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وجها القمر
اإن تق���دمي م�سطف���ى ج���واد للق���راء، �سيظ���ل مهمة 
ناق�س���ة لنا نح���ن اللغوي���ن، لأن م�سطف���ى جواد 
العالم���ة كالقم���ر ل متك���ن معرفت���ه اإّل بر�ؤيته من 

�جهيه: الظاهر �املحتجب:
اللغ���وي  الوج���ه  ج���واد هم���ا  ��جه���ا م�سطف���ى 
�الوج���ه التاريخ���ي.. �مل���ا كنا نح���ن تالمذته يف 
الدائ���رة اللغوية غري معنين بالق���راءة التاريخية 
املتخ�س�س���ة الت���ي دف���ع به���ا العالم���ة ع���ر كتب���ه 
�خمطوطاته، فاإن قراءتنا اآث���اره اللغوية �ستبقى 

حمد�دة بحد�د هذه الآثار.

حفريات التاريخ
لكن ميكن الإ�سارة ال�سريعة اىل ان م�سطفى جواد 
مل يكن موؤرخ���ًا باملعنى التقليدي لهذه الكلمة التي 
تعن���ي من يجم���ع املعلومات عن احلق���ب املتعاقبة 
�من َث���مَّ يقوم بتحليله���ا بح�ساب���ات املنطق الذي 
تتقابل به الوقائع، �تت�سارع حن يحذف بع�سها   
بع�س���ًا، م���ن اأج���ل تبي���ان احلقيق���ة، تل���ك احلقيقة 
الت���ي تكتنفها �سب���كات اليديولوجي���ات القدمية، 
�ت�سوغها على ح�سب اإراداتها يف اأغلب الأحيان، 

الإيديولوجيات اجلديدة!
مل يك���ن م�سطف���ى جواد موؤرخ���ًا به���ذا املعنى، بل 
كان: باحثًا معرفيًا، �هو الذي يعرف الآن باملوؤّرخ 
�ه���و   archaeological الركيولوج���ي 
املعني باحلفري���ات التاريخي���ة ل بو�سفها اأحداثًا 
مادية”�قائ���ع “ ب���ل بو�سفه���ا اإ�س���ارات تنتظمها 
قوان���ن الرتابط �كاأي اآث���ارّي كان يحدد املواقع، 
متجا�زًا ح�سابات املنطقي اإىل ح�سابات الواقعة، 
ث���م يعمد  اىل بناء �سجّل زماين �مكاين، �كمتتّبع 
خلارطة الكنز، كان ي�سع عالمة هنا �عالمة هناك، 
ثم ي�سل بينها. يح�سب �يجمع �يطرح، لكي ي�سل 
اىل النتيجة التي �ست�سبح حن ي�سرح بها”ّم�سّلمًة 
الكالم  يلقي  الرجل ل  باأن  الآخرين  “ اإميان���ًا من 
على عواهنه. مرة قال:”التاريخ جمموعة حقائق 
قابلة للتز�ير يف اأي �قت! “. �املعني باملجموعة 
�لي����س   markable للتعلي���م  القابل���ة  امل���واد 
 Groups للمجموع���ات  املنطقي���ة  الت�سنيف���ات 

.logic categories

حفريات اللغة
املعرف���ة  اأ�  الآثاري���ة،  احل�ساب���ات  ظه���رت 
الأركيولوجي���ة مل�سطف���ى ج���واد يف اللغ���ة، اأعني 
حتدي���دًا يف عل���م اللغ���ة العربي���ة التاريخ���ي الذي 

يظهر عر املنهج اللغوي املقارين
 ،Linguistic  comparative method 
�م���ادة ه���ذا املنهج جمموع���ة اللغات الت���ي عرفت 
باللغ���ات ال�سامي���ة الت���ي �سمل���ت اللغت���ن العربية 
�الآرامي���ة  �احلب�سي���ة  �اجلنوبي���ة  ال�سمالي���ة 

�العرية.
املباحث

يع���د كت���اب املباح���ث اللغوية يف الع���راق للدكتور 
م�سطف���ى ج���واد �كت���اب التط���ور النح���وي للغة 
برج�سرتا�س���ر  الأمل���اين  للم�ست�س���رق  العربي���ة 
درا�س���ة  يف  مرجع���ن  اأه���م   ،Bergestraser
تاأري���خ النح���و العرب���ي، اإذ ينطل���ق الثن���ان م���ن 
املقارنة التاريخية يف البحث عن ال�سول اللغوية 
�حتولته���ا ال�سكلية �الدللية. �ه���ذان املرجعان 
مهمان ل ملنهجهما العلمي ال�سرف، الذي ل ت�سوبه 
�سوائ���ب التكرار �الأحكام العقلي���ة يف فهم اللغة، 
ب���ل لأنهما يقدمان على اأ�سا����س احلفريات املقارنة 
كم���ا نّوهن���ا، � يلبيان حاج���ة مفق���ودة يف درا�سة 
تاريخ اللغة العربية، �النحو خا�سة، �تتمثل هذه 
احلاج���ة يف اأن تاريخ علم اللغ���ة العربية قدم منذ 
بواكريه ال�ىل املنه���ج ال�سكلي”اخلليل بن احمد 
الفراهيدي - �سيبويه “ �حتى املنهج الدليل”عبد 
القاه���ر اجلرج���اين “ بك���ون الأ�ل منهجًا يالحق 
الأ�س���كال اللغوي���ة، �يق���رتح باملالحظ���ة العقلي���ة 
ح���الًّ لتناق�سها،�الثاين منهجًا يق���رتح باملالحظة 

ال�سياقية حلوًل لإ�سكالت التف�سري.
ام���ا م�سطف���ى ج���واد �برج�سرتا�س���ر فق���د توغال 

بعي���دًا، يف احلقبة ال�ىل، التي تعد اللغة العربية 
فرع���ًا م���ن فر�عه���ا، من مث���ل م���ا اثبت���ا اأن ا�سول 
الرتكي���ب ال�سرطي موؤ�س�س���ة على”ما “، يف �سوء 
تردده���ا يف الأ�س���ول الأ�ىل، يف ح���ن عد النحاة 
الأ�ل”اإن “ اأم هذا الباب لأنها عامة غري خمت�سة. 
ال�ستنت���اج الأخري منطقي، يف ح���ن تعد النتيجة 
ال�ىل حفري���ة. ميكن اأن ن�س���رب اأمثلة ل حت�سى 
به���ذا ال�سدد، لكنن���ا ل نريد اأن نثق���ل راأ�س القارئ 

بتكرار ما ُتغني عنه الإ�سارة الواحدة.

ت�سيي�س اللغة
�لأن م�سطفى جواد معني مبفاجاأة متلّقيه مبا هو 
ممّي���ز �جديد، �سواء اأكان ذلك عل���ى �سعيد انتقاء 
املادة اأم عل���ى �سعيد اأ�سلبتها”��سعها يف ا�سلوب 
م���ا “، فاإن���ه يعمد دائم���ًا اإذا ما ��ج���ه بالتكرار اأن 
ًا يجعل ال�سامع، الذي مّر عليه  مينح���ه اإطارًا خا�سّ
املو�سوع ذاته، �كاأنه باإزاء مو�سوع اآخر مل يطرق 
�سمعه من قب���ل! هذه املن���ا�رة الأدائية هي اإحدى 
ممي���زات م�سطفى ج���واد. �عنها �س���در برناجمه 
الإذاع���ي ال�سهري”ُق���ل �ل تق���ل “ �كان هدف���ه يف 
الظاه���ر، ه���و مواجهة الأخط���اء �النحرافات يف 
الل�س���ان اللغ���وي املعا�سر بعد ان ن�سج���ت اللغات 

املهاجمة طبقة فوقها.
غري اأن الذي ينعم النظر يف هذه الظاهرة”قل �ل 

تقل “ يجد اأن هناك ما هو اأبعد من هذا:
اإنه ما يت�سل مبا يعرف مبنهج علم اللغة امل�ستوى 
pragmatics. �ه���ذا امل�ست���وى  الراغمات���ي 

معني ل باللغة بل بتدا�لها:
م���ن يتكل���م �م���ن ي�سم���ع، �م���ا القوان���ن اللغوية 
املتحكم���ة بال�سلوك اللغوي، ما القناة الناقلة، �ما 
ال�سياق املحيط. �الأعراف التي تكون املتلقي...؟ 

الخ.
***

من هذا املنطلق، انتقل م�سطفى جواد باملحا�سرة 
التعليمي���ة اىل املحا�سرة العالمية �اختار القناة 

الأ��سع انت�سارًا اآنذاك �هي الإذاعة.
هذا ما اأ�سمّيه بت�سيّي����س اللغة العربية الف�سيحة، 
اأن كان���ت  بجعله���ا ج���زءًا م���ن املحكوم���ن، بع���د 
ج���زءًا من النخبة احلاكمة”الت���ي حتكم يف ار�قة 

اجلامعات “ �لتتجا�ز ا�سوارها.
اأدرك م�سطفى جواد اأن الر�سالة اللغوية الف�سيحة 
ل ميكن قبولها خارج مو�سعها املحدد”�هو اأق�سام 
اللغ���ة العربي���ة “ �حتى يف ه���ذا املو�س���ع ُت�سمع 
الثنائية اللغوية”العامية / الف�سيحة “ بو�سوح. 

فاإذا جت���ا�زت هذه الر�سالة �سن���د�ق بريدها اىل 
�سند�ق اآخر، اأثارت موجة من ال�سخرية العارمة. 
�م���ن املوؤّكد، على ح�سب معرفتنا بالرجل، اأنه كان 
عل���ى �ع���ي ت���ام ب���اأن مبع���ث ال�سخرية مت���اأت من 
التقاط���ع بن عقدين خمتلف���ن اأحدهما ين�س على 
تدا�ل عامّي �الآخر عل���ى تدا�ل ف�سيح، �اإحالل 
اأحدهم���ا حمّل الأخ���ر يثري موجة م���ن ال�ستغراب 
اأن  الآخ���ر  ه���ذا  �ي�سب���ه  �ال�سخري���ة  �الده�س���ة 
يدخ���ل اأ�ستاذ اجلامعة عل���ى �سهوة ح�سان احلرم 
اجلامعي، لأن العقد”غ���ري املكتوب، �امنا حتدده 
العراف الال�اعي���ة امل�ستندة اىل العادة “ يتطلب 
اأن يدخ���ل ال�ستاذ اجلامع���ي بو�ساط���ة �سيارة اأ� 

راجاًل.
 ه���ذه اللغ���ة العربي���ة الف�سيح���ة، لغ���ة عقيدتن���ا 
�جمازن���ا �اإبداعنا �تراثنا، �قبل كل ذلك معجزة 
نبينا، هل جّربت اأن تتدا�ل بها اأفكارك �حاجاتك 

يف ال�سارع مثاًل؟ كاأن تقول ل�ساحب التاك�سي.
- من ف�سلك، اأبغي النز�ل يف املنعطف الثاين من 

على ي�سارك!
ج���رب �ل�س���وف ت���رى اأن ال�سائ���ق �سي�س���اب ا�ل 
المر با�ستفزاز ما، ثم �سيحا�ل حتديد هذا الكائن 
يف اإط���ار ثق���ايف �اجتماعي معينن، اإط���ار يت�سم 
بالعزل���ة. �رمب���ا �سي�سمت. �رمبا �سيق���ول: ماذا 

قلت؟
اأدرك م�سطف���ى ج���واد كل هذا، فم���اذا فعل ليخرق 
قانون التوا�سل اللغوي املبني على ثنائية النطق 

�الكتابة؟
م���ن   “ نقل”الر�سال���ة  اإجرائي���ة  ناحي���ة  م���ن 
املتكلم”الف�سي���ح “ �جعله���ا ج���زءًا م���ن �ظائ���ف 
الت���دا�ل لدى ال�سامع”العام���ي “ �كما يقال جعل 
الك���رة يف ملع���ب ال�سام���ع اينم���ا كان: يف ال�سارع 
�البي���ت �ال�س���وق �املقه���ى... ال���خ اأي اإن���ه نق���ل 
الر�سالة الف�سيحة من مركز التدا�ل النخبوي اىل 

الطراف ال�سعبية.
�من ناحي���ة الأداة، ا�ستخدم قن���اة �سوتية تت�سل 
بال�سم���ع، �هي القناة الت���ي ل تعرف اللغة �سواها 
لأن اللغ���ة املكتوبة لي�ست �سوى ر�سم للغة �لي�ست 
اللغ���ة ذاتها �من ناحية ال�سل���وب ا�ستخدم �سوتًا 
ذا نغمة،م�ستقة من نغمته الطبيعية، متكلفة بع�س 
ال�سيء، من ج���راء لعبِه بحر�ف امل���ّد ���سع ذلك 

يف اإطار اأ�سلوب �ساخر.
�من ناحية امل�سمون اخت���ار مواقع تدا�ل يومية 

كاملتحف �ال�سطرية”اللّفة “ �ال�سيدلية … الخ
***

��سل���ت الر�سال���ة! كان حدي���ث البغدادين خا�سة 
�العراقي���ن عامة، هو م�سكوك���ة م�سطفى جواد: 
ق���ل �ل تقل. �ذلك هو املعن���ى ال�سيا�سي للر�سالة. 
لقد جنح جناحًا منقطع النظري. كان على ل�سان كل 
خملوق يف الطبقات ال�سعبي���ة امل�سحوقة خا�سة: 
�بائع���ي  التاك�س���ي  ��سائق���ي  العم���ال �اجلن���ود 
�س���وق  اىل  ��س���ل  �ق���د  ال���خ   … اخل�س���ر�ات 
التاريخي���ن يف بغ���داد  الل�سو����س  هرج”�س���وق 
الراح���ل  ب�سحب���ة  �كن���ت  �سخ�سي���ًا،  �سمع���ت  اإذ 
القا����س مو�س���ى كري���دي، اأح���د بائع���ي املالب����س 
امل�ستخدمة”املعر�ف���ة يف اللغة الدارجة باللنكات 
“ يق���ول �هو ين���ادي عل���ى ب�ساعته”قل مالب�س 

عتيق���ة �ل تق���ل لن���كات!! “ حما�ًل تقلي���د �سوت 
الدكتور م�سطفى جواد.

�لع���لَّ اأه���م م���ا اأحدثت���ه ر�سالة”ق���ل �ل تقل “ يف 
املجتم���ع البغ���دادي ه���و اأنه���ا �س���ارت ج���زءًا من 
املخّيل���ة ال�سعبي���ة، الت���ي �سع���ت اىل بن���اء ق�س�س 
�مواقف خيالية بطلها دائمًاَ م�سطفى جواد �اأحد 

املن�سوبن اىل الطبقات ال�سفلى!

حماكمة قل وال تقل
اإن ال�س���وؤال الك���ر اهمية هو ه���ل جنح م�سطفى 
ج���واد برت�ي���ج الر�سال���ة اللغوي���ة الف�سيحة على 
ح�س���اب اأداة الت���دا�ل املنطوق���ة الوحيدة”اللغ���ة 

العامية “؟
اجل���واب: كال! ب���ل عل���ى العك����س م���ن ذل���ك قّدمت 
ظاه���رة قل �ل تقل ت�سّبثًا م�ساعفًا باللغة العامية! 
اإذ اأرت الناطق���ن الوجه امل�سح���ك للغة الف�سيحة. 
�من جهة علم اللغة فانه يرف�س منطق قل �ل تقل 
يف حتوي���ل الر�سالة العامي���ة اىل ر�سالة ف�سيحة، 
لن���ه غري قابل للتحقق اأ�س���اًل، �انه يف النهاية لن 
يك���ون ال ج���زءًا من دعاب���ات اجتماعي���ة �ال�سبب 
ب�سي���ط: ف���اذا كان ت���ردد كلم���ة متح���ف يف الل�سان 
العامي، يقارب ع�س���رة مالين قوة ترددية، فعلينا 
ان نقوم باإنتاج تردد يفوق هذا الرتدد”كاأن يكون 
ع�س���رة مالي���ن ��اح���د “ اإذا اردن���ا اإزاح���ة كلمة 
متح���ف �اإح���الل كلمة ُمتَحَف���ة بدًل منه���ا كما �رد 
ذل���ك يف �سج���الت ق���ل �ل تق���ل، �ال�س���يء ذات���ه 
ينطب���ق على اإح���الل الو�سف بالفاع���ل لل�سيدلية، 
�بالقول”ال�سيدلي���ة اخلافرة “ ب���دًل من الو�سف 
احلمل���ة  برغ���م   ،“ اخلف���ر  بامل�سدر”ال�سيدلي���ة 
الإعالمي���ة الت���ي رافقت ال�ستب���دال الذي اقرتحه 

برنامج قل �ل تقل!
�ق���د اأجري���ت درا�س���ة عل���ى ا�ستعمال ه���ذا البديل 
فوجدت اأن 99% من العّينة تقول ال�سيدلية اخلفر 
� 1% يق���ول اخلافرة �ه���ذا الواحد م���ن املائة هم 

ال�سيادلة �يقولونها باأداء �ساخر.
***

البني���ات  م���ن  ج���زء   speech املتدا�ل���ة  اللغ���ة 
الدكت���ور  كان  لالن�سان”�ل���و  الال�سعوري���ة 
م�سطف���ى ج���واد يق���ر�ؤين الآن لق���ال ق���ل جزء من 
بنيات”الن�س���ان الال�سعورية �ل تقل من البنيات 

الال�سعورية لالن�سان“
�البني���ات الال�سعورية ل ميك���ن حموها بالبنيات 
ال�سعوّري���ة، اإّل اإذا قامت املجموعات الب�سرية عر 

ّمم بذلك! عقود من التوا�سل املُ�سَ
ج���واد  م�سطف���ى  الدكت���ور  ف�سيل���ة  اأَنَّ  غ���ري 
اأن���ه اأ�سعرن���ا بالأزم���ة،  “ ه���و  َتُق���ل  يف”ق���ل �ل 
اأن  لن���ا  �ت���رك  الأزم���ة،  مب�ست���وى  �اأ�سعرن���ا 

ي���ق  به���ا نفك���ر يف الطريق���ة الت���ي ن�سّ
ه���ذه  لأن  اللغوي���ة،  لثنائيتن���ا  املت�سع���ة  الفج���وة 
الفج���وة تت�سع الآن ع���ر اإنتاج بنيت���ن نحويتن 
م�ستقلت���ن لكل م���ن الف�سيحة �العامي���ة، �من ثم 
اأً�سبح امل�سرتك بينهم���ا �سيئاًل جدًا. �اأهم مظاهر 
هذا ال�ستقالل هو اإلغاء النظام الإعرابي، �اإنتاج 
بني���ة �سرفي���ة ذات قوال���ب جديدة �نظ���ام ترتيب
مل  اختزال  ��سائ���ل  �ابت���داع  order خمتل���ف، 
تعهده���ا العربي���ة الف�سيح���ة �عل���ى �سبي���ل املثال 
امل�ساع���د  للفع���ل  العامي���ة  ا�ستعم���ال  احل�س���ر،  ل 
ال���دال على احلا�س���ر �ال�ستمرار �ه���و يقابل يف 
الجنليزي���ة  فع���ل الكينون���ةbe ال���ذي تتفرع عنه 
الفع���ال امل�ساعدة الزمانية، �ف���ق التوزيع الفعلي 

لالجنليزية:
 Am، is، was،were

جزء من هذه التفريعات التقطتها العامية �اأدارته 

يف �سياقها. فنحن نقول يف لغة اهل بغداد:
“ اآكل ”دا 

�اأهل الغربية:
“ اآكل ”جاي 

�اأهل اجلنوب:
“ اآكل ”كاعد 

�تعني دا �ج���اي �كاعد: اأفعاًل م�ساعدة غري دالة 
عل���ى �س���يء اإل �ظيفته���ا يف حتديد اآنّي���ة احلدث، 
�ترجمته���ا يف الجنليزي���ة I am eating اأم���ا 
الف�سيحة ف���ال تعرف نظام الفع���ال امل�ساعدة. بل 
حت���ل حمّل���ه الكلمات الدال���ة، كالق���ول”اآكل الآن “ 
�مقابل���ه”I eat now “ �هو ماترف�سه قوانن 

اللغة الجنليزية.
***

مقابلتي الطريفة
�اأخت���م هذه العجالة بطرف���ة جرت يل مع الدكتور 
م�سطف���ى جواد”رحم���ه الل���ه “ �كن���ت �قته���ا يف 
ال�س���ف ال�ل يف كلي���ة الآداب �كانت احل�سة هي 
ح�سة”كت���اب ق���دمي “ �ع���ادة ما نك���ون يف مكتبة 
الكلي���ة لتدريبنا على ا�ستعم���ال امل�سادر �املراجع 
ف���اإذا بي اأمل���ح الدكتور م�سطفى ج���واد يبحث هو 
�املراج���ع  امل�س���ادر   index م�س���رد  يف  الخ���ر 
اأح���د  �ساألن���ا  م�ساأل���ٍة  يف  ��ساألت���ه  من���ه  فتقدم���ت 
ن علينا  اأ�ساتذتن���ا َعنها �حرن���ا يف جوابه���ا. ��سَ

هو باجلواب!
� دكت���ور مل �سرفن���ا �سف���ة اأ�ل يف قولن���ا يق�س���م 

املو�سوع اىل ثالثة اأق�سام
اأ�ًل

ثانيًا
ثالثًا

�حكمها األ ت�سرف لعار�سي الوزن �الو�سف؟
فاأغم�س عينيه، �حلقة الطالب تزداد حوله ليقول 

باأدائه املميز:
� اأ�ل الأم���ر قل يق�سم املو�سوع عل���ى ثالثة اأق�سام 

�ل تقل اىل ثالثة اأق�سام..
فاأ�سابتنا الده�سة، �ظل بع�سنا يتاأمل بع�سا �اإذا 
ب�سوت���ه يبدد حريتنا، فيق���ول بخليط من العامية 

�الف�سيحة:
“ عليهم؟  لو  اإليهم  اتق�سمه  �سي  ”عندك 

فاأجاب اأكرنا”انق�سَمه عليهم “
فاأردف:”عال: الق�سمة على!

اأّم���ا الق���ول ا�ًل فهذا مم���ا ل تعهده اللغ���ة العربية 
الف�سيح���ة، �رمب���ا انتق���ل اليها من ق���ول الأعاجم 

!Firstly
�اإمن���ا الق���ول يق�سم املو�س���وع على ثالث���ة اأق�سام 

اأ�لها �ثانيها �ثالثها... الخ “
***

ظ���ل هذا اللق���اء عالقًا يف ذاكرتي حت���ى يومنا هذا 
غ���ري اأين اكت�سفت بعد ان تخ�س�ست يف علم اللغة 
العربي���ة �مناه���ج علم اللغة احلديث���ة ان املرحوم 
ا�ستاذن���ا كان مهتمًا بالرتكي���ب �الدللة غري معري 
ايقاع اللغة اهتماما يذكر �لهذا كنت بعد ذلك اف�سر 
�ر�د ا�ًل �ثانيًا �ثالثًا تف�سريًا مرده اىل التناغم 

اليقاعي الذي تطلبته ثانيًا �ثالثًا... الخ.
�ه���و م���ا ي�سم���ى باليق���اع املتق���دم �يف الق���راآن 

الكرمي.

مصطفى جواد.. كيف نقرؤه

م�����ال�����ك ال���م���ط���ل���ب���ي

بع��د أن ازيل متث��ال العالم��ة الدكتور مصطف��ى جواد 

الذي أقيم يف مفرق الخالص”لس��بب من أسباب التاريخ 

الفقاعي”نس��بة اىل الفقاعة “ للعراق 1969 - 2003 “ ُأدخل 

مصطفى جواد أس��ًا وتراثًا يف دائرة الحجب! وعىل هذا 

يرمز االحتفال او االس��تذكار ال��ذي اقامته جمعية اإلخاء 

الرتك��اين يرمز اىل اقامة متثال ثق��ايف له، قبل أن يعود 

النحاتون اىل صياغته يف مشاغلهم االن، كا نوه عن ذلك 

الزميل الفنان نداء كاظم.

مع عزيز احلجية و�سامل الآلو�سي

عندما كان معلما للملك في�سل الثاين
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د.جليل العطية 

الدكت���ور م�سطف���ى ب���ن ج���واد ب���ن م�سطفى بن 
اإبراهي���م 1904 � 1969 ل يحت���اج اإىل تعري���ف. 
فاملعر�ف ل يعّرف، خا�س���ة �ان ثمة ع�سرة كتب 

�سدرت يف تقريظه �نقده �ما بن بن.
�اأثب���ت الدكت���ور يو�س���ف ع���ز الدين �س���ريته يف 
كتابه »�سعراء العراق يف القرن الع�سرين« بغداد 
1969 الدكت���ور جواد اأحد اأع���الم نه�سة العراق 
�الع���امل ال�سالم���ي.. ب���رع يف اللغ���ة �النح���و 

�اخلطط �التاريخ �ال�سعر �غري ذلك.
اللغوي���ة  املجام���ع  فاحت�سنت���ه  �سيت���ه،  انت�س���ر 
�ق�س���ى معظم حياته للدفاع عن لغة ال�ساد �كان 

يتميز بذاكرة عجيبة.
�ل���ع باملخطوط���ات �ن���وادر الكت���ب من���ذ �س���در 
�سباب���ه، �مل تك���ن ��سائ���ل الت�سوي���ر متاحة يف 
اأيام���ه، فتوف���ر عل���ى ن�س���خ مئ���ات املخطوط���ات 
الن���ادرة �قع���ت يف األ���وف الورق���ات ن�سخها من 
بغ���داد �دم�س���ق �القاه���رة �باري����س  مكتب���ات 

�لندن �غريها.
ه���و يذك���ر � مثال اأن���ه انت�سخ خمطوط���ة جمهولة 
املوؤل���ف ع���ن ن�سخ���ة »الكرمل���ي«، �بع���د اأن فرغ 
م���ن حتقيقها �التعليق عليه���ا �سلمها اإىل »احلاج 
نعم���ان العظم���ي« �ساح���ب املكتب���ة العربية يف 

بغداد الذي �سارع لطبعها يف القاهرة 1932.
�سدر الكت���اب با�سم: احلوادث اجلامعة; �يحمل 

ا�سم ابن الفوطي 723ه� كموؤلف.
»اجل���واد« ال���ذي كان �ساب���ًا يف نح���و ال�سابع���ة 
�الع�سري���ن، �سايع يعق���وب �سركي�س )ت1959( 
يف ن�سبة الكتاب اىل ابن الفوطي. قلت ��سدرت 
طبع���ة لكتاب احل���وادث بتحقيق الدكت���ور ب�سار 
معر�ف �عماد عبد ال�سالم � دار الغرب ال�سالمي 
� ب���ري�ت 1997، لكنه �سرع���ان ما تراجع عن ذلك 
بع���د اأن در�س الكتاب برتٍ� �اأن���اة �بعد مقارنته 
م���ع كتاب »جمم���ع الآداب يف معجم اللقاب لبن 
الفوط���ي«. ه���ذا الكتاب �سين�سخ من���ه لحقا �سنة 
1942 جزءان � الرابع �اخلام�س � كانا م�سورين 
يف املكتب���ة الوطنية ببغداد ت���وىل ال�سيخ حممد 
ر�س���ا ال�سبيبي ت�سويرهما م���ن مكتبة الظاهرية 

بدم�سق.
ظل جواد يحقق الكتاب �يجليه �ينجزه لكنه مل 
يجد �سبيال لن�سره اإل بعد �سنوات، حن �سدر يف 
ثالثة اأجزاء عن �زارة الثقافة �الر�ساد القومي 

يف دم�سق )1962 � 1965(.
ل �س���ك ان تلمذت���ه للكرمل���ي اأفادت���ه �حب���ذت له 
الدرا�س���ة يف فرن�سا �تعلم اللغ���ة العربية. �اأفاد 
كث���ريًا من مكتبة الكرملين، لق���د جعلته الدرا�سة 
الكادميي���ة يف فرن�سا يعن���ى بالتاريخ ال�سالمي 
بحثًا �درا�سة، �مع ذلك فاإن �لعه باللغة العربية 
ا�ست���د، ��سلت���ه بالكرملي �جملت���ه )لغة العرب( 
مل تنقط���ع، فه���و يرفده���ا مب���ا يتو�س���ل اإليه �ما 
يتعرفه م�ستفيدًا من خمطوطات املكتبة الوطنية 

بباري�س �غريها.

يف �سن���ة 1934 ظف���ر ببعثة درا�سي���ة اإىل فرن�سا 
ف�سد الرحال اإىل القاه���رة لتعلم اللغة الفرن�سية، 
�م���ن هن���اك توج���ه اإىل باري����س حي���ث جوب���ه 
دار  ناله���ا يف  الت���ي  تع���ادل �سهادت���ه  ب�سعوب���ة 
املعلمن البتدائية ببغداد، فا�ستعان مب�ستندات 
علمي���ة ه���ي بع�س جه���وده يف الن�س���ر �التاأليف 
�ترجمه���ا اإىل الفرن�سي���ة مب�ساع���دة امل�ست�س���رق 
املع���ر�ف »لوي����س ما�سنيون« )ت �سن���ة 1962( 
فقب���ل يف كلي���ة ال�سورب���ون لع���داد الدكت���وراه 
فاختار مو�سوع »�سيا�سة الد�لة العبا�سية اأ�اخر 
ع�سورها« مب�ساعدة ز�جته الفرن�سية. �ل تزال 
هذه الر�سالة العلمية بعيدة عن الباحثن �القراء 

العرب �امل�سلمن.
يق���ول )البكاء( يف كتابه »م�سطفى جواد: حياته 
�منزلت���ه العلمي���ة« »بغ���داد 1989 ثم بل���غ �ساأنه 
م���ع القز�يني ما بلغ م���ع »الكرمل���ي«، فقد ات�سع 
حميط���ه العلمي �ا�ستد �ساع���ده �كرت ذخريته 
العلمي���ة ف���راح ي�سح���ح للقز�يني بع����س الآراء 

اللغوية �التاريخية«.
� كان���ت الف���رتة الباري�سي���ة الت���ي اأنهته���ا احلرب 
العاملي���ة الثانية �سن���ة 1939 »د�ن اأن يتمكن من 
الدفاع عن ر�سالت���ه العلمية« من اأخ�سب �سنوات 
عم���ره. فلق���د حق���ق ك�سوف���ات علمي���ة اأعلنها يف 
جملة REI � البحوث ال�سالمية لوزارة املعارف 

الفرن�سية �سنة 1938م.
�لقد قراأنا هذه املقال���ة منذ �سنوات �اأفدنا منها، 
�سماه���ا كاتبها »حتقيقات �سغ���رية«! �ظهرت يف 
الكرا�س���ة الثانية �الثالثة، �نق���دم اأدناه خال�سة 

لها:
* املخط���وط 787 هو جملد م���ن 470 جملدًا من 
كتاب الفنون لبي الوفاء علي بن عقيل احلنبلي 

البغدادي )431 � 513ه�(.
ث���م ن�سر هذا الكت���اب الدكتور جورج مقد�سي يف 

جملدين )دار امل�سرق � بري�ت. 70 � 1971(.
* املخطوط 2087، هو جملدان من تاريخ دم�سق 

لبن ع�ساكر )499 � 571ه�(.
* املخط���وط 137 هو جملد م���ن خمت�سر تاريخ 
دم�س���ق م���ن اخت�س���ار �تذيي���ل اأبي �سام���ة )عبد 

الرحمن بن اإ�سماعيل( )599 � 665ه�(.
* املخط���وط 3105 ه���و �سرح الدي���وان املنحول 
خط���اأ لأبي البقاء عبد الله ب���ن احل�سن العكري 
ث���م البغ���دادي الأزج���ي، �ل ت�س���ح ن�سبت���ه اإليه 
البت���ة، فق���د �رد يف الورق���ة 59 من���ه خر حادث 
تاري���خ م�سهور ح���دث يف �سنة 630ه����، مع كون 

العكري مات �سنة 616ه�.
ثم ف�سل كثريًا يف ه���ذه الفقرة. ثم ��سعها لحقًا 
�ن�سرها يف جملة املجمع العلمي العربي بدم�سق 

جم� 22 ل�سنة 1947م.
* املخط���وط 3106 م���ا ه���و اإل جمل���د م���ن �سرح 
ديوان املتنبي لالأم���ري مرهف بن اأ�سامة بن منقذ 

)520 � 613ه�(.
* املخطوط 4639 ا�سمه »املقرتح يف امل�سطلح« 
يف ا�سطالح���ات رم���اة البن���دق، مذكور في���ه اأنه 
لب���ي عب���د الل���ه حمم���د ب���ن اإ�سماعيل ب���ن �دعة 
�يع���رف باب���ن البقاع �ق���د �جدن���ا ترجمته فهو 
معيد يف املدر�سة النظامي���ة �تويف �سنة 588ه� 

.1192 �
بغ���دادي  �سائ���ح  األف���ه   6021 املجل���د   *
الدارني�ساب���وري الأ�س���ل، �ق���د ذكر ا�س���م �الده 
عل���ي  ب���ن  حمم���د  ب�س���ورة   )158( الورق���ة  يف 
املع���ر�ف بابن املجا�ر البغ���دادي الني�سابوري، 
�لكن الكت���اب �سمي خط���اأ يف »الفهر�ست« تاريخ 

م�ستن�سر »كذا«.
�لقد اأ�سهب يف اإثارة اأهمية هذا املخطوط.

* املخط���وط 2048 ه���و التحف���ة يف نظم اأ�سول 
الن�س���اب �بي���ان ات�س���ال اأح�سابه���ا ملحم���د ب���ن 
احل�س���ن احل�سن���ي امل�س���ري، �قد جعل���ه مقدمة 
لكت���اب كب���ري يف الن�س���اب العربي���ة �انتهى من 
تاأليف���ه �سن���ة 659ه����/ 1260م، كما ه���و مذكور 
يف الورقة 204، �هي ال�سنة التي ا�ستهرت جدا 
بالق���ول باأنه �سن���ف ملناق�ست���ه املخطوط 6144 
�ه���و املناقب العبا�سي���ة �املفاخ���ر امل�ستن�سرية 
لعلي بن اأبي الفرج بن احل�سن الب�سري املوؤلف 

يف �سنة 659ه� اأي�سًا يف الدعوة لبني العبا�س.
�م���ن اكت�ساف���ات جواد �سفاء القل���وب يف مناقب 
بني اأيوب، لأحم���د بن اإبراهيم احلنبلي )876ه� 
� 1471م( فق���د ع���ر عل���ى خمطوطت���ه مبت���ورة 
ناق�س���ة من بدايتها يف مكتبة املتحف الريطاين 
يف لن���دن در�سها درا�س���ة عميقة ثم ح���دد ن�سبتها 
اإىل »احلنبل���ي«. �قد عرف به يف �قت لحق يف 
مق���ال ن�سره يف جملة »الكتاب« التي كانت ت�سدر 

عن دار املعارف � القاهرة.
�ن�سر هذا الكتاب بتحقي���ق الدكتور ناظم ر�سيد 
�م���ن   .1979 بغ���داد   � للطباع���ة  احلري���ة  دار   �
ك�سوفات���ه »ن�ساء اخللفاء« امل�سم���ى جهات الأئمة 
اخللفاء م���ن احلرائ���ر �الإماء، ال���ذي �سدر اأ�ل 
م���رة ع���ن دار املعارف مب�س���ر �سن���ة 1960م، ثم 

�سدرت طبعة ثانية منه �سنة 1993م.
اأن الف�س���ل يع���ود يف  ذك���رت مقدمت���ه ����س 33 
تعريفه به���ذا الكت���اب اإىل امل�ست�س���رق ما�سنيون 
»�سن���ة 1949«. فق���د ذك���ر ل���ه اأن مكرم���ن خلي���ل 
مدر����س التاري���خ بجامعة ا�سطانب���ول �قفه على 
كتاب خمطوط ا�سمه »�جهات الأئمة« تاأليف ابن 
الفوط���ي � املوؤرخ � حمفوظ يف خزانة �يل الدين 
»املوقوف���ة يف ا�سطانب���ول يف جمموع���ة اأرقامها 
»2624«، �بع���د ذل���ك اأثبت بالدلئ���ل القاطعة اأنه 
لتاج الدين علي بن اجنب املعر�ف بابن ال�ساعي 

اخلازن البغدادي �سنة 674ه�.
اأ�  اأخ���رى حققه���ا مبف���رده  �ثم���ة خمطوط���ات 
بامل�سارك���ة منه���ا: املخت�س���ر املحت���اج اإلي���ه لبن 
الدبيت���ي، �اجلام���ع الكب���ري لبن الأث���ري �كتاب 

الفتوة لبن املعمار �غريها.
كان »م�سطفى جواد« �قدة من العبقرية �الذكاء 
�الظ���رف، ��ستظ���ل درا�سات���ه اللغوي���ة �فقهها، 
�حتقيقاته اخلططية املتاألقة يف املواقع �الآثار 
العراقية يف بغداد ��سام���راء �احل�سر ��ا�سط 

�بابل �غريها يف ذاكرة العلماء �الباحثن. 

صبيح الغافقي

ل يعد بن  ق�سار القامة �ل  يح�سب �سمن طوال 
القامة.. �اإمنا هو بن بن.. ا�سمر الوجه  تخالط 
�سمرت���ه حمرة  خفيف���ة جتعل لونه رائق���ا عذبا.. 
�ه���ذه احلم���رة ه���ي دلي���ل  احليوي���ة �الن�س���اط 

�كرة  احلياء..
 بعي���د م���ا ب���ن الكتفن تعرف���ه موليا كم���ا  تعرفه 
مقب���ال، يرتن���ح يف م�سيته ذات اليم���ن �الي�سار، 
ه���ادئ ال�سعي بطيء احلرك���ة  اىل حد اجلمود.. 
له نظرات نفاذة من عينينه ال�سودا�ين �هما �سر 

جاذبيته  ب�سوادهما ���سعهما �بريقهما..
جمه���وري ال�س���وت يف القائه متطي���ط �ترجيع 
الدكت���ور  يعرف���ون  فاجلمي���ع  ل���ذا  �حتري���ك.. 
م�سطف���ى جواد اإذا األق���ى حديثا م���ن دار الإذاعة 
�ل���و مل يذكر ا�سمه.. �حتى اإذا األقى عنه بالنيابة 
فيع���رف له اأي�س���ا لكرة ما ي���ردد يف اأحاديثه من 
الأ�سماء الطويلة العوي�س���ة الغريبة على ال�سمع 
�ال���ذ�ق.. �ق���د مثلت مرة فرق���ة الزبانية من دار 
الإذاع���ة ر�اي���ة هزلية على طريق���ة اإلقاء الدكتور 

م�سطفى جواد فكانت نكتة املو�سم. 
ي�سري رخوا �البت�سامة ل تفارق �سفتيه �رجاله 
تر�س���م يف الطريق ن�سف دائ���رة لكرة ما يبعثها 
ميين���ا �ي�س���ارا. �ن���در اأن �ساهدت���ه م�سرع���ا يف 
�س���ريه �اإمن���ا هو مي�س���ي رخ���وا هادئ���ا مبت�سما 
ذاه���ال اإذا كان م�سغول بالبحث ع���ن كلمة جديدة 

ا� مفاجاأة لغوية حديثة. 
الدكت���ور م�سطفى ج���واد الآن ع�س���و يف املجمع 
العلم���ي العراق���ي �يف املجم���ع العلم���ي العرب���ي 
بدم�سق �اأ�ستاذ يف دار املعلمن العالية منذ اآكر 
م���ن )15( �سنة �اآخر ما ق���ام بتحقيقه �ن�سره من 
الكت���ب هو كت���اب )اجلام���ع الكبري( لب���ن الأثري 
�ه���و الآن يف �سبيل اإ�سدار كت���اب يف )فقه اللغة 

على الأ�سول العلمية احلديثة(. 
يق���ول الدكت���ور م�سطف���ى ج���واد ان���ه �ل���د �سنة 

)1904( اأي اأن عم���ره الآن )52( عام���ا يف ح���ن 
اأن الدكت���ور عل���ي ال���وردي الذي يدخ���ل الآن يف 
�سيخوخته املباركة كان تلميذا للدكتور م�سطفى 
ج���واد يف البتدائي���ة م���ا ب���ن �سنت���ي 1927 – 
1928 �يعل���ل الدكتور م�سطفى ج���واد هذا باأنه 
كان معلما مبك���رًا �كان الدكتور الوردي  متاخرا 

�ل غرابة اذا ت�سا�ي عمر املعلم �الطالب.. 
�ل���د الدكتور يف )دلت���ا�ة( ق�س���اء اخلال�س الآن 
�كان يف ب���دء كتاباته يوق���ع هكذا: )خادم العرب 
�لغته���م م�سطف���ى ج���واد( �توقيع���ات اخرى ل 
جم���ال لذكرها الآن لأنها ت���كاد تكون م�سحكة يف 

هذه الأيام. 
ي���ر�ي الدكتور الوردي ان���ه عندما كان طالبا يف 
البتدائي���ة �معلم���ه الدكتور م�سطف���ى جواد انه 
كان يحل���ق راأ�س���ه باملو����س )منرة �سف���ر( كمودة 
ط���الب ذلك الزمان �مرة اعتدى عليه احد الطالب 
بنق���ره عل���ى )�سلبوخت���ه( باأ�ساب���ع ي���ده ف�سكاه 
للدكت���ور م�سطف���ى ج���واد �كان يف ذل���ك الوقت 
يحم���ل يف يده )كرباجا( مطاطي���ا فعاقب الطالب 
ب�سربه عدة )قرابيج( �مع كل )قرباج( كان يقول 
له ي���ا )م�ستبعر( يا )م�ستحمر( ي���ا )م�ستبقر( اإىل 
اآخ���ر الكلم���ات �)القرابيج(. �يق���ول الوردي اإن 
ه���ذه احلادث���ة كانت من احل���وادث الن���ادرة التي 

يعاقب فيها الظامل على ظلمه.. 
تق���رع عل���ى الدكت���ور م�سطف���ى جواد ب���اب داره 
�هي دار متوا�سعة ق���رب �ساحة الو�سي فيخرج 
الي���ك �بي���ده قلم ح���ر �بالأخرى �رق���ة ليرهن 
ل���ك ان���ه اأما م�سغ���ول ا� ق���ام على عج���ل ففتح لك 
الب���اب، اأم���ا اإذا ا�ستعرت منه كتاب���ا فال ميكنك اأن 
تق���راأه لكرة ما جت���د عليه م���ن الهوام�س باللون 
الأحم���ر، �ل ي���زال الدكت���ور يح���ب الكتابة على: 

)ركبة �ن�س(.. 
�مدن���ا  �اأم���ريكا  �باري����س  �م�س���ر  لن���دن  زار 

عن���ه  �يتح���دث  اأخ���رى..  ��سرقي���ة  اأ�ر�بي���ة 
خل�س���ا�ؤه ب���ان ن�س���اء م�س���ر �باري����س اعج���ن 
بالدكت���ور كث���ريًا.. �نحن لن���دري اي جانب من 
جوان���ب �سخ�سيت���ه كان مو�س���ع اإعجابهم �لكن 
الذي ندريه اأن الدكت���ور يتذ�ق اجلمال �ين�سده 
�يبح���ث عنه �يتهالك عليه.. �ل���ه ذكريات رائعة 
يف باري����س �حماماته���ا �غزلنها النف���ارة.. �له 
�سبوات �ب���د�ات يف القاهرة �لن���دن. �قد ترك 
يف اأك���ر عوا�سم الدني���ا قلوبا تهت���ز �ت�سطرب 

لذكراه. 
الدكت���ور م�سطف���ى جواد لغ���وي �باح���ث قل اأن 
يج���اري �هو معجم الع���راق يف اللغة �جغرافية 
الأماك���ن �الأ�سخا�س �تلفون���ه م�سغول ليل نهار 
يف الرد على ال�سائل���ن �امل�ستف�سرين �املعجبن 
�املفتون���ن باأدبه �خلقه ال�سم���ح الر�سي.. �هو 
زاخر املعلومات �لكنه �سعب العبارة غري م�سرق 
الديباج���ة تعجب���ك �تده�س���ك معلومات���ه �لك���ن 
اأ�سلوب���ه ل ير�سيك فه���و معقد غري �ا�سح يح�سر 
في���ه كلم���ات �عب���ارات ا�سلب من احلج���ارة على 
القلب �الفوؤاد �ال���ذ�ق.. �هو �ساعر اأي�سا �من 
ح�سن احلظ انه مقل �لو جئنا بنماذج من �سعره 

هنا على اأكر القراء. 
للدكت���ور م�سطفى جواد �سه���رة مد�ية يف البالد 
العربي���ة �ل���دى د�ائ���ر ال�ست�س���راق يف الع���امل 
الن���ادرة  �حتقيقات���ه  القيم���ة  �كتب���ه  ببحوث���ه 
�يعرف ل���ه اأدباء م�س���ر مكانت���ه العلمية �لزلت 
اأتذك���ر حما�سرته يف القاهرة عن املاآخذ يف كتاب 
الن���ر الفن���ي للدكتور زكي مبارك حي���ث اأده�ست 
كل اأديب يف م�سر. �الدكتور علم من اإعالم اللغة 
�الف�ساح���ة �البالغة �البي���ان �فخر العراق يف 

التفكري �دقة البحث. 
ناع���م نعوم���ة احل���ري اإذا مل�ست���ه.. �لكن���ه يكون 
كامل���وج اله���دار اإذا اأثرته، قلي���ل الختالط، يبتعد 

ع���ن اخل�سومة �ميق���ت ال�سجي���ج �الإعالن عن 
نف�س���ه �ل ي�سعى �راء من�س���ب.. طيبة يف القلب 
��سالمة يف اخللق.. حلو املع�سر طريف احلديث 
خفيف ال���ر�ح رفيق النف�س نبي���ل الل�سان.. ترى 
فيه �داع���ة احلمام �مل اره مرة غا�سبا �اإمنا يف 
كل م���ا اأراه اأج���ده �سحوك الوج���ه يحب املداعبة 

�يطرفك باألوان النكت من كل لون. 
�كان الدكت���ور م�سطفى ج���واد من رفقاء العالمة 
الكرمل���ي �كتب ل���ه كثريا يف جمل���ة )لغة العرب( 
�عن���د �سف���ره اىل م�س���ر كان ق���د ا�ستقر����س م���ن 
الكرملي مبل���غ )20( دينارًا احتاجها الدكتور يف 
ذل���ك الوقت. �عن���د رجوعه من م�س���ر اىل بغداد 
اأ�ل  �كان  الكرمل���ي  م�ستقبلي���ه  جمل���ة  يف  كان 
�س���وؤال �جه���ه للدكت���ور: اأي���ن الع�سري���ن دينارًا. 
فبه���ت الدكت���ور م�سطفى ج���واد �اأجاب���ه حقيقة 
اإىل  م�س���ريًا  )مطريجي���ة(  اأخ���الق  اأخالق���ك  اأن 
م�سك���ن الكرمل���ي يف �سوق الغزل ال���ذي هو ر�اد 
باع���ة الطيور �هواته���ا: �كان هذا احلادث �سبب 
القطيع���ة بن الدكتور م�سطف���ى جواد �الكرملي 
مم���ا �سب���ب ت�سا�ؤمهم���ا عل���ى �سفح���ات ال�سحف 

�املجالت. 
ل يح���ب اأن تدف���ع عن���ه اإذا �سحب���ك يف با����س اأ� 
�سينم���ا اأ� مطع���م.. ي�سف���ه بع����س اأ�سدقائه باأنه 
غ���ري ميال لعمل اخل���ري للمحتاجن اإىل م�ساعدته 

���ساطته �انه يتهرب من ذلك. 
له مكتبة فيه���ا بع�س املخطوطات الن���ادرة بقلمه 
الكت���ب  ا�ستن�سخه���ا يف باري����س �لدي���ه بع����س 
القيم���ة.. �يرت���اد د�ر ال�سينم���ا، حم���ب لأ�سرت���ه 
�اأ�لده عط���وف عليه���م، �له �سخ�سي���ة مرموقة 

بن الطالب �ال�ساتذة �الدباء �ال�سحافين. 
هذا هو الدكت���ور م�سطفى جواد �جه من �جوه 

العراق امل�سرفة. 
جريدة الزمان البغدادية ني�سان 1955

�سحفي رائد

مصطفى جواد..صورة قلمية 
قديمة

مصطفى جواد عاشق المخطوطات 
العربية

مل يبق لغروب عام أربعة وألفني امليالدي س��وى أس��ابيع قليلة.. لكننا مل نس��مع ما يش��ر اىل االحتفال املئوي 

مبيالد أعظم لغوي وخططي ومؤرخ انجبه العراق يف القرن الرابع عرش الهجري/ القرن العرشين امليالدي!

هنا نفتح قوسًا لنذكر أن »الجواد« مل يكن متحققًا من تاريخ ميالده � ويا للمفارقة! لكن شيخه األب انستاس ماري 

الكرميل )1947(، هو الذي حقق هذا التاريخ يف مجلته »لغة العرب« 1928 ص 646 فتابعه هذا وخالفه ذاك. نغلق 

القوس لنغفر للعراقيني هذا التقصر يف ضوء املحنة الدامية التي ميرون بها هذه األيام.

كان وجه )الندوة الثقافية( يف تلفزيون بغداد

يف اآثار الق�سر العبا�سي
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 سالم اآللوسي 

�س����ارك الدكت����ور م�سطف����ى ج����واد م�سارك����ة جادة 
خ����الل عمل����ه يف مديري����ة الآث����ار العام����ة موؤرخًا، 
باحث����ًا ناقدًا �حمققًا فكان من اب����رز اع�ساء هيئة 
حترير جملة "�سومر" العلمية الآثارية التي كانت 
ت�سدرها املديرية املذك����ورة منذ عام 1945، �من 
يت�سف����ح فهار�����س املجل����ة يجده����ا حافل����ة بابحاث 
الدكت����ور ج����واد �مقالت����ه �تعقيبات����ه �نقدات����ه 
�ه����ي على درجة عالية من الر�سانة �دقة البحث، 
�ل����ه الف�سل يف ح����ذف كلم����ة )القدمية( م����ن ا�سم 
مديرية الآثار القدمية، لكون الآثار ت�سف بالقدم، 

�الكتفاء بدائرة اأ� دار الثار. 

زيارة امللك في�سل للآثار: 
حدثن����ا الدكتور ج����واد: "كان خ����الل تعليمه امللك 
في�س����ل الث����اين اللغة العربي����ة �التاري����خ ياأتي له 
ببع�����س المثل����ة �ال�سواه����د التاريخي����ة اخلا�سة 
بتاري����خ الع����راق، �كان يرغب����ه يف زي����ارة الآثار، 

فا�ستجاب جاللت����ه لهذه الرغبة حي����ث قام بزيارة 
اعقبه����ا   1945/12/6 ي����وم  العراق����ي  املتح����ف 
بزي����ارة اىل دار الآث����ار العربي����ة يف خ����ان مرجان 
ي����وم 1945/12/13 �كان يرافق����ه الم����ري رع����د 
جنل المري زيد �رئي�س املرافقن جلاللته العقيد 
عب����د الوهاب عب����د اللطي����ف كان يف ا�ستقبال امللك 
هيئة برئا�س����ة الدكتور ناجي ال�سيل مدير الآثار 
العام، �ال�ساتذة: طه باقر امن املتحف العراقي، 
�امل�س����رت �سيتون لويد، امل�سا�ر الفني يف مديرية 
الآثار العامة، �الدكت����ور م�سطفى جواد املالحظ 
الفن����ي فيه����ا، �ال�سي����د دا�د �سي����اء امل�س����وؤ�ل عن 
�س����امل  �ال�سي����د  العربي����ة،  الث����ار  متح����ف  ادارة 

الآلو�سي دليل املتحف )كاتب املقال(. 
كان دخول امللك من باب دار الآثار العربية يف خان 
مرج����ان يف �سارع ال�سموؤال �هي باب م�ستحدثة، 
فالب����اب ال�سلي����ة تقع يف �س����وق القم�س����ة بدللة 

الكتابة التاريخية التي تعلو املدخل. 

توىل الدكتور ناجي ال�سيل تقدمي نبذة خمت�سرة 
ع����ن ال����د�ل �ال�س����اللت التي حكمت الع����راق بعد 
�سقوط الد�ل����ة العبا�سية، �هم الأيلخانيون 656 
– 738 ه�، ثم جاء بعدهم اجلالئريون من 738 
ا�سر �د�ل  ه����� �بعد اجلالئرين حكمت   814 –
الرتكماني����ة الق����ره قوينلو �الق قوينل����و اآخرها 
الد�ل����ة العثماني����ة الت����ي انته����ى حكمه����ا للع����راق 
باحت����الل اجلي�����س الريط����اين بغداد ع����ام 1917 
بعده����ا التف����ت الدكت����ور ال�سي����ل نح����و الدكت����ور 
م�سطف����ى جواد طالبا منه الكالم عن تاريخ اخلان 
الذي مت حتويله بعد �سيانته �ترميمه اىل متحف 

ي�سم الآثار العربية. 
ا�سته����ل الدكت����ور ج����واد كالم����ه ع����ن اجلالئري����ن 
�اهتمامهم بالعمران �من اآثارهم ببغداد املدر�سة 
املرجاني����ة التي �سيده����ا امن الدي����ن مرجان على 
عهد ال�سلطان ال�سي����خ ا�ي�س اجلالئري عام 758 

ه� )1356م( 

�تع����رف املدر�س����ة ه����ذه الي����ام بجام����ع مرج����ان 
�يف ه����ذه املدر�سة ت����وىل عدد من علم����اء ال�سرة 

اللو�سية التدري�س فيها. 
ام����ا هذه البناي����ة التي تعرف بخ����ان مرجان، فهي 
م����ن ا�ق����اف املدر�س����ة املرجاني����ة �ق����د مت بنا�ؤها 
ع����ام 760ه����� )1358م( �تع����رف بالرتكية ب�)خان 
ال�رمت����ة ا� ال�رطم����ه( اي اخل����ان امل�ست����ور ا� 
امل�سقوف، �كان البناء مبثابة ق�سم داخلي لطالب 
املدر�س����ة �فن����دق يوؤم����ه التجار �ارب����اب الموال 
�الب�سائع للبيع �ال�س����راء، �كانت مديرية الثار 
العام����ة ق����د ت�سلمته م����ن مديرية ال�ق����اف العامة 
�ا�سلحته �جعلته دار لالثار العربية �ال�سالمية 
الت����ي ت�سم جمموع����ة نفي�سة من الث����ار من بينها 
تل����ك التي اكت�سفتها دائرة الثار يف كل من الكوفة 
الت����ي بناها القائ����د العربي �سعد ب����ن ابي �قا�س، 
�مدين����ة �ا�سط الت����ي بناها احلج����اج بن يو�سف 
الثقف����ي يف �سن����ة 83 ه�����، �الث����ار املكت�سف����ة يف 

�سام����راء، عا�سم����ة العبا�سين الثاني����ة بعد بغداد، 
�حتى �سيدها اخلليفة حمم����د املعت�سم بن هر�ن 
الر�سي����د، �هن����اك جمموع����ات متفرق����ة م����ن الآثار 
امل�سنوعة من اخل�سب �املعدن �الفخار �احلجر 
�م����ن املن�سوج����ات املط����رزة �املكتوب����ة، ارج����وا 

مولنا جاللة امللك ان يتف�سل مب�ساهدتها. 
ح����ب ماء:  جت����ول املل����ك �المري رع����د يف قاعات 
الآث����ار  ��س����رح  ال����كالم  تن����ا�ب  �ق����د  العر�����س 
�املعر��سات الدكتور ال�سي����ل �الدكتور جواد، 
�عند دخوله����م قاعة ال�اين الفخارية، جلب نظر 
املل����ك في�سل ج����رة كب����رية اأ� )حب للم����اء( مزينة 
بالزخارف �النقو�س البارزة اجلميلة فالتفت حتو 
الدكتور الأ�سيل م�ستف�سرًا فاجابه: يا �سيدي هذا 
نوع نفي�س م����ن ال�اين الفخارية تتميز بالكتابة 
�النقو�����س الناتئ����ة �هو م����ا يعرف عن����د موؤرخي 
الفن����ون ال�سالمية ب����� )البار بوت����ن( �كان يحلي 
ه����ذا الن����اء بيت����ان م����ن ال�سع����ر باخل����ط الن�سخي 
النات����يء فا�ستو�سح عن فحواه����ا �معناها �هنا 
ج����اء د�ر الدكتور جواد فانحن����ى متفح�سًا مدققًا 
قارئ����ًا �بعد هنيهة قال: يا �سي����دي هذا �سعر يعر 
عن حال هذا احلب �كيف ا�ستقر به املقام يف بيت 

اأهٍل للف�سل �الكرم بعد معاناة �مكابدة! 
انا حب للماء يف �سفاء 
�ر�اء للوارد ال�سماآن 

نلت هذا عند الكرام ب�سري 
يوم القيت يف لظى النريان 

ف�سحك جالل����ة امللك �مرافقوه �اثنوا على براعة 
الدكتور جواد يف قراءة الن�سو�س �بعد التجوال 
دخل����وا قاع����ة املعر��سات املعدني����ة، �كانت ت�سم 
اآث����ارًا م����ن النحا�س �الر�ن����ز كال�اين �القد�ر 
�غريه����ا،  �ال�س����واين  �الكوؤ������س  �الباري����ق 
ا�س����ار الدكتور ج����واد اىل اث����ر معر��س م�سنوع 
م����ن النحا�س غري����ب الهيئة �ال�س����كل، قائاًل: هذه 
�الدب  العل����م  اد�ات  م����ن  اداة  املل����ك  ياجالل����ة 
�ت�سمى )املقلمة( �هي عبارة عن د�اة ا� حمرة 
ال�سق����ت بج�س����م م�ستطيل حلفظ الق����الم. �كانت 
ه����ذه الداة يحملها العلم����اء �ال�سع����راء �الكتاب 
�ترحاله����م،  حله����م  يف  احلاج����ات  �ا�سح����اب 
ي�سعونه����ا يف احزمته����م عن����د النتق����ال م�سيًا ا� 
ركوبًا، �ي�ستعملونها بعد ��سع احلر يف الد�اة 
ملبا�سرة الكتابة. �من الطريف يا �ساحب اجلاللة 
ان �ساعرًا من ال�سعراء نظم ثالثة ابيات من ال�سعر 

جعلها لغزًا )حز�رة(، يقول ال�ساعر: 
��ساكن بيٍت طعمه عند راأ�سه 
اذا ذاق من ذاك الطعام تكّلما 
يقوم �مي�سي �سامتًا متكلمًا 

�يرجع للبيت الذي منه اطعما 
فلي�س بحي ي�ستحق كرامة 

�لي�س مبيٍت ي�ستحق الرتحما 
�كثري مم����ن ي�ستمع اىل هذه البي����ات ي�ستع�سي 
علي����ه فه����م امل����راد ��سف����ه �ه����و القلم ال����ذي يقوم 
اي  للبي����ت  �يرج����ع  متكلم����ًا،  �سامت����ًا  �مي�س����ي 
للمقلم����ة – اما طعامه فه����و احلر الذي يحفظ يف 
الد�اة �مو�سعها عند راأ�س القلم بعد النتهاء من 

الكتابة. 
�املقلم����ة: ي����ا �سي����دي ه����ي مو�س����ع �م����كان حفظ 

القالم �مثلها.
املدر�سة: مكان الدر�س

�املاأذنة: مكان الذان – املنارة يف امل�ساجد. 
�املبخرة: مكان البخور 

�اململكة: مكان اقامة جاللة امللك
�كان����ت اي�ساحات ��س����رح الدكتور جواد مو�سع 
اعج����اب �التقدي����ر احلا�سري����ن املرافق����ن جلاللة 

امللك. 
�مل يكت����ف الدكت����ور ج����واد بذل����ك فهم�����س قائ����اًل 
للدكت����ور ال�سي����ل: مولن����ا ال�ست����اذ – ام����ا كان 
الح����رى بالقائمن على �س����وؤ�ن املتاحف �الآثار 
ان يطلقوا كلمة )املاأثرة( على املتحف، لنها املكان 

املخ�س�س لالآثار؟ 
ف����رد علي����ه الدكت����ور ال�سي����ل قائ����اًل: �لك����ن كلمة 
املتح����ف ابل����غ �اجمل لنه����ا مكان حف����ظ التحف، 

بعدها هرع احل�سور لتوديع جاللة امللك.

بع����د ح�س����ويل عل����ى ال�سه����ادة الثانوي����ة- الف����رع 
العلم����ي- عام 1943 كان املق����رر الدخول اىل كلية 
الط����ب اأ� كلي����ة الهند�س����ة ال اأن ظ����ر�ف احل����رب 
العاملي����ة الثاني����ة جال����ت د�ن حتقيق ه����ذه الرغبة 
�ازاء ه����ذا الو�س����ع تقدمت بطل����ب التوظيف يف 

)دائرة الآثار القدمية(

الندوة الثقافية
كان العالم����ة الدكت����ور م�سطفى ج����واد رحمه الله 
غن����ي عن التعريف، فكتاباته �درا�ساته منذ اأ�ائل 
الع�سرينيات حتى الأ�سب����وع ال�ل قبل �فاته يف 
1969 معر�ف����ة ل����دى اخلا�����س �الع����ام �املحافل 
العلمية �اللغوية داخ����ل العراق �خارجه، �كنت 
معجبًا به اأ�ستمع اىل اأحاديثه يف الإذاعة �اقراأ له 

يف املجالت �ال�سحف العراقية �العربية. 
التع����رف  �س����رف  يل  كان   20/11/1944 �يف 
الي����ه �سخ�سي����ًا بعد تعيين����ي يف دائ����رة الآثار يف 
العام املذك����ور، �كان يعمل فيه����ا بعنوان)مالحظ 
فني( �ال����ذي قدمني اليه هم����ا: الأ�ستاذان ح�سن 
عوين عطا)رحمه الله( معا�ن املدير العام لدائرة 
الآث����ار �ال�ست����اذ كوركي�����س عواد مالح����ظ مكتبة 
املتح����ف العراق����ي يوم����ذاك، �قد توط����دت �سلتي 
به ح����ن كنت اأرج����ع اإلي����ه م�ستف�سرًا ع����ن املواقع 
ير�س����دين  �كان  �خارجه����ا  بغ����داد  يف  الآثاري����ة 
اىل امل�س����ادر الباحث����ة عنه����ا. فاأعجب����ت بذاكرت����ه 
العجيب����ة ف����كان ي�س����ري اىل املوؤلف �ا�س����م الكتاب 
�اىل املجل����د �اأحيان����ًا اىل رق����م ال�سفح����ات التي 
فيه����ا املو�سوع املبح����وث عنه، ذات ي����وم من عام 
1945 عر�س����ت علي����ه �ريقات من كت����اب جمهول 
مطب����وع عل����ى احلج����ر يتن����ا�ل م�سائ����ل تاريخية 
�ذك����ر بع�س الرج����ال �املدن، فم����ا ان �قع ب�سره 
علي����ه اإّل �قال مبت�سمًا اأنه الكتاب الفالين �موؤلفه 
فالن �مطبوع يف حي����در اآباد)الهند(، �يف مكتبة 
املتح����ف العراقي ن�سخة منه، فذهب����ت اىل املكتبة 
�طلبت الكتاب �قارن����ت ال�سفحات فوجدتها كما 
�سخ�سه����ا، ه����ذه القابلي����ة الف����ذة العجيب����ة  زادت 
يف اعجاب����ي �احرتام����ي لهذا العالم����ة اجلهبذ ثم 
توطدت ال�سلة بيننا اأكر فاأكر عند ا�سدار العدد 
الأ�ل م����ن جمل����ة �سومر ع����ام 1945 حي����ث عملت 
فيه����ا مع الأ�ستاذ عبد الوه����اب المن)رحمه الله( 
�ال�ست����اذ �سامي ال�سف����ار �اأ�ل مقابل����ة اأجريتها 
كانت م����ع الدكتور م�سطفى جواد ح����ول )الق�سر 
العبا�س����ي يف القلع����ة ببغ����داد( �ه����و دار امل�سناة 
العتيق����ة م����ن اآث����ار النا�سر لدي����ن الل����ه العبا�سي، 
�ق����د ن�س����رت يف املجل����د الأ�ل من املجل����ة 1945. 
�كان هذا العمل ق����د اأفادين كثريًا يف كيفية كتابة 
البح����وث �الدرا�س����ات اخلططي����ة �الآثارية، كما 
علمتن����ي الكثري من الأمور الت����ي تت�سل بالتحرير 

�الن�سر ��سوؤ�ن الطباعة.
  �يف ع����ام 1960 ع����ادت �سالتن����ا القدمية، حيث 

�سارك����ت مع الدكتور م�سطفى ج����واد يف الرامج 
الثقافي����ة من حمط����ة تلفزيون بغ����داد �كان النجم 
الالم����ع يف الرنام����ج ال����ذي كان يل �سرف تقدميه 
يف التلفزيون)الن����د�ة الثقافي����ة( الت����ي ا�ستمرت 
قرابة )12( عامًا متوا�سلة، �قبل �فاته رحمه الله 
طلب اإيل اأن اأكتب مقدم����ة كتابه )رحلة اأبي طالب 
خان( �ق����د توثقت �سالتن����ا الأخوي����ة اأكر فاأكر 
مب����ر�ر الأيام، �قد عّر عن ه����ذه ال�سلة يف كثري 
من املنا�سبات كان اآخره����ا )ق�سيدة حتية(�سجلها 
بقلمه على اأحد موؤلفاته، �هي خري ما اأعتز به يف 

ذكرياتي مع العالمة جواد رحمه الله.

هل هو امتحان؟
  اإن احلديث ع����ن العالمة الدكتور م�سطفى جواد 
�ساحب طويل �متعب بالنظرلتعدد مواهبه الفذة 
�ح����ّدة ذكائه �قوة حافظت����ه. �مهن ذكرياتي عنه 
يف منه����اج )الند�ة الثقافي����ة( التي ا�ستمرت اكر 
م����ن اثنتي ع�سرة �سنة، كان دائ����م التاألق �مو�سع 
م�ستوياته����ا  اخت����الف  عل����ى  اجلماه����ري  اهتم����ام 

الثقافية �الجتماعية.
�يف ا�ا�س����ط ال�ستيني����ات كن����ا: الدكت����ور ج����واد 
�ال�ستاذ ناجي معر�ف ��سامل الآلو�سي نتحدث 
ع����ن مو�سوع����ات ثقافي����ة �تاريخي����ة �مع�سالت 
لغوي����ة، �بعد م����ر�ر نح����و ع�سر دقائ����ق على بدء 
الن����د�ة، دخ����ل ال�ستوديو به����د�ء ال�ست����اذ دريد 
الدملوج����ي مدير عام �كال����ة النباء ��كيل املدير 
الع����ام لالإذاع����ة �التلفزيون يومذاك �ا�س����ار اإلينا 
ا�سارة خا�س����ة �كانت بيده �رقة اأر�سلها الينا مع 
خم����رج الرنام����ج ال�ستاذ كمال عاك����ف، ثم حيانا 
بي����ده �خ����رج م����ن ال�ستوديو به����د�ء لئال يحدث 

�سوتًا يوؤثر على البث.
قراأت الورقة- باعتباري مقدم الرنامج- �قد جاء 
فيها ان جماعة من الأ�ساتذة ي�ستمعون اىل الند�ة 
يف داراأحدهم �هم يطلبون من الدكتور م�سطفى 

ج����واد- اإن كان �سادق����ًا يف كالم����ه �معلومات����ه!! 
اأن يذك����ر ا�سم����اء خلفاء بني العبا�����س بالت�سل�سل. 
�عندما كان الأ�ستاذ ناجي معر�ف يتحدث قدمت 
الورق����ة اىل العالمة ج����واد �كان قد فرغ لتوه من 
حديث����ه، فالتفت اإيّل مبت�سمًا �هز راأ�سه دللة على 

موافقته على اإجابة ما جاء يف الورقة.
�ا�ستهل ال�ستاذ جواد كالمه م�ستف�سرًا من مر�سل 
الورق����ة: هل ه����و امتح����ان اأيه����ا الأخ؟ اأ� حما�لة 
احراج ل�سخ�س����ي �اختبار معلوماتي �ا�ستجابة 
لطل����ب املر�س����ل �ارج����و اأن ل يخي����ب ظن����ه، اأقدم 
املعلوم����ات التي طلبه����ا اإن كان ج����ادًا ذاكر ا�سماء 
خلف����اء بن����ي العبا�س ابتداًء من اأب����ي العبا�س عبد 
الل����ه بن حمم����د بن علي ب����ن عبد الله ب����ن العبا�س 

امللقب بال�سفاح.
اأمه ربط����ة بنت عبد الله بن عب����د املدان احلارثي، 
�لد بال�سراة �سنة خم�س �مئة، �قد بويع باخلالفة 
يوم اجلمعة لثالث ع�سرة ليلة خلت من �سهر ربيع 
الأ�ل �سن����ة اثنتن �ثالثن �مئ����ة �هو ابن �سبع 
�ع�سري����ن �سنة. �كان طوياًل اأبي�����س اقنى الأنف 
ح�سن الوجه �سديد الراأي كرمي الأخالق، ذا ف�سل 
�حزم �يقظة ��سيا�سة.. ثم جاء على ذكر اخلليفة 
الثاين اأبي جعفر املن�سور �من جاء من بعده من 
خلفاء بن����ي العبا�س �احدًا �اح����دًا �كانوا �سبعة 
�ثالثن خليفة اأ�له����م ال�سفاح كما ذكرنا �اآخرهم 
امل�ستع�س����م بالله �هو اأبو احم����د عبد الله بن اأبي 
جعف����ر املن�سور ب����ن اأبي ن�سر حمم����د الظاهر بن 
اأحم����د النا�سر بن احل�س����ن امل�ست�سيء بن يو�سف 
امل�ستنجد بن حممد املقتفى بن احمد امل�ستظهر بن 
عبد الل����ه املقتدى بن حممد الذخ����رية بن عبد الله 
القائم بن احمد القادر بن الأمري ا�سحق بن جعفر 
املقت����در بن احم����د املعت�سد ابن الم����ري اأبي احمد 
طلحة بن جعفر املت����وكل بن حممد املهدي بن عبد 
الل����ه املن�سور بن حممد بن عل����ي ال�سجاد بن حر 

الأمة عبد الله بن العبا�س بن عبد املطلب.
�مم����ا مالح����ظ ان الدكت����ور ج����واد ذك����ر اخلليف����ة 
العبا�س����ي الأ�ل م����ع بع�����س املعلوم����ات عنه مثل 
ذكر تاريخ ميالدهوتولي����ه اخلالفة ��فاته �مدة 
خالفت����ه �جرى عل����ى هذا املن����وال م����ع كل خليفة 
م����ن اخللف����اء م����ع ذك����ر ا�لده ��زرائ����ه �ق�ساته 
�حجابه اىل غري ذلك من املعلومات ثم ختم كالمه 
بذك����ر امل�ستع�سم ب�سيء م����ن التف�سيل معتذرًا عن 
�سي����ق الوق����ت املخ�س�س للند�ة �ق����د خل�س عند 

ذكر امل�ستع�سم ا�سماء اخللفاء ابتداء �انتهاء.
ثم خاطب امل�ستمعن بقوله: هذا ما طلبه امل�ستمع 
�لو كان الوقت ي�سمح باكر من هذا لذكرت اأكر. 
ثم خاطب �ساحب الر�سالة: هل اجتزت المتحان 

يا اأيها الأخ.
�عند خر�جنا من ال�ستوديو ظهرت على الدكتور 
جواد اإمارات النفعال �هو يردد: م�ساكن هوؤلء 

احل�ساد املنافقون، م�ساكن بوؤ�ساء.
ه����ذه احلادثة �ع�س����رات من امثاله����ا كانت حتدث 
)الن����د�ة  خ����الل تقدمين����ا الرنام����ج ال�سبوع����ي 

الثقافية(.

الطربزد ال التربزل:
   �م����ن املواقف الأخرى الت����ي اأتذكرها اأنه كان ل 
يكرر املعلوم����ات- اأية معلوم����ات تاريخية اأدبية، 
لغوي����ة اآثارية.. مرت����ن اأبدًا، ب����ل كان يف�سل عند 

�ر�د �سوؤال اىل الند�ة اجابة ال�سائل حتريرًا.
�م����ن الطرائف الت����ي اأث����ارت اجلمهور�ال�سحف 
املحلي����ة ان اأحد ال�سائلن �ساأل����ه عن اأنواع التمور 
يف الع����������������راق، فم����ا كان م����ن العالم����ة ج����واد اّل 
�اأجاب����ه بق�سيدة طويلة ذكر فيه����ا جميع اأ�سناف 
التمور املعر�فة يف الع����راق مع بع�س التعليقات 
الطريف����ة على بع�����س الأ�سماء مث����ل: الطرزد �ل 

تقل الترزل: �الأزادي �ل تقل الزهدي.
هذا قليل من كثري مما تختزنه الذاكرة عن �سديقنا 
�ا�ستاذنا العالمة الدكت����ور م�سطفى جواد رحمه 

الله �اأ�سكنه ف�سيح جناته.

* من اأوراق �سامل الآلو�سي اخلا�سة

موؤرخ واآثاري راحل

من �سور الندوة الثقافية

الدكت��ور  عرف��ت  هك��ذا 
مصطفى جواد

اتسعت شهرة العالمة الدكتور مصطفى جواد يف االوساط الرسمية والشعبية ملنزلته 

العلمية العالية، وثقافته املوس��وعية ولهذا دعي لتعليم امللك فيصل الثاين من عام 

1942 حتى 1948 وقد بدأ تعليمه يف السنة السابعة من عمره، وعلمه القراءة والكتابة، 

قال العالمة جواد: "

ولصعوب��ة الجمع بني التدري��س يف دار املعلمني العالي��ة وتعليم امللك الصغر – 

ك��ا يق��ول – طلبت ان انق��ل اىل مديرية اآلثار، فنقلت اىل وظيف��ة مالحظ فني، ثم 

رأيت سوء االدارة فيها وبقاء راتبي املايل عىل حاله رجعت اىل دار املعلمني العالية 

وبقيت اىل ان انشأت جامعة بغداد – وسميت هذه الكلية باسم كلية الرتبية". 

�سامل اللو�سي بني م�سطفى جواد وجمال الدين الآلو�سي
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باسم عبد الحميد حمودي

�س 1 ما رايكم يف تا�سي�س جمل�س اعلى للفنون 
�الداب �العلوم يف اجلمهورية العراقية؟؟.

ج1 – ا�ستح�س���ن ج���دا ان يوؤ�س����س للجمهورية 
�الداب  للفن���ون  العل���ى  املجل����س  العراقي���ة 
�العل���وم �م���ا م���ن �سك ب���ان تا�سي����س مثل هذا 
املجل����س ه���و م���ن ال�س���وؤ�ن امللح���ة �ال�سباب 
�لعناي���ة  �الداب  بالفن���ون  للعناي���ة  القوي���ة 
القائم���ن فيه���ا ف�سال ع���ن كونه تط���ورا طبيعيا 
امل���راد  ال�سحي���ح  باملعن���ى  متقدم���ه  �مرحل���ة 

بالتقدم. 
ام���ا من يرا�س كل ق�سم من الق�سام التي ذكرتها 
ف���اراى يف ذل���ك ان يجتم���ع اع�س���اء كل ق�س���م 
�ينتخب���ون م���ن بينه���م رئي�سا له���م �اذا تعادل 
اثن���ان يف ني���ل ال�س���وات النتخابي���ة جت���ري 

بينهما قرعة.

�س 2. هل تق���رء لل�سعراء الع���رب املعا�سرين.. 
�مبن تعجب منهم؟.

ج 2 – انا اق���راأ ا�سعار طائفة من �سعراء العرب 
املعا�سرين لنا �الع�سريون كال�سعراء القدامى 
اخ���رى  احي���ان  �ليجل���ون  احيان���ا  يحلق���ون 
�اعظمهم حفاظا على الطبقة ال�سعرية ال�سامية 
هو احمد �سوقي رحم���ه الله �احب قراءة �سعر 
اللذي���ن ينح���ون منح���اه �ي�سنع���ون ك�سنع���ه 
�يغر�سون مثل نبعه �يف مقدمتهم �سديقي عبد 
القادر النا�سري غري انه ي�ستاثر بالغزل الرقيق 

الذي يلون �سورة الغرام بالوانه الطبيعية.

العراقي���ة  ال�سحاف���ة  يف  رايك���م  – م���ا   3 ����س 
ال�سحاف���ة  �ب���ن  بينه���ا  �مالف���رق  احلديث���ة 

العراقية القدمية؟.
ج 3 – ل�ست �سحافيا �ل ا�ستطيع ان اذكر رايي 

يف ال�سحافة العراقية القدمية �احلديثة.

����س 4. مال�سبب يف انحط���اط م�ستوى الطالب 
يف اللغة العربية؟

ج 4 – انحط���اط م�ست���وى العربية عند الطالب 
نتيج���ة ل�سباب ع���دة �منه���ا �سقم الكت���ب التي 
يدر����س فيه���ا الط���الب اللغ���ة بفر�عه���ا ��ه���ن 
ا�س���ول تعليمه���ا �تدري�سها ��سع���ف اللغة يف 
جمي���ع الكتب الت���ي يدر�سون فيه���ا �البلبلة يف 
ال�سطالحات النحوية الت���ي ن�سات عن الرغبة 
يف تي�سي���ري القواعد قبل اتق���ان فل�سفة القواعد 
�التبح���ر فيه���ا �م���ن ال�سب���اب قل���ة التطبي���ق 
�ال�ستعم���ال �قلة عل���م طائفة م���ن معلميها بها 
�ته���ا�ن طائفة من ال�سباب املتعلمن لهذه اللغة 
الكرمية العظيمة �عدم درا�سة النحو �ال�سرف 
�الن�س���اء يف الق���ران الك���رمي، �ن�س���وء اللحن 
يف جم���الت اللغ���ة ال�سليمة بل الت���ي ينبغي ان 

تكون �سليمة كالذاعة �التلفزيون �التمثيل اأي 
املح���اكاة الفنية �احلوار ال�سينمائي �ان �سئت 

ال�سينمي فهذه موؤثرات بالغة يف اللغة..

����س 5. ماريكم بال�سعر احلدي���ث امل�سمى باحلر 
�هل لكم الرغبة يف �سيوعه؟.

ج5 – اح�س���ب ان ا�س���ل ال�س���وؤال ه���و ال�سع���ر 
احلدي���ث امل�سم���ى بال�سعر احل���ر �ال فلي�س كل 
�سع���ر حديث هو من ال�سعر احلر �ما ادري ملاذا 
�سمي )ح���را( ايعني ذلك ان جمي���ع �سعر العرب 
ه���و )عب���دا(؟. فت�سمية باحلر ه���ي انتقا�س من 
ال�سع���ر ال�سيل فاحلرية �س���د العبودية �الرق 
ف���ارى  ان ي�سم���ى النر ال�سع���ري �الذي اذكره 

من حال هذا ال�سعر انه نوعان:
منظوم ال ان ا�سحابه يكتبونه كالنر، �منثور 
�لي�س فيه من ال�سعر املعر�ف ال املعاين فال�ل 
ه���و م���ن ال�سع���ر ال�سي���ل لن �س���ورة الكتاب���ة 
لتعن���ي ان���ه ع���دمي ال���وزن �القافي���ة �ال�سع���ر 
العرب���ي ال�سي���ل كان يكت���ب قدمية عل���ى هيئة 
�سط���ور متالحقة متال�سق���ة �القارىء هو الذي 
يف�س���ل البيات ا� البي���وت ا� البابيت بع�سها 
عن بع�س ثم ان اختالف ا�زانه �قوافيه ليزيل 
عنه �سف���ة ال�سالة ال�سعري���ة فال�سعراء كما هو 
معلوم مل يقت�سر�ا على بحور ال�سعر امل�سهورة 
ب���ل اخرتع���وا الد�بي���ت اأي )املثن���اة القدمي���ة( 
�الرباعي���ة الخرية،�بح���ر ال�سل�س���ل ة �الكان 
�كان، �الزج���ل، �غريه.. �ثب���وت الوزن الذي 
هو �سرب �س���اذج للمو�سيقية ��ج���وب القافية 
كائنة ما كان���ت من حيث الطول �الق�سر حتفظ 
على ال�سعر �سفة ال�سالة الفنية اأي اللفظية د�ن 
املعنوية فه���و �سعر ك�سائر ال�سع���ار، اما النوع 

الثاين اأي ال�سعر املنثور فلي�س له حق الت�سمية 
با�س���م ال�سعر لن ال�سماء ينبغي ان ل تطلق ال 
على م�سمياتها فالن���ر يطلق على منثور الكالم 
�الق���ول �الكل���م اأي النثري �ال�سع���ر يطلق على 
منظ���وم الكالم �القول �الكلم اأي النظيم �لذلك 
مل���ا اخرتع )البن���د( مل ي�سموه �سع���را بل �سموه 
)بندًا( �قدميا ابتدعوا )ال�سجع( �هو ذ� قافية 
�ذ� مع���ان خمتلفة �لكنه مل ي�سم���وه �سعرا بل 
�سم���وه �سجعا لفقدانه ال���وزن الذي هو ركن من 
اركان ال�سع���ر �ا�جد�ا )ح���ل املنظور( اأي نر 
ال�سع���ر �مل ي�سموه �سعرا.. �هو عندهم فنا من 
فنون الن�س���اء �الرت�سل كال�سعر احلديث الذي 
لي�س له �زن �لقافية طويلة ا� ق�سرية هو نر 
�سعري �قد يعي����س اجليد الرفيع منه كما عا�س 
ال�سج���ع �البند �لكن لي�سم���ى �سعرا �ت�سميته 
بال�سع���ر خمالف���ة للواق���ع �عب���ث بامل�سطلحات 
الدبية �ال�سرار على ت�سميته �سعرا �سربا من 
العن���اد �انا لا�ستطيع ت�سميت���ه بذلك ال�سم اأي 

ال�سعر �من ال�سعب حفظه �الرتمن بلفظه.

����س 6. مارايك���م بالغ���اين العراقي���ة الدارج���ة 
�ه���ل تف�سلونه���ا على الغ���اين املوؤلف���ة باللغة 

الف�سحى.؟
ج6_ ان �ج���ود الطبق���ة العام���ة يف ال�سع���ب 
�الم���ة ي�ستدعي خطابه���م بلغ���ة اعمالهم �لغة 
عواطفه���م لن �س���رط اللغ���ة ال�ل ه���و الفه���ام 
�سواء اكانت لغة العمل ام لغة االلهو فوجودهم 
�سبب يف �جود ما ذكرت���ه �قدميا اتخذ العوام 
ا�سرب���ا من ال�سع���ر املغن���ى كاملوالي���ا املعر�ف 
اليوم بامل���وال �الكان �كان �القوما �الد�بيت 
املع���ر�ف الي���وم بالبوذية)د�بي���ت، بوذي���ت، 

بوذية( فالغاين العراقي باللغة العامية �سرب 
طبيعي ل�سرية ال�سعب �المة �كما اخذ العوام 
ب���ل العام���ة بالتف���وق بلغته���م عل���ى لغ���ة ابائهم 
العامي���ة ب�سب���ب نه�س���ة اللغ���ة العربي���ة العامة 
يف ه���ذا الع�سر �كذلك الغ���اين العامية اخذت 
تقتب�س اللفاظ الف�سيحة �تطعم بها لغة الغناء 
العامية �هذا م�سهود �معر�ف اليوم �م�سموع 
ثابت���ا �ان���ا بالبداهة لاف�سل اللغ���ة العامية يف 
الغناء بل اللغة الف�سيحة �هي ال�ساحلة للغناء 
ب���كل انواع���ه ��سر�ب���ه �ثب���ت ذل���ك بالتطبيق 
�التحقي���ق �لكن ل�س���ان حايل بالغن���ي باللغة 

الدارجة هو )لبد من مالي�س منه بد(.
 

����س 7. بو�سفكم ع�سوا يف ع���دة جمامع لغوية 
�علمي���ة ال توافقونن���ي عل���ى ان ي�س���م املجمع 
العلم���ي العراق���ي اع�س���اء من خمتل���ف العلماء 
�الدب���اء �ال�سع���راء �الكتاب �من ه���م اللذين 

تختارهم..؟
ج7- املجم���ع العلم���ي العراق���ي ا�سم���ه املجم���ع 
العلمي العراقي ��سفة العلم غالبه عليه �الذين 
في���ه م���ن الدب���اء مل يدخل���وه با�س���م الدب ب���ل 
دخلوه با�سم اللغ���ة �التاريخ فينبغي ان يكون 
ل���كل طبقة من الذين ذكرته���م بال�سوؤال )جممع( 
�يجوز ادماج اخر كمجمع الكتاب �الق�سا�سن 
�معن���ى ذلك انه ينبغي التو�سع �هنا ينبغي لنا 
الرج���وع اىل املجل����س العلى للرعاي���ة الفكرية 

الذي ت�سمنه ال�سوؤال ال�ل. 

����س8. هل من ن�سيح���ة توجهونه���ا اىل الدباء 
النا�سئن؟.

ج8 – الدباء النا�سئون هم كابناءنا �ن�سيحتنا 
له���م ان ي�سلك���وا �سبيل التخ�س����س مبا يجد�ن 
يف نفو�سه���م ه���وا في���ه �غرام���ا به �توق���ا اليه 
�اقب���ال علي���ه �ان يك���ر�ا يف مطالع���ة الكتب 
املهم���ة التي تع���د امه���ات املوا�سي���ع �يق�سموا 
ا�قاته���م ب���ن الق���دمي �احلدي���ث �يرتيثوا يف 
اخراج نتاجهم الدبي لك���ي يجد�ا �قتا لعادة 
النظر فيه �تهذيبه �تنميقه �تقويته �توثيقه، 
فالعم���ل الدب���ي ليختل���ف عن الر�س���م �النحت 
م���ن العم���ال الفني���ة الخ���رى، �ان ياخذ� من 
املخ�سرم���ن ما يوافق اذ�اقه���م �يتخذ� احلق 
�احلقيق���ة دليلن مب���ا تخطه اقالمه���م �نن�سح 
لهم بق���راءة ما يقوي لغتهم الدبي���ة �عباراتهم 
الكتابية مثل كتب اجلاحظ �ال�سعر القدمي �ان 
يتقن���وا قواعد اللغة لنها قواع���د �عليها يكون 
البن���اء �ان يعل���وا بالرتجم���ة ال�سحيحة نتاج 
الدب الغرب���ي ليكون مفي���دا �ليرتجموا ال ما 
ه���و لئ���ق لذ�اقهم �عال���ق ه���واه يف نفو�سهم 

فالرتجمة ا�سعب من التاليف. 

�كانت درا�سته امل�سرتك���ة مع د. اأحمد �سو�سة 
التي �سدرت حتت عنوان )دليل خارطة بغداد 
املف�س���ل يف خطط بغ���داد قدمي���ًا �حديثًا( مع 
اخلارط���ة الت���ي ق���ام بطبعه���ا املجم���ع العلمي 
العراق���ي عام 1958 م�س���درًا اأ�سا�سيًا لبحوث 
الع���دد اخلا����س م���ن جملة امل���ورد ع���ن بغداد 
�الع���دد اخلا����س مبجلة ال���رتاث ال�سعبي عن 

مدينة املن�سور اخلالدة.
لق���د حق���ق الأ�ست���اذ ج���واد ب�س���ره �داأب���ه ل 
خمط���ط املدين���ة املد�رة كم���ا بناه���ا املن�سور 
ب���ل اأماك���ن الباعة ��س���وارع املدين���ة �قبائلها 
�اأماك���ن �سكناهم �اأ�سه���ر الآثار �الربط فيها، 
�قد بداأ كل���ف الدكتور جواد بالرتاث ال�سعبي 
لغ���ة  ب���ل  فق���ط  ل باعتب���اره معم���ارًا �سعبي���ًا 
�مث���اًل �سعبيًا �اأزياء �سعبي���ة �رجاًل �اأبحاثًا 
اأ�سا�سي���ة يف عل���وم ال�سابقن �بذل���ك فقد كان 
م�سطف���ى ج���واد هاديًا مل���ن جايل���ه �تبعه يف 
العناي���ة باأ�س�س البحث �يف الك�سف عن التر 
ب���ن الرتاب �يف اأ�سول البح���ث الفولكلوري 
الأ�سيل �يف حما�لة جمع ال�سائع املن�سي من 

اغرا�س الرتاث ال�سعبي �حما�لة فل�سفته.
فعل���ى �سعي���د اللغ���ة ال�سعبي���ة كت���ب الدكتور 
ج���واد بحث���ًا يف جمل���ة لغة الع���رب يف عددها 
الثامن لعام 1930 حتت عنوان )اللغة العامية 
العراقي���ة( ذكر في���ه اأ�سباب اللح���ن املاألوفة ثم 
بج���راأة ن���ادرة رد الف�سي���ح اىل اأ�سل���ه ثم عاد 
يف اأيل���ول 1963 ليكت���ب لنا بحث���ه املمتع عن 
)ال�سع���ر العام���ي العراق���ي الق���دمي( يف العدد 

الأ�ل م���ن جملة ال���رتاث ال�سعب���ي الذي جمع 
في���ه الوان ال�سعر ال�سعب���ي العراقي الذي كان 
ي�سر عل���ى ت�سميته بالعامي م���ن مواليا �كان 
كان �قوم���ًا �د�بي���ت �زج���ل متعر�س���ًا اىل 
اأ�س�سها، �قد �سمى الد�بي���ت با�سمه العربي/ 
املثن���اة �كان ح���ذرًا يف تاأ�ي���ل الد�بي���ت اىل 
عبودية ث���م بوذية اإ�ساف���ة اىل حما�رته كبار 
املحقق���ن، ث���م ج���اء اهتمام���ه باملث���ل ال�سعبي 
يف كتابته مقدمة الق�س���ة التمثيلية التي الفها 
املقدم-اآنذاك- عزيز جا�سم احلجية �اأ�سدرها 
ع���ام 1958 حت���ت عن���وان )املا ي���وين يغرك�( 
�قد حوت اأمثلة �سعبية بغدادية متعددة، �قد 
كانت مقدمة فقيدنا لهذا الكتاب م�سيدة بجميع 

املثل ال�سعبي �حما�لة تف�سيحه.
�كان بح���ث الدكتور ج���واد املن�سور يف العدد 
الثام���ن من جملة ال���رتاث ال�سعبي ال�سادر يف 
ني�سان 1964 بعنوان )اأزياء العرب ال�سعبية( 
ل طريف���ًا يف باب���ه فح�س���ب ب���ل كان م�س���درًا 
اأ�سا�سي���ًا لدرا�س���ات اخرى تابع���ة منها درا�سة 
د. جنالء العزي عن )املالب�س التقليدية للمراأة 
يف اخللي���ج( �درا�سة د. �س���الح العبيدي عن 
)املالب����س الإ�سالمية( �درا�س���ة نا�سر ح�سن 
العبودي عن )الزي���اء ال�سعبية( الرجالية يف 
د�لت���ي الإم���ارات العربي���ة �عم���ان( �درا�سة 
ليل���ى �سال���ح الب�س���ام ع���ن )ال���رتاث التقليدي 
ملالب����س الن�ساء يف جند(، �ق���د ا�سار د. جواد 
اىل جهد امل�ست�سرق الهولندي د�زي �معجمه 
املوؤلف بالفرن�سي���ة �الذي كان ملا يرتجم بعد، 

�اأ�س���اف ل���ه الكث���ري ع���ن مالب����س العراقي���ن 
كالها�سم���ي �الب�ست، �ناق����س ابن خلد�ن يف 
ن�سبة الزرار اىل الع���رب اأم غريهم ثم حتدث 
عن مالب�س الفتوة حديثًا ممتعًا جامعًا ل حمل 

لتف�سيله هنا.
�جاءت درا�سته عن الفتوة ال�سعبية يف العدد 
الثالث من ال�سنة الأ�ىل ملجلة الرتاث ال�سعبي 
عام 1963 ممي���زة لكنها تاأتي خال�سة ملقدمته 
الوا�سعة لكتاب  الفتوة لبن املعمار البغدادي 

احلنبلي.
�ياأتي العدد الثاين من جملة )بغداد �الرتاث 
ال�سعبي( ال�سادر بن حزيران- متوز/1968 
حا�يًا درا�سته ع���ن )ال�سعبيات عند اجلاحظ( 
ل ليعزز ريادة اأبي عثمان يف جمع �تو�سيف 
املاأثور ال�سعبي العربي القدمي فقط بل ليعالج 
م�سطل���ح الفولكلور يف الدرا�س���ات الإن�سانية 
بعل���م  ل���ه  الكرمل���ي  الب  �ت�سمي���ة  القدمي���ة 
القوميات �اقرتاحه ت�سمية بال�سعبيات مررًا 
الت�سمي���ة ا� امل�سطل���ح بالب�ساط���ة �ال�سهولة 

��سدق الدللة.
�ق���د ا�س���ار ج���واد يف بحث���ه ه���ذا اىل الر�اد 
الأ�ائ���ل يف علم الرتاث ال�سعب���ي مثل ياقوت 
�اخلال���ع  الع���رب(  )تخي���الت  يف  احلم���وي 
�اأديانه���ا(  الع���رب  )اراء  كتاب���ه  يف  ال�ساع���ر 
�امل�سعودي يف م���ر�ج الذهب، �تعد درا�سته 
ه���ذه تاأ�سي�سًا يف تعري���ب م�سطلح الفولكلور 
اق���رب اىل الدقة من ب���ن امل�سطلحات املعربة 
الخ���رى �اك���ر قرب���ًا م���ن امل�سطل���ح ال���ذي 

اتخذته جمل���ة الرتاث ال�سعبي ع���ر ت�سميتها 
هذه.لق���د بح���ث د. م�سطفى ج���واد ف�ساًل عن 
تعري���ب امل�سطل���ح �املث���ل ال�سعب���ي �الزياء 
�الفت���وة �ال�سعر ال�سعب���ي �اللهجة ال�سعبية 
ال�سيغ���ة التالي���ة م���ن بن���ود ال���رتاث ال�سعبي 
�هي بند العمارة ال�سعبية �اأ�س�سها املعمارية 
�التاريخي���ة �ه���و البند ال���ذي قربه اىل رجل 
ال�س���ارع العراق���ي ال���ذي اعتز ببح���وث جواد 
�ا�ستنتاجات���ه للم���كان التاريخ���ي �ال�سعبي.

�م���ن بحوث���ه الت���ي ن�سره���ا يف ه���ذا املج���ال 
�قربه���ا بعد ذل���ك اىل امل�ستم���ع �امل�ساهد عر 
الإذاعت���ن امل�سموع���ة �املرئي���ة بحوث���ه التي 
فهر�س ع�سرين ن�س منها املغفور له د. حم�سن 
جم���ال الدي���ن يف مقالت���ه املن�س���ورة يف جملة 
)ال���رتاث ال�سعب���ي( العدد 5 ل�سن���ة 1970 عن 

)م�سطفى جواد �الرتاث ال�سعبي(.
لق���د كان الراح���ل الكرمي اأ�ستاذن���ا د. م�سطفى 
ج���واد يف كل درا�سات���ه املكاني���ة �املعماري���ة 
م���ن ال���ر�اد الأ�ائ���ل الذي���ن �ظف���وا التاريخ 
كعل���م يف خدم���ة العم���ارة ال�سعبي���ة كجزء من 
ال���رتاث ال�سعب���ي �كان يف كل درا�سات���ه ع���ن 
الزياء �اللغ���ة �ال�سعر ال�سعبي عاملًا حري�سًا 
عل���ى ايراد املعلوم���ة �مناق�سته���ا ��سوًل اىل 
احلقيقة بع���د حتليل موا�سعه���ا �ا�ستخال�س 
النتائ���ج �ه���و منه���ج اأ�سا����س يف اأي���ة درا�سة 
اأ�لية للرتاث ال�سعب���ي العراقي )�غريه( �قد 
كان م�سطفى جواد رائدًا من ر�اده �علمًا من 

اعالمه. 

لقاء مثير وطريف مع الدكتور مصطفى جواد 

شرط اللغة االول هو االفهام سواء 
اكانت لغة العمل ام لغة االلهو
اج��رت مجلة )الري��اض( البغدادية يف حزيران 1959 لقاءا مع العالم��ة الدكتور مصطفى جواد.. جاء 

فيه:

يع��د الدكتور مصطفى جواد املؤرخ  واللغوي من ابرز اع��الم اللغة واالدب والتاريخ اليف العراق 

بل يف البالد  العربية جمعاء.. هذا عالوة عىل كونه احد اعضاء املجامع العلمية اللغوية يف  بغداد 

ودمشق والقاهرة.. مجلة الرياض وجهت اليه بعض االسئلة التالية فاجاب  عنها مشكورا..

م��ص��ط��ف��ى ج������واد وج���ه���وده 
الفلكلورية

يف السابع عرش من ترشين 

األول سنة 1969 انتقل اىل 

رحمة الله العالمة الدكتور 

مصطفى جواد وهو واحد من 

اعمدة الثقافة الشعبية والرتاث 

الشعبي يف العراق. ان قامئة 

أولية بدراسات مصطفى جواد 

الخاصة بالثقافة الشعبية تجعلك 

موقنًا بأنك أمام عامل وحجة 

فيه مازال الدارسون يأخذون 

منه وينهلون دون اعرتاض 

كثر او تصويب اال ما ندر، فقد 

كانت دراسة الدكتور جواد عن 

)الفتوة منذ القرن األول الهجري 

حتى القرن الثالث عرش( التي 

نرشها كمقدمة لتحقيقه كتاب 

)الفتوة( البن املعار البغدادي 

بصفحاتها ال�94 أساسًا لدراسة د. 

محمد رجب النجار عن الشطار 

والعيارين
مع  الدكتور احمد �سو�سه يف حديقة الخري
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أيمان البستاني

�ل���د  الدكت���ور م�سطف���ى ج���واد يف حمل���ة )عق���د 
الق�س���ل( ببغ���داد ع���ام 1904م،�اأ�س���ل اأ�سرته من  
دلتا�ه)ق�ساء اخلال�س(��الده جواد اخلياط ابن 
م�سطفى ب���ن اإبراهيم،املع���ر�ف  ب«ا�سطة جواد« 
كان خياط الب�سة يف �سوق اخلياطن ببغداد �كان 

ثاين اثنن يف  ال�سهرة فاذا قيل:
ان ه���ذه اجلبة قد عملت فيها ابرة ا�سطة جواد عال 
قدره���ا �قد احتكر ه���و �اخر �سه���رة اجلودة بن 
جميع خياط���ي العراق �عل���ى الخ�س يف خياطة 

اجلبب
در����س العل���وم البتدائي���ة يف مدار����س دلتا�ه يف 

عهد الد�لة العثمانية
�بعد �فاة �الده بدلتا�ه يف اأ�ائل احلرب العاملية 
ال�ىل، عاد اإىل م�سقط راأ�سه بغداد. بعد الحتالل 
الريط���اين للعراق فكفلُه اأخ���وه )كاظم بن جواد( 
�كان يعد من اأدباء بغداد يف الرتاث ال�سعبي �هو 
ال���ذي اأ�سهم ببناء قاعدةالع�سق اللغوي يف �سقيقِه 
الأ�سغر، فدر�س النح���و �معاين الكلمات �اأعطاُه 
قامو�سًا يف �س���رح مفردات اللغة العربية �اأ��ساه 
ب���اأن يحف���ظ ع�سري���ن مف���ردة يف الي���وم الواح���د، 
�حف���ظ اأكر من ع�سرين حتى ن�ساأت عندُه حافظة 

قوية
   

املراحل الدرا�سية االأوىل
در����س العلوم البتدائي���ة يف دلتا�ه حيث تعلم يف 
الكتاتي���ب ث���م يف املدار����س فاأ�سب���ح قارئ���ا للقراآن 
الك���رمي �حافظا له. بع���د �فاة �ال���ده بدلتا�ه يف 
اأ�ائ���ل احل���رب العاملية الأ�ىل، ع���اد ابنه م�سطفى 
اإىل بغ���داد م�سقط راأ�سه بع���د الحتالل الريطاين 
املدر�س���ة  يف  البتدائي���ة  درا�ست���ه  بقي���ة  �اأكم���ل 

اجلعفرية
كان �سقيق���ه »كاظم ب���ن جواد« من اأدب���اء بغداد يف 
ال���رتاث الكال�سيكي �هو الذي اأ�سه���م ببناء قاعدة 

الع�سق اللغوي يف �سقيقه الأ�سغر
كم���ا كان ل�سقيق���ه �سلة تع���ارف مع مدي���ر املدر�سة 
اجلعفرية ال�سيخ »�سكر البغدادي« )1938-1855( 
الذي ب���د�ره األ���زم التلميذ م�سطفى ج���واد بحفظ 

الأجر�مية يف النحو فحفظها يف ثالثة اأيام
ُدِه�س ال�سيخ �سكر �اأهداه كتاب »�سرح قطر الندى« 
فاأتقن م�سامينه اأمام ال�سيخ. �ساع اأمره بن طالب 
املدر�س���ة اجلعفري���ة لذا اأُطِل���ق عليه لق���ب »العاّلمة 
النح���وي ال�سغ���ري«. انتقل لحق���ا اإىل مدر�سة باب 

ال�سيخ..
اأكم���ل درا�سته خ���الل الف���رتة )1921-1924( يف 
دار املعلم���ن العالية ع���ام 1924، �يف ه���ذه الدار 
�ج���د اثنن م���ن اأ�ساتذته يعتني���ان مبوهبته �هما 
»طه ال���را�ي« )1890-1946( حي���ث اأهداه كتاب 
املتنبي مل���ا �جده يحفظ له ق�سي���دة طويلة ب�ساعة 

�احدة ب�سوت �سعري �سليم باأ�زانه،

�ساطع احل�سري
�اأ�ستاذه الآخ���ر �ساطع احل�سري حيث اأهداه قلما 
ف�سيا بعد اأن �جد قابليات تلميذه تتجا�ز م�ساحة 
عمره اإىل اأق�سى احل���د�د، �كان اأ�ساتذته يقولون 
له: »اأنت اأف�س���ل من اأ�ستاذ!« فهو يكمل عجز البيت 
ال�سع���ري اإذا توق���ف عن ذك���ره، �يحل���ل الق�سيدة 
بق���درة  املنح���ول  الأخط���اء �ي�سخ����س  �يت�سي���د 

ا�ستقرائية غري م�ستعارة من اأحد

الدرا�سات العليا
ح�س���ل عل���ى بعث���ة لتطوي���ر درا�سات���ه يف باري�س 
فق�س���ي �سن���ة كامل���ة يف القاه���رة لتعل���م الفرن�سية 
�هن���اك التق���ى ر�اد الثقاف���ة ط���ه ح�س���ن �عبا�س 
حمم���ود العق���اد �اأحم���د ح�س���ن الزي���ات �باحثهم 
�جادله���م يف اأخطائهم �مل يذعنوا لأنهم كما يقول 
م�سطف���ى ج���واد »مدار����س �ق���درات« �ل يج���وز 

انتقادهم
�ساف���ر اإىل فرن�س���ا خ���الل الف���رتة )1939-1934( 
�اأكم���ل درا�سة املاج�ستري �الدكت���وراه يف جامعة 

ال�سورب���ون يف الأدب العربي فنالها عن اأطر�حته 
»النا�سر لدين الله اخلليفة العبا�سي«

 ن�سب���ت احلرب العاملية الثانية فعاد اإىل بغداد �سنة 
1939 قب���ل اأن يناق�س الر�سال���ة �عاد معه الدكتور 
ناجي معر�ف، �الدكت���ور »�سليم النعيمي«، �هما 

مثله كانوا بانتظار مناق�سة الر�سالة
                          

املريزا »حممد القزويني«
اأف���اد ذاكرت���ه الرتاثي���ة يف باري����س م���ن مالزمت���ه 
�مكتبت���ه  القز�ين���ي«  »حمم���د  امل���ريزا  ملجل����س 
الرتاثي���ة فن�سخ منها ع�س���رات املحفوظات العربية 
الن���ادرة، �ع�س���رات مثله���ا م���ن املكتب���ة الوطني���ة 
الفرن�سي���ة، �مهم���ة الن�س���خ ه���ذه �ساعدت���ه عل���ى 
ات�س���اع خياله الرتاث���ي �اإرجاع الف���رع الذي قراأه 
يف الكت���ب احلديثة اإىل الأ�سل الذي هو يف الكتب 
الأ�ىل �هذه املراجعة �املذاكرة مع الذات متهد له 
الطريق لكت�س���اف املزيد من حقائق اللغة الرتاثية 

�جتعل ذهنه ذهنا مقارنا حيوي التخريج

�سريته املهنية
بع���د تخرجه من دار املعلم���ن العالية، مار�س مهنة 
التعلي���م يف املدار����س مدة ت�سع �سن���وات )1924-
1933( متنق���ال ب���ن الب�س���رة �النا�سرية �دياىل 
�الكاظمي���ة، حي���ث مت تعيين���ه معلم���ا للمدار����س 

البتدائية
عم���ل مدر�سا يف معهده ال���ذي تخرج منه �يف كلية 
الرتبي���ة التي �رث���ت املعهد بع���د تاأ�سي����س جامعة 

بغداد.
يف عام 1962، انتدب للتدري�س يف معهد الدرا�سات 
الإ�سالمي���ة العليا �ُعِنّ عمي���دا للمعهد املذكور بعد 
ع���ام مت تعيين���ه كاتبا للتحري���ر يف �زارة املعارف 
�نق���ل بعد ذلك معلما يف املدر�سة املاأمونية ببغداد، 

�منها نقل اإىل املدر�سة املتو�سطة ال�سرقية ببغداد
       

االأب اأن�ستا�س الكرملي 
تعرف خالل هذه املدة على الأب اأن�ستا�س الكرملي 

فالزمه �كتب يف جملته »لغة العرب«.
الأ�سات���ذة  عل���ى  امل�س���رف  من�س���ب  �سغ���ل  كم���ا   
اخل�سو�سين الذين اأ�سرفوا على تدري�س �تثقيف 

امللك في�سل الثاين ملك العراق
          

ر�سيد عايل الكيلين
ه���و اأح���د الأ�سدق���اء املقرب���ن لل�سي���د ر�سيد عايل 
الكيالين �كان عل���ى �سلة طيبة به خ�سو�سا اأنهما 

بالأ�سل من لواء دياىل
كتب الكثري من الأبحاث �الكتب عن اللغة العربية 
م���ن  العدي���د  ل���ه  �تب�سيطه���ا.  حتديثه���ا  �كيفي���ة 
املوؤلف���ات امل�سرتك���ة �مقالت �درا�س���ات من�سورة 
مل جتم���ع بعد، كما �ا�سل الن�سر �الكتابة �البحث 
�التنقي���ب �التخ�س�س يف اللغ���ة �تاريخها فاألف 
�حق���ق ما يريه���ا �يعمق م���ن معرفته���ا �التمعن 
به���ا، باذل جهوده يف الإحاطة بها رغم معاناته من 
مر�س القلب �ق���ام بتدري�س اللغة لأكر من خم�س 

�اأربعن �سنة.

�سغفه باللغة العربية
مل���ا اكت�س���ف املفت�س���ون اأن���ه اأك���ر قابلي���ة منهم يف 
ط���رق التدري����س )�بف�سح���ى ل مثي���ل له���ا( توجه 
اإىل تدري����س املتو�سطة، �خالل ت�س���ع �سنوات يف 
التعليم قراأ املطولت يف ال�سعر �التاريخ �الرتاث، 
�كانت مكتبته ترافقه حيثما حل، �يف هذه احلقبة 
ذاته���ا ن�س���ر اأبحاثه اللغوي���ة يف الد�ريات املحلية 
�العربية �ل �سيما تلك ال�سادرة يف م�سر �لبنان، 
�طب���ع كتاب���ن يف التحقي���ق الرتاث���ي. اأخذ يرتدد 
اأثن���اء عطالت���ه على جمال�س بغ���داد �يدخل معارك 
اأدبية حول فنه الذي ما فارقه )الت�سحيح اللغوي( 
ال���ذي األزمه باأن يدرخ كث���ريا �يعلل الدرخ �يقرنه 
مبزيد م���ن الأ�سانيد �ال�سواهد مم���ا اأتاح لذاكرته 

باأن تتو�سع بخزن املرتاكم طبقة فوق طبقة
خ���الل �سن���ة 1925 تع���رف بالعاّلمة اللغ���وي الأب 
اأن�ستا�س الكرملي �كان للكرملي جمل�س اأدب �لغة 
يف الكني�س���ة الالتينية يوؤمه اأدب���اء الدرجة الأ�ىل 
يف بغداد، �يف جل�سته الأ�ىل اأثار م�سطفى جواد 
معرك���ة حامي���ة ح���ول العامي���ة �الف�سح���ى، �كان 
يبزه���م يف الأدلة �الراه���ن، فمال اإلي���ه الكرملي 
من���ذ حلظت���ه الأ�ىل قائال: اأري���دك ي���ا اأخ اللغة اأن 
حت�س���ر جمل�س���ي كل اأ�سب���وع  عن���د ح�س���وره يف 
الأ�سبوع الث���اين كلفه الكرملي ب���اأن يهندم مكتبته 
على التنظي���م الع�سري �كانت م���ن خرية مكتبات 
بغ���داد، فنظمه���ا �جعل له���ا فهار�س �اأخ���رج منها 
العاب���ث �املكرر، ث���م اقرتح عليه الكرمل���ي الكتابة 
يف جملت���ه ال�سه���رية لغ���ة الع���رب، فكت���ب اأبحاث���ا 
لغوي���ة �نقدا يف ال���رتاث اللغ���وي �زا�ية خا�سة 
ب�«الت�سويبات اللغوية« �هذه جعلته على الأل�سنة 
ب���ن اأخ���ذ �رد �ج���دل �انتق���اد �كان���ت معارك���ه 
ت�سم���ع يف القاه���رة �ب���الد ال�سام، �ه���ذه �حدها 
جعلت���ه ميت���د يف الذاك���رة اللغوية �جعلت���ه اأي�سا 
اأن يك���ون �سي���دا يف اإرجاع ما ي�س���اع باأنه ف�سحى 
اإىل العامي���ة �بالعك����س �كان الكرمل���ي مثله �سيدا 
يف اللغ���ة �مثله تعر�س خل�سوم���ات جريانه التي 
اأرادت اأن تبط����س به ل���ول دفاع م�سطفى جواد عن 
جواه���ره �اجنازاته يف لغة الع���رب، �كتب مقالة 
بح���ق الكرمل���ي يف جمل���ة ال�سيا�س���ة امل�سري���ة يف 
الثالثينيات كان بها ينهي خ�سومة الكرملي، �هو 

القائل على قره

يا�سائرا، ��جيب القلب �ساحبه 
 لنا ببغداد من بن الق�سو�س اأب

اأب عزيز �ذ� علم �معرفة 
 ق�سى ال�سنن ب�سوق العلم يكت�سب

من اإجنازاته اللغوية
-اإع���داد قواعد جدي���دة يف النحو العرب���ي كبدائل 

لقواعد نحوية قدمية
حتقي���ق  يف  جدي���دة  �قوان���ن  قواع���د  -اإع���داد 

املخطوطات الرتاثية
-اإنزال الف�سح���ى اإىل العامة باأ�سلوبه ال�سل�س ذي 

اجلر�س الأني�س
-تنبيه اأ�سات���ذة اجلامعات اإىل اعتم���اد لغة �سليمة 

يف اأبحاثهم
تعلي���م الباحث���ن طريق���ة ال�ستن���اد اإىل ال�سواه���د 
�سع���را �ن���را ��س���واء كان���ت ال�سواهد م���ن القرن 
الأ�ل الهج���ري اأم م���ن الع�س���ر احلدي���ث، �بذل���ك 

حررهم من اجلمود الفكري

قل وال تقل
عرف العراقيون م�سطفى جواد من خالل برناجمه 
الإذاع���ي الناج���ح »ق���ل �ل تقل«؛ اأي ق���ل ال�سحيح 
�انب���ذ اخلط���اأ ال�سائ���ع. كان برناجما لغوي���ا �سيقا 
�كان يتابع���ه ال�سغار �الكبار. قام م�سطفى جواد 
من خ���الل ذل���ك الرنام���ج بتب�سيط اللغ���ة العربية 
�بحرف���ة  اللغ���وي  �للمخت����س  الع���ام  للم�ستم���ع 

الكتابة يف اآن �احد
طبع ل���ه من هذا املو�سوع ج���زاآن )1988-1970( 
�رمبا ا�ستعار عنوان كتابه من الدرا�سات اللغوية 
الفرن�سية التي �ساعت يف اأثناء درا�سته يف جامعة 

باري�س. 
ابت���داأ بن�س���ر مو�سوع���ه منذ ع���ام 1943 يف جملة 
»عامل الغ���د« فكان يذكر اأ�ل ال�سحي���ح اأ� الف�سيح 
�ي�سفع���ه بالغل���ط اأ� ال�سعي���ف، �كان يرت���ب ذلك 
عل���ى حر�ف املعج���م. اأما الأ�سباب الت���ي دعته اإىل 
تاأليف مو�سوعه »ق���ل �ل تقل« فهي ا�ستهانة طبقة 
من املرتجمن باللغة العربية، �قد امتاز منهم بهذا 

الإثم اللغوي مرتجمو البحوث الع�سكرية
اأن كث���ريا م���ن الكت���اب �ال�سع���راء يكتب���ون كلم���ا 
غ���ري م�سك���ول، �اللحن يف غري امل�سك���ول ل يظهر، 
�بع�سه���م يك�سر املفتوح �يفت���ح امل�سموم �ينون 

املمنوع من ال�سرف �يك�سر امل�سموم.

اإف�س��اد اللغ��ة م��ن قب��ل طبقة من 
املمثلني

كرة الأغ���الط يف )حتري���رات( الد�ائر �د�ا�ين 
احلكومة �ل �سيما يف الإعالنات �التعليمات

كرة الأغالط عن���د مرتجمي الأف���الم ال�سينمائية. 
�اله���دف الرئي����س �راء �سيحات���ه لي����س طعن من 
يخط���يء، اإمن���ا يري���د اأن ينب���ه على الغل���ط �يذكر 

ال�سواب
انتق���اده للم�سرين اأن اخلط���اأ خطاأهم، �يقول يف 
ذلك: »لي�ست اللغ���ة مرياثا لهم �حدهم فيعملوا بها 

ماي�سا�ؤ�ن من عبث �عيث
   

م�س��طفى  العلم��ة  طرائ��ف  م��ن 
جواد 

كان العالمة الدكتور م�سطفى جواد دائرة معارف 
مت�س���ي عل���ى قدمن، فه���و عل���م اللغ���ة العربية يف 

العراق �الوطن العربي
كان ف���ن م�سطفى جواد هو الت�سحيح اللغوي فهو 
يف العربي���ة مل ي�سبق���ه �سابق عل���ى الرغم من كونه 
تركماني���ًا من ع�س���رية �سارايلو، �كان���ت حافظته 
عجيب���ة ��سخ�سيت���ه طريف���ة �قلب���ه �سليم���ا نقي���ًا 

اأبي�س
ر�سي���د  املرح���وم  الرائ���د  ال�سحف���ي  ق���ام  �ق���د 
الرماح���ي �ال���ذي فيه تتع���رف على الوج���ه الآخر 
مل�سطف���ى ج���واد، �هو اجلانب الطري���ف املرح يف 
�سخ�سيتهحي���ث ق���ال: اأثناء اإجراء لق���اء مع طبيبه 
اخلا����س الدكت���ور �سوك���ت الده���ان ال���ذي ذهب���ت 
اإلي���ه يف عيادت���ه يف �س���ارع الر�سي���د �حدثني انه 
كان معجب���ًا كثريًا ب�سخ�سي���ة الدكتور جواد �كان 
يتمن���ى اأن يتعرف علي���ه، �اأنه م���رة كان قادمًا اإىل 
عيادت���ه فوج���د الدكتور ج���واد يتم�س���ى يف �سارع 
الر�سيد فتقدم اإلي���ه ��سلم عليه قائاًل: اأنت الدكتور 
م�سطفى جواد �اأنا الدكتور �سوكت الدهان �اأحب 
اأن اأتع���رف علي���ك... فا�س���رتط ج���واد اأن يع���رف 
اخت�سا�سه الطبي اأ�ًل �ملا اأخره باأنه اخت�سا�س 
قل���ب �مفا�سل �اف���ق على اأن يتع���رف عليه، يقول 
الدكت���ور �سوكت الدهان: جئن���ا اإىل العيادة، �دار 
بيننا حديث طويل ع���ن الطب �الأدب �اللغة �يف 
اأثناء هذا احلديث �س���كا يل الدكتور جواد معاناته 
م���ن م�سكلة عوي�س���ة حتول���ت اىل اآلم مرحة يف 
الظه���ر �املفا�سل، �اأخرين اأن���ه راجع العديد من 

الأطباء من د�ن اأن يفلح احد منهم يف اإيجاد عالج 
ناج���ع، فطماأنت���ه اإىل اأن ما يعاين من���ه اأمر ب�سيط 
�ل يدع���و اىل القلق، �اعطيت���ه علبتن من حبوب 
)دلتابوتوز�لدي���ن( �اأ��سيت���ه اأن يتن���ا�ل منه���ا 
ث���الث حبات يوميا، �قل���ت له اإذا �سع���رت بتح�سن 

فاتركها بالتدريج.
 �بع���د ثالث���ة اي���ام ج���اءين م�سطحب���ا مع���ه ابنته 
لأعاجله���ا �اأخ���رين باأن���ه حت�سن كث���ريا، �انه ل 
يدري ملاذا مل ير�سده الطباء الذين راجعهم اىل مثل 
هذه احلبوب. �ك���ررت عليه تعليماتي ال�سابقة،ثم 
غاب عني ملدة �سهرين مل اره خاللهما حتى ات�سلوا 
اىل  فذهب���ت  متده���ورة  �سحت���ه  لن  هاتفي���ا  ب���ي 
داره، �فح�ست���ه فوجدت���ه يع���اين �سدم���ة ��سيقًا 
يف التنف����س �اأمل���ًا �سدي���دًا يف ال�س���در، فات�سل���ت 
بال�سع���اف من فوري، �نقلت���ه اىل م�ست�سفى )ابن 
�سينا( �اجريت ل���ه تخطيطا للقلب، فلم اأ�ستطع اأن 
اخفي عنه �سيئا، �اخرت���ه باأنه يعاين من )جلطة 
قلبية( �كن���ت اأتوقع ان يحزن م�سطفى جواد لهذا 

اخلر �ينزعج منه، �لكنه ابت�سم �قال 
يا دكتور... قل غلطة قلبية... �ل تقل جلطة قلبية

�مما نقله اإيّل م���ن اللطائف اأن العالمة جواد ركب 
اإح���دى �سي���ارات الأج���رة يف بغ���داد، يوم���ًا، �يف 
الطري���ق �سغ���ل ال�سائ���ق املذي���اع، �كان برناجم���ه 
م���ن الإذاعة )ق���ل �ل تقل( ي���ذاع، ف�سج���ر ال�سائق 
�اأغل���ق املذي���اع �قال باللهج���ة العراقي���ة العامية: 
)ا�سكت.....(، فطلب م�سطفى جواد التوقف �نزل 
من ال�سيارة �هم�س يف اأذن ال�سائق: )قل قّواد �ل 
تقل ك���ّواد(، ف�س���ارع ال�سائ���ق لالعت���ذار منه �قبل 

م�سطفى جواد اعتذاره ��سحك..
�م���ن الطرائ���ف الت���ي اأث���ارت اجلمهور�ال�سحف 
املحلي���ة ان اأح���د ال�سائلن �ساأله ع���ن اأنواع التمور 
يف الع���راق، فما كان من العالمة ج���واد اّل �اأجابه 
بق�سي���دة طويلة ذكر فيه���ا جميع اأ�سن���اف التمور 
املعر�فة يف العراق م���ع بع�س التعليقات الطريفة 
على بع�س الأ�سماء مثل: الطرزد �ل تقل الترزل: 

�الأزادي �ل تقل الزهدي
متابع���ة  يف  حيات���ه  م���ن  طوي���ال  �سط���را  ق�س���ي 
�م�ساه���دة الأفالم ال�سينمائي���ة، ��سئل عن اأ�سباب 
د�افع���ه لر�ؤي���ة ال�سا�سة، ق���ال: )لي����س للت�سلية بل 
ح���ب ملعاين���ة الهارب يف الأف���الم البولي�سي���ة( اأين 
ذهب �اأين اختباأ �متي يقب�س عليه، �املطاردة يف 
الأفالم البولي�سية ت�سبه املطاردة يف حتقيق الكتب 
الرتاثية: من املوؤلف �متى حر الكتاب �اأي نق�س 
يختفي ب���ن الأ�سطر �ال�سفح���ات، �هذه املطاردة 
حتم���ا �ستقوده يف يوم اأ� يف زمن اإىل الك�سف عن 

الغنيمة اي احلقيقة
�م���رة التق���ى العالم���ة ج���واد الزعيم عب���د الكرمي 
قا�س���م �قال ل���ه: )اأرجو اأيه���ا الزعي���م اأن ل تقول: 
اجَلمهوري���ة بفتح اجليم، بل ق���ْل اجُلمهورية ب�سم 
اجلي���م( �تقبل الزعيم الن�سيح���ة، لكنه ت�ساءل عن 
ال�سبب، فق���ال له م�سطفي ج���واد: )لأن املاأثور يف 
كتب اللغة هو “اجُلمهور” ب�سم اجليم �لأن ال�سم 
اإذا كان عل���ى هذه ال�سيغ���ة �جب اأن يكون احلرف 
الأ�ل م�سموم���ًا لأن �زن���ه ال�س���ريف ه���و فعل���ول 

كُع�سفور
�م���رة اأخطرت���ه �زارة املع���ارف بكت���اب ر�سم���ي 
ب�س���ر�رة عدم ن�سر املق���الت يف ال�سحف ا�ستنادا 
للقوان���ن الت���ي ل جتي���ز للموظ���ف امل�سارك���ة يف 
الأم���ور العامة �الن�س���ر يف ��سائل الإع���الم، فقام 
بت�سحي���ح الأخط���اء ال���واردة يف الكت���اب بالقل���م 
الأحم���ر �اأعاد الكتاب اإىل ال���وزارة داعيا اأن تقوم 

بتقومي كتابها قبل اأن تّقّوم الآخرين
�عن���د  الع���راق  خ���ارج  م�ساف���را  كان  ي���وم  �ذات 
��سول���ه مطار البلدة التي ي���ر�م ال�سفر اإليها طلب 
من���ه املوظف امل�س���وؤ�ل اإبراز �ثيق���ة التطعيم �سد 
اجلدري فاأخطاأ يف نطق الكلمة بك�سر اجليم �رفع 
الت�سدي���د فرد عليه اجلواد قل اجلدري برفع اجليم 
�ت�سديد الدال فهز املوظف راأ�سه م�ستغربا ��سمح 

له باملر�ر
�كان العالمة جواد بعيدا عن ال�سيا�سة �م�سكالتها 
�ل يعن���ى مبتابعة جمرياتها حتى قيل اإنه لو �سئل 

ع���ن مدير �سرطة بغداد ل�سع���ب عليه معرفته �لكن 
ل���و �سئ���ل ع���ن رئي����س ال�سرط���ة يف زم���ن ه���ار�ن 
الر�سي���د لق���ال اإن���ه ف���الن اب���ن ف���الن ع���ن لرئا�سة 
ال�سرط���ة �سنة كذا �عزل من عمل���ه عام كذا �تويف 
عام كذا �ا�ستخلفه فالن الذي... الخ �لأ�رد تاريخ 
ال�سرطة يف ذلك الزمن من د�ن اأن يعنى باحلا�سر 
ل�ستهاره باهتماماته التاريخي���ة �ان�سرافه للعلم 

�حده
�حينم���ا اأ�س����س الدكت���ور ريا����س الدب���اغ جامعة 
دي���اىل اطل���ق ا�س���م العالم���ة عل���ى اح���دى القاعات 

تخليدا له...
�ل ب���د اأن اأذكر اأن )العائلة املالكة( انتقته لتدري�س 

امللك )في�سل الثاين( در�س اللغة العربية 
لق���د كان �داع���ه الأخ���ري تظاه���رة ك���رى �سار يف 
توديعه جمهور كبري من حمبيه �املعجبن باأحاديثه 
التلفازية عن حمالت بغ���داد القدمية،�برحيله فقد 
العراق علمًا من اأعالمه البارزين �رمزًا من رموزه 

اخلالدين
    

كتبه واأبحاثه
ترك خلفه كنزا ثمينا م���ن اآثاره �موؤلفاته املختلفة 
يف �ست���ى ميادين املعرفة بلغت جمموعها 46 اأثرا، 

ن�سفها مطبوع �ن�سفها الآخر ما زال خمطوطا
�مق���الت  امل�سرتك���ة  املوؤلف���ات  م���ن  العدي���د  ل���ه   
�درا�س���ات من�سورة مل جتمع بع���د �كتب مرتجمة 

عن الفرن�سية.
 بلغ���ت كتب���ه املطبوع���ة ع�سري���ن كتابا ب���ن تاأليف 
�حتقي���ق �نق���د، �بلغ���ت كتب���ه اخلطي���ة اأكر من 

ع�سرة كتب. 
نق���د �سع���ره م���رارا لأن���ه �سع���ر علم���اء يغل���ب في���ه 
املنط���ق عل���ى الوج���دان، اأم���ا مقالت���ه يف املجالت 
فتق���در باأل���ف مقالة ترتك���ز يف عل���م التحقيق �علم 
املخطوط���ات �التاري���خ �الآثار العبا�سي���ة �النقد 
اللغوي. بالإ�سافة لكونه من عباقرة اللغة العربية 
�مو�سوع���ة معارف يف البالغ���ة �ال�سري �الأخبار 
�الآث���ار، كان موؤرخا معر�فا �له م�سادر تاريخية 
موثوقة يرجع اإليها الباحثن �املهتمن يف �سوؤ�ن 

التاريخ. 
فكانت حياته الثقافية حافلة بالإبداعات يف البحث 
�التنقي���ب �التخ�س�س يف اللغ���ة �تاريخها فاألف 
�حقق ما يريها �يعمق من معرفتها �التمعن بها، 
باذل جهوده يف الإحاط���ة بها �تدري�سها لأكر من 

خم�س �اأربعن �سنة.
�م���ن اآراءه العلمي���ة الت���ي نقلها عن���ه ح�سن علي 
حمف���وظ قول���ه ان )ال�سي���خ عبد الق���ادر اجليالين 
�لدة قري���ة جي���الن العراق ق���رب املدائن ل جيالن 
طر�ست���ان �ان �سكان اجليل العراقي���ة من الأكراد 
�ه���ذا م���ا يف�سر تعلق الأك���راد بالزاهد عب���د القادر 

اجليالين لأنهم يعتر�نه منهم(

وفاته
ت���ويف يف 17 دي�سمر ع���ام 1969 يف بغداد التي 
�ل���د فيها ع���ن عمر ناه���ز الثامنة �ال�ست���ن ب�سبب 
مر����س ع�سال لزم���ه �سنوات���ه الأخ���رية. �سار يف 
ت�سييع���ه رئي�س اجلمهورية العراقي���ة اأحمد ح�سن 
البك���ر �اأقيم���ت يف الذك���رى الأربعيني���ة لوفات���ه 
حفل���ة تاأبينية ك���رى ح�سرها من���د�ب عن رئي�س 
اجلمهورية �ع���دد كبري من ال���وزراء �امل�سوؤ�لن 
��سعراء الد�ل العربية �الإ�سالمية �جمهور غفري 
م���ن اأ�سدقائه �طالب���ه �حمبيه، ث���م نظمت �زارة 
الثقاف���ة �الإع���الم معر�س���ا ي�سم خملفات���ه �اآثاره 

ال�سخ�سية �العلمية افتتح يوم 25 مار�س 1970
في���وم �سن���ع ل���ه متث���ال يف دي���ايل �سع���د اإليه من 
يه�س���م يده التي فيها القل���م، فهو مل ي�سلم من الأذى 
حتى �هو ميت، لأن الأق���دار دائما ترت�سد عباقرة 
الع�سور اأحياء اأ� موتى، �كان يعرف ر�سيده من 

ذلك قائال
ر�سحتني الأقدار للموت لكن 

اأخرتني لكي يطول عذابي
�حمت يل اللم كل ذنوبي، 

ثم اأ�سحت مدينة حل�سابي

من طرائف وخفايا سيرة الدكتور 
مصطفى جواد

أستاذ اللغة العربية في العراق وأحد أهم اللغويين العرب في القرن العشرين...

نوري الراوي وم�سطفى جواد
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مل يك���ن برنامج )ق���ل �لتقل( ال���ذي كان يطل منه 
الدكت���ور م�سطف���ى ج���واد عل���ى امل�ساهدي���ن م���ن 
تلفزيون بغ���داد هو �حده الذي كان ج�سر العالقة 
ب���ن العالمة اللغ���وي �بن اجلمه���ور، امنا كانت 
هناك موؤلفاته الغزيرة يف اللغة �التاريخ �جمهور 
�ا�سع من تالمذته الذين انت�سر�ا يف جميع مراكز 

العلم �الأدب يف العراق �الد�ل العربية.
خ���دم اللغة العربية اكر م���ن لغة امته الرتكمانية، 
ف���كان عهده عهد ازدهار اللغة العربية التي برحيل 
افذاذها تدهور حاله���ا، �هذه هي حال الدنيا حن 

يرحل العباقرة �مل يخلفوا من ي�سغل مكانهم.
اأمة كاملة يف رجل �احد

يف كتابه »ال�سائ����ع يف معجم الأدباء« �هو �احد 
م����ن 46 كتاب����ا ب����ن مطب����وع �خمط����وط للعالمة 
الراح����ل كتب تلميذه الراحل الدكتور عناد غز�ان 
عمي����د ال�سحاف����ة �الع����الم يف تقدمي����ه للكت����اب 

قائال: 
»يقف م�سطفى جواد علما بارزًا من اعالم النه�سة 
العربي����ة يف ثقافتنا �ح�سارتنا �فكرنا �تاريخنا 
للحقيق����ة،  فق����د كان عا�سق����ا طبيعي����ا  الن�س����اين، 
خمل�س����ا لها، عائما بها �لذاته����ا. تلك احلقيقة هي 
حبه العمي����ق للغة العربية لغ����ة احل�سارة �الفكر 
الن�ساني����ن. كان مو�سوع����ة مع����ارف، يف النح����و 
�اخلط����ط �البل����دان �الآث����ار، اعانت����ه عل����ى ذل����ك 
حافظ����ة قوية �ذاكرة حادة، �متابعة دائمة، حتى 
غدا يف ذلك مرجع����ا لل�سائلن �امل�ستفتن، فنه�س 
مب����ا ل ينه�س به الع�سبة ا� ذ�� القوة. فكان امة 
كاملة يف رجل. �عامل����ا يف عامل �مدر�سة متكاملة 

قائمة بنف�سها«.

قدرات متعددة
ق�س����ى م�سطفى جواد رحمه الل����ه عمره يف كتابة 

قواع����د اللغ����ة العربي����ة ال�سحيحة، �كاأنه����ا امانة 
ا�دعها لدي����ه ا�سالفه من علماء اللغ����ة. مثلما كتب 
يف التاري����خ العراق����ي �العرب����ي، �األ����ف م�سادر 
لغوية �ادبية يعترها الباحثون �ا�ساتذة اجليل 

مراجع لهم.
�حن ن�ستعر�س موؤلفاته جنده فيها عاملا، �باحثا 
د�ؤ�با، �لغويا يعتز بالعربية اميا اعتزاز، �كاتبا 
�سل�س العبارة جزيال يف اي����راد معانيها، ��ساعرًا 

�موؤرخا عظيما.
�به����ذه الق����درات املتع����ددة، �جد ل����ه ح�سورا يف 

مراكز العلم �الدب يف العامل العربي.
�الإ�سالم����ي �يف مقدمته����ا جممع اللغ����ة العربية 
يف م�س����ر �العراق �بلدان اخرى، �بهذا ا�ستحق 

فخر العامل العربي به قبل العراق.

ن�ساأته ودرا�سته
�لد م�سطفى جواد م�سطفى البياتي عام 1904م 
م����ن ابوين تركمانين يف بغ����داد، �ق�سى طفولته 
ب����ن اخلال�����س يف يف حمافظ����ة دي����ايل �بغ����داد. 
در�����س يف الكتاتيب حافظا للق����راآن الكرمي �قارئا 
ل����ه، �بعد دخول الإنكلي����ز العراق حمتلن يف عام 
اجلعفري����ة  املدر�س����ة  يف  درا�سات����ه  اكم����ل   1914
�مدر�س����ة ب����اب ال�سي����خ، ث����م دخ����ل دار املعلم����ن 
�تخرج فيها عام 1924م �عن معلما يف مدار�س 

النا�سرية �الب�سرة �الكاظمية.
�ساف����ر م�سطفى جواد اىل فرن�س����ا لكمال درا�سته 
العلي����ا هن����اك �ن����ال �سه����ادة الدكت����وراة �عاد اىل 
العراق عام 1939م �عمل ا�ستاذا يف كلية الرتبية 
الت����ي ان�سئ����ت حديث����ا اآن����ذاك. �يف ع����ام 1962م 
انتدب للتدري�����س يف معهد الدرا�س����ات ال�سالمية 
العلي����ا �ع����ن عمي����دا للمعه����د، �عمل ا�ست����اذا يف 
كليت����ي الرتبي����ة �الآداب �در�س عل����ى يديه طالب 
كث����ري�ن ا�سب����ح العدي����د منه����م ا�سات����ذة كبار يف 

جمال اللغة �الآداب الإن�سانية �التاريخ.
�التلف����از  املذي����اع  خ����الل  م����ن  ح�س����وره  �كان 
ح�س����ورا م�ستم����را يف بي����وت جمه����وره �حمبيه 
ين�ستون لحاديثه اللغوية �التاريخية �طرائف 
حما�سرات����ه مبتعة كبرية، حت����ى ان برناجمه »قل 
�ل تق����ل« اأ�سب����ح مثال �سائع����ا على األ�سن����ة النا�س 
يلزمهم ب�سحيح لغته����م العربية �يجنبهم اخطاء 

ا�ستعمالها �يذكرهم بحكاياتها �تاريخها.

عن جريدة القب�س

د. سعيد جاسم الزبيدي

زهير الدجيلي

 �لعَلّ جانبا فيه ل يعرفه الكثري�ن، 
�ما زال غائبا، ما جرى عام 1965م، 
ا على مقاعد الدر�س يف كلية  ح���ن كَنّ
الرتبية )دار املعلمن العالية �سابقا( 
الطالب���ي  ن�ساطن���ا  يف  عقدن���ا  اأن 
عليه���ا  اأطلقن���ا  اأ�سبوعي���ة  ن���د�ة 
)�ساع���ة الأربعاء( باإ�س���راف اأ�ستاذنا 
املرحوم الدكتور ه���ادي احلمداين، 
�توجيه���ه، فاتفقنا عل���ى ا�ست�سافته 
فيه���ا، �اأملحن���ا اإلي���ه اأن يخت���ار م���ا 
ي���راه منا�سبا مم���ا يح�سنه، ف���اإذا به 
يق���راأ مقامة �ساغه���ا بعنوان )املقامة 
املرح���وم  اإىل  ن�سب���ة  العُبّودي���ة( 
عب���ود،  يو�س���ف  الدكت���ور  الأ�ست���اذ 
ارتق���ى به���ا اأ�سلوبا �نهج���ا، �خرج 
���ة )بدي���ع الزم���ان الهمذاين(  عن جَبّ
�)اأب���ي القا�سم احلري���ري( ليمنحها 
�ي�سف���ي  مبو�سوعه���ا،  معا�س���رة 
ممز�ج���ة  الدعاب���ة  طاب���ع  عليه���ا 
بالنقد الجتماع���ي، �ما زال �سداها 
مب�سمعي �م�سم���ع زمالئي! �حا�ل 
باحث معا�س���ر اأن يدر�سه )نحويا(، 
��ساء ل���ه اأن ين�سر بحثه، فاأحيل اإىل 
اأ�ستاذن���ا مه���دي املخز�م���ي - رحمه 
العن���وان  بتعدي���ل  فاأ��س���ى   - الل���ه 
م���ن )م�سطف���ى ج���واد نحوي���ا( اإىل 
)م�سطفى جواد �جه���وده اللغوية( 
ف���كان ذاك. �لع���ّل م���ا ح���دا �سيخن���ا 
املخز�م���ي اإىل العرتا����س الدقي���ق 
اأن نظرات م�سطف���ى جواد النحوية 
حم���د�دة، �ل ترق���ى اإىل اأن تك���ون 
م منهجا  جهدا ممي���ًزا، �لأنه مل يق���ِدّ
متكام���ال للنحو، �من ذلك ما قاله يف 
)التع���دي �اللز�م( حن ذهب مذهبا 
فل�سفي���ا فيهما ف���راأى اأن )الأ�سل يف 
الأفعال التعدي لأن احلياة... تعتمد 
على التع���دي(! �اأن )اللز�م عار�س 
خراف���ة  )املطا�ع���ة  �اأن  ط���ارئ(! 
اإىل  لأن���زع  ه���ذا ل  غريب���ة(، �سق���ت 
ت�سعيفه يف النحو، بقدر ما مل�سطفى 
ج���واد م���ن ب���اع طوي���ل يف اأ�ساليب 
�التنق���ري  �ا�ستجالئه���ا،  العربي���ة 

يف الر�اي���ات املبثوث���ة يف د�ا�ين 
الأدب �اأخب���ار التاريخ، �حما�رات 
القدامى، �موقف���ه من )علم املعاين( 
امل�سائ���ل  يف  نظرات���ه  اأغل���ب  �اأن 
النحوي���ة منتزعة من النحو الكويف 
يف  منهج���ه  تبن���ي  اإىل  دع���ا  ال���ذي 
الدر�س النح���وي املعا�سر. �له اآراء 
يف اللغ���ة جتا�ز بها ما �ساد يف كتب 
ال�س���رف، �منها مو�س���وع )الن�سبة 
اإىل اجلمع( ال���ذي منعه الب�سريون، 
�ق���اده ال�ستق���راء اإىل ذك���ر ع�سرات 
الأع���الم ب���ال �س���رط! �ل���ه ا�ستدراك 
جلي���ل عل���ى املعج���م كان يق���راأ من���ه 
علينا يف حما�سرات���ه يف مقرر )فقه 
يه ال�سواب،  اللغة( دلل فيه على حتِرّ
�ات�ساع املع���اين، �ت�سحيح ما �قع 
من �هم. �اأم���ا كتاباته يف ت�سحيح 
م���ا �قع فيه املحقق���ون من ت�سحيف 
�حتري���ف فاأكتف���ي بذكر مث���ال: ذكر 
حمقق معر�ف ن�سبة علم من الأعالم 
فقال )الثقفي( �جاء م�سطفى جواد 
بحج���ة يف غاي���ة الدق���ة �الو�سوح، 
فقال: هو )البققي( اإذ قال اأحدهم يف 
هجائ���ه: )ما كان من�سوبا اإىل البّق(! 
فالح���ظ الت�سحي���ف ب���ن )الثقف���ي( 
�)البققي(!، �له نظر دقيق يف كثري 
م���ن الكتب املحقق���ة �اإثب���ات ما فات 
املحققن، �لع���َلّ اأدق �ساهد ما ن�سره 
بعنوان )ال�سائع من معجم الأدباء(. 
اأما يف امل�سطلحات �اإ�سكالياتها فقد 
دع���ا امل�ستغلن به���ا اإىل )اأن يجمعوا 
عام���ة م���ا �رد منها يف كت���ب العلوم 
�الفن���ون �الأدب �ل �سيما د�ا�ين 
ال�سعر املتاأخ���ر الأزمان(. لو اأر�سلت 
قلمي يف بي���ان ما لأ�ستاذنا م�سطفى 
جواد من اأي���اد بي�س ملا ��سعت هذه 
ال�سط���ور الأ�ستذكاري���ة، فرح���م الله 
اأ�ستاذن���ا، �اأختم ببي���ت قاله ال�ساعر 
اخلال���د م�سطف���ى جم���ال الدي���ن يف 

رثائه: 
يا حار�س اللغة التي كادت على

 �سداأ اللُّهى اأن يرن لها �سدى 

مما عرفته في مصطفى جواد
مل يحظ عامل معارص بشهرة يف األوساط الشعبية، فضال عن األوساط العلمية، 

ومجامع اللغة، مبثل ما حظي به أس��تاذنا مصطفى جواد - رحمه الله - من خالل 

بة يف التلفاز )حديث الثقاف��ة( ويف اإلذاعة )قل وال تقل(، فعرفه  إطاللت��ه املحبَّ

عام��ة الن��اس، وأحب��وه، وكان ل��ه بينهم صالت ونوادر! وحس��بي هن��ا أن أذكر 

جوان��ب ما عرفته فيه، إذ جلس��ت من��ه مجلس التلميذ يف املرحل��ة الجامعية 

األوىل، فوجدت فيه موس��وعة معارف: يف اللغ��ة وأرسارها، واملعجم العريب 

ومشكالته، والخطط، والبلدان، واآلثار، واألدب العريب: نرثه، وشعره، وبراعته 

يف التحقيق، واألنساب. كّل هذا ال يدفعه أحد.

42 عام��ا عل��ى رحي��ل العالم��ة 
مصطفى جواد

الثقافي��ة  األوس��اط  احتف��ت 

والصحفية يف الع��راق بذكرى 

رحي��ل العالمة اللغ��وي البارز 

والش��اعر  ال��رتايث  واألدي��ب 

األدب  صن��وف  يف  والباح��ث 

مصطف��ى  الدكت��ور  والتاري��خ 

جواد. اس��تاذ اللغة العربية يف 

اللغويني  الع��راق وأحد أه��م 

العرب يف القرن العرشين.

مع طالبه يف زيارة للمدر�سة امل�ستن�سرية 1957
مع اأحمد �سو�سة

يف جمل�س الراحل حممد جواد الغبان 
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رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني: خالد خضير

لإلعالم والثقافة والفنون
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عاط��ف الع����زي

اإختلف الباحثون فى تاأريخ ميالده، �لكن املرجح 
اأن����ه �ل����د ف����ى ع����ام 1906 فى حمل����ة عق����د الق�سل 
بالق����رب من جامع امل�سلوب ف����ى اجلانب ال�سرقي 
م����ن بغ����داد، �ت����ويف ف����ى 1969/12/17 خملف����ا 
�راءه املئات من املوؤلف����ات املطبوعة �املخطوطة 
ف����ى اللغة �التاأريخ �الأدب. �نعته �زارة الثقافة 
�الع����الم ببيان ج����اء فيه: »رزىء الع����راق بوفاة 
العالم����ة �املرب����ي الكبري ال�ست����اذ م�سطفى جواد 
الذى عرفته الأ��ساط الفكرية �الأدبية �الرتبوية 
علم����ا م����ن الأع����الم، متفاني����ا �د�ؤ�ب����ا �خمل�سا، 
اأ�ساء بعلمه �اأدبه اأجيال عديدة من اأبناء العراق 
�الوط����ن العرب����ي«. �تق����دم اأحم����د ح�س����ن البك����ر 
-رئي�س اجلمهورية اآنذاك- جموع امل�سيعن �من 
�سمنه����م �سال����ح مه����دى عما�س �غريه م����ن القادة 
البعثي����ن، �معظمهم ل �س����اأن لهم ب����الأدب �العلم 
�الثقاف����ة �لكنه����م كانوا ف����ى ذلك الوق����ت بحاجة 
اىل التظاه����ر بتقديرهم للعلم �العلماء �كل ما قد 
يرفع من �ساأنهم فى اأعن اأبناء �سعب العراق الذى 
دمر�ه منذ انقالبهم الدموي فى 8 �سباط/فراير 

.1963
ف����ى منت�سف عام 1960 ا�ستدع����ى الزعيم الراحل 

ج����واد  م�سطف����ى  الدكت����ور  قا�س����م  الك����رمي  عب����د 
�الدكت����ور اأحمد �سو�سة �ال�ست����اذ حممود فهمى 
در�ي�����س �طل����ب منه����م تاألي����ف دلي����ل للجمهورية 
ف����ورا،  بذل����ك  يبا�س����ر�ا  �اأن  الفتي����ة،  العراقي����ة 
��عدهم مب�ساندته الكامل����ة لهم فى هذا امل�سر�ع 
الوطن����ي. �ُيذك����ر اأن الدكتور ج����واد تقدم برجاء 
اىل الزعي����م ف����ى ذل����ك الجتم����اع اأن ي�س����م ح����رف 
اجلي����م فى كلم����ة )جمهوري����ة( بدل م����ن فتحه كما 
كان يفع����ل الزعيم فى خطبه، ف�سحك الزعيم �قال 
ان����ه �سيفع����ل ذل����ك اإذا ما �س����رح له الدكت����ور جواد 
ال�سب����ب. فكان جواب الدكتور اأن اأ�سل الكلمة هى 
)ُجمه����ور( �لي�����س )َجمهور(. �مت العم����ل بالدليل 
�ق����دم املوؤلف����ون ن�سخة من����ه اىل الزعي����م فى يوم 
14 متوز/يولي����و 1961. �من هن����ا بداأ التقاع�س 
م����ن امل�سئول����ن فى �س����رف املبالغ الت����ى تكبد�ها 
املوؤلفون، �تاأمل الدكت����ور جواد لذلك خا�سة �انه 
كان ق����د اقرت�����س ح�سته من الكلفة م����ن اأ�سدقائه. 
�امتدت املماطلة اىل م����ا بعد النقالب البعثي فى 
�سنة 1963 حيث دخل����ت امل�ساألة فى طي الن�سيان 
�طغت عليها احل����وادث اجل�سام التى رزح حتتها 
العراق ابتداءا من انقالب عبد ال�سالم عارف على 

اأ�سحابه البعثين ث����م انقالب البعثين الثاين فى 
�سنة 1968 على اخيه عب����د الرحمن عارف �امتد 

حكمهم اجلائراىل 9 ني�سان/ابريل 2003.
مل تكن طفولة الدكتور جواد �سعيدة خا�سة بعد اأن 
اأ�سيب �الده الذى كان خياطا فى �سوق اخلياطن 
ببغداد بالعمى، �ا�سطر اىل بيع ممتلكاته ببغداد 
�الن����ز�ح بعائلت����ه اىل ناحي����ة دلت����ا�ة )اخلال�س 
م����ن  ليعي�س����وا  اأم����الكا  حالي����ا( �ا�س����رتى هن����اك 
مواردها. اأدخله �الده فى )الكتاتيب( حيث در�س 
حر�ف الهج����اء �ق����راءة القراآن الك����رمي، ثم نقله 
اىل مدر�س����ة دلت����ا�ة البتدائية. ف����ى �ستاء 1917 
�بعد �فاة �الده بقليل، دخل اجلي�س الريطاين 
دلت����ا�ة متعقب����ا اجلي�����س العثماين املنه����زم نحو 
ال�سم����ال، �اأغلق����ت املدر�س����ة �ان�س����رف الدكتور 
اىل رعاي����ة الب�ساتن التى خلفها �الده. �بعد عقد 
الهدنة بن النكلي����ز �العثمانين ا�ستتبت الأمور 
�فتحت مدر�سة دلتا�ة، �ح�سل نزاع بن �الدته 
�اأخي����ه الأكر حول اإرث �ال����ده، فنقله اأخوه اىل 
بغ����داد �اأدخل����ه املدر�س����ة اجلعفري����ة الأهلي����ة. ثم 
����ر اأخ����وه فى ت�سدي����د اأج����رة املدر�س����ة فانتقل  ق�سّ
ال�سي����خ البتدائي����ة. �قا�س����ى  ب����اب  اىل مدر�س����ة 
الكث����ري من �سظ����ف العي�س �الع����وز ب�سبب النزاع 
العائل����ي حت����ى حلت �سنة 1920 فع����اد اىل دلتا�ة 
لينتف����ع بح�س�سه فى الب�سات����ن هناك. ثم عاد اىل 
مدر�س����ة دلتا�ة، �مل����ا جنح اىل ال�س����ف اخلام�س 
ق����رر الذه����اب اىل بغ����داد �دا�م ف����ى دار املعلمن 
البتدائي����ة بع����د جناح����ه ف����ى امتح����ان القب����ول، 
�تخ����رج �سن����ة 1924 معلم����ا ابتدائي����ا �ُع����ن فى 
مدر�سة النا�سرية البتدائية. �تز�ج �سنة 1928 
عندما كان معلما فى الكاظمية. تعلم مبادىء اللغة 
الفرن�سية ف����ى القاهرة، ثم دخل كلي����ة ال�سوربون 
ف����ى باري�س �سنة 1934 �اأكم����ل ر�سالة الدكتوراه 
�ُقبل����ت �اأعلنت احلرب فلم يتهياأ له مناق�ستها �ل 
طبعه����ا. �ملا ب����داأ هج����وم الأملان اجل����وي اأيقن اأن 
احل����رب �ستطول فعاد اىل العراق بالقطار ���سل 
اىل بغ����داد �ُعن ف����ى دار املعلم����ن العالية –التى 
�ُسميت فيما بعد )كلية الرتبية( �ذلك �سنة 1939. 
�فى �سنة 1942 دعي لتعليم امللك ال�سغري في�سل 
الث����اين اللغ����ة العربية من الق����راءة اخللد�نية فى 
ال�سن����ة ال�سابعة من عمره. �فى ذلك كتب الدكتور 

فى �سريته فى جملة اجلندي:
»�كن����ت اأ�د اأن اأجعل����ه مل����كا ي�سب����ه املل����وك الذين 
ق����راأت �سريهم فى التاأريخ ال�سالمي، ال اأن اأهليه 
مل ي�سمح����وا ىل فى ذلك، فقد كان����ت امل�سكنة تظهر 
علي����ه حت����ى ف����ى طل����ب حاجات����ه املدر�سي����ة، �كان 
ي�سك����و من ذل����ك، فقلت ل����ه ذات مرة اأن����ت ملك فقل 
لهم هاتوا ك����ذا �كذا فال ي�ستطيع����ون رف�سا، فلما 

قال لهم ذلك بلهجة الأمر، قالوا: لي�س هذا ا�سلوب 
كالم����ك فمن علمك ه����ذا النوع من الطل����ب، بعد ان 
حا�ل التخلي عن ال�سعف �ال�ستقالل بنف�سه قال 
له����م: الذى علمنى ذلك م�سطف����ى جواد، فحقودها 
عل����ي �اعاد�ن����ى اىل التدري�س ف����ى دار املعلمن، 
خوف����ا م����ن تربيت����ى ر�ح ال�ستق����الل ف����ى نف�س����ه، 
�طلبت اأن اأنقل اىل مديرية الآثار، �بعد اأن راأيت 

�سوء الدارة فيها عدت اىل دار املعلمن«.
�يق����ول الدكت����ور ناف����ع عب����د اجلبار العل����وان فى 
كتابه »الدكت����ور م�سطفى جواد: حيات����ه �اآثاره« 
املطب����وع فى 1970/9/1: » بع����د جهاد طويل فى 
احلياة مع الكت����ب �الأقالم �املحابر فى اخلال�س 
�بغ����داد �دم�س����ق �القاه����رة �باري�����س اأغنى فيه 
د�رالعل����م �الأدب �املجام����ع الأدبي����ة ببح����وث مل 
يتوف����ر عليها غريه من فطاحل املوؤرخن �اأ�ساتذة 
الأدب ��سيوخ الفقه. �بعد جهاد طويل فى املنابر 
الت����ى يرتاح له����ا ال�سام����ع ت�ستحوذ عل����ى الألباب 
لعمق امل�سمون ث����م بعد جهاد طويل مع الأمرا�س 
نزل����ت بالناطق����ن بال�ساد الفجيع����ة بوفاته. �فاة 
العل����م ال�سامخ الدكت����ور م�سطفى ج����واد. �الذى 
يع����ّزي �يقّل����ل اخلط����ب اجلل����ل اأن فقيدن����ا اخلالد 
خّلف لنا �راءه تراثا �ا�سعا هيهات اأن تاأتى عليه 
الأيام �الأعوام.. فى اللغة �املفردات �الأ�ساليب 
�ال�ستقاق����ات �التاريخ ��س����وارد تاأريخ البلدان 
�الدي����ارات. رح����م الل����ه املعج����م اخلال����د �ال�سفر 
اخلالد رح����م الله الدكتور م�سطف����ى جواد �جزل 
ل����ه الثواب على قدر م����ا اأ�سدى من جهاد طويل فى 

خدمة لغة القراآن.

�ق����ال عنه الراحل الدكتور �سف����اء خلو�سي عميد 
الأدب العراقي:

»ان الدكتور م�سطفى جواد مفخرة لكل العراقين 
� كان اعجوبة الدهر �معجزة الزمان يف التاريخ 
�اللغ����ة �كان����ت احوال����ه اللغوي����ة احيان����ا �سبيهة 
بالغيبي����ات �كان جمته����دا يف ال�سياغ����ه اللغوي����ة 
ي�سي����ب �ل يخط����يء �م�سححا اخط����اء القدماء 
�املحدثن، �كان دائرة معارف متنقلة مت�سي على 
اأرج����ل مبا حفظ ��عى م����ن دقائ����ق الأ�سياء، �له 
القدرة على الإجابة عن اأي �سوؤال يوجه له يف اأي 
�ق����ت، �كنت ا�ساركه يف برناجمه ال�سيق: قل �ل 
تق����ل، �كان يعرف ا�سماء جمي����ع احياء بغداد يف 
الع�سر العبا�سي � مواقع بيوت اخللفاء �الوزراء 
حتى مدراء ال�سرطه �كنا معا نقدم برناجما با�سم 
خطط بغداد. �قد كان حياديا فى فكره التاأريخي، 
اإذ �سما فوق الأهواء حن قال: »لقد طلقت املذاهب 
كلها من د�ن ا�ستثناءاىل غري رجعة« �مع ذلك فان 
ه����ذا مل يجرده من حب����ه لآل البيت ال����ذى هو نهج 

املذاه����ب فى جوهرها جميعا، � مهيع كل من يرى 
�يف�سر املذاهب تف�سريا �سحيحا، فحبه لآل البيت 
ه����و الذى جعله يختار اخلليف����ة النا�سر لدين الله 
املح����ب لآل البيت مثال اأعل����ى له �قد كتب فيه �فى 
ع�س����ره مو�سوع ر�سالته للدكت����وراه تلك الر�سالة 
لت����ى مل يتح لها جمال املناق�سة ب�سبب قيام احلرب 

العاملية الثانية«.
�من موؤلفات الدكتور م�سطفى جواد:

»احلوادث اجلامعة« اأ�ل كتاب �سدر له 1932
»�سيدات البالط العبا�سي« 1950
»�سرية اأبي جعفر النقيب« 1950

»املباحث اللغوية يف العراق« 1960
»خارط����ة بغداد قدميا �حديثا« )مع الدكتور اأحمد 

�سو�سة �اأحمد حامد ال�سراف(
»دليل خارطة بغداد« )مع الدكتور اأحمد �سو�سة(

»دلي����ل اجلمهورية العراقية« ل�سن����ة )1960( )مع 
حممود فهمي در�ي�س �اأحمد �سو�سة(

»الأ�سا�����س يف الأدب« )م����ع بهج����ت الأثري �كمال 
اإبراهيم(

»درا�س����ات يف فل�سف����ة النح����و �ال�س����رف �اللغ����ة 
�الر�سم« 1968

»قل �ل تقل« 1969
»دلي����ل خارطة بغداد املف�سل« )م����ع الدكتور اأحمد 

�سو�سة( مطبعة املجمع العلمي العراقي 1958
ر�سائ����ل يف النح����و �اللغ����ة« اآخ����ر كت����اب طبع����ه 

»)1969
�ترجم:

»ق�سة الأمري خلف« )مرتجمة عن الفرن�سية(
»بغداد مدينة ال�سالم« تاأليف الريطاين ريت�سارد 
ك����وك، عل����ق عليها الدكت����ور ��سارك ف����ى الرتجمة 

الأ�ستاذ فوؤاد جميل )جزءان( 1962 � 1967.
قبل اخلتام اأ�د اأن اذكر ما قاله الراحل اجلليل فى 
م�ساأل����ة »تعدى الفعل« �لز�م����ه فى اللغة العربية: 
انن����ا ندر�س فى فقه اللغة ان الأ�سل فى الأفعال اأن 
تكون متعدي����ة، »لن احلي����اة الن�سانية ف�سال عن 
احليواني����ة قائمة على الفرتا�����س �العد�ان على 
اختالف �سر�به �اأنواعه«. �انى اأت�ساءل عما اذا 
كان الدكت����ور يتنباأ مبا �سيح�سل بعده فى العراق 
من »افرتا�س �ع����د�ان« بن �سيا�سييه �م�سايخه، 
�ه����و م����ا يح�س����ل الآن �نلم�س����ه فى كل ي����وم من 

اأيامنا هذه. فان كانت نبوءة فقد �سدقت.
ال�ستاذ �سفاء خلو�سي

ال�ستاذ حممد عبد املطلب البكاء
ال�ستاذ نافع عبد اجلبار العلوان

ال�ستاذ عبد املطلب �سالح
�غريه����م م����ن الأ�سات����ذة الأفا�س����ل الذي����ن غاب����ت 

اأ�سما�ؤهم عن ذاكرتى 

َطّلق��ُت  ج��واد:  مصطف��ى  د. 
المذاهب كلها... 

ىف وثيقة بخط يده يرجع 

تأريخها اىل عام 1949 ذكر 

فقيد العراق العالمة الدكتور 

مصطفى جواد املؤرخ الفذ، 

فيلسوف اللغة العربية ما يىل:

»أصىل من قره تبه واجدادى 

تركان متشيعون غالة ىف 

التشيع، وانتقل جدى اىل 

بغداد فصار شيعيا إماميا 

وكذلك والدى، وانا نشأت عىل 

ذلك، ثم طلقت املذاهب 

كلها من دون استثناء اىل غر 

رجعة«.

يف احتفالت بغداد و الكندي �سنة 1961



ا�اخ���ر  يف    
ع���ام 1998 فجعت 

الثق������افي���ة  ال��س��������اط 
العربية برحيل �سخ�سية ادبية 

كبرية ،�عاملة حمققة قديرة، قدمت للفكر العربي 
احلديث خدمات علمية جليلة، جديرة   بالتكرمي، 
�حري���ة بالتنوي���ه، ه���ي الدكت���ورة عائ�س���ة عب���د 

الرحمن امل�سهورة ببنت   ال�ساطئ.
 �ه���ي الوجه الدب���ي البارز للرعي���ل الذي خلف 
العباق���رة يف م�س���رية التنوير العرب���ي احلديث. 
فق���د كان���ت اديبة رقيق���ة �باحثة دقيق���ة �حمققة 
�اثق���ة، �لع���ل حتقيقه���ا لكت���اب املع���ري اخلال���د 
)ر�سال���ة الغف���ران( يكفيها فخرا �خل���ودا على مر 

اليام.
  �لدت بنت ال�ساطئ �سنة 1913 مبدينة )دمياط( 
امل�سري���ة، �ح�سلت عل���ى �سه���ادة املاج�ستري يف 
الدب ث���م الدكت���وراه بتقدير ممت���از �سنة 1950 
باأ�س���راف الدكت���ور طه ح�س���ن، �كان���ت ر�سالتها 
للدكتوراه هي حتقيقها لر�سالة الغفران للمعري. 
�تدرج���ت يف املنا�س���ب العلمي���ة الرفيعة، �منها 
ع���ن  العربي���ة يف جامع���ة  اللغ���ة  ق�س���م  رئي����س 
�سم����س ل�سن���ن طويل���ة، حت���ى ا�سبح���ت ا�ستاذا 
للتف�سري�الدرا�س���ات العلي���ا يف جامع���ات عربية 
خمتلف���ة، �تلق���ت به���ذا درج���ات �جوائ���ز فكرية 
كث���رية، �لعل ز�اجها م���ن ال�ست���اذ ال�سيخ امن 
اخل���ويل كان من النق���اط املهم���ة يف حياتها، فقد 

كان ز�جها من اعالم الفكر �الدب.
ان احلديث عن بن���ت ال�ساطئ �موؤلفاتها اجلليلة 
�معاركه���ا القلمية، �ا�سهرها معركتها مع العقاد، 
حدي���ث ماتع �طويل، غري ان م���ا ي�سرنا ذكره ان 
بنت ال�ساطئ زارت بغ���داد اكر من مرة، �تركت 
م���ن الذكري���ات الدبي���ة ماه���و جدي���ر بالت�سجيل 
�التذك���ري. لق���د احب���ت بغ���داد �اهله���ا، �كان���ت 
ت�ست���اق لزيارة مدين���ة ال�سالم �ال���ف ليلة �ليلة، 
من���ذ ن�ساأتها الدبية ال�ىل، �ق���د ذكرت يف اكر 
من منا�سبة، انها منذ تلقيها ال�ل مل يرها �سيء 
مم���ا تقراأه، �مل تنفعل انفع���ال ال مبا طالعته من 
ا�سع���ار العرب �اراجيزهم، غري انها مل تكد ت�سل 
اىل ق�سي���دة ابن زري���ق البغ���دادي )لتعذلية فاأن 
العذل يولع���ه...( �ما كتب���ة ال�سبكي يف )طبقات 
ال�سافعية الكرى( عن الق�سيدة ��ساحبها، حتى 
حت����س برجف���ة يف قلبه���ا، �تعي���د الق���راءة �هي 

لمتل���ك ال الدمع، �تع���ذر ذلك ال�سي���خ الندل�سي 
ال���ذي �سمعه���ا اث���ر العثور عليه���ا عن���د راأ�س ابن 
زري���ق �ه���و عل���ى فرا����س امل���وت، فبك���ى حت���ى 
خ�سب���ت حليت���ه.   �هك���ذا عرف���ت بن���ت ال�ساطئ 
بغ���داد �اقرتب���ت �سورته���ا يف �جدانه���ا، �هي 
التي املت بكل مدار�س الفكر العربي �ال�سالمي. 
فكان���ت تب���ث �سجونه���ا ملعارفها، �تب���دي �سوقها 
لبغ���داد، �تاأكد هذا ال�سوق بعدم���ا عرفت باملنزلة 
الرفيع���ة الت���ي منحه���ا البغدادي���ون له���ا. تق���ول 
يف مقدم���ة كتابه���ا عن املع���ري يف بغ���داد: حللت 
بغ���داد م���رة �اأن���ا مت�سوق���ة اىل ان اعي����س م���رة 
اأخ���رى، �لو لب�سع���ة ايام يف بغداد الت���ي ل تفتاأ 
ار�احنا نح���ن املتخ�س�سن يف درا�س���ة العربية 
�ال�سالم. تهوىاليها �تتعلق بها، بل اننا نعي�س 
فيه���ا بوجداننا �عقولن���ا، مرتبطن به���ا الرباط 
الوثيق الذي ل ينبت ةل ينف�سل، لطول ما عرفها 
تاريخن���ا، العا�سم���ة الفكري���ة �الدبي���ة الكرى 

للعربية �ال�سالم.
    �م���ن علماء بغ���داد �ع�ساقها، املرحوم الدكتور 
لبن���ت  يك���ن  ج���واد )ت1969(  �كان  م�سطف���ى 
ال�ساط���ئ احرتام���ا كب���ريا د�ن ان يلتقيها، فبقي 

منتظ���را الفر�س���ة التي متنح���ه اللق���اء بها. �يف 
اخلم�سين���ات زارت بن���ت ال�ساط���ئ بغ���داد زيارة 
ادبي���ة، فتزاح���م الدب���اء �املعجب���ون للقائها مما 
قلل من حما�سة م�سطفى جواد لاللتقاء بها، حتى 
عادت اىل م�سر، �يف ال�سنة التالية التقى الثنان 
يف جل�س���ة ادبية، عندما زار جواد م�سر، فاأرجتل 

البيات التالية:
   ملا قدمت يف العراق ت�سوقت           

      نف�سي اىل اللقيا ��سم نهاك
  فت�سابقت زمر الكرام فلم اجد            

    من �سبقهم نهجا اىل مراآك
  اين على احلرمان معرتف مبا        

          ان�ساأت من ادب يبن عالك

   فكتب���ت اىل الدكت���ور م�سطف���ى ج���واد ر�سال���ة 
موؤث���رة فيم���ا بعد، ج���اء فيها: اأم���ا ان���ا فوالله ما 
�سعي���ت اىل دار ال�س���الم ال �يف نف�س���ي ان اأزهو 
يوم���ا باأن اقول: ح�سرت جمال�س العلم يف بغداد 
�لقي���ت ا�ساتذتها الئمة �اأخذت عنهم كذا �كيت، 
لك���ن العراقي���ن – �ساحمه���م الله- ق���د حرموين 
هذه املتع���ة �اأ�قفوين على منابر بغداد لحا�سر 

�ان���ا الت���ي رج���وت ان اجل����س امامه���ا م�ستمعة 
�متلقية... 14-2-1958 بنت ال�ساطئ

  �لع���ل من الطريف ا�سافت���ه ان الدكتورة عائ�سة 
عب���د الرحمن، كني���ت ببنت ال�ساط���ئ، �كانت لها 
ق�س���ة ذات دلل���ة، فقد ب���داأت ع���ام 1936 الكتابة 
يف جري���دة الهرام ب���د�ن توقيع اىل ان اقت�ست 
ال�س���ر�رة ان تكت���ب يف اجلري���دة زا�ي���ة ثابتة 
ح���ول اآراء الق���راء بعنوان )بريد اله���رام(، لكن 
�اجهته���ا م�سكل���ة ن�س���ر ا�سمها، فه���ي رحمها الله 
من ا�سرة دينية معر�ف���ة، ��الدها ال�سيخ حممد 
عبد الرحمن كان مدر�س���ا كبريا يف املعهد الديني 
بدمي���اط �جده���ا الك���ر كان م���ن اأئم���ة الزهر. 
ف�سع���رت عائ�س���ة عب���د الرحمن باحل���رج عند ذكر 
ا�سمها ال�سريح يف اجلريدة، �لهذا اختارت ا�سما 
م�ستع���ارا هو )بن���ت ال�ساطئ( اعت���زازا مبدينتها 
املطلة على البح���ر. �ظلت حتمل هذا ال�سم حتى 
بع���د ان �سمها عميد دار اله���رام انطون اجلميل 
اىل ا�س���رة حترير اجلري���دة ب�سكل دائ���م. فكانت 
ث���اين �سيدة تكتب يف هذه اجلري���دة الذائعة بعد 
الن�س���ة مي زي���ادة، �بقيت متعلق���ة بالهرام اىل 

رحيلها البدي.

رفعة عبد الرزاق محمد

بين مصطفى جواد والدكتورة 
بنت الشاطيء

مع امللك في�سل الثاين يف خان مرجان


