ما راأته ال�صروري 
النافع حّتى )اأّن الكتب احلديثة ما تكاد 
تدخ���ل الع���راق حّتى تتج���ه راأ�ص���ًا اإىل 
النج���ف فتتلقفها الأيدي ه���ي وكتابات 
اأك���ر حداث���ة ك�ص���عر �ص���وقي وحاف���ظ 
واإيليا ابو ما�ص���ي، وفيهم���ا ما يناق�س 
الفك���ر النجف���ي املناق�ص���ة كله���ا، وه���و 
رد فع���ل يتبن���اه الذين �ص���اقوا بالقدمي 
وبلغ بهم ال�ص���يق الطرف الأق�ص���ى من 
رد فع���ل مطبوعات الآ�ص���تانة، والهالل، 
واملقتطف، و�صبلي �صمّيل والريحاين.. 
وجمالت وجرائد مما يعد حرامًا وكفرًا 

واحلادًا...
عل����ى كل ح����ال ن�ص����اأ الوائل����ي يف ه����ذا 
الع�صر الذي يعترب قمة يف ن�صج و�صعة 
املدر�ص����ة العلمي����ة النجفي����ة يف خمتلف 

اأبعاد املعرفة، وحفل ع�صره اأي�صًا بعدد 
م���ن اخلطب���اء املربزي���ن، منهم ال�ص���يخ 
حمم���د علي اليعقوبي، وال�ص���يخ حممد 
عل���ي ق�ص���ام، وال�ص���يد �ص���الح احلل���ي، 
تليه���م طبقة اخرى ن�ص���جت على منوال 
ال�ص���ابقني مم���ن ذكرناه���م م���ن الأدب���اء 
وال�ص���عراء في�ص���كلون كّم���ًا كب���رًا له���م 
واأدبه���م  اخلا����س،  النجف���ي  طابعه���م 
النا�ص���ج والرائ���د، ابت���داء م���ن �ص���يخ 
الأدب ال�ص���يخ حمم���د جواد ال�ص���بيبي، 
وال�صيخ حممد ر�صا ال�صبيبي، وال�صيخ 
علي ال�ص���رقي، وال�ص���يخ حمم���د مهدي 
�ص���عيد  حمم���د  وال�ص���يد  اجلواه���ري، 
احلبوبي، وال�ص���يخ �ص���الح اجلعفري، 
والدكت���ور عب���د ال���رزاق حم���ي الدين، 
وكث���ر غرهم ممن �ص���قلت به���م اأبعاد 
النجف احل�صارية، ومن اجلدير بالذكر 
اأن معظ���م اأه���ل العلم �ص���عراء ولكنهم ل 
يرغب���ون بذكر ذل���ك عنه���م لرغبتهم يف 
الحتف���اظ بالنه���ج العلمي وال�ص���تهار 
البع���اد  يف  املحقق���ون  اأم���ا  بذل���ك، 
الفكري���ة الأخرى فيوج���د اأعداد كبرة، 
ورد ذكره���م يف كث���ر من املو�ص���وعات 
اأراد  وم���ن  املتخ�ص�ص���ة،  واملراج���ع 
ال�ص���تزادة الرج���وع اليه���ا لأن النجف 
وبالخت�ص���ار كل زقاق من ازقتها معهد 
علمي، وكل ناد من انديتها وجمل�س من 
جمال�صها هو عبارة عن موؤ�ص�صة ثقافية 

حتفل بعطاء علمي نا�صج.
ومث���ل ه���ذا اجل���و لب���د اأن يفع���ل فعله 
يف �صخ�ص���ية الوائل���ي، فقيه���ًا كان اأو 
�ص���اعرًا اأو خطيب���ًا، ويعمل على �ص���قله 
وتهذيب���ه، وبالت���ايل تكوين���ه بال�ص���كل 
الالئق، ول�ص���ك اأن لال�ص���تعداد الفطري 
لدي���ه اأث���ر يف توجه���ه وحر�ص���ه عل���ى 
النته���ال م���ن ه���ذا الغدير ال���ذي يحمل 

�ص���مات املعلم الث���اين بالوج���ود المام 
اأمر املوؤمنني عليه ال�ص���الم، ومن قد�س 
الراب����س  ال�ص���امي  مرق���ده  روحاني���ة 
كالأ�ص���د عل���ى الذك���وات البي�ص���اء م���ن 
نفحات���ه  في����س  وم���ن  الأغ���ر،  الغ���ري 
وبركات���ه اأن عاي����س الوائل���ي واأقران���ه 
ه���ذه الأجواء الرائع���ة التي قد ل يجود 
الده���ر مبثله���ا، وعا�ص���روها وتفاعلوا 
معها فكرًا وعقاًل وروحًا، وا�ص���تطاعوا 
الأو�ص���اط  يف  ويوؤث���روا  يعط���وا،  اأن 
يف  وللنج���ف  والجتماعي���ة،  العلمي���ة 
�صخ�ص���ية الوائلي اأثر بليغ حمفور يف 
ذاكرت���ه، ورنني يومي اأبدي احل�ص���ور 
يف �صعوره وت�صوراته، مُيلي على ذاته 
متثلها يف حركاته و�ص���كناته، ومل تزده 
الغربة اإّل تعلقًا وتوّلهًا وهيامًا و�صوقًا 
م�ص���رم الله���ب، جيا����س العواطف، لن 
ام���ر  ي�ص���تكني(�س22-19   يه���داأ ول 
املنرب احل�ص���يني الدكتور ال�صيخ احمد 

الوائلي حممد �صعيد الطريحي.

منتدى الن�سر 
من ح�ص���ن حظ ال�ص���يخ د احمد الوائلي 
ان وجدت مواهبه وافكاره ف�صاء رحبا 
لتج�ص���يدهما،وهو ف�صاء منتدى الن�صر  
ال���ذي تا�ص����س 1935م و ق���اد �ص���فينته 
و�صط امواج التقليد واملحافظة ال�صيخ 
ليك���ون  املظف���ر   املج���دد حمم���د ر�ص���ا 
املنت���دى بوؤرة لتولي���د احلداثة ومهوى 
لع�ص���اقها والقطب ال���ذي يجذب مريدي 
انح���اء  كل  م���ن  وال�ص���الح  التجدي���د 
العامل ال�صالمي،وكان ذلك حدثا فا�صال 
يف تاري���خ النج���ف وحوزته���ا العلمية 
ب���وؤرة  الن�ص���ر  عندم���ا ا�ص���بح منت���دى 
وّلدة  لرم���وز التجديد وال�ص���الح مبا 
تهي���ئ لهذا املنت���دى من كادر تدري�ص���ي 

وقي���ادة عبقري���ة للمعل���م حمم���د ر�ص���ا 
املظف���ر وعبداحل�ص���ني مط���ر والعالم���ة 
حمم���د تقي احلكيم وغره���م، فانخرط 
الوائل���ي يف ه���ذا ال�ص���رح احلداث���وي  
من���ذ درا�ص���ته املتو�ص���طة وكان ال�ص���يخ 
احد ابرز تالمذت���ه مع ثلة من املجددين 
يف ال�ص���عر والفقه واخلطاب احل�صيني 
والذين ظهرت يف قب�ص���اتهم امل�صتقبلية 
ب�ص���مات ا�ص���تاذهم املج���دد املظف���ر كما 
زمالئ���ه  عن���د  وا�ص���ح  ب�ص���كل  ظه���رت 
الخرين كال�صاعر واملجدد  د. م�صطفى 
جمال الدين ود.عبدالرزاق حمي الدين 
والراحل د.حممد بحر العلوم وال�صهيد 
حمم���د حمم���د �ص���ادق ال�ص���در وكاظ���م 
وغره���م  الغب���ان  وحمم���د  الدجيل���ي 
الع�صرات ممن ا�صبحوا �صفراء النجف 
للعا�ص���مة والعامل با�صره )يف ال�صابعة 
من عم���ره در�س ل���دى الكتاتيب وحفظ 
الق���راآن الك���رمي وكان ذل���ك يف م�ص���جد 
ال�صيخ علي نوايه يف �صفح جبل الطمة 
م���ن حملة العم���ارة وكان �ص���يخه انذاك 
ال�ص���يخ عبدالكرمي قفط���ان وبعد تعلمه 
الق���راءة والكتاب���ة وقراة الق���راآن وبعد 
ان �ص���لب ع���وده وا�ص���تد �ص���اعده ب���دا 
درا�ص���ته ب�ص���كليها الكادميي الر�ص���مي 
واحلوزوي،ففي الوىل انهى درا�ص���ته 
غ���ازي يف  املل���ك  البتدائي���ة مبدر�ص���ة 
النج���ف 1952 ث���م دخ���ل املتو�ص���ط يف 
منت���دى الن�ص���ر وتخ���رج منه���ا بتف���وق 
وم���ن اقران���ه يف ه���ذه املرحلة �ص���ادق 
القامو�ص���ي وحمم���د ح�ص���ني اليا�ص���ني 
واحم���د املظفر( امر املنرب  احل�ص���يني 
د ال�ص���يخ احم���د الوائلي حممد �ص���عيد 

الطريحي �س12.

طريق خا�ص 
على خالف عادة الدار�ص���ني يف احلوزة 
العلمية والت���درج يف مراتبها التقليدية 
اختط ال�ص���يخ املعمم طريقا اخر يجمع 
ب���ني علوم الدي���ن والدنيا ليع���زز فيهما 
م�ص���رته اخلطابية الثائرة على امناط 
اخلطاب التقلي���دي املكرور غر املوؤثر، 
ومل���ا تاأ�ص�ص���ت كلي���ة الفق���ه 1958  بعد 
اجازته���ا م���ن قب���ل الزعي���م عبدالكرمي 
قا�ص���م انت�ص���ب  الطالب احم���د الوائلي 
اليه���ا يف  دورته���ا الوىل  وتخرج منها 
بح�ص���وله عل���ى البكلوريو�س يف اللغة 
العربي���ة والعل���وم ال�ص���المية  ثم اكمل 
املاج�ص���تر يف معهد الدرا�ص���ات العليا 
التابع جلامع���ة بغداد وكانت اطروحته 
ال�ص���جون(،ثم  )اح���كام  للماج�ص���تر 
غ���ادر بعده���ا  اىل م�ص���ر للدرا�ص���ة يف 
كلي���ة دار العلوم جامع���ة القاهرة ونال 
�ص���هادة الدكتوراه 1978 عن اطروحته 
املو�ص���ومة )ا�ص���تغالل الج���ر وموقف 
ال�ص���الم من���ه(( وهن���اك  يف القاه���رة 
والو�ص���اط الزهري���ة مل تتوقف مهمته 

عل���ى اجن���از اطروحته والع���ودة مكلال 
ب���ل  املن�ص���ودة،  الدكت���وراه   ب�ص���هادة 
�ص���عى لن يحدث ح���وارا هادئا وعلميا 
لت�ص���حيح الوه���ام والف���كار املغلوطة 
ب���ني ال�ص���فوف الزهري���ة ح���ول عقائد 
اهل البي���ت التي كان الوائلي يوؤمن بها 
ويتعبد بنهجها، فحقق ح�ص���ورا علميا 
و�ص���عبيا وا�ص���عا يف الزه���ر والقاهرة 
درا�ص���ته  �ص���ني  يف  تواج���ده  خ���الل 

للدكتوراه.

طريق  �سعب 
رغم ان ع�ص���ر الوائلي وبيئته النجفية  
املن���رب  خطب���اء  م���ن  بكوكب���ة  حفل���ت 
اخلطي���ب  يتقدمه���م  كان  احل�ص���يني 
والعالمة حممد علي اليعقوبي وال�صيخ 
حمم���د عل���ي الق�ص���ام وال�ص���يد �ص���الح 
احليدري، لكنه اخت���ار اخلطابة منهجا 
لتحقي���ق طموحات���ه  واملن���رب و�ص���يلة  
واحالم���ه يف روؤية جدي���دة وحداثوية 
ملعن���ى اخلطابة ور�ص���ائل املنرب منطلقا 
للث���ورة احل�ص���ينية  م���ن ط���رح جدي���د 
واهدافها اخلالد ة بعيدا عن ال�ص���لوب 
والب���كاء  بالنع���ي  املت���وارث  الب���ايل 
واملاث���ورات ال�ص���عبية ال�ص���عرية،كانت 
هذه الر�ص���الة  ال�صالحية التي توافقت 
مع دعوى ال�ص���يد حم�ص���ن المني وابو 
مراج���ع  وبقي���ة  ال�ص���فهاين  احل�ص���ن 
ال�ص���الح والتنوي���ر م���ن قبله،ه���ي من 
اخذه���ا  الت���ي  املهم���ات  واخط���ر  اوىل 
الوائل���ي اخلطي���ب على عاتق���ه وحتمل 
نتائجها لنه ي���درك بان  مهمة اخلطيب 
اكر تاثرا يف جناحها واقوى مفعول 
من فتاوى العلماء واملراجع مهما كانت 
منزلته���م وموقعهم م���ن اجلماهر، كما 
قدر بان مهمته ان�صانية وثقافية ونبيلة 
مثل ه���ذه املهمة  تفوق مهنة تدري�ص���ية 
يف جامعة او مقعد لال�صتاذية يف حوزة 
علمية،لن���ه �ص���يكون معلم���ا يف جامعة 
متنقل���ة على اجنح���ة املنرب احل�ص���يني 
الذي �صيوا�صل يف دربه ما �صلكه رواده 
الوائل ومعلميه  من ر�ص���ائل ال�صالح 
وتعالي���م التنوي���ر م���ن امث���ال ال�ص���يخ 
حمم���د عل���ي اليعقوبي وال�ص���يخ حممد 
عل���ي الق�ص���ام، ولكن كيف يجد ال�ص���اب 
ال�ص���غر موطئ له بني هوؤلء العمالقة؟ 
كي���ف ي�ص���ق الطري���ق لتحقي���ق حلم���ه 
باعتالء املنرب وحوله النا�س ي�صتمعون 
وي�ص���غون،انها معرك���ة �ص���اقة تتطل���ب 
املوهبة ال�ص���تثنائية وال�صوت الرخيم 
واجلم���ع بني اط���راف العلوم والطالع 
العلمي على حوادث التاريخ، فكيف اذا 
اجتمعت ل���دى هذا ال�ص���اب،الذي  وجد 
الطريق امامه �صالكا لبلوغ مراتب حلمه 
العلي���ا مب���ا اجتمع���ت لديه م���ن مواهب 
�ص���ددها لط���ف الل���ه تع���اىل واخال����س 

منقطع النظر لعقيدته ولربه؟

ملك تاجــه الخطــابة وعرشـــه المنــبر


