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اجن ��ب الع ��راق يف الق ��رن الع�ش ��رين الكث�ي�ر م ��ن
العلماء املو�س ��وعيني يف العلوم االن�س ��انية امثال
الدكات ��رة م�صطف ��ى ج ��واد وج ��واد عل ��ي و�صفاء
خلو�صي وعلي ال ��وردي واال�ساتذة حممد بهجت
االث ��ري و حممد ر�ضا ال�شبيبي وغريهم الع�شرات
و�آخر ه�ؤالء العباق ��رة الذي اودعناه قبل ايام هو
الدكت ��ور ح�س�ي�ن علي حمف ��وظ وبوفات ��ه انطوت
�صفح ��ة نا�صع ��ة م ��ن �صفح ��ات العل ��م يف العراق
عرفت ��ه يف بداي ��ة ال�سبعيني ��ات عندما كن ��ت طالبا
يف كلي ��ة االداب بجامعة بغ ��داد وملحبتي الكبرية
ل�شاعرنا ف�ضويل البغ ��دادي كنت اتردد اليه كثريا
لكون ��ه الباح ��ث الثاين مم ��ن كتب م ��ن العراقيني
العرب ع ��ن ال�شاعر بعد املرح ��وم عبا�س العزاوي
وكن ��ت اع ��رف ان ��ه الق ��ى حما�ض ��رة يف اليوبيل
الذهبي لل�شاعر �سنة 1958يف مدينة باكو عا�صمة
اذربيج ��ان ون�شر مق ��االت عديدة عن ��ه ابرزها يف
جمل ��ة املعلم اجلديد تعرف ��ت على الدكتور ح�سني
حمفوظ بوا�سط ��ة الدكتور زكي ال�صراف رئي�س
ق�س ��م اللغة الفار�سية يف �سنة  . 1970ل�ست ادري
اين �صفا به الدهر وكان ان�سانا متوا�ضعا ,حمرتما
,حمبا للجميع ,خا�صة الطلبة الرتكمان وقد كلفت
ال�صدي ��ق زاه ��د جه ��اد يف حينه ان يكت ��ب حوارا
�صحفي ��ا معه ففعل ذلك ون�ش ��ره يف جملة االخاء
الرتكماني ��ة  .ك�ث�رت زيارات ��ي للدكت ��ور حمفوظ
واه ��داين كتابي ��ه (ف�ض ��ويل البغ ��دادي) و (ب�ي�ن
املتنبي و�سعدي)وه ��ذا الثاين هو اطروحته التي
ح�ص ��ل عليها �شهادة الدكت ��وراه من جامعة طهران
.كان يف كلي ��ة االداب ق�سم ��ان للدرا�سات ال�شرقية
هم ��ا العربية والفار�سية وقد دمج الق�سمان با�سم
ق�س ��م الدرا�س ��ات ال�شرقي ��ة ومل يفت ��ح ف ��رع اللغة
الرتكي ��ة يف الق�س ��م لعدم وج ��ود الطلب ��ة والكادر
التدري�س ��ي وبداف ��ع قوم ��ي راجع ��ت الدكتور
ح�س�ي�ن حمف ��وظ بخ�صو� ��ص فت ��ح ف ��رع اللغ ��ة
الرتكي ��ة يف الق�س ��م فقال اتن ��ي بخم�سة طالب
كي افتح لكم الفرع حاولت ان اجد بع�ض الطالب
للدرا�س ��ة يف ه ��ذا الف ��رع و مل اج ��د ب�ي�ن الطلب ��ة
الرتكم ��ان حما�س ��ا ورغبة للدرا�س ��ة يف هذا الفرع
ب�سب ��ب التخوف م ��ن ع ��دم التعي�ي�ن يف امل�ستقبل

وبع ��د جه ��د جهي ��د ا�ستطع ��ت اقن ��اع ال�شقيقت�ي�ن
مالحت عب ��د الرحمن ترزي با�ش ��ي واختها بتغري
ق�سميهم ��ا من الفار�سي ��ة والطالبة زيادة �سليمان
ح ��رم الدكت ��ور جنكي ��ز كتان ��ة م ��ن اللغ ��ة االملانية
واملرح ��وم ال�شهيد خليل ابراهي ��م التلعفري وكان
طالب ��ا يف املرحلة الثانية يف ف ��رع اللغة الفار�سية
اىل اللغ ��ه الرتكي ��ة جئ ��ت اىل الدكت ��ور حمفوظ
قائ�ل�ا وج ��دت اربع ��ة ط�ل�اب ق ��ال كم ��ل خام�سه ��م
والفرع جاهز لكم وللتاريخ اقول كم حاولت وانا
يف املرحل ��ة الثالث ��ة يف الكلية ان اك ��ون خام�سهم
فمنعني اخي الدكتور فا�ضل بذريعة هدر �سنوا ت
درا�ستي وهذا اكرب خطا ارتكبته يف حياتي وانا
انال جزاءه الي ��وم .وبعد مرور عدة ايام جاءين
طال ��ب من تلعف ��ر مل ت�سعفني الذاك ��رة بذكر ا�سمه
قائ�ل�ا انا م�ستعد للدوام يف فرع اللغة الرتكية غري
ان ق�س ��م الفل�سف ��ة وانا فيه ميتنع ع ��ن نقلي ذهبت
م ��ع الطال ��ب اىل الدكت ��ور حمف ��وظ و�شرح ��ت له
احل ��ال وكان بجانبه ا�ستاذ ال اعرفه فقال يل االمر
بي ��د الدكت ��ور جعفر ال يا�سني ف�أ�ش ��ار اىل اال�ستاذ
ومل اك ��ن اعل ��م ان ��ه رئي� ��س ق�س ��م الفل�سف ��ة فق ��ال
الدكت ��ور ال�ضيف ب ��كل حياء ان كن ��ت موافقا انت
فان ��ا موافق اي�ضا ففتح فرع اللغة الرتكية بخم�سة
طالب ومل يكن هناك كادر تدري�سي واول تدري�سي
هن ��اك هو فا�ض ��ل بيات وجنكي ��ز كتانه ثم التحق
به ��م ابراهيم الداقوق ��ي ويف ال�سن ��ة الثانية قبل
لفرع اللغ ��ة الرتكية ع�شرون طالب ��ا وهكذا ا�ستمر
الف ��رع وعندما احيل الدكتور ح�سني حمفوظ على
التقاعد ح ��ل حمله الدكتور فا�ضل بيات يف رئا�سة
الق�سم  .ومنذ ذالك اليوم و انا اتردد اىل الدكتور

حمفوظ واناق�ش معه واتزود منه بكل ما احتاجه
يف جمال االدب .
ن�ش ��ر احد اال�صدقاء يف جمل ��ة االخاء الرتكمانيه
مقاال ع ��ن موالنا جالل الدي ��ن الرومي ويف املقال
نكهة الدكت ��ور حمفوظ اخذت املق ��ال اىل الدكتور
وعندما نظر اليه قال هذه حما�ضرتي التي القيتها
لطلب ��ة ق�سم اللغة العربي ��ة باجلامعة امل�ستن�صرية
قل ��ت هو كذلك يا دكتور وان م ��ن �سطا على مقالك
هذا هو من نف�س الق�سم واجلامعة فقال انه منقول
ن�صا وف�صا ثم اردف قائال هل يحتاج ان اكتب ردا
علي ��ه قلت كال يا دكت ��ور ه� ��ؤالء اوالدك يعتا�شون
على ف�ضالت علمك دعهم لكي ينعموا بها .
اذكر اين مرة احزنت الدكتور حمفوظ ويف يومنا
ه ��ذا انا اوبخ نف�س ��ي وان كنت على حق .وهو ان
الدكت ��ور ح�سني حمف ��وظ ذك ��ر يف كتابه(ف�ضويل
البغدادي) (ذهب ابو ال�ضيا توفيق �صاحب كتاب
منون ��ه ادبي ��ات بان ف�ض ��ويل كردي) وكن ��ت املك
ن�سخ ��ة من الكت ��اب فجئت به اليه قائ�ل�ا هذا كتاب
منون ��ه ادبيات وه ��و باللغة الرتكي ��ة فانظر انه مل
ي�شر بهذا املو�ضوع ال من قريب وال من بعيد وامنا
ه ��و يتحدث عن ق�صيدة لل�شاع ��ر ا�سمها (�شكايت
نام ��ه) فنظر اىل الكت ��اب ومل ينطق ب�شيء  .علمت
ان امل�ست�شرق�ي�ن الرو�سي�ي�ن ه ��وارد وكرمي�سك ��ي
وغريهم ��ا قبله م ��ن ادعى هذا الزع ��م م�ستندا على
ه ��ذا الكت ��اب وان الدكت ��ور حمف ��وظ جع ��ل ه ��ذا
الكت ��اب م�صدرا من دون ان ي ��راه واجلدير بالذكر
اين ق ��رات قبل ايام مق ��اال يف موقع كردي بعنوان
ال�شاعر املع ��روف ف�ضويل البغدادي كردي اال�صل
بقلم عبد الرحم ��ن با�شاوقد وقع بنف�س اخلطا انه

نق ��ل ع ��ن هذي ��ن امل�ست�شرق�ي�ن معتمدا عل ��ى كتاب
منونه ادبيات وهو يتباهى بانه وجد �شيئا جديدا
كما وجد العامل ارخميد�س قانونه .
التقيت مرة بالدكتور حمفوظ يف مدينة الكاظمية
اخ ��ذين اىل داره الذي ي�سكن فيه ��ا وحيدا حتدث
كثريا عن بغ ��داد والكاظمية امل�سمى �سابقا مبقابر
قري� ��ش ومماذك ��ر ان كثريا من النا� ��س ال يعرفون
بان الدكتورعلي الوردي يقربني ب�صلة وهو ابن
عم والدتي قلت يا دكتور انت رجل م�ؤمن ومتدين
وحتم ��ل بني خافقي ��ك روح االنبياء وال�صاحلني و
ل ��ك عالقه متينة مع علم ��اء النجف والكاظمية وان
الدكت ��ور عل ��ي الوردي عل ��ى ما اعلم ان ��ه علماين
وبعي ��د ع ��ن امل�س�أئ ��ل الديني ��ة ق ��ال ال ان الدكت ��ور
ال ��وردي رج ��ل م�ؤمن لرب ��ه ويف كل �صب ��اح ينظر
اىل االف ��ق مت�أم�ل�ا لعظمة �صنع اخلال ��ق ويح�سب
هذا �صالة له وانه مدفون يف جامع براثا  .ا�شرتك
الدكت ��ور حمف ��وظ معن ��ا يف مهرج ��ان ف�ض ��ويل
البغ ��دادي ال ��ذي اقيم �سن ��ة 1994من قب ��ل وزارة
الثقاف ��ة واالع�ل�ام يف بغداد والق ��ى حما�ضرة عن
ال�شاع ��ر ف�ضويل البغ ��دادي .قبل ع ��ام �سافرت مع
االخ زاهد جهاد اىل ايران واجرى البنه عملية يف
عينه وكان يحمل معه ر�سالة من الدكتور حمفوظ
اىل �صاح ��ب امل�ست�شف ��ى يف ق ��م ال�سي ��د ج ��واد
ال�شهر�ست ��اين فاجرى العملية بدون مقابل تكرميا
لع�ي�ن الدكت ��ور وقبل �سفرن ��ا اىل اي ��ران ب�ساعات
خابرت ال�صديق زاهد البياتي قال انا االن يف دار
الدكتور حمفوظ وهو ي�سلم عليك كثريا وقد اثنى
عليك وبالدكتور فا�ضل .
�شارك ��ت يف نهاي ��ة ال�شه ��ر العا�شر للع ��ام املا�ضي
امل�ؤمت ��ر العامل ��ي للغ ��ة الرتكية الذي اقي ��م من قبل
جمم ��ع اللغة الرتكية يف انقرة التقيت يف امل�ؤمتر
بالدكت ��ور كم ��ال ارا�ص�ل�ان وهو باح ��ث معروف
وا�ست ��اذ �شهري يف جم ��ال اخت�صا�صه حتدث عن
�سف ��ره اىل بغ ��داد حتى و بكى حلالن ��ا الذي نحن
في ��ه انه اثنى كثريا بالدكت ��ور حمفوظ وذكر ان
الدكت ��ور حمف ��وظ اكرمه وق ��دره اخ ��ذه اىل داره
واراه مكتبت ��ه العام ��رة الزاخ ��رة باملخطوط ��ات
الن ��ادرة يف الكاظمية ثم رج ��اين ان ابلغ حتياته
اخلال�صة ل ��ه ومل اكن اعلم ان املوت يختطفه وهو
ا�سرع من كل �شيء وقد اختطفه من دون ان نلتقي
ب ��ه لقاء الوداع وبقيت ه ��ذه االمانة ذمة يف عنقي
الين مل ا�ستط ��ع اي�صالها اىل �صاحبه لعدم ر�ؤيتي
ل ��ه وه ��ا انا االن اعل ��ن للنا�س ه ��ذه االمانة ف�سالم
علي ��ه م ��ا دمت حيا وذك ��ره احلميد وعلم ��ه الغزير
وب�صريته النرية تبقى �شعلة تنري دروب االجيال,
من قرير العني يا ابا علي يف جوار من احببت وان
نع�شك يف اطهر تراب و قربك يف اقد�س مكان وهو
رو�ضة من ريا�ض اجلنة ان �شاء الله .

�أن كبار املبدعني وعظم ��اء الرجال عادة يت�شابهون
يف وج ��وه كثرية و�صفات عدي ��دة وقد وجدت مثل
ه ��ذا الأم ��ر يف �شخ�صيت�ي�ن ابداعيت�ي�ن عربيت�ي�ن
ت�شابها باال�سم والزمان والعطاء واالبداع واختلفا
باملكان وا�شي ��اء اخرى ،قدما الكثري من االجنازات
و�صن ��ع كل منهم ��ا لتاريخ ��ه منتجا ابداعي ��ا رائعا،
وا�سما المع ��ا متلألئا مع الف ��ارق بينهما يف اعتالء
املب ��دع االول جني ��ب حمف ��وظ م ��ن م�ص ��ر الكنان ��ة
املن�ص ��ة العاملية حينم ��ا �ساعدته الظ ��روف وحالفه
احل ��ظ يف ان ي�صل ب�إبداعه للح�ص ��ول على جائزة
نوب ��ل للآداب التي كحل به ��ا عيوننا ،فيما مل ت�سنح
الظروف ملحفوظ �آخر ا�سمـــــه ح�سني علي من عراق
الرافدي ��ن ،والذي خالف ��ه احلظ يف �أن يبلغ نوبل ال
لنق�ص فيه بل لرمبا ينطبق عليه قول الكاتب ح�سن
العلوي ه ��و حماق ��ة ال�سيا�سات العراقي ��ة ال�سابقة
املتخا�صمة مع الإبداع واملبدعني على طول اخلط !
حتى لو امتلكوا مواهب خارقة!
املبدع ��ان ي�ش�ت�ركان يف �أج ��واء ال ��والدة والن�ش� ��أة
والزم ��ان وان اختل ��ف امل ��كان ،فقد ول ��دا يف الربع
الأول م ��ن الق ��رن الع�شرين ويف ح ��ي �شعبي مفعم
ب�أج ��واء اجتماعية و �إ�سالمي ��ة ،ناب�ضة بنفحات ال
البي ��ت (ع) ويحم ��ل ا�س ��م احد االئم ��ة االثني ع�شر
ح ��ي احل�س�ي�ن (ع) يف القاه ��رة حي ��ث ول ��د جنيب
حمف ��وظ ويف حي مو�سى الكاظ ��م (ع) (الكاظمية)
يف بغ ��داد ولد ون�ش�أ ح�س�ي�ن علي حمفوظ وكالهما
(اب ��ن بل ��د) بكل ما في ��ه من �صف ��ات ال�شهامة ودفء
العواطف الإن�سانية وخفة الظل ،واالثنني جتاوزا
الثمانني من العمر واحتفظا بالوعي التام والقدرة
عل ��ى متابعة الأح ��داث ومل يتخل جنيب عن القهوة
وال�سيج ��ارة فيما امتن ��ع ح�سني عنهم ��ا مبكرا بعد
رحلة عطاء غنية.
تتمي ��ز رحل ��ة حياتهم ��ا بالكف ��اح الإن�س ��اين من ��ذ
الطفولة كنموذج مث ��ايل يف �صفاء النف�س والرتفع
ع ��ن ال�صغائ ��ر والنف ��ور ع ��ن �صراع ��ات امل�صال ��ح
والأم ��وال واملنا�ص ��ب واالبتع ��اد ع ��ن كل م ��ا يثري
ال�شبه ��ات م ��ن اجل مك�سب ما ! عندم ��ا ي�ؤكد جنيب
يف اح ��د لقاءات ��ه قائال� :أن ��ا �صنعت نف�س ��ي و�أدبي
م ��ن (ن�شارة) احلياة ،فيما ي�ؤك ��د ح�سني بانه �صنع
منج ��زه باحلب الذي هو الدي ��ن والدين هو احلب،
واحلب �أجمل ما نعط ��ي و�أجمل ما ن�أخذ وبال�صرب
وال�سهر والإ�صرار .
مل يتفرغ ��ا للعم ��ل االبداع ��ي فق ��ط ب ��ل ق�ضي ��ا �أكرث
م ��ن ثالث�ي�ن عام ��ا يف الوظيف ��ة �إىل �أن �أحي�ل�ا على
التقاعد(املعا�ش) .
دقة املواعيد وتنظيم الوقت من مميزات املبدعني �إذ
كان با�ستطاعة جريان جنيب ان ي�ضبطوا �ساعاتهم
عل ��ى مواعيد خروج ��ه ودخوله �إىل البي ��ت وكذلك
على حلظة انطف ��اء النور يف مكتب ��ه معلنا انتهاءه
م ��ن الكتابة فه ��و يتوقف عند مف ��ردة (�إىل) مثال ثم
يع ��ود ليكم ��ل اجلمل ��ة منه ��ا يف الي ��وم التايل ويف

وق ��ت حمدد الن الكتابة عنده مث ��ل �صالة اجلمعة ،
ومثله عند ح�سني املواعيد مقد�سة فزمال�ؤه وطالبه
ومريدوه ي�ضبطون �ساعاتهم �أي�ضا يف حما�ضراته
وندوات ��ه ولقاءات ��ه فه ��و حري�ص جدا عل ��ى �ضبط
مواعي ��ده فهو يوا�ضب على قراءة القران والأدعية
امل�ستحب ��ة فجرا ومن الثامن ��ة وحتى العا�شرة يقر�أ
ال�صح ��ف ويرد على الر�سائل ويح�ضر مناهج طلبة
الدكت ��وراه وم ��ن العا�ش ��رة وحتى الواح ��دة يقابل
طالب ��ه وزواره و�أ�صدقائ ��ه وبع ��د تن ��اول الغ ��ذاء
يتفرغ للبحث والكتابة .
�شه ��ادة لي�سان�س يف الآداب كان ��ت القا�سم امل�شرتك
بينهم ��ا فيم ��ا اخت� ��ص جني ��ب يف الفل�سف ��ة بينم ��ا
�سل ��ك ح�سني اللغة العربية موا�ص�ل�ا درا�سته العليا
ليح�صل على دكتوراه دولة يف الدرا�سات ال�شرقية
فيما بعد ،ورغم اختالفهما يف االخت�صا�ص �إال �أنهما
حافظ ��ا على التعام ��ل مع اللغة العربي ��ة بالف�صحى
م�سجل�ي�ن حماوالت لتب�سيط اللغ ��ة وتطويرها �إىل
لغة و�سطى يفهمها كل قارئ .
ت�شابه ��ا �أي�ض ��ا يف ح ��ب الوط ��ن ورف�ض ��ا العي� ��ش
خارجه رغ ��م توفر الفر� ��ص! فنجي ��ب عا�شق م�صر
كان ي�ستم ��د �إلهام ��ه من ار� ��ض م�صر وعط ��ر م�صر
و�شاط ��ئ نيلها ونا�سه ��ا و�أهلها وحاراته ��ا و�أزقتها
وخا�ص ��ة ح ��ي احل�س�ي�ن  ،وح�س�ي�ن ذاب يف ا�س ��م
الع ��راق و�أحب بغداد حتى لقب بالبغدادي ،وع�شق
الكاظمي ��ة مب ��ن فيه ��ا وبدرابينه ��ا و�أ�سواقها بقدر
ع�شق ��ه لدجل ��ة والف ��رات و �أبن ��اء الع ��راق و�شعب ��ه
لدرج ��ة �أنه كان ي�شتاق �إىل العراق وهو يف العراق
الذي فوق كل �ش�ب�ر فيه حا�ضرة وح�ضارة ،من هنا
كان ��ا ي�ستمدان الهامهما من هذا الع�شق الأ�سطوري
مما انعك� ��س ايجابيا على �أعمالهم ��ا لتكون احلارة
واحل ��ي واملدينة والوط ��ن حا�ض ��رة يف منجزهما
الإبداعي .
�صفة الوفاء واحدة من ال�صفات املهمة التي الزمت

جنيب حمفوظ

ك ًال م ��ن املحفوظني اجلليلني فنجي ��ب كان اليتخلى
ع ��ن برنام ��ج اخلمي�س مهم ��ا كانت الظ ��روف حني
كان يتن ��اول طع ��ام الغ ��داء برفقة والدت ��ه و�أ�شقائه
و�شقيقات ��ه ،ويف ال�ساد�س ��ة م�س ��اءا كان الب ��د له ان
يلتق ��ي �أ�صدق ��اءه القدامى ويف الثامن ��ة من امل�ساء
ذات ��ه كان يجتم ��ع ب�أ�صدقائه اجلدد م ��ن الذين كان
يدعوه ��م باحلرافي� ��ش ! و�أثبتت التج ��ارب حر�صه
على �أ�صدقائ ��ه ،يدافع عنه ��م ،ويخاطبهم ك�أخ كبري
ومعل ��م ومب ��دع ،ويف الط ��رف الآخر يق ��ف ح�سني
وفي ��ا �أي�ضا ل ��كل �أ�صدقائ ��ه و�أهله و�أقارب ��ه و�أبناء
وطنه حيث كان يحر�ص �أن يتناول طعام الغداء مع
�أقارب ��ه و �أ�شقائ ��ه كل يوم جمعة فيم ��ا كان يواظب
عل ��ى اللقاء ب�أ�صدقائ ��ه ومريدي ��ه يف �أما�سي الأحد
مبجل� ��س الغب ��ان الأدب ��ي ويف م�س ��اءات االثن�ي�ن
مبجل�س اخلاقاين الثق ��ايف ويف �أم�سيات الأربعاء
مبنت ��دى بغ ��داد الرتاث ��ي يف الكاظمي ��ة وكذل ��ك
�أما�س ��ي اخلمي� ��س يف جمل�س ال�شعرب ��اف الثقايف
قب ��ل ان يتعبه املر�ض ويخذل ��ه الكرب! ولعلنا نتذكر
�شجاعت ��ه ووفاءه بوقفت ��ه امل�شرفة اجت ��اه �أ�ستاذه
الإم ��ام اخلوئي (ق ��ده) جمازفا بحيات ��ه عندما عمد
لن�شر ثالث مقاالت يف جريدة اجلمهورية الر�سمية
لي�ؤك ��د بها عربي ��ة ن�سبه متحديا توجه ��ات ال�سلطة
ال�شمولية �آنذاك .
وق ��د ي�شرتك املحفوظان يف جت ��اوز عدد منجزهما
املطب ��وع للرق ��م (� )25إذ �أجن ��ز املب ��دع الراح ��ل
جني ��ب حمف ��وظ �ست� � ًا وع�شري ��ن رواي ��ة مطبوعة
حول ��ت معظمها �إىل �أف�ل�ام �سينمائي ��ة وم�سل�سالت
�إذاعي ��ة وتلفزيوني ��ة اجتماعي ��ة م�ؤثرة م ��ع الكثري
م ��ن املقاالت خ�ل�ال عمره الإبداعي فيم ��ا بلغ منجز
ح�س�ي�ن حمف ��وظ �أك�ث�ر من �سبع�ي�ن كتاب ��ا مطبوعا
و�أكرث من �ألف وخم�سمائة اثر ما بني كتاب ور�سالة
ودرا�س ��ة وبح ��ث ومقالة ونب ��ذة وترجمة وتعريب
وغريه .

ح�سني حمفوظ

املحفوظ ��ان متتع ��ا بلقب�ي�ن مهمني جني ��ب حمفوظ
كحل عيون العراقي�ي�ن مثلهم مثل الإخوة يف م�صر
والوطن العربي وال�شرق الأو�سط وامل�سلمني بلقب
(�صاحب نوبل) بعد منح ��ه اجلائزة العاملية وحمل
اي�ض ��ا لق ��ب قي�صر(الرواي ��ة العربي ��ة) ،بينما لقب
ح�سني علي حمفوظ بلقب (�أ�ستاذ امل�ست�شرقني) من
جامعة لينينغراد كما لق ��ب ب(�شيخ بغداد) من قبل
امل�ؤ�س�سات الأكادميية واملدنية والر�سمية يف العراق
بالإ�ضاف ��ة �إىل تلقيب ��ه بـ (املو�سوع ��ة املتحركة) من
قبل علماء �أوروب ��ا ،ومل ينل جائزة نوبل مثله مثل
عدد غ�ي�ر قليل من املبدعني العراقيني الذين حرموا
م ��ن ه ��ذه الفر�ص ��ة العاملية �س ��واء من ق�ض ��ى نحبه
يف املن ��ايف ودف ��ن خارج وطنه او م ��ن الذين ذاقوا
الأمري ��ن يف الداخ ��ل حب�س بني ج ��دران اال�ستبداد
او يف ع ��امل م ��ن الن�سي ��ان والإهم ��ال �أو اجلهل �أو
الأنانية احلكومية و�ضياع النجم بدل �صناعته وما
بدلوا تبدي�ل�ا ..فلو عا�ش ه� ��ؤالء يف بيئة م�صر �أو
لبن ��ان �أو �أوروبا �أو حتى كولومبي ��ا مثال لكان لهم
�ش� ��أن �آخ ��ر بالت�أكي ��د! هن ��اك �أ�سماء عراقي ��ة مبدعة
ت�ستح ��ق الوقف ��ة والت�أمل حق ��ا وق ��ال  :دعوين ان
ا�ستع�ي�ر من الكات ��ب وليد القي�س ��ي امل�صطلح الذي
ي�ص ��ف به الباح ��ت الرتكماين العراق ��ي عطا ترزي
با�شى يف جملة الإخاء بـ (نوبليون بدون نوبل).
و�أ�ض ��اف  :لعلنا ن�ستطيع �أن ن�ص ��ف �أ�سماء عراقية
حت ��ت هذا امل�سم ��ى (النوبلي ��ون العراقي ��ون بدون
نوب ��ل) مث ��ل  :اجلواه ��ري ،م�صطف ��ى ج ��واد ،عبد
الوهاب البياتي ،علي الوردي ،علي جواد الطاهر،
ط ��ه باقر ،بدر �شاكر ال�سياب ،عبد الرزاق احل�سني،
عبا�س العزاوي ،ال�صايف النجفي ،كوركي�س عواد،
ن ��ازك املالئك ��ة ،جعف ��ر اخلليل ��ي ،م�صطف ��ي جمال
الدي ��ن ،عب ��د املح�س ��ن الكاظم ��ي ،احم ��د الوائل ��ي،
عط ��ا ترزي با�شي ،هادي العل ��وي ،حممد ح�سن �آل
يا�سني ،عناد غزوان� ،إبراهي ��م الداقوقي ،وغريهم
م ��ن الأ�سم ��اء االخرى.والبد لن ��ا من اال�ش ��ارة هنا
اىل دور م�ص ��ر احلا�ضن ��ة والراع ��ي وامل�سوق ��ة
لالبداع واملبدعني والق ��درة على �صناعة النجم يف
الداخ ��ل واخلارج وهذا حم�س ��وب لل�شعب امل�صري
ال�شقي ��ق ولأدبائه وملثقفي ��ه ومل�ؤ�س�ساته الأكادميية
والإعالمي ��ة وحلكومات ��ه يف م ��ا يخ� ��ص الإب ��داع
واملبدعني وهنيئا لهم جائزة نوبل وهنيئا لهم ولنا
املبدع الراحل جنيب حمفوظ .
من �أقواله :
• نحن تعودنا االكتفاء بالقليل والقناعة باملوجود
والر�ض ��ا بالكف ��اف ولك ��ن حولن ��ا وحوالين ��ا ومن
حولن ��ا الكثري م ��ن االق ��ارب والأ�صدق ��اء والأرامل
واليتام ��ى �ضعف ��ى ومر�ض ��ى وعج ��زى يحتاجون
كل �ش ��يء ،وم ��ن ذا ال ��ذي ي�ستطيع الوف ��اء ببع�ض
حاجاتهم.
•�إن عين ��ي خمزن عجي ��ب للبكاء وا�شد ما ي�ؤملني
ويجعلني �أمتزق هو بكاء الطفل واملر�أة.
•م�ؤلفات ��ي غ�ي�ر جاه ��زة للطباعة و�أن ��ا ال �أقدمها
حر�ص ��ا عل ��ى النا�ش ��ر ..لأن ��ه ل ��ن يتمكن م ��ن بيعها
فهي للخا�صة و�أنا ال �أريده �أن يخ�سر.
•لي� ��س مهما م ��ا ح�صل وهذه حت�صل ويح�صل ما
ه ��و �أكرب منها لك ��ن الأ�صالة العراقي ��ة تبقى ويبقى
فيها املتانة والقوة واخلري واجلمال.
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فم ��ا كان مني �إال �أن ابد�أ بحثي هذا املتوا�ضع بال�سفر
الرائ ��ع يف رحل ��ة كله ��ا عط ��رة ب�سريت ��ه الإن�ساني ��ة
والعلمي ��ة الغني ��ة التي �شه ��د لها العامل له ��ذا العالمة
الكب�ي�ر مب�ساع ��دة الإعالمي ��ة العربي ��ة اجلزائري ��ة
املتمي ��زة الدكتورة �آمال �إدري� ��س والذي كان لها دور
كب�ي�ر يف ت�سليط ��ي ال�ض ��وء عل ��ى ه ��ذه ال�شخ�صي ��ة
العربي ��ة العراقي ��ة العلمي ��ة التي �أفتخر به ��ا  ،والتي
كان ��ت فر�صة ن ��ادرة للتعريف ببع�ض كن ��وزه الرثية
م ��ن معلوم ��ات وتفا�صي ��ل يف �شت ��ى املج ��االت يف
حماولة جادة للح�صول على مايثري اهتمام الباحثني
واملهتم�ي�ن ب�ش�ؤون املعرف ��ة والعلم والثقاف ��ة �إ�ضافة
�إىل كون املعرفة عنه فر�صة �سانحة للدرو�س والعظة
من حياة هذا العمالق العلمي العربي الكبري لالطالع
على تفا�صيل حياة هذا العلم ونغو�ص يف بحر علمه
الوا�سع ..
مل يك ��ن حمفوظ قلم� � ًا �صنعته ال�سيا�س ��ة  ،وال مفكر ًا
ج ��اد ب�آرائ ��ه خدمة جله ��ة �سيا�سي ��ة �أرادت من خالله
�أن تو�ص ��ل �أفكاره ��ا بو�سيل ��ة مقبول ��ة ومرغوبة من
قب ��ل املتلقي وال �شاعر ًا مداح ًا هج ��ا ًء لهذا الطرف �أو
ذاك  ،ومل يكن يوم ًا ليفكر ب�أن يوظف قدراته الكبرية
مل�صلحت ��ه ال�شخ�صية بعيد ًا عن هدفها ال�سامي النبيل
�أبد ًا  ،فهو مفك ��ر وفيل�سوف و�شاعر و�أديب وخطيب
وفلك ��ي ون�سابة وم�ؤرخ وتربوي ف�ض�ل� ًا عن �إجادته
لع ��دة لغات وكل ذل ��ك وغريه �صنعت ��ه �إرادة حمفوظ
ال ��ذي حافظ عل ��ى كربيائه وعظمة �إرادت ��ه بعيد ًا عن
�ألأ�ض ��واء  ،قريب� � ًا من قل ��وب النا�س خا�ص ��ة النخبة
منهم الذين تعلموا من حمفوظ ما يحفظ لهم مكانتهم
العلمي ��ة والأدبي ��ة يف ع ��امل �أخ ��ذ ي�ستقط ��ب العلماء
ليكونوا �أداة لأ�شياء �أخرى غري العلم والدر�س .لذلك
حاز من ��ذ �شبابه والبداي ��ات الأوىل حليات ��ه العلمية
على ر�ضا م ��ن تقدمه يف طريق العلم ،فكانت �آرا�ؤهم
بحق ��ه �شه ��ادة اعتز به ��ا حمفوظ فهو بح ��ق من �أبرز
علماء جمجمة العامل ( العراق).
�س�أب ��د�أ البحث بق�صي ��دة العراق الت ��ي كتبها العالمة
ح�س�ي�ن على حمف ��وظ لأنها ق�صي ��دة �أبكتني لروعتها
فقررت �أن �أبد�أ بها ..
�أمي العراق �أبي العراق
�أنا العراق �أنا العراق
ن�سب �أقمناه مقام
الوالدين هو العراق
�أنا مفرق ال�سبع ال�شداد
ذ�ؤابة ال�سبع الطباق
�أنا منكب اجلوزاء ال
يرقى �إىل علياه راق

�أنا كاهل ال�شرف الرفيع
ذرى ال�سماء له رواق
و�أنا الرثيا يف عالها
والنجوم لها نطاق
�أمي العراق �أبي العراق
�أنا العراق �أنا العراق
ن�سب �أقمناه مقام
الوالدين هو العراق
ن�سب ي�ؤلف بيننا
ب�أبهي النجائب والعتاق
ن�سبي العراق مثابة البي�ض
الغرانيق العراق
يدعو اجلميع اىل التعارف
والت�آلف والوفاق
يدعو اجلميع اىل التوا�صل
والرتاحم والتالق
يدعو اجلميع �إىل املودة
والإخاء واالتفاق
يدعو اجلميع �إىل التحابب
والتوادد والعناق
يدعو اجلميع �إىل املحببة
ال �شقاق وال ان�شقاق
�أمي العراق �أبي العراق
�أنا العراق �أنا العراق
ن�سب �أقمناه مقام
الوالدين هو العراق
�أبواي دجلة والفرات
�ضمخا ب�شذا العراق
رق الفرات وماء دجلة
كالن�سيم �صفا وراق
هو منبت ال�سمر العوايل
معدن البي�ض الرقاق
مثوى العقائل والكرائم
جممع الأ�صل العتاق
وهو املحاجر وامل�آقي
والنواظر واحلداق
ن�ستاف عنرب تربه
ونعبه ك�أ�سا دهاق
هو لذة لل�شاربني
يف اال�صطباح واالغتباق
هو جنة الدنيا وعني
الأر�ض والأرج العباق
يف رحلة املعراج يف
روحائه هبط الرباق

مقدمة :
“عاشق بغداد”
أبدأ بحثي هذا بهذا االسم ( عاشق بغداد ) ألنه كان أحب األلقاب إىل قلب العالمة حسني عىل
و(إن النفس
محفوظ شخصية بحثي  .كام أبدأ بجملة كان يقولها (اإلنسان بنيان الله يف األرض)ّ ،
هي الناس جميعا) من دون شك الكتابة عن عاشق بغداد العالمة محفوظ يحتاج إىل مجلدات
عديدة وليس مجرد بحث  ،وزمن الميكن اختصاره بسويعات ،فهو اإلنسان واألديب واللغوي
والشاعر والعالمة واملوسوعي و هو مكتبة متنقلة وموسوعة متحركة وانسكلوبيدية متيش عىل
رجلني ودائرة معارف سيارة  ،شيخ العرب وشيخ األدب بل وشيخ العبقرية .

ال ابتغي بدال له
�أو ابتغي الروح الرتاق
�أمي العراق �أبي العراق
�أنا العراق �أنا العراق
ن�سب �أقمناه مقام
الوالدين هو العراق
هذا العراق �أعز �أرفع
ال تناله املراق
ا�شتاقه حذر النوى
وي�شوقني خوف الفراق
فيه �أنا و�أحن م�شتاقا
وازداد ا�شتياق
وتهزين ذكرى العراق
يهزين لفظ العراق
�أمي العراق �أبي العراق
�أنا العراق �أنا العراق
ن�سب �أقمناه مقام
الوالدين هو العراق
�أنا واله مغرى معنى
تامه حب العراق
لو كلفوه يف املنام
فراق دجلة ما �أطاق
�شغفته حبا دارة الأحباب
وارفة الرواق
�أمي العراق �أبي العراق
ان�أ العراق �أنا العراق
ن�سب �أقمناه مقام
الوالدين هو العراق
ق�سما بطيب ثراه �إن
فراقه مر زعاق
ق�سما بفوح �شذاه �إن
�شميمه عبق املذاق
هو ذا العراق حروفه
يرقى الأخيذ بهن راق
ولو �أنها تتلى على
ذي جنة ده�ش �أفاق
�أمي العراق �أبي العراق
�أنا العراق �أنا العراق
ن�سب �أقمناه مقام
الوالدين هو العراق
�أبواي دجلة والفرات
ت�ضمخا ب�شذا العراق
رق الفرات وماء دجلة
كالن�سيم �صفا وراق

ن�ستاف عنرب تربه
ونعبه كا�سا دهاق
من هو ح�سني علي حمفوظ ؟!
�إن ��ه رجل العلم واملعرفة والفكر الذي �أنتج املئات من
الكتب والبحوث والدرا�سات وجتول بني دول العامل
بعد �أن ح�صل على دكتوراه الدولة من جامعة طهران
 1955وه ��و يحمل ب�ي�ن ثنيات قلبه الطي ��ب الأ�صيل
حب الع ��راق و�صباحات ��ه الندي ��ة و�أم�سياته املفرحة
وليالي ��ه اجلميل ��ة وتاريخ ��ه العظي ��م ال ��ذي م ��ا برح
النا�س يغبطون العراقيني على عظمة ح�ضارة بلدهم
وتاريخه احلافل بامل�آثر..
فه ��و يف حال ��ة دائمة من التج ��دد والإب ��داع وتزويد
الدني ��ا برج ��االت يعرف ��ون طريقه ��م �إىل خمابئه ��ا
وزواياه ��ا املقف ��رة ويجعلونه ��ا �أكرث عط ��ا ًء و�أم ًال ،
فكان ح�س�ي�ن علي حمفوظ واحد ًا من الذين �أجنبتهم
�أر�ض ��ه العريقة و�أظلته ��م �سما�ؤه بنجومه ��ا الزاهية
وقمرها الذي ع�شقته خميلة حمفوظ وهو طفل يحلم
ب� ��أن يعط ��ي للدنيا كما هو القمر معط ��ا ًء بني النجوم
فاحلي ��اة بالن�سب ��ة ملحف ��وظ مل تك ��ن �س ��وى فر�ص ��ة
للعط ��اء  ،فاجتهد حتى �أ�صاب ،وبالغ يف التحري عن
مكنونات الأ�شياء حتى �أجاد ثم �أفاد فكانت �أطروحاته
الفكري ��ة التي عدها حميد املطبعي نهاية الثمانينيات
ب�أنها �أكرث م ��ن �أربعمائة �أثر رائع يف جماالت �شتى ،
وما جادت به قريحته بعد ذلك كان كثري ًا �أي�ض ًا ومهم ًا
على م�ستوى النوع والت�أثري .
بد�أ حمفوظ جهده العلمي خطيب ًا وهو يف االبتدائية
م ��ا زال طف ًال ثم ع ��زز قدرته فيما بعد عندما كان يلقي
خطاباته يف جمال�س الأدب والعلم وجمامع ال�شعر .
ت ��ويف وال ��ده ،وهو طف ��ل ،وح ��رم ظل الأب ��وة وهو
�صب ��ي .وق ��د رع ��اه عم ��ه حمم ��د حمف ��وظ واعتن ��ى
بتن�شئت ��ه وتربيته ،وكانت �أم ��ه ،و�أهل بيته ،ومكتبة
عم ��ه املدر�س ��ة الأوىل الت ��ي تعل ��م منه ��ا ،واطلع على
ال�ت�راث .كما كان ��ت ملجال� ��س العلم وموا�س ��م الأدب،
و�صحب ��ة العلماء بالكاظمية الأث ��ر البالغ يف ن�ش�أته،
واجتاهه �إىل طريق العلم والتحقيق والأدب ،والولع
بالرتاث.
�أنه ��ى حمف ��وظ درا�ست ��ه االبتدائي ��ة والثانوي ��ة يف
الكاظمية ثم تخرج يف دار املعلمني العالية عام 1948
بع ��د ح�صوله عل ��ى لي�سان� ��س �آداب يف اللغة العربية
وبدرج ��ة امتي ��از قبل �أن يح�صل عل ��ى الدكتوراه يف
الآداب ال�شرقي ��ة  /الأدب املق ��ارن م ��ن جامعة طهران
ع ��ام  1955وهي دكت ��وراه دولة متن ��ح لأول �أجنبي
�آن ��ذاك  .وهكذا فت ��ح حمفوظ �أبواب حيات ��ه العلمية
بيدي ��ه معتم ��د ًا على ذات ��ه م�ستن�ي�ر ًا بتاري ��خ �أ�سرته

حمفوظ احلكيم :

وملحف ��وظ �آراء وحك ��م و�أمث ��ال هي خال�ص ��ة نظرته
الفل�سفي ��ة للحي ��اة التي عا�شها حمف ��وظ �صادق ًا معها

من زمن التوهج

المؤرخ والعالمة العراقي حسين علي محفوظ

العلمي ��ة  ،فه ��و ح�س�ي�ن ب ��ن ال�شي ��خ علي ب ��ن ال�شيخ
حمم ��د اجلواد ب ��ن ال�شيخ مو�سى ب ��ن ال�شيخ ح�سني
بن ال�شيخ علي �آل حمف ��وظ الو�شاحي الأ�سدي ،وقد
حتدثت كت ��ب الأن�ساب ب� ��أن حمفوظ كان م ��ن �أعيان
العلم ��اء و�أكابر الفقه ��اء يف ع�صره وه ��و من فحول
ال�شعراء و�أئم ��ة التدري�س يف النحو واللغة وال�شعر
يف الق ��رن ال�ساب ��ع الهج ��ري  ،وهكذا ول ��ج حمفوظ
دروب العلم كباحث عراق ��ي يحمل �شهادة الدكتوراه
يف مرحلة زمنية كان فيها خريجو االعداديات ميكن
عده ��م ع ��د ًا لي�س يف الع ��راق فح�سب ب ��ل يف املنطقة
جميعها  .وهو يف مقتبل العمر مل يغادر الع�شرينيات
بع ��د  .لذل ��ك كان خ�ي�ر من ميث ��ل الع ��راق يف املحافل
العلمية العاملية .
بع ��د تدري�سه للغ ��ة العربية يف كلي ��ة الآداب بجامعة
بغداد  ،انتدب لتدري�س مادة اللغة العربية يف جامعة
ليننغ ��راد ال�سوفيتي ��ة ع ��ام  1961حي ��ث بق ��ي هناك
ثالث �سنوات ورث خاللها كر�سي ال�شيخ حممد عياد
الطنط ��اوي  ،حيث ترك �أثر ًا طيب� � ًا يف نفو�س املئات
م ��ن طلب ��ة االحت ��اد ال�سوفيت ��ي  ،وزار تاجيك�ست ��ان
وم ��ر بط�شقن ��د و�سمرقن ��د وبخ ��ارى و�شاه ��د الآثار
العربي ��ة والإ�سالمية هناك  ،وكت ��ب درا�سة مهمة يف
ت�أث�ي�ر اللغة العربي ��ة يف اللغة التاجيكي ��ة �ألقيت يف
امل�ؤمت ��ر اال�ستعرابي يف ليننغ ��راد �سنة  ، 1962هذا
وقد مثل حمف ��وظ العراق والب�ل�اد العربية يف �ألفية
الب�ي�روين يف كابل �سن ��ة  1973و�ألفية الفارابي يف
مو�سك ��و ومثل الع ��راق يف توقيع م�س ��ودة االتفاقية
الثقافي ��ة العراقي ��ة ب�ي�ن الع ��راق وتركي ��ا يف �أنق ��رة
1974م كم ��ا مثل العراق يف جلن ��ة التقومي الهجري
يف اجلزائ ��ر �سن ��ة  1983ويف �أنق ��رة �سن ��ة 1983
و�ساف ��ر �إىل �إنكل�ت�را وفرن�س ��ا وهولن ��دا و�أ�سباني ��ا
لتتب ��ع م�ؤلفات الفارابي وخمطوطاته �سنة 1973م ،
ويف اخلم�سينيات را�سل املجام ��ع العلمية العربية ،
وناق�ش الأدباء الكبار يف العامل ويحتفظ يف مكتبته
به ��ذه الر�سائ ��ل  ،وه ��ي ثروة ل ��و تفرغ له ��ا حمفوظ
وعل ��ق عليه ��ا ل�صار ل ��ه دي ��وان الع�صر  ،في ��ه �أخالق
الع�ص ��ر  ،و�أدب الع�ص ��ر  ،لكنه املر� ��ض الذي مينعه،
والأ�سقام التي اهتم الأطباء بت�شخي�صها  ..ول�شهرته
وه ��و �شاب انتخب ع�ضو ًا يف جلان �أدبية عاملية �سنة
 1952ويف اجلمعية الآ�سيوية امللكية �سنة  1954ثم
انتخ ��ب ع�ضو ًا يف جممع اللغ ��ة العربية يف القاهرة
�سن ��ة  1956وانتخ ��ب ع�ض ��و�أً يف املجم ��ع العلم ��ي
الهندي �سنة . 1976
و َكتـ َ��ب يف التاري ��خ ،والأدب ،والأن�س ��اب ،واللغ ��ة،
وفق ��ه اللغ ��ة املقارن ،ول ��ه ال�صدارة يف عل ��م الرواية
و�إج ��ازة نق ��ل احلديث ب�ي�ن حمدّثي الع�ص ��ر ،كما �أن
ل ��ه �آراء ومقرتح ��ات يف كث�ي�ر م ��ن امل�سائ ��ل املتعلقة
ب�ش� ��ؤون الثقافة العامة ك�آرائه بق ��دم اخلط العربي،
و�أ ّنه م�شتق من خط عربي �أقدم ،و�إ�شارة الألفاظ �إىل
ق ��دم دالالتها ومعانيه ��ا ،ور�أيه ح ��ول دور العرو�ض
العرب ��ي يف ظه ��ور العرو� ��ض يف الآداب ال�شرقي ��ة،
كما � ّأن له مالحظات معتربة يف التقاومي الإ�سالمية،
وعلم الفلك ،وفقه اللغة املقارن.
جمع الدكتور حمفوظ الدرا�ستني القدمية واحلديثة.
و�أطلع على �أ�صول التاريخ والأدب والثقافة يف بيته،
وتتلم ��ذ عل ��ى �أفا�ضل �أ�سرت ��ه ،وقر�أ مقدم ��ات املنطق
والأ�ص ��ول عل ��ى العلماء م ��ن �أهله ،وطال ��ع �شيئا من
كت ��ب الأدب واللغ ��ة والبالغة والتف�س�ي�ر والتجويد،
وعل ��وم القر�آن ،وعلوم احلدي ��ث ،والفقه ،والعربية،
والفل�سف ��ة ،واحل�س ��اب والفلك ،والط ��ب ،والأخالق،
والآداب ،وبع� ��ض العل ��وم ،واملع ��ارف القدمي ��ة
واحلديثة يف خزائن والده ،وعمه ،و�أقاربه.
وروى احلدي ��ث �إجازة وتدبيج ��ا ،و�سماع ًا ،وقراءة
عن جماعة من علم ��اء الأمة وم�شايخ املحدثني �أنافت
عدتهم عل ��ى ال�سبع�ي�ن يف امل�شرق واملغ ��رب .وروى
قراءة عا�صم من م�شيخة القراءة والإجازة ،وال�سيّما
�شيخ الق ّراء باملو�صل.
ع�ي�ن مدر�س� � ًا يف دار املعلم�ي�ن العالي ��ة ببغ ��داد �سنة
1956م .ومفت�ش� � ًا �إخت�صا�صي� � ًا للغ ��ة العربي ��ة يف
وزارة املعارف حتى 1378هـ 1959 /م ثم انتقل �إىل
كلية الآداب بجامعة بغداد.
ود ّر� ��س اللغ ��ة العربية و�آدابه ��ا يف الكلي ��ة ال�شرقية

بجامع ��ة بطر�سبورغ من ��ذ �سنة 1380ه� �ـ 1961 /م
حتى �سنة 1383هـ 1963 /م .وحاز على لقب �أ�ستاذ
امل�ست�شرق�ي�ن ،كما من ��ح من�شور التقدي ��ر الذي وقعّه
الأ�ستاذة واملد ّر�سون يف ق�سم اللغة العربية.
�أ�سّ � ��س ق�س ��م الدرا�س ��ات ال�شرقي ��ة يف كلي ��ة الآداب
بجامع ��ة بغداد �سنة 1389هـ1969 /م ،ور�أ�سه حتى
�سن ��ة 1393هـ 1973 /م .ثم بقي �أ�ست ��اذ ًا للدرا�سات
ال�شرقية يف جامعة بغداد.
ن�ش ��ر �أك�ث�ر م ��ن �أربعمائ ��ة �أثر ب�ي�ن كت ��اب ،ور�سالة،
ون�ص ،ت�أليفا وحتقيقا يف
ودرا�سة ،وبحث ،ومقالةّ ،
خمتلف حقول العلم والأدب واللغة والثقافة واملعرفة
والف ��ن م�ضاف� � ًا �إىل مئ ��ات النق ��ول عن ��ه يف امل�صادر
واملراج ��ع والأبح ��اث والدرا�س ��ات واملو�سوع ��ات.
ولـه يف خدمة الرتاث العرب ��ي والإ�سالمي وحتقيقه
والتعري ��ف ب ��ه وفهر�ست ��ه و�إحيائه ون�ش ��ره ماينيف
على مائتي �أثر.
وق ��د �أجن َز العديد من الدرا�سات الرتاثية يف خمتلف
املو�ضوع ��ات ،منه ��ا :حمو الأمي ��ة ،العم ��ارة ،الفلك،
التقومي ،الطفل ،التعلي ��م ،الزراعة ،الطب ،الكيمياء،
اجلواه ��ر ،النق ��ود ،الأوزان واملقادي ��ر واملقايي� ��س
واملكاييل ،وامل�صطلح ��ات واملع َّربات  ،علم الوثقائق
واخل ��ط ،تق�سي ��م العل ��وم ،املكتبة ،الأخ�ل�اق ،املر�أة،
احل ��رب ،الفولكلور ،والعرب والعربية خارج الوطن
العربي.
كم ��ا جم ��ع �سن ��ة 1395ه� �ـ 1975 /م �ضواب ��ط عل ��م
املخطوط ��ات ،وقواع ��ده ،وم�سائل ��ه ،وم�صطلحات ��ه
وتعريفات ��ه .و�أل ��ف م�صطلح ��ات املخطوط ��ات،
وم�صطلحات املكتبة العربية.
ويف �سن ��ة 1401ه� �ـ 1981 /م و�ض� � َع (نظري ��ة
الت�أ�صي ��ل) ،يف ت�أ�صيل ال�ت�راث العربي والإ�سالمي،
ب�أ�سلوب منهجي ،وابتكر (دائرة الت�أ�صيل) للتطبيق
والإي�ضاح.
�إبتك ��ر (دائ ��رة الأهل ��ة) �سن ��ة 1398ه� �ـ 1978 /م،
و(دائ ��رة التق ��ومي) ،و(تقومي الق ��رن اخلام�س ع�شر
الهج ��ري) يف �سن ��ة 1399ه� �ـ 1979 /م .و�أردفه ��ا
بابت ��كار (�أوائ ��ل ال�شه ��ور االثن ��ي ع�ش ��ر يف الق ��رن
اخلام�س ع�شر) يف �سنة 1981م.
وق ��د تتب ��ع امل�ص ��ادر ال�شرقي ��ة للدرا�س ��ة العربي ��ة
و�أح�صاه ��ا و�ص ّنفه ��ا وح ّلله ��ا ،وع� � ّرف به ��ا واهت ��م
بالرتاج ��م الباقية ع ��ن امل�ؤلف ��ات العربي ��ة ال�ضائعة.
ودر� ��س �أث ��ر اللغ ��ة العربي ��ة يف اللغ ��ات ال�شرقي ��ة،
وبع�ض اللغ ��ات الأفريقية والأوروبي ��ة .وا�ستق�صى
ف�ضل الع ��رب والعربية والأدب العرب ��ي على اللغات
وال�شع ��وب ال�شرقي ��ة وال�س ّيم ��ا اللغ ��ات الأربع ��ة
الرئي�سي ��ة املعروف ��ة .وب�ي�ن � ّأن ن�سب ��ة الألف ��اظ
العربي ��ة يف اللغ ��ة الأوردي ��ة ه ��ي ( ،)%95،41ويف
اللغ ��ة التاجيكي ��ة ( ،)%39،46ويف اللغ ��ة الرتكي ��ة
( ،)%70،49ويف اللغة الفار�سية ().%67،60
و�أح�صى الألف ��اظ العربية يف الآثار الباقية من نتاج
(� *134شاع ��ر ًا ،و( )160كاتب� � ًا وم�ؤلف ��ا يف اللغ ��ات
ال�شرقي ��ة ،ووحّ د ن�سبه ��ا املئوية ،وهي تبل ��غ �أحيان ًا
( )%52من ال�شعر ،و( )%70من النرث.
�أ ّل ��ف ع� �دّة معاج ��م منه ��ا (معج ��م الآالت والأدوات)،
و(معجم العالم ��ات والرموز) ،و(معج ��م الأ�ضداد)،
و(معج ��م الألوان) ،و(م�صطلحات النقود) ،و(معجم
املرتادفات) ،و(قامو�س الرتاث) .
كم ��ا اهت ��م بدرا�س ��ة تواري ��خ البل ��دان العربي ��ة
والإ�سالمي ��ة املهمة ال�سيما امل ��دن الت�سعة امل�شهورة.
وجم ��ع الن�صو� ��ص املتع ّلق ��ة ببع�ضه ��ا يف املراج ��ع
العربي ��ة ور ّتبه ��ا على الق ��رون وال�سن�ي�ن وامل�صادر.
وقد طبعت يف �سبعة جملدات من (مو�سوعة العتبات
املقد�سة) بني �سنة  1965و1967م.
واهت ��م بالرتاجم والطبق ��ات والوفي ��ات والإجازات
والرج ��ال و�ضب ��ط وفيات امل�شاه�ي�ر .واقرتح ت�أليف
(تق ��ومي اخلالدي ��ن) �سن ��ة 1960م لتك ��رمي العلماء،
والأدب ��اء والنواب ��غ وامل�شاه�ي�ر والأع�ل�ام قدمي� � ًا
وحديث� � ًا ،و�إحياء ذكراهم و�آثاره ��م ،وكان قد اقرتح
من ��ذ �سن ��ة � 1950إحياء الذك ��رى الألفي ��ة ،واملئوية،
والأملا�سية ،والذهبية ،والف�ضيّة ،والع�شرية للأعالم
وامل�شاهري واملدن واحلوادث.
وم ��ن �أعماله املهمة� :إ�ضاف ��ة كبي�سة واحدة يف الدور

الراب ��ع والثمان�ي�ن م ��ن �أدوار الكبائ� ��س ،وق ��د ق� � ّرر
كب� ��س �سن ��ة 2505هـ  .وه ��ي الكبي�س ��ة «املحفوظية»
ن�سب ��ة �إليه .و(التق ��ومي املق ��ارن) ،و(الدالئل الأدبية
عل ��ى قدمي ��ة اخل ��ط العرب ��ي) .وق ��د ح ّق ��ق � ّأن اخلط
العرب ��ي هو خط �سد�س لغات الع ��امل الراقية تقريب ًا.
ول ��ه (الوفاق بني املذاهب الإ�سالمي ��ة) َبينّ َ فيه دالئل
الوفاق يف م�سائل اخلالف ،و�أثبت �أن ن�سبة اخلالف
ال تزي ��د على ( )%6من م�سائل اخلالف ال من جمموع
م�سائ ��ل الفق ��ه ،وكت ��ب الر�سال ��ة الفل�سفي ��ة (من �أجل
الإن�سان) �سنة 1959م.
وم ��ن �أعماله �أي�ضا ،درا�سة �إح�صاء امل�سلمني ،وتراث
املقاد�س ��ة ،و�سج ��ل الأي ��ام والوقائ ��ع واحل ��روب،
وتقومي حي ��اة النبي(�ص) من ال ��والدة حتى الوفاة،
و�إح�ص ��اء �أحاديث الأخ�ل�اق يف ال�سن ��ة وا�ستخراج
املقايي�س الإن�ساني ��ة يف الرتاث العربي والإ�سالمي،
ور�سالة العرب ،واللغة العربية وبراءتها من النق�ص،
وجوانب من�سية يف درا�سة ال�سنة النبوية.
ن ��ال و�س ��ام (الثن ��اء) يف الثقاف ��ة �سن ��ة 1376ه� �ـ /
1957م ،و(و�س ��ام �إقب ��ال الذهب ��ي) �سن ��ة 1398هـ /
1978م .وف ��از كتاب ��ه (املتنب ��ي و�سع ��دي) بجائ ��زة
(�أح�س ��ن كت ��ب الع ��ام) �سن ��ة 1377ه� �ـ 1958 /م،
َّ
ور�شحت ��ه جامع ��ة بغداد ،وكلي ��ة الآداب لعدة جوائز
علمية وعاملية.
يب ��د�أ عمل ��ه املجمع ��ي يف اخلم�سينيات فق ��د انتخب
ع�ض ��وا باللجنة الأدبي ��ة يف بع�ض املجام ��ع العلمية
يف ال�ش ��رق �سنة 1371ه� �ـ 1952 /م ،ويف اجلمعية
جمم ��ع اللغ ��ة العربي ��ة بالقاه ��رة �سن ��ة 1375ه� �ـ /
1956م ،واملجم ��ع العلم ��ي الهن ��دي يف عليكرة �سنة
1396هـ 1976 /م.
وهو �أول ع�ضو يف اللجنة الثقافية باللجنة الوطنية
العراقي ��ة لالحتف ��ال مبطل ��ع الق ��رن اخلام� ��س ع�ش ��ر
الهج ��ري ( )1982 – 1979وم ��ن �أع�ض ��اء املجل� ��س
الإ�سالم ��ي الأعل ��ى امل�ؤ�س�س�ي�ن يف وزارة الأوق ��اف
وال�ش� ��ؤون الدينية ببغداد �سن ��ة 1401هـ 1981 /م،
وع�ض ��و جلنة التقومي الهجري املوحّ د �سنة 1402هـ
1982 /م.
�ش ��ارك وم ّثل العراق يف ع�ش ��رات امل�ؤمترات العاملية
واال�ست�شراقي ��ة ،والن ��دوات واملجال� ��س العلمي ��ة،
واحللق ��ات الدرا�سية ،واملهرجانات الأدبية ،بالعراق
والب�ل�اد العربي ��ة والأجنبي ��ة ،من ��ذ �سن ��ة 1373هـ /
1954م.
العالم ��ة حمف ��وظ الذي �أج ��اد و�أف ��اد وق ��دم للم�شهد
الثق ��ايف العراقي والعربي والإ�سالمي والعاملي على
م ��دى �أك�ث�ر من �ست ��ة عقود م ��ن الزمن م ��ا ميكن عده
ث ��روة فكري ��ة كب�ي�رة  ،دخل ه ��ذا الرج ��ل �إىل معرتك
احلي ��اة الثقافي ��ة والفكرية مبكر ًا كم ��ا �أ�شرت ونظر ًا
للنجاحات الكب�ي�رة التي حققها والتي �شكلت حلقات
مهمة عززت لديه عوامل االندفاع والتقدم �إىل الأمام
 ،كان عطا�ؤه مميز ًا ومثمر ًا جاءت به التجربة احلية
والإرادة القوي ��ة وال�صدق بالتعامل الذي �أثمر �صدق ًا
وا�ضح ًا على م�ستوى النتائج �أي�ض ًا .
حت ��دث الأ�ست ��اذ املطبعي كث�ي�ر ًا يف كتاب ��ه (العالمة
ح�سني علي حمفوظ) واملطبوع من قبل دار ال�ش�ؤون
الثقافي ��ة ع ��ام  1989ع ��ن عالق ��ة حمف ��وظ بالفل�سفة
حي ��ث �أفرد ما يق ��ارب الع�شرين �صفح ��ة للحديث عن
املو�ضوع تطرق فيه �إىل بدايات حمفوظ مع الفل�سفة
 ،كيف كانت ؟ ومتى؟ وما هو ت�أثري املجال�س العلمية
الأوىل الت ��ي تعلم فيها املنطق  ،وقر�أ الفل�سفة واطلع
عل ��ى نتاجات بريكل ��ي وبيكون وداروي ��ن وديكارت
وهيغل � ،أما �أفالطون و�سقراط والكندي وابن �سينا
والغ ��زايل والفاراب ��ي وغريهم فقد ق ��ر�أ لهم وتوقف
عنده ��م ونق ��د �آراءهم حت ��ى تخيلته  ،والق ��ول هنا ال
زال للأ�ستاذ املطبع ��ي (واحد ًا من �أولئك الذين كانوا
يجل�س ��ون يف املدر�س ��ة امل�ستن�صري ��ة القدمي ��ة يعدد
كتب الفال�سفة ويعار� ��ض ر�أي ًا فيها ويقابل بني كتاب
وكت ��اب وي�ستخل� ��ص الآراء وي�أت ��ي بر�أي ��ه الفل�سفي
متميز ًا بني تلك الآراء) .

كل ال�ص ��دق  ،وم ��ن �أقواله  ،ال�صدي ��ق الواحد �أمة
من النا� ��س � ،أما القول ال ��ذي كان يحوله حمفوظ
�إىل واق ��ع نتيج ��ة �إميانه الق ��وي به  ،فه ��و قوله :
تالميذن ��ا هم �أبنا�ؤنا الذين مل نل ��د  ،وهذه الر�ؤية
الرائعة للعالقة ب�ي�ن طرفني مهمني من مثلث العلم
وه ��ي الأ�ستاذ وتلميذه هي جت�سي ��د حقيقي لدور
حمف ��وظ الرتب ��وي يف احلي ��اة ،فعندم ��ا ت�ص ��ل
العالق ��ة بني الأ�ستاذ وتلميذه �إىل م�ستوى العالقة
الأبوي ��ة بكل تفا�صيلها وو�شائجه ��ا فهذا يعني �أن
حمف ��وظ حت ��ول من جم ��رد �أ�ستاذ �إىل م ��رب رائع
 .وق ��د �أح�س�س ��ت خ�ل�ال الأ�شهر الت ��ي ق�ضيتها مع
�أ�ست ��اذي به ��ذا ال�شع ��ور الطيب ال ��ذي كان يكتنف
وج ��دان حمف ��وظ وه ��و يتعام ��ل مع ��ي كاب ��ن ل ��ه
ويقدمني ل�ضيوفه على �أين ابنه وتلميذه مما كان
يزيد من �إعجابي به واعتزازي ب�أبوته و�أ�ستاذيته
مع ًا وهذا دليل قاطع على �صدق حمفوظ بالتعامل
م ��ع املحي ��ط  ،وال�ص ��دق هنا تعبري ه ��و الآخر عن
عظم ��ة تل ��ك النف� ��س الطيب ��ة التي خا�ض ��ت بحور
ال�سن ��ون بعذاباته ��ا وحالوته ��ا دون �أن تنظ ��ر
حلاجاته ��ا مبع ��زل عن الوجود  ،فق ��د �شد حمفوظ
�سن ��وات عمره قوي ًا مع املواق ��ف احلياتية امل�ؤثرة
واملهم ��ة يف حيات ��ه �س ��وا ًء منه ��ا م ��ا عا�ش ��ه عل ��ى
�أر� ��ض الواق ��ع �أو ما ت�أثر به م ��ن مواقف تاريخية
ه ��زت وجدانه وتركت �أث ��ر ًا يف نف�سه الطيبة التي
تعاملت معها وب�ص ��دق �أي�ض ًا  .وهكذا ف�إن ال�صدق
كان حلق ��ة دائم ��ة ال ��دوران تدور م ��ع حمفوظ مع
الأيام وال�سن�ي�ن حتى �أ�ضافت له الكثري لعل �أهمها
حب النا� ��س له واعتزازهم به ( .دمعتان هما �أغلى
عن ��دي م ��ن كل ما يف الدني ��ا من ل�ؤل� ��ؤ ودر  ،دمعة
وفاء ودمعة وداع ولقاء)  ،هذا قول �آخر من �أقوال
حمف ��وظ الرائع ��ة الت ��ي تع�ب�ر ب�ص ��دق �أي�ض� � ًا عن
رهاف ��ة ح�سه  ،ورق ��ة م�شاعره  ،وعذوب ��ة عالقاته
وح�ل�اوة كلمات ��ه  ،فمحف ��وظ �إذ ًا ب� � ّكاء  ،وب ��كاء
حمفوظ لي� ��س عالمة �ضعف �أبد ًا و�إمنا قوة �صدق
 ،فال�ص ��دق عندم ��ا يك ��ون قوي� � ًا يف داخ ��ل النف�س
يفي�ض عل ��ى �شكل دموع يف حلظات �سيكلوجية ال
مف ��ر منها �أبد ًا ومنها كم ��ا �أ�شار حمفوظ يف كالمه
�أع�ل�اه الوداع واللقاء � ،أما الوفاء فهو �سمة �أخرى
من �سمات حمفوظ احلياتي ��ة بالتعامل مع �أحبائه
ونا�س ��ه وبيئته  ،ولعل دموع ��ه التي فا�ضت حلظة
م ��رور ا�س ��م ال�سي ��دة الأوىل يف الإ�س�ل�ام عقيل ��ة
احلبي ��ب امل�صطفى ر�سولنا الك ��رمي حممد بن عبد
الله �-صلى الله عليه و�آله و�سلم -ال�سيدة الفا�ضلة
خديج ��ة الكربى عليها ال�سالم على م�سمعه الكرمي
 ،وقول ��ه مدافع� � ًا عن ر�أيي بال�سي ��دة خديجة الذي
ج ��اء ملبي ًا لرغباته  ،يكفيه ��ا (�أي ال�سيدة خديجة)
عام احل ��زن فعام احلزن دليل عل ��ى عظمة خديجة
ودوره ��ا الرائ ��ع يف التاريخ الإ�سالم ��ي وموقعها
املميز يف حياة الر�سول ال�شخ�صية والعامة .
ويف ورق ��ة قدّمه ��ا العالم ��ة الدكت ��ور ح�سني علي
حمفوظ �صيف عام 1402هـ1982 /م �إىل امللتقى
ال�ساد�س ع�ش ��ر للفكر الإ�سالمي يف مدينة تلم�سان
باجلزائ ��ر ،وه ��ي بعن ��وان «جوان ��ب من�سي ��ة يف
درا�سة ال�سنة النبوي ��ة» ،وقد جعلها مبثابة التتمة
مل�ؤلف ��ات كث�ي�رة كتب ��ت للتعريف بعلم ��اء احلديث
وامل�ؤلف�ي�ن في ��ه ،وامل�ص ��ادر والأ�ص ��ول احلديثي ��ة
كنظرية للتقريب بني املذاهب اال�سالمية
وق ��د اخت ��ار منوذج�ي�ن م ��ن ه ��ذه الكت ��ب الوافرة
وهما كتاب (الر�سالة امل�ستطرفة) لل�سيد حممد بن
جعفر الكت ��اين املتوفى �سنة 1345ه� �ـ 1927 /م،
و(فهر� ��س الفهار� ��س والأثبات) لل�سي ��د حممد عبد
احل ��ي احل�سن ��ي الأدري�س ��ي ،املح� �دّث املغرب ��ي
املتوفى �سنة 1382هـ 1962 /م.
وكان الدكت ��ور حمف ��وظ يق�ص ��د �س ّد الف ��راغ الذي
مل تتوف ��ر علي ��ه �أق�ل�ام ه ��ذه امل�ؤلف ��ات يف درا�س ��ة
تاري ��خ علم احلديث الإمامي ،والتعريف بامل�صادر
احلديثيّة ،والأ�صول عند ال�شيعة الإمامية.
وكان يف الوقت نف�سه ي�سعى �إىل ت�شكيل منظومة
توحيدية تكون مدخ�ل�ا حلل �أزمة االختالفات بني
املذاه ��ب والف ��رق الإ�سالمية ولكن ع ��ن طريق علم
احلديث ،وحتمل الإجازة هذه املرة.
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من زمن التوهج

الدكتور حسين علي محفوظ  ..بحوث ومجالس وذكريات

النج ��ف اال�شرف :و�صل اىل م�سامعنا ان لديكم العديد
من الكتابات وامل�ؤلفات فهل تتف�ضل باعطائنا فكرة ولو
اجمالية عنها ؟

قد ت�صل اىل اثنى ع�شر �صفحة.
كان ال ��وردي م ��ن ا�سات ��ذة الثانوي ��ة املركزي ��ة يف
مطل ��ع االربعيني ��ات وتتلم ��ذت عل ��ى يدي ��ه فيه ��ا
بره ��ه من الزمن .وق ��د كان الوردي تلمي ��ذ القر�آن
واحاديث النبي،وله نظريات اجتماعية ونظرياته
الثالث يف عل ��م االجتماع (احل�ض ��ارة والبداوة)،
(ازدواج ال�شخ�صي ��ة)( ،نظري ��ة العق ��ل) وكذل ��ك
كتاب ��ه (طبيع ��ة املجتمع العراقي)ه ��ي اهم ما ترك
وه ��ذه الكتاب ��ات التي خلفها تعد كت ��ب الع�صر يف
مادته ��ا ومو�ضوعاته ��ا وابوابها .بل تع ��د اهم ما
الف يف ه ��ذا الزمان ومن اب ��رز معتقدات الوردي
ه ��ي ان اال�سالم دفن عندما دف ��ن علي عليه ال�سالم
وان املجتمع يحتاج اىل ثورة اخالقية.

د .حمف ��وظ :نعم ،تزيد اجم ��ايل الكتابات املن�شورة
عل ��ى  1500بني كت ��اب وبحث ور�سال ��ة ومقال ويف
خمتل ��ف اب ��واب املعرف ��ة واق�س ��ام العل ��م وال �سيم ��ا
الرتاث.

النج ��ف اال�شرف :انتم كتبتم يف خمتلف جماالت العلم
واملعرف ��ة م ��ع ان تخ�ص�صكم ه ��و يف االدب املقارن كما
تف�ضلتم قبل قليل؟

د .حمف ��وظ :ذل ��ك ي�أت ��ي م ��ن امي ��اين باملو�سوعي ��ة
فه ��ي م ��ن خ�صائ� ��ص العلم ��اء ويل ا�س ��وة يف جابر
ب ��ن حيان والكندي وال ��رازي والفارابي وابن �سينا
والبريوين ��ي وامثالهم وقد دعتن ��ي جريد ة االهرام
يف م�ص ��ر يف ربي ��ع  1990مبنا�سب ��ة بل ��وغ اعمايل
املن�ش ��ورة االلف  1000واما م ��ا مل ين�شر فيزيد على
ذلك.

النج ��ف اال�شرف :ماهي طبيعة العالقة مع بدر �شاكر
ال�سياب والر�صايف وجالل الدين احلنفي؟

النجف اال�شرف :دكتور هل من املمكن معرفة املجالت
واجلرائد التي ت�شرفت بقلمكم؟

د .حمف ��وظ :اه ��م املج�ل�ات الت ��ي ن�ش ��رت مقاالت ��ي
وابحاثي هي جملة املجم ��ع العلمي العراقي وجملة
�سوم ��ر وجملة املعل ��م اجلديد وجملة اللغ ��ة العربية
بالقاه ��رة وجملة املجم ��ع العلمي العرب ��ي يف د�شق
وجمل ��ة الر�سال ��ة وجمل ��ة النج ��ف يف اخلم�سينيات
وجمل ��ة العرف ��ان يف �صي ��دا وجمل ��ة دار املعلم�ي�ن
العالي ��ة وجمل ��ة االداب وع ��دد اخر م ��ن املجالت يف
ال�شرق والغرب.
ام ��ا اجلرائ ��د وال�صحف الت ��ي ن�شرت فيه ��ا كتاباتي
فمنه ��ا جريدة االهايل وجريدة اجلمهورية وجريدة
امل�صور العربي وامثالها.

النج ��ف اال�ش ��رف :يف �أي اجلامع ��ات واملعاه ��د العلمية
عمل ��ت تدري�سي ��ا وكي ��ف ر�أي ��ت املنه ��ج الدرا�س ��ي ملادة
التاريخ؟
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د .حمف ��وظ :عملت تدري�سيا يف كلية االداب (جامعة
بغ ��داد) وكنت اعطي املحا�ض ��رات يف اللغة العربية
االدب املق ��ارن وكذل ��ك اعطيت حما�ض ��رات يف كلية
اللغ ��ات ويف الكلية ال�شرقية  .اما اجلامعات العاملية
فكنت لفرتة تدري�سيا يف جامعة لينني غراد (بطر�س
بورغ)يف رو�سيا وتنقل ��ت يف الكثري من اجلامعات
الكربى يف ال�شرق والغرب.
اما املناه ��ج فهي كله ��ا بجمي ��ع مو�ضوعاتها حتتاج
اىل حت�س�ي�ن وتطوي ��ر وفيها ما يحت ��اج اىل التغيري

والتبدي ��ل فمناه ��ج التاريخ منذ كتب ��ت كانت تراعي
احلاكم وال بد ان تر�ضيه وتر�ضى بها ال�سلطات.
النج ��ف اال�شرف :خ�ل�ال حياتكم العلمي ��ة والفكرية
التقيتم بالكثري من ال�شخ�صيات وخ�صو�صا العراقية
هل لديكم �شخ�صية عراقية قريبة من ذوقكم؟
د .حمف ��وظ :ان ��ا اح�ت�رم االن�س ��ان  ،كل ان�سان ،النه
خليف ��ة الل ��ه يف االر� ��ض وبني ��ان الل ��ه يف االر�ض .
ف�أح ��ب النا� ��س جميعا واح�ت�رم النا� ��س جميعا على
اختالف ملله ��م واعتقاداته ��م ودياناته ��م ومذاهبهم
وارائه ��م وافكاره ��م ويف كل �شخ�ص من اال�شخا�ص
جت ��د خ�صلة م ��ن خ�صال اخلري تقرب ��ه مني وحتببه
ايل.

النج ��ف اال�ش ��رف :كيف كانت عالقتك ��م مع الدكتور
علي الوردي ..وكيف تقيمون هذه ال�شخ�صية؟

الدكت ��ور حمف ��وظ � :أن ��ا تلمي ��ذ الق ��ر�آن الك ��رمي
واحلدي ��ث ال�شري ��ف ونه ��ج البالغ ��ة وال�صحيف ��ة
ال�سجادية والأدعية امل�أثورة  ..وهي التي رافقتني
منذ ال�صغر
د  .حمف ��وظ :الدكتور علي الوردي ابن عم والدي
وتلميذه وربيبه .وكرث اختالف النا�س فيه اال اين
معج ��ب مبا ق ��ال فيه ال�سيد حام ��د امل�ؤمن يف كلمة
القاه ��ا يف النج ��ف اال�ش ��رف عندما زرن ��ا النجف
اال�ش ��رف م ��ع الدكت ��ور علي ال ��وردي ،فه ��ي كلمة
جامعة مانعة �شاملة جميلة وبديعة اال انها طويلة

د .حمفوظ :زاملني �شاكر ال�سياب يف دار املعلمني
العالي ��ة وكان �شاع ��ر الدار ،وجتمعن ��ا رحب الدار
و�ساحاته ��ا وقاعاته ��ا اال اننا نختل ��ف يف �سريتنا
ومنهجن ��ا وطريقتن ��ا وا�سلوبن ��ا وحت ��ى طباعن ��ا
ومزاجنا خمتلف.
ام ��ا الر�ص ��ايف فه ��و اخ ��ر �شع ��راء الع ��راق الكبار
لكنن ��ي مل االقيه اال انني احفظ ل ��ه بع�ض ا�سفاره
وقد �شغلنا ف�صول من كتاب ��ه (ال�شخ�صية املهدية)
اي ��ام التلم ��ذة يف ال ��دار ام ��ا ال�شيخ احلنف ��ي فقد
جمعتن ��ي ب ��ه جمال� ��س بغ ��داد وال �سيم ��ا جمل� ��س
اما�سي االحاد يف بيته ببغداد واحيانا يف اما�سي
اي ��ام االثن�ي�ن بالكاظمية وكان رحم ��ه الله يوليني
يف التقدير واالعظام ماال �أيف ب�شكره وقد حياين
بق�صي ��دة طنانة مبنا�سبة مي�ل�ادي وهي من جزيل
ال�شعر وعيون ��ه وخياره وهو مغرم ببغداد وكتبه
ومقاالته يف بغداد وفلكورها من نفائ�س ما الف.
وام ��ا اجلواه ��ري ف�صلتي ب ��ال اجلواهري قدميه
فق ��د كان جدي ال�شيخ تلميذ ال�شيخ ح�سن ال�صغري
اب ��ن �صاحب اجلواهر جد ابن اال�سرة اجلواهرية
وق ��د ا�شرف ��ت عل ��ى ر�سال ��ة يف كلي ��ة اللغ ��ات ع ��ن
اجلواه ��ري ،وق ��د التقي ��ت باجلواه ��ري يف بيته
بالك ��رخ ق ��رب اجلعيف ��ر وكان علي ج ��واد الطاهر
والدكت ��ور مهدي املخزوم ��ي حا�ضرين واقرتحت
جمموع ��ة من اال�سئل ��ة تتعلق ب�س�ي�رة اجلواهري
يجيب عنها وق ��د مت هذا يف حوار اجراه املرحوم
عل ��ي ج ��واد الطاهر ا�ست ��اذ النقد الكب�ي�ر يف كلية
االداب جامعة بغداد.
ثم اين كتبت بحثا مف�صال عميقا دقيقا حول ا�صالة
اال�سرة اجلواهرية وقدمها يف العراق و�صلتها يف

جبل عامل يف لبنان واخوالها العلوية يف النجف
اال�ش ��رف وق ��د كنت التق ��ي اجلواه ��ري يف املربد
ويف بع�ض املوا�سم االدبية.
وام ��ا حمي ��د املطبعي ادي ��ب وكاتب مع ��روف وال
يجوز ان تن�سى الرواد وكبار العلماء واالدباء يف
الع ��راق ف�ضله وان ��ا منهم فقد الف كت ��اب (العالمة
الدكت ��ور ح�سني عل ��ي حمفوظ) ال ��ذي ن�شرته دار
ال�ش� ��ؤون الثقافي ��ة كم ��ا كتب عن ال ��وردي وغريه
وه ��ذه ال�سل�سلة كانت بدايتها مق ��االت يف جريدة
الثورة با�سم اجل ��ذور يتعلق بي منها �ست حلقات
تع ��د مادة الكت ��اب الذي كتبه عن ��ي .واملطبعي من
الرواد الذين جمعهم منتدى الرواد يف بغداد.

يف �أحد جمال�س بغداد الثقافية

النجف اال�شرف :ابرز ال�شخ�صيات العربية املعروفة
التي التقيت بها وهل ت�أثرت باحدهم ؟

د .حمف ��وظ :جمعن ��ي جمم ��ع العل ��م العرب ��ي
بدم�ش ��ق وجممع اللغة العربي ��ه يف القاهرة ب�أهم
ال�شخ�صي ��ات العلمي ��ة واللغوي ��ة واالدبي ��ة يف
الع ��امل العرب ��ي وجمعتن ��ي امل�ؤمت ��رات وال�سيما
م�ؤمت ��ر امل�ست�شرق�ي�ن باعاظم العلم ��اء واملفكرين
يف العامل.
تعود �صلت ��ي مبجمع اللغة العربي ��ة بدم�شق اىل
�سن ��ة  1950وق ��د عرف ب ��ي ال�شيخ حمم ��د ر�ضا
ال�شبيبي،وقد ر�شحن ��ي يف �سنة  1956لع�ضوية
جممع اللغة العربية يف القاهرة.
انا الاقول اين مل ات�أثر باحد ولكني تلميذ القران
واحلدي ��ث ال�شري ��ف ونه ��ج البالغ ��ة وال�صحيفة
ال�سجادي ��ة واالدعي ��ة وه ��ي الت ��ي �صحبته ��ا منذ
ال�صغر.

النج ��ف اال�ش ��رف :كي ��ف يتعام ��ل الدكت ��ور ح�سني
حمفوظ مع ال�شخ�صيات ال�سيا�سية واحلكومات بد�أ
من احلكم امللكي ؟

د .حمف ��وظ :ول ��دت يف بي ��ت جان ��ب ال�سيا�سي ��ة
وان�ص ��رف اىل املعرف ��ة والزم العل ��م وحر� ��ص
عل ��ى االهتمام بالتعلم والتعلي ��م وم�صاحبة القلم
والكتاب.ان ��ا الاح ��ب ال�سيا�سي ��ة وال امي ��ل اليها
والارغب فيه ��ا بل افر منها والارت ��اب ان احلكام
وال�سيا�س ��ة عرفوا ذلك و�أح�س ��وا به وارتاحوا له
وان عرفوا اين اخالفهم يف املعتقد والر�أي.

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

د .حمفوظ :النجف مدينة العلم العظمى ومدر�سة
الفق ��ه الكربى وجامعة اال�س�ل�ام العليا قطب رمز
االجتهاد ومركز دائرة التقليد.
اجنب ��ت �آالف املراج ��ع واملجتهدي ��ن والعلم ��اء
والف�ضالء وخرجت مئ ��ات اال�سر و�ألوف العلماء
واالدب ��اء ويعت�ب�ر تاريخه ��ا االخ�ي�ر بع�ش ��رات
البيوتات التي خدمت العلم واالدب والدين در�س
ج ��دي ال�شي ��خ حممد ج ��واد حمف ��وظ يف النجف
اال�ش ��رف وتتلم ��ذ عل ��ى ي ��د ال�شي ��خ عل ��ي رفي�ش
وال�شي ��خ ح�سن ال�صغ�ي�ر ابن �صاح ��ب اجلواهر
الكب�ي�ر ث ��م اكم ��ل حت�صيل ��ه يف �سام ��راء ،اما انا
فقد ح�ضرت جمال� ��س العلماء يف النجف والقيت
املراج ��ع واملجتهدي ��ن والزمت ال�شي ��خ اغا بزرك
�صاح ��ب الذريعة والطبقات وزرت ال�سيد احلكيم
يف خري ��ف �سن ��ة 1956هـ و�ش ��اع يف النجف انه
قال ان ح�سني علي حمفوظ جمتهد بال عمامة كما
زرت ال�سي ��د ابو القا�س ��م اخلوئي و�صاحبني يف
الزيارة ال�شيخ حممد ر�ضا املظفر وال�شيخ حممد
عل ��ي اليعقوب ��ي وينقل عن ال�شي ��خ ح�سني امل�ؤيد
معتم ��د املراج ��ع واملجتهدي ��ن يف الق ��رن املا�ضي
ان ال�سي ��د اخلوئي قال يف �سنة  1971اما ح�سني
علي حمفوظ جمتهد افندي.
خل�ص ��ت تاريخ العل ��م يف النج ��ف وارجوزة يف

من زمن التوهج

عاش بني اركان بلدته الكاظمية املقدسة يتسامى يف مدارج الكامل الروحي والعلمي بعيدا عن اضواء االعالم .وقد بدأنا معه هذا
اللقاء بتساؤل عن مرحلة الدراسة ملعرفة الشهادات التي حصل عليها يف املجاالت املختلفة فأجاب:
د .محفوظ :ولدت يف الكاظمية مطلع الربع الثاين من القرن املايض يوم االثنني /20شوال1344/هـ أي يف /3ايار1926/م درست يف
مدرسة االنباريني يف الكاظمية وقد كنت قد انتسبت اليها يف سنة افتتاحها يف خريف 1933م ثم انتقلت منها اىل مدرسة الكاظمية
(االمريية) وامتمت الدراسة املتوسطة فيها اما الثانوية فقد درستها يف (الثانوية املركزية) يف بغداد ودخلت دار املعلمني العالية
وتخرجت منها بدرجة االولية واالمتياز يف صيف 1948م وتواصل تحصييل املعريف اىل ان حصلت عىل درجة دكتوراه الدولة يف
االدب املقارن عام 1955م.

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

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

د .ح�س�ي�ن حمف ��وظ :تعت ��ز بغ ��داد مبدار�سه ��ا
وجمال�سه ��ا من ��ذ القدمي وق ��د و�ضع ��ت للمجال�س
قوانيني واهمها ما يت�صل بال�سيا�سة والدين وما
يخالف االخالق وان تخت�صر املناق�شة على زيادة
الزمة او ت�صحيح واج ��ب او ا�ستف�سار عن �شيء
مهم.

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

د .حمف ��وظ :ان ��ا ال اع ��رف هذا القول لك ��ن بغداد
فيه ��ا من اخل�صائ� ��ص ما ي ��دع للتعجب واحلرية
والده�ش ��ة وق ��د قال ��وا يف بغ ��داد ما قال ��وا وهي
كلم ��ات جمعتها يف كتاب ور�سم ��ت �صورة بغداد
يف ال�ت�راث وهو كتاب لطيف ظريف طبعته امانة
العا�صم ��ة يف الثمانيني ��ات واع ��اد طبع ��ه الول ��د
الكرمي اال�ستاذ حمي اخلطيب قبل �سنني.

حمفوظ يف الو�سط وهو ميثل العراق يف مهرجان ذكرى ( البريوين) يف كابل 1973
الكوفة واخرى يف النجف تعد من طرائف الرجز النج ��ف اال�ش ��رف :كي ��ف كان ��ت طبيع ��ة عالقت ��ك
وق ��د اقرتح ��ت الفي ��ة الكوف ��ة يف �سن ��ة 1417هـ باملراج ��ع القدماء وهل انت عل ��ى توا�صل مع العلماء
مبنا�سب ��ة مرور اربعة ع�شر قرن� � ًا على مت�صريها يف الوقت احلا�ضر؟

ا�شرتك ��ت يف الذكري ��ات واملنا�سب ��ات واملوا�س ��م
العلمية واالدبية يف النجف طول القرن املا�ضي.
وتع ��د النجف وقم واالزه ��ر يف العامل اال�سالمي
مبنزل ��ة الفاتي ��كان عند امل�سيحي�ي�ن وقد اقرتحت
ان يكون للمراجع يف النجف اال�شرف �سفراء يف
ال�ش ��رق والغ ��رب وان تقوم فيه ��ا جمامع ودوائر
ومراك ��ز واق�س ��ام ودور للعلم ��اء ولل�ضي ��وف
والوافدي ��ن وال ��زوار وان ترتت ��ب الدرا�سة فيها
وحتدد املناهج ويجدد ما يحتاج للتجديد ويطور
م ��ا يحت ��اج للتطوير ويع ��دل ما يحت ��اج للتعديل
ويب ��دل م ��ا يحت ��اج للتبدي ��ل وي ��زداد م ��ا يحتاج
للزي ��ادة ويتمم ما يحتاج للتم ��ام يكمل ما يحتاج
للكم ��ال انا ارج ��و ان يعرف بالنج ��ف ومدر�ستها
وان تع ��رف النج ��ف ح ��ق معرفته ��ا وتق ��در ح ��ق
قدرها وان يو�ضح دورها يف خدمة العلم واالدب
وتخري ��ج العلماء واالدب ��اء والف�ض�ل�اء وارجوا
اي�ض ��ا تبي�ي�ن ان مدينة النجف ه ��ي الوحيدة يف
تاري ��خ اال�س�ل�ام التي يجم ��ع طلبتها ب�ي�ن التعلم
والتعلي ��م وكل م ��ن فيه ��ا معل ��م ومتعل ��م ودار�س
ومدر� ��س يتتلمذ على من هو فوق ��ه ويتتلمذ عليه
من ه ��و دونه يخت ��ار التلمي ��ذ املدر� ��س ويح�ضر
ابح ��اث وي�ش�ت�رك يف البحوث ويكت ��ب تقريرات
ابح ��اث ا�ساتذته يف مرحلة البحث اخلارج وهي
مرحلة اال�ستعداد لالجتهاد ووىل جتارب التاليف
يف التعلم والتح�صيل.

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

د .ح�س�ي�ن حمف ��وظ :يكف ��ي النج ��ف اال�شرف ان
تربته ��ا �ضمت اج�ساد ن ��وح و�صالح وهود وعلي
(ع) وان به ��ا وادي ال�سالم وه ��و من اقدم املقابر
واكربه ��ا يف املا�ضي واحلا�ض ��ر جمعت االوائل
واالواخ ��ر و�ضمت االعاظ ��م واالكابر واالحا�سن
واالخاي ��ر وال�صلح ��اء واالولي ��اء واملجتهدي ��ن
ال ا�شبهه ��ا بالفاتي ��كان لكنه ��ا باال�س�ل�ام مبنزل ��ة
الفاتيكان للم�سيحية كما قلت.

د .حمف ��وظ :ان ��ا م ��ن بي ��ت خ ��دم العل ��م واالدب
والدي ��ن من ��ذ القرن ال�ساد� ��س للهجرة م ��ن ا�سرة
ا�سدي ��ة تنت�سب اىل حمفوظ اب ��ن وي�شاح 690هـ
من علماء العراق للقرن ال�سابع للهجرة .و�صلتي
باملراجع القدماء �صلة الولد بالوالد واالبن باالب
كم ��ا ان �صلتي باال�س ��ر العلمي ��ة واالدبية مبنزلة
الن�سب وقد �سمي ��ت اجازتي العامة املطلقة (جنة
اجلنتني)باج ��ازة املراج ��ع االعل�ي�ن واملجتهدين
الكبار والعلم ��اء والف�ضالء والطالبني والراغبني
واهل الع�صر واالتني

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

د .حمف ��وظ� :ضاع ��ت امل ��دن القدمي ��ة اثاره ��ا
ومزاراته ��ا ومدار�سه ��ا وابنيته ��ا وامكنته ��ا
وم�شاهدها و�شواهدها وهكذا النجف وقد اقفرت
العر�ص ��ات وال�ساحات واالماك ��ن وهو مو�ضوع
يحتاج بحث وتتبع ومتحي�ص.

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

د .ح�س�ي�ن حمف ��وظ :ول ��دت بغ ��داد يف اوا�س ��ط
الق ��رن الثاين وه ��ي تعود اىل االل ��ف الثاين قبل
املي�ل�اد وعمرها االن يزيد عل ��ى اربعني قرن واذا
ق ��ال املحبون ان ي ��وم بغداد هو الي ��وم الذي ولد
في ��ه الدكتور ح�س�ي�ن حمفوظ فهو لط ��ف يوليني
اياه االحبة واال�صدقاء جزاهم الله خري ًا.

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

د .حمف ��وظ :واذا قال ��وا ان ��ت بغ ��داد ال ا�ستطيع
الوف ��اء ب�شكر اما �سور بغ ��داد فقد بقيت منه بقية
من باب املعظم بالقرب من وزارة الدفاع واخرى
من الب ��اب الو�سط ��اين �شرقي بغ ��داد بالقرب من
مق�ب�رة ال�شيخ عمر ام ��ا مقابر قري� ��ش فهي مركز

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

د .حمف ��وظ :الكاظمي ��ة اخ ��ت بغداد ول ��دت يوم
ولدت بغ ��داد وقامت حني قامت بغداد والكاظمية
وه ��ي منطق ��ة كان ��ت ت�سم ��ى (ط�سوج قط ��ر بل)
وتع ��ود اىل منطقة تل عقرق ��وف وحملة التل يف
الكاظمية هي بقية التل االبي�ض وهو تل عقرقوف
دفن االمام الكاظم (ع) يف مقابر قري�ش يف ار�ض
ا�شرتاه ��ا من خال�ص ماله يف �سنة 183هـ ثم دفن
حفيده اجلواد (ع) يف �سنة 220هـ وكانت ت�سمى
ب ��اب التنب وم�شهد باب الت�ب�ن وم�شهد مو�سى بن
جعفر وم�شهد مو�سى واجلواد وم�شهد الكاظمني
واخ�ي�را �سمي ��ت الكاظمي ��ة ن�سب ��ة اىل االمام�ي�ن
الكاظمني .

ال �ن �ج��ف اال� � �ش� ��رف :ك �ي��ف ك��ان��ت ال �ك��اظ �م �ي��ة يف
االربعينيات؟
د .حمف ��وظ :متث ��ل الكاظمي ��ة يف االربعيني ��ات
املرحلة االخرية م ��ن مراحل تاريخها القدمي وقد
ادرك ��ت بقية ا�سرها وبيوتاته ��ا العلمية واالدبية
وبقاي ��ا اثاره ��م وادرك ��ت العدي ��د م ��ن العلم ��اء
واالدباء قبل مرحلة التجديد.

النجف اال�شرف :احلرم الكاظمي هل هو يف املوقع
احلقيقي؟
د .حمف ��وظ :ا�س�ست احل�ض ��رة الكاظمية احلالية
يف مطل ��ع الرب ��ع الثاين من الق ��رن احلادي ع�شر
للهج ��رة وتاري ��خ ت�أ�سي�سه ��ا �سنة 926ه� �ـ واقام
ال�صحن حوايل احل�ضرة يف اوائل القرن الثالث
ع�شر للهجرة.

النج ��ف اال�شرف :كلمة اخ�ي�رة للدكتور ح�سني علي
حمفوظ؟
د .حمف ��وظ :ادع ��و للمجلة بالتوفي ��ق والت�سديد
والت�أييد وارجو ان ينتفع بها وي�ستفاد منها وان
حتمل ر�سالة حمبة ومودة وعلم الن احلب اجمل
م ��ا نعطي واجمل ما ن�أخذ ح ��ب الله وحب اخلري
وحب االن�سان.

عن جملة (النجف اال�شرف)
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من زمن التوهج
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* ف ��وق كل �ش�ب�ر من �أر� ��ض العراق مدين ��ة ومدنية
 ..وحت ��ت كل �ش�ب�ر م ��ن �أر� ��ض الع ��راق حا�ض ��رة
وح�ضارة.
* الكث�ي�ر م ��ن املطبوع ��ات العربي ��ة والأجنبي ��ة ال
ت�صلني وال �أعرف عنها �شيئا.
* نري ��د �أح ��د ًا ي�س�أل عنا ويقول لن ��ا هل حتتاج اىل
دواء ...ه ��ل تلفون ��ك يعم ��ل؟� ..إنن ��ا نري ��د تكرميا
معنويا.
* الع ��رب املغرتبون يف �أوربا ي ��رددون ..حمفوظ
هو �إن�شتاين العراق والعرب وال�شرق.
عن العالمة ح�سني علي حمفوظ
* �إق�ت�رح الذكري ��ات الآالفي ��ة والألفي ��ة واملئوي ��ة،
واليوبيلية الأملا�سية والذهبية والف�ضية.
*�إق�ت�رح ذك ��رى ت�أ�سي� ��س بغ ��داد و�ألفي ��ة الكندي،
و�ألفية الفارابي ،و�ألفي ��ة الر�ضي ،و�ألفية الب�صرة،
و�ألفي ��ة الكوفة ،و�ألفية �سامراء ،و�ألفية الكاظمية..
وغريها.
* ق ��ال �أح ��د املغرتب�ي�ن ،املهند�س املعم ��ار م�صطفى
داود العم ��ران( :،يف لق ��اء جم ��ع املغرتب�ي�ن يف
بريطاني ��ا ،بتاري ��خ ،27/12/1988دار احل ��وار
ح ��ول �أن�شتاين ومكانت ��ه وثقله الفك ��ري يف �أوربا
والغ ��رب ،باعتب ��اره رم ��ز ًا للفك ��ر الغرب ��ي ،وق ��د
خرج اللق ��اء بت�سمية الأ�ست ��اذ الدكتور ح�سني علي
حمف ��وظ رمز ًا للفك ��ر يف العراق والوط ��ن العربي
وال�شرق ،يف مقاب ��ل �شخ�صية �أن�شتاين العاملية يف
الغرب).
*هو(مكتب ��ة متنقل ��ة) و(مو�سوع ��ة متحرك ��ة)
و(ان�سكلوبيدي ��ة مت�ش ��ي عل ��ى رجل�ي�ن) و(دائ ��رة
مع ��ارف �سيارة) كم ��ا لقبه علم ��اء �أورب ��ا و�أ�ساتذة
جامعاته ��ا الك�ب�رى ،يف الن ��دوة الربيعي ��ة الأوىل
للجامع ��ة ال�صيفي ��ة العربي ��ة االوربي ��ة ،يف بغداد
�سنة1989م.
*كان املرح ��وم الدكتور كمال ال�سامرائي �إذا ح�ضر
جمل�س ��ا لي�س في ��ه �صديق ��ه ح�سني عل ��ي حمفوظ،
يق ��ول :حت ��ى يح�ض ��ر النا� ��س .فق ��د كان �إفالطون
يجل� ��س ،في�ستدع ��ى من ��ه ال ��كالم .فيق ��ول :حت ��ى

يح�ضر النا� ��س ،ف�إذا جاء �أر�سطو ،قال :تكلموا فقد
جاء النا�س.
*ق ��ال العالمة ال�شيخ عي�س ��ى �إ�سكندر املعلوف ،يف
�سن ��ة( 1950ح�س�ي�ن علي حمفوظ �شي ��خ العبقرية
املخل�ص� ،شيخ العرب ،و�شيخ الأدب).
*ق ��ال العالمة ال�شيخ را�ض ��ي �آل يا�سني ،يف1949
(اال�ست ��اذ ح�سني عل ��ي حمفوظ �أحد �أولئ ��ك الأفذاذ
قليل ��ي العدد .وان ��ه �أحد العباق ��رة املوهوبني الذي
ينتظرهم م�ستقبل زاهر).
*ق ��ال �شي ��خ اال�سالم ال�شي ��خ ف�ضل الل ��ه الزجناين
وهو م ��ن كبار حكم ��اء الع�ص ��ر ،املجاز م ��ن ال�سيد
حممود �شكري الآلو�س ��ي (العالمة املحدث الأديب،
ن ��ادرة الأي ��ام والأع ��وام ،ال�شي ��خ ح�س�ي�ن عل ��ي
حمفوظ).
*كان الأ�ست ��اذ عم ��ر فروخ ،الأدي ��ب العربي الكبري
(يذك ��ره كلم ��ا ذكر ال�ت�راث ،وكلما التق ��ى باملهتمني
بال�ت�راث ،كان يثني علي ��ه معجبا ب ��ه ،ويطريه مع
غاية التبجيل ومنتهى الإعظام).
*�إبت ��د�أ بالت�ألي ��ف �سن ��ة1942م ،ونظ ��م ال�شع ��ر
يف1939م.
*�أن�ش�أ مقالة (من �أجل الإن�سان) يف ،1959ور�سالة
(من �أجل �أمنا الأر�ض و�أخينا الأن�سان) يف1999م.
ور�سالة (اىل الإن�سان) يف �سنة.2000
*منحت ��ه جامع ��ة لينغ ��راد (بطر�سب ��ورغ)
لق ��ب بروفي�س ��ور� ،سنة1961ولقبت ��ه (�أ�ست ��اذ
امل�ست�شرقني).
م ��ع كل �إطاللة رم�ضانية يعلن الهالل عن قدومها،
ت�ش ��رق �أهل ��ة �أخرى تعلن ببقائها حي ��ة -ان الثقافة
والعل ��م واملعرفة مات ��زال ب�ألف خ�ي�ر ونعمة ،هكذا
ر�أيت يف كل رم�ضان �أن �أحيي هذه الرموز و�أبارك
له ��ا حياته ��ا و�أمتن ��ى لها مدي ��د العمر به ��ذه الغاية
ق�ص ��دت منزل �شيخنا اجلليل لأب ��ارك له هذا ال�شهر
الك ��رمي و�أ�س� ��أل عن �صحت ��ه ،لكن م ��ن ي�ستطيع �أن
مينع نف�س ��ه من غواية ال�س�ؤال ع ��ن الرتاث والعلم
والثقاف ��ة حني ت�سن ��ح له فر�صة الوق ��وف �أمام هذا
البح ��ر الزاخ ��ر النق ��ي� ..إنها رحلة العل ��م واحلياة
يف العل ��م تل ��ك التي ال يداخله ��ا �ش ��ك ب�أنها حتققت
بال�ص�ب�ر والهم واحلزن والف ��رح ،ولأننا مل ن�شارك
العالم ��ة يف �صن ��ع منج ��زه الفري ��د فال بد لن ��ا �إذن
من وقف ��ة �إجالل وحي ��اء �أمام هذا الط ��ود العراقي

ال�شام ��خ نلتم�س فيها ال�س�ؤال ع ��ن كيف �أ�صبح هذا
العلم ممكنا.
ال اع ��رف مل �إبتد�أ حديثنا عن الغرب ��ة ...ومن دون
ان �أدخ ��ل يف غربته دمعت عين ��ا �شيخنا وهو يردد
�أ�شت ��اق اىل الع ��راق و�أن ��ا في ��ه و�أخ�ش ��ى ان �أفارقه
و�أن ��ا في ��ه ..حتدثنا عم ��ن �إغرتبوا ..وق ��ال خريما
مين ��ع ه ��ذا ال�شع ��ور ه ��و التوا�ص ��ل ب�ي�ن النا�س..
فقلت له م ��والي حاولت االت�ص ��ال بهاتفك الأر�ضي
ومل �أفل ��ح ..فم ��ا كان منه اال ان ي ��رد والله ا�صبحت
�أخج ��ل ان �أقول ان هاتفي عاطل من كرثة ما قلت..
لقد عا�ش ��رت لطفي ال�سيد يف جمم ��ع اللغة العربية
بالقاه ��رة منذ عام 1956ث ��م طه ح�سني اىل ان مات
ثم �إبراهيم مدك ��ور اىل �شوقي �ضيف وال اتذكر ان
اح ��د منهم �شكا وق ��ال ان هاتفه عاط ��ل ..و�أخربين
به ��ذا اخل�صو� ��ص ان �شخ�ص ��ا ج ��اء الي ��ه وق ��ال له
دعنا نخابر ل ��ك بغية �إ�صالح الهات ��ف فاجابه دعهم
يح�ض ��روا عندما �أم�س ��ك ف�أ�سا و�أك�س ��ر الهاتف النه
م ��ن املخجل حق ��ا �أن يطالب �شخ� ��ص مثل حمفوظ
ب�إ�صالح هاتفه منذ ا�سابيع ،وكل يوم.
ث ��م حتدثنا ع ��ن اي ��ام جمل� ��س اخلاق ��اين يف وقت
كنا نح�ض ��ره وكان العدي ��د من اال�سات ��ذة واالدباء
واملفكرين وامل�ؤرخني واالدب ��اء يقر�أون ق�صائدهم
العلوي ��ة م ��ن دون خ�شي ��ة �أح ��د ..وكان الل ��ه ه ��و
احلافظ على حد قول �شيخنا.
ق ��رات ..يف �إح ��دى الدوري ��ات العربية ر�أي� � ًا كرره
كم ��ال ال�سامرائ ��ي والع ��رب املغرتب ��ون يف �أوربا
ح�ي�ن كان ��وا يف �إجتم ��اع بقوله ��م �إن حمف ��وظ هو
�إن�شتاين العرب ..وهو ي�ستحق هذا اللقب بجدارة
متناهية ...حمفوظ �شخ�صية مو�سوعية فقد تناول
العدي ��د م ��ن املو�ضوع ��ات يف الدرا�س ��ة ،وابحاث ��ه
العلمي ��ة �شملت ع�ش ��رات الدرا�س ��ات املن�شورة من
�أعمال ��ه التي بلغتَ 1500م�ؤل ��ف بني كتاب ور�سالة
وبح ��ث وحتقيق وترجمة يف الفل�سفة والدين وكل
�أب ��واب املعرفة ..يحفل الع ��راق مبحفوظ كما حفل
الع ��رب من قبل بابن �سينا الذي كتب يف العديد من
�أبواب املعرفة وجابربن حيان والكندي والفارابي
واب ��ن الهيثم ،وهنا �أت�ساءل ما املانع �أن يحول بيت
ح�سني علي حمف ��وظ اىل م�ؤ�س�سة او م�شروع مثل
دار احلكم ��ة وان يطل ��ق علي ��ه دارحمف ��وظ للرتاث
العراقي او الرتاث الكاظمي او الرتاث البغدادي.

�إقرتاحات كثرية يتمن ��ى كل ا�صدقاء حمفوظ وكل
حمبي ��ه ان تاخذ بها الدول ��ة ومنها العناية بالرتاث
كما نتمنى ان تطلق جائزة با�سمه.
ح�سني حمفوظ ال ��ذي مل يربحه احلزن يف كل يوم
وه ��و ي�سمع عن مقت ��ل �صديق ق ��دمي او وفاة �شاب
غ� ��ض او طفل او امراة ...جتاذبنا �أطراف احلديث
فخرجت بهذا احلوار:

*يف الزي ��ارة ال�سابق ��ة حل�ضرت ��ك حدثتن ��ا ان هن ��اك
منا�ش ��دة م ��ن قبلكم رفع ��ت للحكوم ��ة العراقية لتكرمي
الرموز العلمية والت�أريخية واالدبية كاقامة متاثيل لهم
وت�سمية مدار�س و�شوارع ب�أ�سمائهم ووو...

نع ��م ل ��دي ر�سالت ��ان مكتوبت ��ان لرئي� ��س الوزراء�شخ�صيا كت ��ب �إحداها (الأحا�س ��ن) وكتب الأخرى
ال�صحف ��ي املع ��روف زاه ��د البيات ��ي وان ��ا انتظ ��ر
ان يطل ��ع عليه ��ا �سيادت ��ه وفيها منا�ش ��دة للحكومة
العراقي ��ة ببن ��اء مدار� ��س و �شوارع با�س ��م رموزنا
العلمية والثقافي ��ة  ...وال اكتمك بان �سيادة رئي�س
ال ��وزراء �أراد ان يزورين مرت�ي�ن يف �إحداها حدث
انفج ��ار يف فن ��دق املن�ص ��ور واالخ ��رى رجوته ان
ال ي ��زورين ب�سبب ال�ض ��روف االمنية اخلطرة وقد
تف�ض ��ل ف�أوفد من يزورين نيابة عن ��ه  ،وهكذا فعل
رئي�س اجلمهورية من قبل.
وم ��رة �سمع ��ت ان ال�سيد وزير التعلي ��م العايل ذكر
بان ��ه �أهدى ملحف ��وظ 300الف دين ��ار وزعتها على
الفق ��راء قبل �أن ت�ص ��ل �إ ّ
يل ...نح ��ن ال نريد النقود
نري ��د احدا ي�سال عنا يقول لنا هل حتتاج اىل دواء
هل تلفونك يعمل ..اي اننا نريد تكرميا معنويا.
وقبل ف�ت�رة زارين �شخ�ص من ط ��رف ال�شيخ همام
حم ��ودي وق ��ال يل �سمعن ��ا ان ��ك تريد بي ��ع مكتبتك
ف�أر�سلت له ر�سالة مطلعها بيتان من ال�شعر
�سالم على ال�شيخ الهمام م�ضاعف
وال زال منهال بجرعائه القطر
ي�س�أل عن �شيخ كبريهمومه
جترعه �أو�صابها فله ال�شكر
و�أمتمت الر�سالة خماطبا �إياه بقويل
اما نح ��ن فق ��د تعودنا االكتف ��اء بالقلي ��ل والقناعة
باملوج ��ود والر�ضا بالكفاف ولكن حولنا وحوالينا
ومن حولنا الكثريمن االقارب واال�صدقاء والأرامل
واليتام ��ى �ضعف ��ى ومر�ض ��ى وعج ��زى يحتاجون

*الآحا�س ��ن ...م ��ا �أروع تل ��ك املف ��ردة من ه ��و املر�شح
للدخول حتت ظاللها؟

ه ��م �أ�صدقاء ح�س�ي�ن علي حمف ��وظ وتالميذه يفالعراق وهم يف منزلة الأمناء (جماعة الأ�ستاذ �أمني
اخل ��ويل يف م�ص ��ر) اقرتح املرح ��وم احلاج عبا�س
عل ��ي وه ��و م ��ن قدم ��اء الأحا�س ��ن ت�سمي ��ة �أ�صدقاء
حمف ��وظ بـ(الأحا�س ��ن) وه ��م نخب ��ة م ��ن العلم ��اء
والأدباء وال�شع ��راء واملفكرين واملثقفني والوجوه
يف العراق والوطن العربي والعامل اال�سالمي ويف
ال�ش ��رق والغ ��رب يحمل ��ون �أف ��كار ح�س�ي�ن حمفوظ
و�آراءه و يدع ��ون اىل م ��ا يدع ��و الي ��ه م ��ن حمب ��ة
وتقارب و�ألفة ومودة و�صداقة وهم جميعا يتبنون
�شع ��اره (احل ��ب �أجمل م ��ا نعطي و�أجمل م ��ا ن�أخذ)
و(االن�س ��ان بنيان الله يف الأر�ض ملعون من هدمه)
و(الدين هو احلب واحلب هو الدين).

*ت�أم�ل�ات �صوفي ��ة م ��ا �أراها االن ...م ��اذا �أخذت منها
وما �أخذت منك؟

�أنا �أحمل �إجازة يف الت�صوف تربكا ..وقمت بر�سم�شج ��رة ال�صوفية ..وق ��د منحني �إج ��ازة ال�صوفية
ال�سي ��د عب ��د احلج ��ة البالغ ��ي حامل ل ��واء الطريقة
العلي ��ة التي تنتهي �إليه ��ا جميع الطرائ ��ق القادرية
والرفاعي ��ة والنق�شبندي ��ة والك�سنزاني ��ة واملولوية
وغريها و�أم الطرق هي الطريقة املعروفية وتنتهي
اليها الطرق ال�صوفية و�أمهات ال�سال�سل يف املغرب
و�شم ��ال �إفريقيا ويف الهند وتركي ��ا و�إيران و�سائر
البالد.

*ماذا عن �شجرة ال�صوفية؟

ه ��ي عب ��ارة ع ��ن �شج ��رة حت ��وي �أ�سم ��اء الط ��رقو�أقطابه ��ا و�شيوخها وال�سند امل�سل�سل املعنعن (عن
فالن ..عن فالن).

*�أرى دمع ��ة عل ��ى و�ش ��ك ال�سق ��وط كلم ��ا انتبه ��ت اىل
حمياك �شيخنا اجلليل هل هي من �شدة اخل�شوع؟

نع ��م ه ��ي م ��ن العاطف ��ة والرق ��ة واخل�ش ��وع ..بلان عين ��ي خم ��زن عجي ��ب للب ��كاء وا�شد م ��ا ي�ؤملني
ويجعلن ��ي �أمتزق هو بكاء الطفل وامل ��ر�أة ..اللذين
�أكرمهم ��ا كل االك ��رام و�أطالب باالهتم ��ام بهما و�أنا
�أح�ت�رم �أربع ��ة كل الأح�ت�رام ..الأم والطفل واملعلم
والطبي ��ب ...الأم تل ��د الطف ��ل والطف ��ل ح�ي�ن يكرب
ي�صب ��ح �أما معلم ��ا و�إما طبيب ��ا ،وو ...تل ��ك الدمعة
التي �أحاول تالفيه ��ا ب�ضحكة� ...أحد اال�صدقاء قال
يل �أجم ��ل �شيءعندك ه ��ي الدمعة وق ��ال مرة �سالم
ال�شم ��اع دم ��وع ح�س�ي�ن عل ��ي حمف ��وظ متح ��و كل
�سيئاتنا وخطايانا.

*رمب ��ا اليتم ال ��ذي ع�شته مبكرا هو م ��ن � ّأجج فيك هذا
الأمر.

ه ��ي �أ�سباب عدي ��دة ورمبا �أحدها اليت ��م ...كما �إنهناك �آيات تبكيني (�إنك يف �أعيننا) ،يقول الله حني
يخاط ��ب مو�س ��ى (�إين معكما �أ�سم ��ع و�أرى) ..كيف
ال �أبك ��ي �إذن ويف الق ��ر�آن مواطن �سج ��ود ال يفهمها

�أح ��ب الألق ��اب� ...شي ��خ بغ ��داد ..وقال �أح ��د كباراملفكري ��ن الربيطانيني لإبني علي ان �أباك هو �سفري
ح�ض ��ارة بالد الرافدين يف الع ��امل ،و�شخ�ص مقرب
�آخ ��ر اقرتح على رئي�س الوزراء ان �أمنح لقب �سفري
الع ��راق ا�ضاف ��ة اىل وظيفتي ك�أ�ست ��اذ يف اجلامعة
و �أن امن ��ح ج ��واز �سف ��ر دبلوما�سي� � ًا ...وان ��ا اقول
ان االلق ��اب عندنا ت�صطدم ب�شه ��وات الآخرين وهم
يقول ��ون �أحيانا ملاذا هذا ال�شخ� ��ص �أال يوجد غريه
واعتقد ان هذه �أمورطبيعية وهذا من عيوب العراق
ومن عالمات �أ�صالته انه ال ير�ضى عن �أحد.

*�أي ��ن ح ��ل الدهر مب�ؤلفات ح�سني عل ��ي حمفوظ االن..
هل من جديد يطبع؟

*ما اللقب القريب اىل نف�س حمفوظ؟

*العراق ��ي ال ير�ض ��ى ع ��ن اح ��د ه ��ل ه ��و الطم ��وح اىل
الأف�ضل.

هك ��ذا �أف�سره ��ا عل ��ى االقل لأقن ��ع نف�س ��ي و�أرتاحمرة ويف �أوائ ��ل ال�سبعينيات يف دورة جممع اللغة
العربية يف القاهرة كانت هناك زيارات للمجمعيني
واح ��دة يف داخ ��ل القاه ��رة واخ ��رى خارجها ..يف
داخل القاه ��رة كانت زيارتن ��ا اىل م�ؤ�س�سة الأهرام
و(هذه احلادثة ذكرته ��ا للطالباين حني تفقد جنيب
حمف ��وظ) ق ��ال رئي� ��س املجمع ه ��ل يعجبك ��م زيارة
زميلك ��م توفي ��ق احلكي ��م ....فذهبن ��ا و�سلمنا عليه
وكان يجل� ��س يف الدور الرابع يف م�ؤ�س�سة الأهرام
مرتديا برييته.
ويف �سن ��ة 1990كان ��ت م�ؤ�س�س ��ة الأه ��رام عرف ��ت
�أعم ��ايل املن�ش ��ورة قد بلغ ��ت االلف وقال ��وا يل �إنك
مدع ��و على الغ ��داء يف الأه ��رام ب�صحبة حممد عبد
املنع ��م خفاج ��ي وه ��و كب�ي�ر �أ�سات ��ذة م�ص ��ر وعبد
العزيز �ش ��رف رئي�س الق�سم الثق ��ايف يف الأهرام..
و�س�أل ��وين ان كنت �أرغ ��ب يف زي ��ارة غرفة احلكيم
وهي غرفة جنيب حمفوظ من بعد �شاهدت كر�سيني
قال ��وا يل ان الكر�س ��ي ال ��ذي خل ��ف الطاول ��ة وه ��و
لتوفي ��ق احلكيم يرف�ض جنيب حمف ��وظ ان يجل�س
على كر�س ��ي احلكيم �إحرتام ��ا وتوا�ضعا وهذه هي

(ودع عن ��ك نهب ��ا �صيح يف حجرات ��ه) م�ؤلفاتي غري
جاهزة للطباعة وانا ال �أقدمها حر�صا على النا�شر..
الن ��ه لن يتمكن من بيعها فهي للخا�صة وانا ال اريده
ان يخ�س ��ر ..م ��رة ج ��اءين نا�ش ��ر من لبن ��ان وطلب
طب ��ع م�ؤلفات ��ي فرف�ض ��ت قائ�ل�ا ل ��ه �أن�صح ��ك ان ال
تن�شرم�ؤلفاتي.

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

ال مل يط ��رق �أح ��د باب ��ي ..و�أهم �شيء عن ��دي الآنم�ؤلفات ��ي ال�سابقة فهي بحاجة لإع ��ادة ن�شر ..وهي
متث ��ل امل�ؤلف ��ات والدرا�س ��ات اخلفيف ��ة وتك ��ون يف
ثالثة جملدات �ضخمة� ..أما باقي الكتب الكبار فهي
جملدات �ضخمة.

*الكث�ي�ر م ��ن الكن ��وز االدبي ��ة والفكري ��ة والتاريخي ��ة
تعر�ضت لل�سرقة �إ ّبان الأحداث الأخرية.

كان ت�أثريها كبريا على نفو�سنا ..فحني دخلت اىلمكتبة كلي ��ة اللغات والتي �سمي ��ت با�سمي وجدتها
قد نهبت هي والقطعة التي حتمل ا�سمي و�صورتي
وكاد يغم ��ى عل ��ي وانا م�ص ��اب بالنوب ��ة القلبية..
�أجل�س ��وين عل ��ى كر�س ��ي وكان ه ��و الآخ ��ر حمطما
اي�ضا ف�أ�سندوا الكر�سي �إىل احلائط.

*�أ�سم ��اء االمكن ��ة يف بغ ��داد ..ه ��ل ح�ضرتك ��م را�ض
عنها؟

زارتن ��ي جلن ��ة لال�ست�ش ��ارة واللجن ��ة مكون ��ة منممثل ملجل� ��س ال ��وزراء و ....و ...و ...و ...وقلت
له ��م �إن �أ�سم ��اء بغ ��داد يج ��ب �أن تنطلق م ��ن خم�س
دوائ ��ر هي دائ ��رة بغ ��داد ودائ ��رة الع ��راق ودائرة
الع ��امل العرب ��ي ودائ ��رة الع ��امل اال�سالم ��ي ودائرة

من زمن التوهج

كل �ش ��يء ،وم ��ن ذا ال ��ذي ي�ستطيع الوف ��اء ببع�ض
حاجاتهم.
ولكن ��ي كم ��ا ق ��ال ال�شاع ��ر (�أه ��م ب�أمراحل ��زم ل ��و
�أ�ستطيعه) وال �أ�ستطيعه اىل �آخرالر�سالة
ويف نهايتها �أو�صيته بالرموز ،وذكرته مب�صرالتي
فيها طه ح�سني وجنيب حمفوظ وذكرته باملنفلوطي
والزي ��ات وتوفي ��ق احلكيم وعبا�س حمم ��ود العقاد
ويف العراق الكثريم ��ن الرموز وهم ا�ضعاف ما يف
م�ص ��ر يف كل ف ��ن من الفن ��ون وكل باب م ��ن �أبواب
املعرف ��ة و لكن الظروف العام ��ة والعاملية والدولية
والعربي ��ة والإقليمي ��ة واال�سالمي ��ة كله ��ا تعوق �أي
عمل فيه تقدير�إيجابي والله املعني.

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

م�ص ��ر توقد النجوم ونحن م ��ع اال�سف من طبيعتنا
اننا نطف ��ئ الأنوار وان ��ا ذكرت ه ��ذه احلادثة النها
ذات �أهمية.

الع ��امل ..لت�ضم امل�سميات م�شاهري بغداد وم�شاهري
الع ��راق وم�شاه�ي�ر الع ��رب وم�شاه�ي�ر اال�س�ل�ام
وم�شاهريالع ��امل ..وقل ��ت م ��ن امل�ستح�سن ج ��دا �أن
يو�ض ��ع ا�س ��م �أح ��د املخرتع�ي�ن الكبار �ضم ��ن قائمة
امل�سمي ��ات و�إن فعلوا فهذا �سوف ي ��دل على �أوا�صر
ال�صداقة والألف ��ة واملحبة والتق ��ارب والتقريب...
قدم ��ت لهم تلك الن�صيحة كذل ��ك قلت ان اال�سم يجب
ان يك ��ون قريب ��ا م ��ن امل�سم ��ى ،يعن ��ي �أن ال ي�سم ��ى
�شارعن ��ا مثال با�سم نزار قباين ..اي ان تكون هناك
�صلة ب�ي�ن اال�سم وامل�سمى ..وقد وع ��دوين ب�إر�سال
خرائ ��ط بغ ��داد والكاظمي ��ة و�أن ��ا طلبته ��ا لتق ��دمي
امل�شورة فقط.
وعندم ��ا ي�سم ��ى �ش ��ارع م ��ا با�س ��م م� ��ؤرخ عرب ��ي
ي�ستح�س ��ن ان يكون له ��ذا امل�ؤرخ عالق ��ة باملكان �أو
الي �أعتبار �آخري�ؤهله حلمل ا�سم هذا ال�شارع.

*الذاك ��رة البغدادي ��ة تتعر� ��ض االن اىل الإهم ��ال
والن�سيان.
ه ��ذا الأم ��ر طبيع ��ي ،فه ��ذه �سن ��ة احلي ��اة ..علماءالطب يقول ��ون ان كل �شيء يتجدد اال خاليا الدماغ
م ��ا ذه ��ب منه ��ا ذه ��ب والذاك ��رة تتبع الدم ��اغ كيف
ن�ستطيع ا�ستعادتها.

*املالمح والآثار القدمية بد�أت باالندرا�س �أي�ضا.

�-أحيانا بدعوى التجديد وجميعها ت�ضر الآثار.

*ما دور العلماء وامل�ؤرخني يف هذا الأمر؟

مثل ��ي ان ��ا ال ميلك اال الدمع ��ة والب ��كاء مثلما بكتجناة و�أبكت معها �أباها.

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

لي� ��س مهم ��ا ما ح�ص ��ل وهذه حت�ص ��ل ويح�صل ماه ��و اكرب منها لك ��ن الأ�صالة العراقي ��ة تبقى ويبقى
فيه ��ا املتانة والقوة واخلري واجلم ��ال ،مرة قال يل
عمي رحمه الله ..انك اف�ضل من جدك ال�شيخ ح�سني
وكان اول ق ��ادم للع ��راق من لبنان هوج ��دي ال�شيخ
ح�س�ي�ن بعد هجرتها من احلل ��ة اىل لبنان قدم وكان
عم ��ره� 12سنة� ..إ�ستقر ودر� ��س يف الكاظمية وقيل
�إنه �أكربعلماء زمانه على الإطالق .......وكان يريد
به ��ذا ان ي�شجعني وق ��ال يل انك متتل ��ك مو�سوعية
لك ��ن يف زم ��ان جدك كان ��ت ثقافاته ��م حم�صورة يف
عل ��وم حم ��ددة اىل �آخ ��ره م ��ن التربي ��رات ..وكان
يق�ص ��د به ��ذا ان العراق في ��ه االن ما ه ��و اف�ضل من
علمائه ال�سابقني.

* العق ��ول العلمي ��ة تهاج ��ر االن حتى ي ��كاد يفرغ منها
البلد اال ما ندر.
تبق ��ى هن ��اك وت�سه ��م يف احل�ض ��ارة العاملي ��ة...الطبي ��ب او ع ��امل ال ��ذرة ال ��ذي يكت ��ب بحوث ��ا يف
املجالت العلمية ه ��و ي�سهم يف احل�ضارتني العاملية
والعراقية يف �أي مكان يعي�ش فيه داخل العراق او
خارج العراق.

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

ه ��ذه عزل ��ة ظاهري ��ة احلمدلل ��ه ونح ��ن طبيعتن ��االعزلة والوحدة لكني �أق�ضي جل وقتي يف القراءة
والكتابة و�إ�ستقبال ال�ضيوف وحتيتهم ..واقول لك
رغ ��م العزلة التي اعي�ش لكن اخب ��ار بغداد والعراق
ت�صلني ..باالم�س و�صلني تقرير ر�سمي عن �أحداث
كربالء فعلى االن�سان ان يكون متابعا لكل �شيء وال
ي�صح ان يكون بعيدا ..والعزلة تكون احيانا بعيدة
ع ��ن ممار�سات احلياة اليومية واحلياة االجتماعية
لكن لي�س معناه االبتعاد عما يحدث يف البلد.
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الدكتور حسين علي محفوظ  ..مدرسة في

التأصيل والوحدة

بني اتراك و�سوفييت يف احد املعار�ض يف االحتاد ال�سوفيتي
د.إبراهيم خليل العالف
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عرفته شخصيا منذ سنوات  ،وحرضت معه بعض الندوات واملؤمترات خارج العراق
،وقضيت برفقته أوقاتا ممتعة تعلمت منه الكثري  ،فهو مدرسة متميزة يف كل يشء  ..مدرسة
يف العلم  ،والثقافة  ،والرتاث  ،واالخالق  ..وأتذكر بأن بحثه الذي ألقاه يف جامعة امللك
سعود باململكة العربية السعودية يف اواسط الثامنينيات من القرن املايض حول ( مكانة
االستاذ يف الرتاث) ،وكنت حارضا انذاك  ،أثار نقاشا واسعا ملا تضمنه من نصوص أصيلة
تتعلق بالدور الذي يقوم به املعلم  ،سواء أكان يف املدرسة او الجامعة  ،والرسالة النبيلة
التي يحملها ..

واال�ست ��اذ الدكت ��ور ح�س�ي�ن علي حمف ��وظ  ،وقد
دخل عام ��ه الثال ��ث والثمانني  ،ندعو ل ��ه بالعمر
املدي ��د وال�صح ��ة والعافي ��ة  ،م ��ن موالي ��د بل ��دة
الكاظمية ببغداد �سن ��ة 1344( 1926هـ) ،وتعلم
يف مدار� ��س ه ��ذه املنطق ��ة ،ودخ ��ل دار املعلمني
العالية ( كلي ��ة الرتبية) وتخرج فيها �صيف �سنة
 1948حام�ل�ا لي�سان� ��س �آداب يف اللغ ��ة العربية
.ومل يق ��ف عن ��د هذا احلد ب ��ل ذه ��ب اىل ايران ،
وح�صل على الدكتوراه يف االداب ال�شرقية �سنة
 1955من جامعة طهران .
ع ��اد اىل الوط ��ن وع�ي�ن مدر�س ��ا يف دار املعلمني

العالي ��ة �سن ��ة  ، 1956وبعده ��ا �ص ��ار مفت�ش ��ا (
م�شرف ��ا) تربويا للغ ��ة العربية يف وزارة الرتبية
�سن ��ة  ، 1959لكنه نقل خدمات ��ه اىل كلية االداب
بجامع ��ة بغ ��داد  ،وكان ل ��ه دور كب�ي�ر يف ان�شاء
ق�س ��م الدرا�س ��ات ال�شرقي ��ة يف الكلية ه ��ذه �سنة
، 1961وع�ي�ن بعد ان�شاء الق�س ��م رئي�سا له حتى
�سنة .. 1963
لال�ست ��اذ الدكت ��ور ح�سني علي حمف ��وظ م�ؤلفات
عديدة  ،ف�ضال عن مئات من البحوث والدرا�سات
واملق ��االت املن�ش ��ورة يف املج�ل�ات العراقي ��ة
والعربية واالجنبية ومن م�ؤلفاته :
� . 1أمهات النبي البن حبيب 1952،
 . 2ر�سال ��ة الفرا�ش ��ة الب ��ن اخل ��وام البغ ��دادي
1954

� . 3شرح عينية ابن �سينا لل�سيد نعمة اجلزائري
1954
 . 4املنتخب من �أدب البحرين 1954
� . 5سرية الكليني 1955
 . 6ر�سال ��ة يف الهداي ��ة وال�ضالل ��ة الب ��ن عب ��اد
1955
 . 7ر�سال ��ة يف حتقيق لفظ ��ة الزنديق البن كمال
با�شا 1956
 . 8املتنبي و�سعدي 1957 ،
 .9اربع ��ون حديث ��ا لل�شي ��خ ح�سني عب ��د ال�صمد
احلارثي 1957
� .10صحيف ��ة الر�ضا عليه ال�س�ل�ام يف االحدايث
النبوية 1957
 . 11ديوان ابن �سينا 1957

 . 12فتيا فقيه العرب البن فار�س 1958
 . 13ف�ضويل البغدادي 1959
 . 14عراقيات الكاظمي 1960
 . 15ابن الكويف 1961
 . 16كت ��اب االدوار يف معرف ��ة النغ ��م واالدوار
ل�صفي الدين االرموي 1961
 . 17حم ��زة ب ��ن احل�س ��ن اال�صفه ��اين � :سريت ��ه
و�آثاره 1962
� . 18سع ��دي خري ��ج بغداد يف الع�ص ��ر العبا�سي
االخري 1963
� . 19أراء حمزة بن احل�سن اال�صفهاين يف اللغة
والتاريخ والبلدان 1964
 . 20معجم املو�سيقا العربية 1964
 . 21العالق ��ات والرم ��وز عن ��د امل�ؤلف�ي�ن الع ��رب

قدميا وحديثا 1964
 . 22ال�شيخ حممد عياد الطنطاوي 1964
 . 23اث ��ر اللغ ��ة العربي ��ة يف اللغ ��ة التاجيكي ��ة
1964
 . 24الورق ��ات يف ا�ص ��ول الفقه الم ��ام احلرمني
اجلويني 1970
 . 25احلدود واحلقائق للربيدي االبي 1970
 . 26خمتار ديوان ابن اخليمي 1970
 . 27قواع ��د اللغ ��ة الفار�سي ��ة باال�ش�ت�راك م ��ع
الدكتور زهتابي 1972
� . 28شعر جالل الدين الدواين 1972
 29نظرة يف تراث البحرين 1972/
 . 30معجم اال�ضداد 1973
 . 31خمت�صر معجم اال�ضداد 1973
 . 32ال�صنعاين 1974
 . 33اث ��ر اللغ ��ة العربي ��ة يف اللغ ��ة الفار�سي ��ة
1974
� . 34آثار حب�شي التفل�سي�س 1975
 . 35ت�أث�ي�ر اللغ ��ة العربي ��ة يف اللغ ��ة الرتكي ��ة
1975
 . 36الفارابي يف املراجع العربية 1975
 . 37م�ؤلف ��ات الفاراب ��ي باال�ش�ت�راك مع الدكتور
جعفر �آل يا�سني 1975
 . 38العنا�صر العربية يف حياة الفارابي وثقافته
ونتاجه 1975
 . 39علم املخطوطات 1976
 . 40م�صادقة االخوان البن بابويه 1976
 .41اثر اللغة العربية يف اللغة االوردية 1977
 . 42دوائ ��ر املع ��ارف واملو�سوع ��ات العربي ��ة
1977
 . 43قامو�س املو�سيقا العربية 1977
 . 44نظرة يف تراث اقبال 1977
 . 45فهر�س خمطوط ��ات كلية االداب باال�شرتاك
مع الدكتورة نبيلة عبد املنعم دا�ؤد 1977
 . 46م�صادر درا�سة تراث البحرين 1977
 . 47تقريب العامية من الف�صحى 1978
 . 48نظ ��رة يف تاري ��خ البح ��ث والت�ألي ��ف
واال�ست�شراق 1978
 . 49ت�أثري املتنبي يف االدب الفار�سي 1978
 . 50نظ ��رات متفرقة يف حي ��اة ( �أحمد) ال�صايف
(النجفي)
 . 51طرائ ��ف من �سرية ( حممد �سعيد) احلبوبي
و�أدبه 1978
 . 52اال�صطرالب العربي 1978
� . 53سع ��ة اللغ ��ة العربي ��ة وغناه ��ا وا�صالته ��ا
1979
 . 54ذكرى الزيتونة 1979
 . 55نرث الفارابي 1980
 . 56التخريج يف التحقيق 1980
 . 57ف�صول يف علم املخطوطات 1980

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

يف احتفالية م�صطفى جواد �سنة 1995
 . 58امل�صطلح ��ات املعماري ��ة يف الرتاث العربي
1980
 . 59امل�صطلح ��ات املو�سيقية يف الرتاث العربي
1980
 . 60م�ش ��روع �أ�س� ��س حتقي ��ق ال�ت�راث العرب ��ي
ومناهجه1980
 . 61اث ��ر اللغ ��ة العربي ��ة يف ال�شع ��وب ال�شرقية
1981
 . 62ابناء االثري يف املراجع العربية 1982
 .63درا�س ��ة مظاه ��ر ت�أث�ي�ر اللغ ��ة العربي ��ة يف
الفار�سية 1982
 . 64الطفل يف الرتاث العربي 1982
 . 65قواع ��د التحقي ��ق وا�صول ��ه و�ضوابط ��ه
1983
 . 66م�شروع حتقيق ذخائر الرتاث 1983
� . 67صورة اال�ستاذ يف الرتاث 1983
 . 68خم�سة ع�شر قرنا من تاريخ الرتاث العربي
يف البحرين 1983
قيم اال�ستاذ املو�سوعي حمي ��د املطبعي ،اال�ستاذ
الدكت ��ور ح�س�ي�ن عل ��ي حمف ��وظ ،فق ��ال يف مقال
ل ��ه بعن ��وان (( :الدكت ��ور ح�س�ي�ن عل ��ي حمفوظ
� :س ��ادن الرو�ض ��ة الرتاثي ��ة)  ،ان ح�س�ي�ن عل ��ي
حمف ��وظ م�ؤرخ  ،جغ ��رايف  ،لغوي  ،فقيه � ،أديب
� ،شاعر  ،كتب يف االخت�صا�صات كافة  ...قدم لنا
(� )400أث ��ر ب�ي�ن كتاب ودرا�س ��ة ومقالة وحتليل
وج ��داول يف اح�ص ��اء العل ��وم واالداب  ..احب ��ه

اجلمي ��ع ))  .قال ال�شع ��ر وكتب اول ق�صيدة �سنة
 1939و�شع ��ره تعليمي ،وتعود بدايات ا�شتغاله
بالت�ألي ��ف اىل مطلع �سن ��ة  ، 1941لقب بـ( ا�ستاذ
امل�ست�شرق�ي�ن) و(عا�شق بغ ��داد) � ،ألف وحقق يف
جمال الرتاث العربي واال�سالمي  ..كان اال�ستاذ
االول يف جامع ��ة بغ ��داد �سن ��ة  ،1993واال�ستاذ
العراقي املتمر�س الرائد �سنة ،1995وعلى يديه
تخرج ��ت �أجيال و�أجي ��ال  ..وكان ديدنه يف كلما
كتب خدمة وطنه العراق العظيم  ..فالوطن عنده
فوق �أي اعتبار .
ام ��ا اال�ست ��اذ الدكت ��ور ج ��ودت القزوين ��ي فكتب
بحث ��ا �أ�ضافي ��ا ع ��ن جه ��ود الدكت ��ور ح�سني علي
حمف ��وظ يف جم ��ال التقري ��ب ب�ي�ن املذاه ��ب
اال�سالمية ( ،)2004وق ��ال �أنه قدم ورقة مف�صلة
يف ه ��ذا املجال اىل امللتقى ال�ساد� ��س ع�شر للفكر
اال�سالم ��ي يف مدينة تلم�سان يف اجلزائر �صيف
�سن ��ة � 1982أكد فيها ان االخت�ل�اف بني املذاهب
اليزي ��د ع ��ن  %6يف ح�ي�ن ان التواف ��ق ي�صل اىل
 % 94وق ��ال ان الدكتور حمفوظ من �أ�شهر علماء
العراق املعا�صرين  ،فهو م�ؤلف مو�سوعي  ،كتب
يف الت�أري ��خ واالدب واللغ ��ة واالن�س ��ان والفل ��ك
والعرو� ��ض وعل ��م احلدي ��ث ول ��ه نظري ��ات يف
ق�ضاي ��ا اال�ص ��ول وم�ص ��ادر احلدي ��ث والتجويد
وعلوم القر�آن والفل�سفة والريا�ضيات والطب .
وقد عمل ا�ستاذا زائرا يف الكلية ال�شرقية بجامعة
بطر�سبورغ برو�سيا بني �سنتي  1961و.1963

كما ان ��ه جمع �ضوابط عل ��م املخطوطات وو�ضع
نظري ��ة لت�أ�صي ��ل ال�ت�راث العرب ��ي واال�سالم ��ي
وابتك ��ر دائ ��رة االهلة والتقومي وق ��ام بدور مهم
يف جم ��ال معرفة �آث ��ار اللغة العربي ��ة يف اللغات
ال�شرقية واجنز عددا من معاجم اللغة واال�ضداد
واالل ��وان والنق ��ود والرم ��وز واالالت ..واهت ��م
بتواري ��خ البلدان ولعل من �أبرز ما اجنز يف هذا
ال�ص ��د املجل ��دات ال�سبع م ��ن مو�سوع ��ة العتبات
املقد�س ��ة ( 1965ـ  .. )1967ول ��ه �آثار يف ميدان
الرتاج ��م و�س�ي�ر الرجال وامل�شاه�ي�ر .وقد حظى
بالتكرمي داخل الع ��راق وخارجه وهو ع�ضو يف
جمام ��ع عربية عديدة .كما ان ��ه �شارك يف ندوات
وم�ؤمترات كثرية عراقية وعربية ودولية .
كان اال�ستاذ الدكتور ح�سني علي حمفوظ  ،عا�شقا
لل�ت�راث العرب ��ي واال�سالم ��ي ،كما �آم ��ن بوحدة
الع ��راق ووح ��دة االمة ،وكثريا م ��ا كان ي�ؤكد يف
كل كتاباته عل ��ى ان منهاج االمة واحد ،وطريقها
واحدة ،و�سنتها واح ��دة ،ومذهبها واحد  ..وقد
ابتن ��ى كل درا�ساته وبحوثه عل ��ى قواعد عقلية،
ومنطقية مو�ضوعية تقدمية  ..ومما الحظته �أنه
عندم ��ا يتح ��دث يف جمتمع �أو ن ��دوة كان ي�سحر
�سامعيه ،وي�أخذهم بدقت ��ه ،وعلميته ،وتوا�ضعه
 ،ودماث ��ة خلقه  .حتي ��ة ال�ستاذنا الدكتور ح�سني
علي حمفوظ وعقب ��ال  100عام وجزاه ويجزيه
الل ��ه خ�ي�را عل ��ى م ��ا ق ��دم لبل ��ده ووطن ��ه وامته
ولالن�سانية جمعاء .
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" سفير الحضارة العالمية"
الشيخ ماجـد الفتـالوي

العالمة حسني عيل محفوظ
الرجل الذي إقرتح للعراق
املناسبات األلفية واملئوية،
واليوبيلية األملاسية والذهبية
والفضية .و إقرتح ذكرى
تأسيس بغداد وألفية الكندي،
وألفية الفارايب ،وألفية
الريض ،وألفية البرصة ،وألفية
الكوفة ،وألفية سامراء ،وألفية
الكاظمية  ,والفية الشيخ
املفيد ..وغريها.
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ق ��ال املغ�ت�رب ،املهند� ��س املعم ��ار م�صطف ��ى داود
العم ��ران ,يف لق ��اء جم ��ع املغرتب�ي�ن يف بريطاني ��ا،
بتاري ��خ ،27/12/1988دار احل ��وار حول �أن�شتاين
ومكانته وثقل ��ه الفكري يف �أوربا والغرب ،باعتباره
رمز ًا للفكر الغربي ،وقد خرج اللقاء بت�سمية الأ�ستاذ
الدكتور ح�سني علي حمف ��وظ رمز ًا للفكر يف العراق
والوط ��ن العرب ��ي وال�ش ��رق ،يف مقاب ��ل �شخ�صي ��ة
�أن�شتاين العاملية يف الغرب.
هو(مكتبة متنقلة ومو�سوعة متحركة وان�سكلوبيدية
مت�ش ��ي على رجل�ي�ن ودائرة معارف �سي ��ارة كما لقبه
علماء �أوربا و�أ�سات ��ذة جامعاتها الكربى ،يف الندوة
الربيعية الأوىل للجامعة ال�صيفية العربية االوربية،
يف بغداد �سنة1989م.
كان املرح ��وم الدكت ��ور كم ��ال ال�سامرائ ��ي �إذا ح�ضر
جمل�سا لي�س فيه �صديقه ح�سني علي حمفوظ ،يقول:
حت ��ى يح�ض ��ر النا� ��س .فق ��د كان �إفالط ��ون يجل� ��س،
في�ستدع ��ى منه الكالم .فيق ��ول :حتى يح�ضر النا�س،
ف�إذا جاء �أر�سطو ،قال :تكلموا فقد جاء النا�س.
ق ��ال العالم ��ة ال�شي ��خ عي�س ��ى �إ�سكن ��در املعلوف ،يف
�سن ��ة: 1950ح�س�ي�ن عل ��ي حمف ��وظ �شي ��خ العبقرية
املخل�ص� ،شيخ العرب ،و�شيخ الأدب.
ق ��ال العالم ��ة ال�شي ��خ را�ض ��ي �آل يا�س�ي�ن ،يف1949
:اال�ست ��اذ ح�سني عل ��ي حمفوظ �أح ��د �أولئ ��ك الأفذاذ
قليل ��ي العدد ,وان ��ه �أح ��د العباق ��رة املوهوبني الذي
ينتظرهم م�ستقبل زاهر.

ق ��ال �شيخ اال�سالم ف�ضل الله الزجناين وهو من كبار
حكم ��اء الع�ص ��ر ،املج ��از م ��ن ال�سيد حمم ��ود �شكري
الآلو�س ��ي :العالم ��ة املح ��دث الأدي ��ب ،ن ��ادرة الأيام
والأعوام ،ال�شيخ ح�سني علي حمفوظ.
كان الأ�ست ��اذ عم ��ر ف ��روخ ،الأدي ��ب العرب ��ي الكبري,
يذك ��ره كلم ��ا ذك ��ر ال�ت�راث ،وكلم ��ا التق ��ى باملهتمني
بالرتاث ،كان يثني عليه معجبا به ،ويطريه مع غاية
التبجيل ومنتهى الإعظام.
*�إبت ��د�أ بالت�ألي ��ف �سن ��ة1942م ،ونظ ��م ال�شع ��ر
يف1939م� .أن�ش� ��أ مقال ��ة (م ��ن �أج ��ل الإن�س ��ان)
يف ،1959ور�سال ��ة (من �أج ��ل �أمنا الأر� ��ض و�أخينا
الأن�س ��ان) يف1999م .ور�سال ��ة (اىل الإن�س ��ان) يف
�سن ��ة .2000منحته جامع ��ة لينغ ��راد (بطر�سبورغ)
لق ��ب بروفي�س ��ور� ،سنة1961ولقبت ��ه (�أ�ست ��اذ
امل�ست�شرقني) .
وي ��ردد �شيخنا � :أ�شتاق اىل العراق و�أنا فيه و�أخ�شى
ان �أفارقه و�أنا فيه...
لق ��د عا�ش ��ر لطف ��ي ال�سي ��د يف جمم ��ع اللغ ��ة العربية
بالقاه ��رة منذ ع ��ام 1956ثم طه ح�س�ي�ن اىل ان مات
ثم �إبراهيم مدكور اىل �شوقي �ضيف ,ودائم احلديث
ع ��ن اي ��ام جمل� ��س اخلاق ��اين يف بغ ��داد ,وكان ه ��و
والعالم ��ة علي ال ��وردي احد م�ؤ�س�سي ��ه  ,وبح�ضور
اال�سات ��ذة واالدباء واملفكري ��ن وامل�ؤرخني واالدباء ,
يق ��ر�أون ق�صائده ��م  ,وكان الله ه ��و احلافظ على حد
قول �شيخنا.
ق ��ر�أت ..يف �إح ��دى الدوري ��ات العربي ��ة ر�أي� � ًا ك ��رره
كم ��ال ال�سامرائ ��ي والع ��رب املغرتب ��ون يف �أورب ��ا
ح�ي�ن كان ��وا يف �إجتم ��اع بقوله ��م �إن حمف ��وظ ه ��و
�إن�شتاي ��ن العرب ..وهو ي�ستحق ه ��ذا اللقب بجدارة
متناهية ...حمفوظ �شخ�صي ��ة مو�سوعية فقد تناول
العدي ��د م ��ن املو�ضوع ��ات يف الدرا�س ��ة ،وابحاث ��ه
العلمي ��ة �شمل ��ت ع�ش ��رات الدرا�س ��ات املن�ش ��ورة من
�أعمال ��ه التي بلغ ��تَ 1500م�ؤلف بني كت ��اب ور�سالة
وبحث وحتقي ��ق وترجمة يف الفل�سف ��ة والدين وكل
�أبواب املعرف ��ة ..يحفل العراق من العرب وامل�سلمنب
مبحف ��وظ  ,كم ��ا حف ��ل الع ��رب م ��ن قب ��ل باب ��ن �سينا
وجابرب ��ن حيان والكن ��دي والفارابي واب ��ن الهيثم،
وهن ��ا �أت�س ��اءل ما املان ��ع �أن يحول بي ��ت ح�سني علي
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حمف ��وظ اىل م�ؤ�س�س ��ة او م�شروع مث ��ل دار احلكمة
وان يطل ��ق علي ��ه دارحمفوظ لل�ت�راث ,كما نتمنى ان
تطل ��ق جائزة با�سمه ,ح�سني حمفوظ الذي مل يربحه
احلزن يف كل يوم وهو ي�سمع عن مقتل �صديق قدمي
او وفاة �شاب غ�ض او طفل او امراة...
�أو�ص ��ى بالرم ��وز ،وه ��و يذك ��ر مب�صرالت ��ي فيها طه
ح�سني وجنيب حمفوظ ويذكر باملنفلوطي والزيات
وتوفيق احلكيم وعبا�س حممود العقاد ويف العراق
الكثريم ��ن الرم ��وز وه ��م ا�ضع ��اف م ��ا يف م�صر يف
كل ف ��ن م ��ن الفن ��ون وكل باب م ��ن �أب ��واب املعرفة و
لك ��ن الظروف العام ��ة والعاملية والدولي ��ة والعربية
والإقليمي ��ة واال�سالمي ��ة كله ��ا تع ��وق �أي عم ��ل في ��ه
تقدير�إيجاب ��ي والل ��ه املعني.فالآحا�سن,ه ��م �أ�صدقاء
ح�سني عل ��ي حمفوظ وتالمي ��ذه يف العراق وهم يف
منزل ��ة الأمن ��اء ,اق�ت�رح املرحوم احل ��اج عبا�س علي
وهو م ��ن قدماء الأحا�س ��ن ت�سمي ��ة �أ�صدقاء حمفوظ
بـ(الأحا�س ��ن) وه ��م نخب ��ة م ��ن العلم ��اء والأدب ��اء
وال�شعراء واملفكرين واملثقفني والوجوه يف العراق
والوط ��ن العرب ��ي والع ��امل اال�سالم ��ي ويف ال�ش ��رق
والغ ��رب يحملون �أف ��كار ح�سني حمف ��وظ و�آراءه و
يدع ��ون اىل م ��ا يدعو الي ��ه من حمبة وتق ��ارب و�ألفة
ومودة و�صداقة وه ��م جميعا يتبنون �شعاره (احلب
�أجمل ما نعط ��ي و�أجمل ما ن�أخ ��ذ) و(االن�سان بنيان
الله يف الأر�ض ملعون من هدمه) و(الدين هو احلب
واحلب هو الدين) .
فه ��و يحمل �إجازة يف الت�صوف ت�ب�ركا ..وقام بر�سم
�شجرة ال�صوفية ..وقد منحه �إجازة ال�صوفية ال�سيد
عب ��د احلجة البالغي حامل لواء الطريقة العلية التي
تنته ��ي �إليه ��ا جمي ��ع الطرائ ��ق القادري ��ة والرفاعية
والنق�شبندي ��ة والك�سنزاني ��ة واملولوية وغريها و�أم
الط ��رق هي الطريقة املعروفي ��ة وتنتهي اليها الطرق
ال�صوفية و�أمهات ال�سال�سل يف �سائر البالد .و�شجرة
ال�صوفية هي عبارة عن �شجرة حتوي �أ�سماء الطرق
و�أقطابه ��ا و�شيوخها وال�سن ��د امل�سل�سل املعنعن (عن
فالن ..عن فالن).
ل ��ه دمعة هي من العاطفة والرق ��ة واخل�شوع ..بل ان
عينه خم ��زن عجيب للب ��كاء وا�شد ما ي�ؤمل ��ه ويجعله
يتم ��زق ه ��و بكاء الطف ��ل وامل ��ر�أة ..اللذي ��ن يكرمهما

كل االك ��رام ويطال ��ب باالهتم ��ام بهما ,م�ؤك ��دا :و�أنا
�أح�ت�رم �أربع ��ة كل الأح�ت�رام ..الأم والطف ��ل واملعلم
والطبي ��ب ...الأم تل ��د الطف ��ل والطف ��ل ح�ي�ن يك�ب�ر
ي�صبح �أما معلما و�إما طبيبا ،وو ...تلك الدمعة التي
يحاول تالفيها ب�ضحكة� ...أحد اال�صدقاء قال � :أجمل
�شيءعند العالمة ح�سني حمف ��وظ هي الدمعة ,وقال
مرة �سالم ال�شماع :دموع ح�سني علي حمفوظ متحو
كل �سيئاتن ��ا وخطايانا .ومن ا�سب ��اب البكاء العديدة
� ,أحده ��ا اليتم ...ليقول :كما �إن هن ��اك �آيات تبكيني
(�إن ��ك يف �أعينن ��ا) ،يق ��ول الله حني يخاط ��ب مو�سى
(�إين معكم ��ا �أ�سم ��ع و�أرى) ..كي ��ف ال �أبكي �إذن ويف
الق ��ر�آن مواطن �سج ��ود ال يفهمها النا�س يف كثري من
العبارات واجلمل التي ترد فيه.
وقد ا�سرت�سل العالمة باحلديث �:أحب الألقاب يل...
�شيخ بغ ��داد ..وقال �أحد كب ��ار املفكرين الربيطانيني
لإبن ��ي علي املقي ��م يف بريطانيا  ,ان �أب ��اك هو �سفري
ح�ض ��ارة بالد الرافدي ��ن يف الع ��امل ،و�شخ�ص مقرب
�آخ ��ر اق�ت�رح عل ��ى امل�س�ؤل�ي�ن ان �أمن ��ح لق ��ب �سف�ي�ر
الع ��راق ا�ضاف ��ة اىل وظيفت ��ي ك�أ�ست ��اذ يف اجلامع ��ة
و �أن امن ��ح ج ��واز �سف ��ر دبلوما�سي� � ًا ...وان ��ا اق ��ول
ان االلق ��اب عندنا ت�صط ��دم ب�شه ��وات الآخرين وهم
يقول ��ون �أحيان ��ا ملاذا ه ��ذا ال�شخ� ��ص �أال يوجد غريه
واعتقد ان هذه �أمورطبيعية وهذا من عيوب العراق
وم ��ن عالم ��ات �أ�صالته ان ��ه ال ير�ضى ع ��ن �أحد.هكذا
�أف�سره ��ا عل ��ى االقل لأقن ��ع نف�سي و�أرت ��اح مرة ويف
�أوائل ال�سبعين ��ات يف دورة جممع اللغة العربية يف
القاه ��رة كانت هناك زي ��ارات للمجمعيني واحدة يف
داخ ��ل القاهرة واخرى خارجه ��ا ..يف داخل القاهرة
كان ��ت زيارتن ��ا اىل م�ؤ�س�س ��ة الأه ��رام  ,ق ��ال رئي�س
املجمع هل يعجبكم زيارة زميلكم توفيق احلكيم....
فذهبن ��ا و�سلمنا عليه وكان يجل� ��س يف الدور الرابع
يف م�ؤ�س�سة الأهرام مرتديا برييته .ويف �سنة1990
كان ��ت م�ؤ�س�سة الأه ��رام عرفت �أعم ��ايل املن�شورة قد
بلغ ��ت االل ��ف وقال ��وا يل �إن ��ك مدعو عل ��ى الغداء يف
الأه ��رام ب�صحب ��ة حمم ��د عب ��د املنعم خفاج ��ي وهو
كب�ي�ر �أ�ساتذة م�صر وعبد العزيز �شرف رئي�س الق�سم
الثق ��ايف يف الأه ��رام ..و�س�أل ��وين ان كنت �أرغب يف
زيارة غرف ��ة احلكيم وهي غرف ��ة جنيب حمفوظ من

يف باكو  1958يف مهرجان ( ف�ضويل) مع ممثلي االقطار ال�شرقية واالوربية وكان ميثل العراق

من زمن التوهج

العالم��ة حس��ين عل��ي محف��وظ

بعد �شاهدت كر�سيني قالوا يل ان الكر�سي الذي خلف
الطاولة وهو لتوفيق احلكيم يرف�ض جنيب حمفوظ
ان يجل� ��س على كر�س ��ي احلكيم �إحرتام ��ا وتوا�ضعا
وه ��ذه ه ��ي م�صر توق ��د النج ��وم ونحن م ��ع اال�سف
م ��ن طبيعتن ��ا انن ��ا نطف ��ئ الأن ��وار وانا ذك ��رت هذه
احلادث ��ة النها ذات �أهمية .وم�ؤلفاتي (ودع عنك نهبا
�صي ��ح يف حجرات ��ه) م�ؤلفاتي غري جاه ��زة للطباعة
وان ��ا ال �أقدمه ��ا حر�صا على النا�ش ��ر ..النه لن يتمكن
م ��ن بيعها فه ��ي للخا�صة وان ��ا ال اري ��ده ان يخ�سر..
م ��رة جاءين نا�ش ��ر من لبن ��ان وطلب طب ��ع م�ؤلفاتي
فرف�ضت قائال له �أن�صح ��ك ان ال تن�شرم�ؤلفاتي .ويف
الع ��راق مل يط ��رق �أح ��د باب ��ي ..و�أه ��م �ش ��يء عندي
الآن م�ؤلفات ��ي ال�سابق ��ة فه ��ي بحاجة لإع ��ادة ن�شر..
وه ��ي متث ��ل امل�ؤلف ��ات والدرا�سات اخلفيف ��ة وتكون
يف ثالث ��ة جمل ��دات �ضخمة� ..أما باق ��ي الكتب الكبار
فهي جمل ��دات �ضخم ��ة .والكثري من الكن ��وز االدبية
والفكرية والتاريخية تعر�ضت لل�سرقة �إبّان الأحداث
الأخ�ي�رة .وكان ت�أثريها كبريا عل ��ى نفو�سنا ..فحني
دخلت اىل مكتب ��ة كلية اللغات جامع ��ة بغداد ,والتي
�سمي ��ت با�سمي وجدتها قد نهبت ه ��ي والقطعة التي
حتمل ا�سمي و�صورتي وكاد يغمى علي وانا م�صاب
بالنوب ��ة القلبية ..ف�أجل�سوين عل ��ى كر�سي وكان هو
الآخرحمطم ��ا اي�ضا ف�أ�سن ��دوا الكر�سي �إىل احلائط.
زارتن ��ي جل ��ان خمت�صة لال�ست�ش ��ارة ,وقل ��ت لهم �إن
�أ�سم ��اء بغ ��داد يجب �أن تنطلق م ��ن خم�س دوائر هي
دائ ��رة بغداد ودائ ��رة العراق ودائرة الع ��امل العربي
ودائ ��رة الع ��امل اال�سالم ��ي ودائ ��رة الع ��امل ..لت�ض ��م
امل�سميات م�شاهري بغداد وم�شاهري العراق وم�شاهري
العرب وم�شاه�ي�ر اال�سالم وم�شاهريالع ��امل ..وقلت
م ��ن امل�ستح�سن جدا �أن يو�ضع ا�س ��م �أحد املخرتعني
الكبار �ضمن قائمة امل�سمي ��ات و�إن فعلوا فهذا �سوف
يدل على �أوا�صر ال�صداقة والألفة واملحبة والتقارب
والتقري ��ب ...قدمت لهم تل ��ك الن�صيحة كذلك قلت ان
اال�س ��م يج ��ب ان يكون قريب ��ا من امل�سم ��ى ،يعني �أن
ال ي�سم ��ى �شارعنا مث�ل�ا با�سم ن ��زار قباين..فالبد ان
يك ��ون لنزار قفب ��اين و�سورية مقام ��ا وم�ستوى اخر
م ��ن التك ��رمي  ,اي ان تك ��ون هن ��اك �صلة ب�ي�ن اال�سم
وامل�سم ��ى ..وعندم ��ا ي�سمى �ش ��ارع ما با�س ��م م�ؤرخ
عربي ي�ستح�س ��ن ان يكون لهذا امل�ؤرخ عالقة باملكان
�أو الي �أعتب ��ار �آخري�ؤهل ��ه حلمل ا�سم ه ��ذا ال�شارع.
والذاك ��رة البغدادي ��ة تتعر� ��ض االن اىل الإهم ��ال
والن�سي ��ان ,وهذا الأمر طبيع ��ي ،فهذه �سنة احلياة..
علم ��اء الطب يقول ��ون ان كل �شيء يتج ��دد اال خاليا
الدماغ ما ذهب منها ذهب والذاكرة تتبع الدماغ كيف
ن�ستطيع ا�ستعادتها.واملالم ��ح والآثار القدمية بد�أت
باالندرا�س �أي�ضا و�أحيانا بدعوى التجديد وجميعها
ت�ض ��ر الآث ��ار  ,ام ��ا دور العلماء وامل�ؤرخ�ي�ن يف هذا
الأمر,مثل ��ي انا ال ميلك اال الدمعة والبكاء مثلما بكت
جن ��اة و�أبك ��ت معها �أباه ��ا .والذي ي ��رى العراق قبل
�سنوات ويرى هذا الدمار الذي حلق به وبرتاثه االن
تتول ��د لدي ��ه م�شاعر قا�سي ��ة وخميفة .لي� ��س مهما ما
ح�ص ��ل وهذه حت�صل ويح�صل م ��ا هو اكرب منها لكن
الأ�صال ��ة العراقية تبق ��ى ويبقى فيه ��ا املتانة والقوة
واخل�ي�ر واجلمال .ويقال ان العق ��ول العلمية تهاجر
االن حتى يكاد يفرغ منها البلد اال ما ندر ,ولكن تبقى
هن ��اك وت�سهم يف احل�ض ��ارة العاملي ��ة ...الطبيب او
ع ��امل الذرة الذي يكت ��ب بحوثا يف املج�ل�ات العلمية
ه ��و ي�سه ��م يف احل�ضارت�ي�ن العاملي ��ة والعراقي ��ة يف
�أي مكان يعي�ش في ��ه داخل العراق او خارج العراق.
ونعي�ش العزلة و هذه عزلة ظاهرية احلمدلله ونحن
طبيعتن ��ا العزلة والوحدة لكني �أق�ضي جل وقتي يف
الق ��راءة والكتاب ��ة و�إ�ستقبال ال�ضي ��وف وحتيتهم..
واق ��ول لك رغم العزلة التي اعي� ��ش لكن اخبار بغداد
والعراق والع ��رب والعامل ت�صلن ��ي ..فعلى االن�سان
ان يك ��ون متابع ��ا ل ��كل �ش ��يء وال ي�ص ��ح ان يك ��ون
بعي ��دا ..والعزلة تكون احيانا بعي ��دة عن ممار�سات
احلياة اليومية واحلياة االجتماعية لكن لي�س معناه
االبتعاد عما يحدث يف البلد .ولدي هوايات انا ر�سام
وت�شكيلي وما زلت امار�س تلك الهواية رغم �إرجتاف
ي ��دي اال انني ا�ستطيع ان ار�سم دائرة وا�ضع النقطة
يف مركزه ��ا متاما ..كذل ��ك م�ستع ��د ان ار�سم خارطة

العامل علما باين تركت اجلغرافيا منذ الثانوية .اذكر
اين ويف ليل ��ة واحدة عملت العدي ��د من الت�صميمات
الت�شكيلي ��ة بقل ��م الر�صا� ��ص احتفظ به ��ا حتى االن.
والفنان�ي�ن الت�شكيلي�ي�ن يف الع ��راق� ,أعماله ��م بارعة
وانا �أحتفظ ب�صورة ر�سمها يل بقلم الر�صا�ص �شاكر
ح�س ��ن �آل �سعي ��د وكن ��ا يف دار املعلم�ي�ن العالية ،هو
يف ق�س ��م االجتماع وانا يف ق�س ��م اللغة العربية ويف
مكتب ��ة الدار كن ��ا نق�ضي �ساعة �إجباري ��ة يف املطالعة
فيه ��ا كل ليل ��ة ،كذل ��ك ج ��واد �سليم كان ��ت تربطني به
�صحب ��ة وت�أك ��دت يل ح�ي�ن طلب ��ت من ��ه ان ير�سم يل
�شاع ��ر االن�سانية العاملي ف�ض ��ويل البغدادي ..فحني
�إ�شرتك ��ت يف ذك ��راه املئوية يف �أذربيج ��ان يف باكو
و�صف ��ت ل ��ه الف�ضويل فر�سمه وحتتف ��ظ بها باكو يف
متحفه ��ا وجواد �سليم يعترب نحات ��ا ور�ساما ومفكرا
ت�شكيلي َا ،وهكذا �آخ ��رون  ،والدروبي كانت تربطني
ب ��ه عالقة وخ�ؤولتي ال�سادة الوردي ��ة كلهم من �أعالم
الفن والر�سم و و ،والبقية �أعرفهم من خالل �أعمالهم.
وكل اخلطاط�ي�ن تربطن ��ي بهم �صداق ��ة ..وانا �أعترب
اخلط م ��ن الفنون املهمة جدا وعندي درا�سات كثرية
ع ��ن اخلط العرب ��ي .و �أكتب ال�شع ��ر ..ولدي ق�صيدة
كتبته ��ا عن الع ��راق واهديتها اىل ول ��دي علي و�أمه.
و يروق يل م ��ن ال�شعراء,املتنب ��ي والر�ضي خا�صة,
�أن ��ا �أهت ��م بال�شعرقبل �أن �أهتم بقائل ��ه .و�أنا �أحتا�شى
التعدي ��د والقول تعجبن ��ي الق�صيدة اجلي ��دة ولي�س
ال�شاع ��ر اجليد .و يهمني املعنى وم ��ا يحويه ....يف
احيان كثرية تعجبني ق�صائد �شعبية وتفعل بي فعل
ال�سحر وكذلك االمربالن�سبة لل�شعر احلروالعمودي.
الب�سط ��اء هم قاعدة املجتمع وه ��م يحبونني كثريا..
احده ��م كان عن ��ده �سي ��ف يف �سن ��ة 1990عندما كنا
حمتجزي ��ن يف بريطانيا خرج م ��ع �سيوفه وقال هذه
لعم ��ي حمف ��وظ (�أخ ��اف م ��ا يخل ��وه يجي حت ��ى انا
�أفدي ��ه بتل ��ك ال�سيوف) هك ��ذا م�شاع ��ر ال جتدها عند
الكثريم ��ن النا�س وهي مهمة ج ��دا بالن�سبة يل ولهذا
ف ��ان ب�سط ��اء النا� ��س احبه ��م و�أحرتمه ��م و�أقدره ��م
و�أق ��ف له ��م واو�صله ��م اىل الباب .بل حت ��ى ال�سارق
لديه �أخ�ل�اق ،مرة �أتى �سارق على بي ��ت امراة فقالت
له(تف�ض ��ل خويه �شرتي ��د) فلم ي�سرق وح�ي�ن �س�ألوه
ق ��ال وه ��ل ا�سرق بي ��ت اخت ��ي وم ��رة كان لدينا ل�ص
يف املنطق ��ة ا�سم ��ه عبا� ��س عزيزة رحمه الل ��ه ادركته
ح�ي�ن كنت �صبيا وكان ي�ضحك وه ��و يراين ال �أعرف
ال�سباح ��ة يف النهر فقال ما به ال�شيخ (ولفظة ال�شيخ
كان ��ت تطلق علينا من ��ذ الطفولة) فقال ه ��ل ال�سباحة
�صنع ��ة �إفرجنية انها �سباح ��ة واعترب ال�سباحة �شيئ ًا
ب�سيط� � ًا ،ويروى ع ��ن بيت �أ�سد الل ��ه ان �شخ�ص ًا جاء
م ��ن بغداد ي�ؤمن عنده ل�ي�رات ذهب فقال له ان جاري
ل�ص يجب ان اخربه ويق�صد عبا�س عزيزة الذي تاب
وحج بيت الله يف ما بعد ..فذهب اليه وقال له واحد
بغدادي يري ��د ان ي�ؤمن عندنا لريات ذهب ..ف�شاهده
ذات فج ��ر يجل�س على اجل ��دار فقال له ماذا تفعل قال
انا اجل� ��س كل ليلة هنا حتى ال ياتي حرامي وي�سرق
الل�ي�رات ،مثل ه ��ذا الرجل الي�ستطي ��ع ان يدخل ل�ص
يف حملته النها يف حمايته .و�ألقيت بهذا اخل�صو�ص
حما�ضرة يف �أمان ��ة بغداد عن �أخالق بغداد وقوانني

بغداد و�ألقيتها كذلك يف جمل�س اخلاقاين ..قلت فيها
ان �أخالق بغداد تعتمد على قاعدتني �أ�سا�سيتني وهما
الغ�ي�رة واجل�ي�رة ..بذلك يجب غر� ��س روح االخالق
يف �أوالدن ��ا مبا ن�ستطي ��ع من �أخالقن ��ا ونحن نعرف
ان لي�س جميعها ممكن ًا �أو مطلوب ًا لكن الق�سم االعظم
منه ��ا مطلوب ومرغ ��وب وي ��راد ال�ستمرارية احلياة
والت�أكي ��د عليها ملن ��ع تلك ال�صراع ��ات التي ت�شب يف
البلد الآن .و كنت اول من كتب مقدمة لكتاب الكايف,
وه ��ي م ��ن املقدم ��ات الت ��ي اعت�ب�رت منهجا ل ��كل من
كت ��ب يف هذا املو�ضوع واعت�ب�رت م�صادرها م�صادر
لدرا�ست ��ه وبحثه وكل من كتب عن �شخ�صية �إ�سالمية
اعتربه ��ا منهج ��ا ..وكان كتاب ال ��كايف قد حقق الول
مرة يف اخلم�سينات من قبل ال�شيخ الغفاري .وكذلك
احل ��ال بالن�سبة لكتاب املتنبي و�سعدي ويف احلقيقة
ان كل م ��ن ال ��ف يف االدب املق ��ارن ا�ستن ��د عل ��ى هذا
الكتاب وهذا الكت ��اب يبني �أثراللغة العربية والثقافة
اال�سالمية يف الآداب الغربية ويف �سعدي خ�صو�صا.
فاالع ��راق ي�ستحق احل�ض ��ارة ..وهذا هو العراق بلد
احل�ض ��ارة ..فم ��ا يقول ��ه علم ��اء الآث ��ار م ��ن ان عم ��ر
ح�ضارة العراق هو ع�شرة �آالف �سنة خط�أ و�أنا �أقول
خ�ل�اف ذلك ..فهو اك�ث�ر لع�شرة االف �سن ��ة او اكرث ,
وارج ��ح ان يك ��ون عمرها �أك�ب�ر ..فق ��د كان االن�سان
االول ير�سم على الكه ��وف الآالت التي ي�صطاد بها..
والقي ��ام بتلك العملية هو ح�ض ��ارة ما قبل احل�ضارة
وبهذا فهم خلفوا �آثارا والي�شرتط ان تكون االثارهي
بناء مدينة مثال.
وهك ��ذا يتحفن ��ا اال�ست ��اذ املحف ��وظ بحديث ��ه  ,وكان
لبحث ��ه الذي �ألق ��اه يف جامع ��ة امللك �سع ��ود باململكة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة يف اوا�س ��ط الثمانين ��ات م ��ن
الق ��رن املا�ضي ح ��ول ( مكانة اال�ست ��اذ يف الرتاث )،
�أث ��ار نقا�ش ��ا وا�سعا مل ��ا ت�ضمنه من ن�صو� ��ص �أ�صيلة
تتعل ��ق بالدور الذي يقوم به املعل ��م � ،سواء اكان يف
املدر�س ��ة او اجلامعة  ،والر�سالة النبيلة التي يحملها
 ..واال�ست ��اذ الدكت ��ور ح�س�ي�ن عل ��ي حمف ��وظ  ،وقد
دخل قب ��ل �سنوات حقبة الثمانينات ،من مواليد بلدة
الكاظمية ببغداد �سنة 1344( 1926هـ) ,وقد اغم�ض
عين ��ه �شيخ بغداد وعالمة الع ��راق ومو�سوعة العرب
املتنقل ��ة وم�صدر ال�ت�راث االن�سالمي وعني ��د الثقافة
االن�ساني ��ة يف ي ��وم /23حم ��رم /1430/امل�ص ��ادف
 /2009/1/19ع ��ن عم ��ر يناهز الثالث ��ة والثمانني ،
وتعل ��م يف مدار�س ه ��ذه املنطقة .وكان ق ��د دخل دار
املعلم�ي�ن العالية ( كلية الرتبي ��ة) وتخرج فيها �صيف
�سن ��ة  1948حامال لي�سان� ��س �آداب يف اللغة العربية
.ومل يقف عند هذا احلد بل ذهب اىل ايران  ،وح�صل
عل ��ى الدكتوراه يف االداب ال�شرقي ��ة �سنة  1955من
جامعة طهران واه ��دي و�سام الدولة انذاك  .عاد اىل
الوط ��ن وع�ي�ن مدر�س ��ا يف دار املعلم�ي�ن العالية �سنة
 ، 1956وبعده ��ا �صار مفت�ش ��ا ( م�شرفا) تربويا للغة
العربي ��ة يف وزارة الرتبي ��ة �سن ��ة  ، 1959لكن ��ه نقل
خدماته اىل كلية االداب بجامعة بغداد  ،وكان له دور
كب�ي�ر يف ان�ش ��اء ق�سم الدرا�س ��ات ال�شرقية يف الكلية
هذه �سن ��ة ، 1961وعني بعد ان�ش ��اء الق�سم رئي�سا له
حتى �سنة . 1963

ما قيل يف حق �أ�سرة �آل حمفوظ:

لقد �أنع ��م الله تعاىل عليه بالعط ��اء اجلزيل وفتح له
�أب ��واب الرحمة و�آفاق اخل�ي�ر ،فح�صل على �إجازات
روائي ��ة ع ��دة ب�أ�سانيد عالية خمتلف ��ة وطرق عديدة،
فهو ي ��روي ع ��ن املجاه ��د �شي ��خ الرواي ��ة يف البالد
العاملي ��ة والع ��امل الإ�سالم ��ي العالم ��ة املجاه ��د �آية
الل ��ه ال�سي ��د عب ��د احل�س�ي�ن �ش ��رف الدي ��ن املو�سوي
العاملي قد� ��س الله نف�سه الزكي ��ة �صاحب امل�صنفات
النفي�س ��ة الت ��ي �أث ��رت املكتب ��ة الإ�سالمي ��ة بالعط ��اء
الفكري ،وال�سيد ح�سن اجلهار�سوقي اخلوان�ساري
مت�ص ًال �سنده بال�سيد ها�شم بن ال�سيد زين العابدين
اخلوان�س ��اري اجلهار�سوق ��ي �أخ ��ي العالم ��ة ال�سيد
حمم ��د باق ��ر اخلوان�س ��اري اجلهار�سوق ��ي ر�ضوان
الله عليهم �أجمعني �صاحب كتاب (رو�ضات اجلنات)
عن ال�سيد �صدر الدين ال�صدر قد�س �سره ،عن الإمام
ال�سي ��د حمم ��د مهدي بح ��ر العلوم (ت� �ـ 1212هـ) عن
العالم ��ة املجدد حمم ��د باق ��ر الوحيد البهبه ��اين (تـ
1205ه� �ـ) عن �أبيه حممد �أكمل عن العالمة املجل�سي
حمم ��د باقر �أعل ��ى الله مقامه (ت� �ـ 1111هـ) وهو من
ن ��وادر الأ�ساني ��د و�أعالها كما هو مع ��روف ومعلوم
عن ��د علم ��اء احلدي ��ث وعلم الرج ��ال .كان ��ت باكورة
الإجازات و�أولها من �أ�ستاذه العالمة البحاثة ال�شيخ
حمم ��د حم�سن ال�شهري بـ(�أغا ب ��زرك الطهراين)  ،يف
� 18ش ��وال 1364ه ��ـ ،وكان عم ��ره �آن ��ذاك ع�ش ��رون
عام� � ًا ،وكان ��ت مفت ��اح خ�ي�ر ل ��ه ،وذل ��ك يف �صح ��ن
الكاظمي ��ة املقد�س ��ة .وهك ��ذا توالت علي ��ه الإجازات
حت ��ى بلغ ��ت قراب ��ة � 83إجازة،انته ��اء باج ��ازة
الرواي ��ة ال�ست ��اذ االجي ��ال ال�شي ��خ حمم ��د امني زين
الدين(قد� ��س) باحتفال مهيب م�شه ��ود يف الكاظمية
بح�ض ��ور جمع االفا�ض ��ل والعلماء و جنل ��ه العالمة
ال�شي ��خ �ضياءالدي ��ن زي ��ن الدي ��ن يف بغ ��داد مبنزل
اال�ست ��اذ االدي ��ب به ��اء الدين اخلاق ��اين ,وقد ذكرها
يف كتاب ��ه( :الإج ��ازة الكب�ي�رة) املو�سوم ��ة( :جن ��ى
اجلنت�ي�ن يف �إج ��ازة املراج ��ع الأعل�ي�ن واملجتهدين
الكب ��ار والراغب�ي�ن ب�شرطه ��ا و�شروطه ��ا) .وق ��د
اهتم ب ��ه يف حق ��ب حياته االخ�ي�رة اال�سات ��ذة منهم
ال�صحق ��ي الب ��ارز �س�ل�ام ال�شم ��اع والدكت ��ور حممد
عي�سى اخلاقاين  ,وقد اهتما ب�ش�ؤنه احلياته جميعا
و�ش� ��ؤون الدكتور علي الوردي  ,بعد انقطاع احلياة
عن ��ه ووفاة زوجته وغربة ول ��ده يف لندن ,وبعد ان
�ساه ��م الدكتور ح�سني علي حمف ��وظ مبعية العالمة
علي الوردي بتا�سي� ��س جمل�س الكبري اخلاقاين يف
بغداد بدع ��م ف�ضيلة العالمة ال�شيخ عي�سى اخلاقاين
 ,وبت�أيي ��د ودع ��م م ��ن ال�سي ��د ح�س�ي�ن ال�ص ��در  .وملا
�ش ��اع ذك ��ر عالمتن ��ا يف الأو�س ��اط وعرف عن ��د �أهل
العل ��م واملعرف ��ة التقى يف النج ��ف الأ�شرف باملرجع
الدين ��ي الكب�ي�ر ال�سي ��د �أب ��ي القا�سم اخلوئ ��ي قد�س
�سره وكان عم ��ر ال�شيخ حمفوظ ال يتجاوز الثالثني
عام� � ًا وال�سي ��د اخلوئي �شيخ كبري ال�س ��ن فطلب منه
ال�سي ��د اخلوئي رحمه الله وب ��كل توا�ضع �أن يجيزه
وذل ��ك يف حدود �سنة 1375هـ ،وه ��ذا �إمنا يدل على
توا�ض ��ع ال�سي ��د اخلوئ ��ي للعلم و�أه ��ل العل ��م �أو ًال،
ولعل ��و الإ�سناد الروائي لل�شيخ ح�سني علي حمفوظ
ومكانته العلمية ثاني ًا.
لال�ست ��اذ الدكت ��ور ح�س�ي�ن عل ��ي حمف ��وظ م�ؤلف ��ات
عدي ��دة  ،ف�ضال عن مئ ��ات من البح ��وث والدرا�سات
واملقاالت املن�شورة يف املج�ل�ات العراقية والعربية
واالجنبي ��ة  ,و�شمل ��ت كل ت ��راث الع ��رب واال�س�ل�ام
ف�ض�ل�ا عن الع ��راق  .ومن اهمها مث�ل�ا ولي�س ح�صرا
 ,معج ��م اال�ض ��داد  ,1973خمت�صر معج ��م اال�ضداد
 , 1973عل ��م املخطوط ��ات  , 1976دوائ ��ر املع ��ارف
واملو�سعات العربية  , 1977نظرة يف تاريخ البحث
والت�أليف واال�ست�شراق  , 1978اال�صطرالب العربي
�, 1978سعة اللغة العربية وغناها وا�صالتها 1979
 ,خم�س ��ة ع�ش ��ر قرنا م ��ن تاريخ ال�ت�راث العربي يف
البحرين . 1983
وال�شي ��خ الدكتور ح�سني علي حمفوظ هو �آخر عامل
مو�سوع ��ي يف العراق والوط ��ن العربي ،ق ّل نظريه،
�إلي ��ه املنته ��ى يف علم الدراي ��ة والرواي ��ة واحلديث
والرج ��ال ،وهو حجة يف التاريخ و�إمام يف الن�سب،
ي�شد �إليه الرحال من كل �صوب وحدب.
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العالم ��ة والباح ��ث العراق ��ي ال�شه�ي�ر الأ�ست ��اذ
الدكت ��ور ح�س�ي�ن علي حمف ��وظ  ،من بي ��ت علمي
عرب ��ي عراقي ق ��دمي  ..ينته ��ي �إىل ال�شيخ �شم�س
الدي ��ن حمف ��وظ ب ��ن و�ش ��اح ب ��ن حمم ��د  ،احللي
الأ�س ��دي (690هـ) من �أكابر علم ��اء العراق �آنذاك
 ..ه ��و م ��ن موالي ��د مدين ��ة الكاظمي ��ة يف بغ ��داد
(1926م) ...ترب ��ى يف �أ�س ��رة علمي ��ة عريقة يف
مدين ��ة الكاظمي ��ةُ ،تع� � َرف ب�آل حمف ��وظ وتنتمي
لقبيلة بني �أ�س ��د العربية ،وهو ميت ب�صلة قرابة
لع ��امل االجتم ��اع العراق ��ي عل ��ي ال ��وردي .ع � مِ�ال
عراقي متخ�ص�ص باللغات ال�شرقية.
در�س العالمة الدكتور ح�سني علي حمفوظ علوم
الدي ��ن عل ��ى علم ��اء �أ�سرته و�أه ��ل بيت ��ه  ،و�أكمل
درا�ست ��ه الأولي ��ة يف الكاظمي ��ة وتخ ��رج يف دار
املعلمني يف بغ ��داد ،بدرجة الأولية واالمتياز يف
�صي ��ف 1948م  .وا�شتغ ��ل يف التدري�س مدّة من
الزمن ،ثم �أكمل درا�سته العليا يف �إيران واالحتاد
ال�سوفيت ��ي .ون ��ال �شه ��ادة الدكت ��وراه (دكتوراه
الدول ��ة)  ،يف الدرا�سات ال�شرقي ��ة (الأدب املقارن
1955 ،م)  .و�شغ ��ل من�ص ��ب كر�س ��ي الأ�ستاذي ��ة
يف كلي ��ة الآداب بجامعة بغداد ،كما عمل يف كلية
اللغ ��ات جامعة بغ ��داد يف ق�س ��م اللغ ��ة الفار�سية
يف الثمانيني ��ات والت�سعيني ��ات .وتخ ��رج عل ��ى
يدي ��ه الكثري من ال ُك ّتاب ورم ��وز الأدب يف العامل
العربي ..
ق�ضى الدكتور ح�سني علي حمفوظ حياته بالبحث
و�إث ��راء املكتبات العلمي ��ة املتخ�ص�ص ��ة والثقافة
العربي ��ة عام ��ة  ،وهو من ع�شاق ال�ت�راث العربي
والإ�سالم ��ي  ،ومن كبار املعني�ي�ن واملتخ�ص�صني
بحف ��ظ الوثائ ��ق والتعام ��ل معه ��ا ،وت ��رك كثريا
م ��ن امل�ؤلف ��ات القيم ��ة .و ُع ��رف عن ��ه �سع ��ة علمه
وامت ��داد اهتمامات ��ه �إىل حقول علمي ��ة وميادين
معرفي ��ة مهمة ومتنوع ��ة ف�ض ًال ع ��ن عمق خربته
تخ�ص�ص ��ه  ،فهو خمت� �ّ�ص بالدرا�سات
يف جم ��ال ّ
ال�شرقي ��ة (الأدب املقارن)  ،ويع ّد من ال�شخ�صيات
البارزة يف هذا املجال  ،ولكنّ علمه ا ّت�سع لي�شمل
تخ�ص�صه
الكث�ي�ر من املجاالت القريب ��ة من جمال ّ
والبعيدة �شيئ ًا عنه  ،على النحو الذي يكون فيها
عامل ًا خمت�ص ًا و�أ�ست ��اذ ًا  ..ولذلك جند �أنّ الدكتور
ح�س�ي�ن عل ��ي حمفوظ قد تب ��وّ �أ مقاع ��د الأ�ستاذية
يف تخ�ص�ص ��ات كثرية مث ��ل  :علوم اللغة العربية
و�آدابه ��ا  ،وعل ��وم احلدي ��ث  ،وعل ��م التجوي ��د ،
واللغ ��ة الفار�سية و�آدابه ��ا  ،والت�صوّ ف  ،والأدب
العرف ��اين  ،والعرو� ��ض  ،والبالغ ��ة  ،والأدب
املقارن  ،وعلم املخطوطات ...
وللعالم ��ة ح�س�ي�ن علي حمف ��وظ الكثري ج ��د ًا من
امل�ؤلف ��ات والكتب  ،حتى ذه ��ب حم�صيها �إىل �أنها
جتاوزت املئة بني كتاب ومبحث  ،وكان له الكثري
من الإ�سهامات والكتابات ال�صحفية يف ال�صحف
العراقي ��ة املختلف ��ة  ،واحت ��وت تل ��ك الكتاب ��ات

حمفوظ يف �سنواته الأخرية
والكت ��ب زادا وف�ي�را للباحث�ي�ن والدار�س�ي�ن يف
بغ ��داد وتاريخه ��ا وتراثها ،وع ��ن مدين ��ة ن�ش�أته
الكاظمي ��ة التي عا�ش فيها مرحلة طفولته و�صباه
ون�ش�أت ��ه املعرفي ��ة االوىل .ولك ��نّ املطب ��وع م ��ن
ت�آليفه قلي ��ل  ،وعلل الدكتور حمف ��وظ ذلك بقوله
يف �إح ��دى املقاب�ل�ات � :إن �أغل ��ب كتب ��ه مل تن�ش ��ر
بع ��د وه ��ي مازالت خمطوط ��ة ,و�إن ��ه �أ�شفق على
�أحد النا�شري ��ن الذي عر�ض عليه ن�شر ق�سم منها,
ب�سبب تخ�ص�صها الدقي ��ق الذي قد مينع جناحها
جتاريا ..

وم��ن �أعمال العالمة ح�س�ين علي
حمفوظ املطبوعة :

� -1أث ��ر جغ ��رايف طبغ ��رايف ق ��دمي يف �صف ��ة بالد
الع ��رب مل�ؤلف عراقي قب ��ل ع�شرة ق ��رون (مقال) ،
 1965م .
� -2أ�صال ��ة البح ��ث العلم ��ي والعم ��ل املكتب ��ي
والتوثيق يف الرتاث العربي (بحث) 1989 ،م .
 -3ال�صغاين (مقال)  1974 ،م .
 -4الفارابي يف املراجع العربية (كتاب) 1975 ،م
.
 -5الفريوز �آبادي والقامو�س (مقال)  1961 ،م.
 -6تقري ��ب العامي ��ة م ��ن الف�صح ��ى (مق ��ال) ،
1978م.
 -7خزائ ��ن كتب الكاظمية قدميا وحديثا (كتاب) ،
 1958م .
 -8در� ��س الفل�سف ��ة :نق ��د وتوجي ��ه (بح ��ث) ،
2002م.

 -9دوائر املعارف واملو�سوعات العربية وال�شرقية
يف  12قرنا :القرن الثالث الهجري -القرن الرابع
الهجري( )1980-816( :مقال)  1977 ،م .
 -10دوائ ��ر املع ��ارف واملو�سوع ��ات العربي ��ة
وال�شرقي ��ة يف  12قرن ��ا :القرن الثال ��ث الهجري-
الق ��رن الراب ��ع ع�ش ��ر الهج ��ري1980 - 816 :م
(مقال)  1977 ،م .
� -11شع ��ر فار�س ��ي ج�ل�ال الدي ��ن داوين ،متوفى
908ه� �ـ عل ��ى الن�سخ ��ة الوحي ��دة ،املحفوظ ��ة يف
خزان ��ة الدكت ��ور ح�سني علي حمف ��وظ املخطوطة
�سن ��ة (1058هـ)  ،املنقولة من خط ال�شاعر (مقال)
 1973 ،م .
 -12علم املخطوطات (مقال)  1976 ،م .
 -13م�ص ��ادر درا�س ��ة ت ��راث البحري ��ن (كت ��اب) ،
 1977م .
 -14نفائ�س املخطوطات العربية يف �إيران (مقال)
 1995 ،م .
وقد �أجن ��ز العالمة ح�س�ي�ن علي حمف ��وظ العديد
م ��ن االبت ��كارات العلمية  ،وله نظ ��رات ونظريات
و�آراء و�أف ��كار يف العل ��م والأدب واللغة والتاريخ
والرتاث والفولكل ��ور  ،والعلوم والفنون  .ويعد
�أي�ض ًا مرجعا يف علم الأن�ساب.
وكان العالم ��ة حمف ��وظ ع�ض ��وا يف العدي ��د م ��ن
املجام ��ع العلمي ��ة  ،العربية والأجنبي ��ة  .واع ُتمد
م�ست�شار ًا يف العديد من مراكز البحث وامل�ؤ�س�سات
واجله ��ات واملج�ل�ات العلمي ��ة  ،وال�سيم ��ا بي ��ت
احلكم ��ة ودار الكت ��ب والوثائق وجمعي ��ة الق ّراء
واملجوّ دي ��ن العراقي�ي�ن  ..وا�ش�ت�رك يف ع�ش ��رات

امل�ؤمترات العلمية والعاملية  ،و�أ�سهم يف كثري من
احللقات الدرا�سية  ،والندوات العلمية والأدبية ،
والدورات التعليمي ��ة  ،واملوا�سم الثقافية  .ويعد
من �أعمدة املجال�س الأدبي ��ة والثقافية البغدادية،
ومنه ��ا اخلاق ��اين ،ال�شعرباف ،ال�سي ��د هبة الدين
ال�شهر�ست ��اين ،منتدى بغداد الثق ��ايف ،الربيعي،
ال�صفار ،على �سبيل املثال ال احل�صر...
لقد جمع العالمة حمفوظ مع الدرا�سة الأكادميية،
الدراية بالفقه وعلوم الدين  ،فقد روى احلديث عن
من امل�شايخ والعلماء يف ال�شرق والغرب  ،وروى
ق ��راءات عن من العلماء واملقرئني و�شيوخ الق ّراء
 ،وبذل ��ك يكون قد جمع ب�ي�ن التخ�ص�صني العلمي
ّ
ا�ستحق  ،لذلك
والديني وعلى �أرفع م�ستوى .وقد
عن ج ��دارة  ،الألق ��اب الرفيعة التي لُ ّق ��ب بها مثل
� :أ�ست ��اذ امل�ستعرب�ي�ن  ،و�أ�ست ��اذ امل�ست�شرقني (يف
جامعة لنينغراد "بطر�سبورغ")  ،والأ�ستاذ الأول
(يف كلي ��ة اللغ ��ات  ،ويف جامع ��ة بغ ��داد)  ،ولُ ِّقب
بـ(املو�سوعة املتحركة) ...ف�ضال عن منحه العديد
م ��ن ال�شهادات الفخرية من جامع ��ات �أجنبية ،من
ذلك مثال �أنّ جامعة احل�ضارة الإ�سالمية املفتوحة
منحته (�شهادة اال�ستحق ��اق والتقدير العايل) يف
درا�س ��ات احل�ض ��ارة العربي ��ة الإ�سالمي ��ة  ،برتبة
(عالم ��ة بروف�سور)  ..ونال جائ ��زة (�أح�سن كتب
الع ��ام) 1958م  ،ونال (اجلائ ��زة العاملية للكتاب)
يف 2005م  ،وك ّرم ��ه احت ��اد جمال� ��س البح ��ث
العلم ��ي العربي ��ة  ،ومنح ��ه ال�شه ��ادة التقديرية ،
وك ّرمته اجلمعية الدولي ��ة للمرتجمني واللغويني
العرب ومنحته (�شهادة تكرمي) يف 2007م .

رحي��ل العالمة الدكتور ح�س�ين
علي حمفوظ

تويف العالمة الدكتور ح�سني علي حمفوظ م�ساء
االثنني  2009/1/19م  ،عن  83عاما نتيجة �أزمة
قلبي ��ة �أملت به قب ��ل �سبعة �أي ��ام �أُدخل عل ��ى �أثرها
امل�ست�شف ��ى ُ ،
و�ش ّي ��ع جثمانه يف مدين ��ة الكاظمية
 ،وو ّدع ��ت بغ ��داد �شيخه ��ا وعالمته ��ا يف مرا�سيم
ت�شي ��ع مهيب ��ة  ،و�ش ��ارك يف ت�شيي ��ع الراحل عدد
كبري من االدباء و�أ�ساتذة اجلامعات وامل�س�ؤولني
يف مدين ��ة الكاظمي ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن الع�ش ��رات من
املواطن�ي�ن  .وانطل ��ق الت�شيي ��ع م ��ن ح�سيني ��ة
ال�ص ��در ب�إجت ��اه مرق ��د االم ��ام الكاظ ��م (ع) حيث
�سارت اجلموع حتمل جثمان الفقيد على االكتاف
وطافت به �ش ��وارع الكاظمي ��ة يف اجتاه ال�صحن
الكاظمي ..وبعد ان �صلت جموع امل�شيعني �صالة
امليت عل ��ى روح الفقيد تقرر دفن ��ه داخل ال�صحن
الكاظمي حيث مثواه االخري  .وبفقده فقد العراق
واحد ًا من رم ��وزه الثقافية واالجتماعية لأنه يعد
مدر�س ��ة كب�ي�رة وركيزة مهم ��ة من ركائ ��ز الثقافة
والرتاث العراقي ،اذ كان مو�سوعة علمية ودينية
وثقافية.

ق�����ال�����وا ف�����ي م��ح��ف��وظ
العالمة والأ�ستاذ الفا�ضل املرحوم م�صطفى جواد كتب
بح ��ق تلميذه ح�سني علي حمفوظ يف مطلع عام 1949
قائ ًال (�إن ال�سيد ح�سني علي حمفوظ خريج دار املعلمني
العالية كان من �أنبه الطالب يف الكلية و�أنبلهم و�أذكاهم
و�أعلمهم و�أ�شده ��م �أخذ ًا مبكارم الأخالق و�آداب التعلم
والتعليم) .
بدي ��ع املن ��ذر الكاتب اللبن ��اين �شهد بح ��ق حمفوظ يف
ع ��ام  1948بقوله (احلق يقال �أنه من ال�شبان النادرين
املث ��ال يف العراق بر�صانته ودماث ��ة خلقه و�شدة ذكائه
وتوقد ذهنه)
�أما عي�س ��ى ا�سكندر املعل ��وف في�صفه وه ��و ّ
يطلع على
م�ؤلفات ��ه وذل ��ك ع ��ام  1950بقول ��ه (ال�صدي ��ق ال ��ويف
ال�شي ��خ ح�سني علي حمفوظ � ،شي ��خ العبقرية املخل�ص
� ،أدع ��و لك �أن تتوف ��ق لطبع م�ؤلفات ��ك النفي�سة يا �شيخ
العرب وفخر الأدب) .
وليو�س ��ف �أ�سع ��د داغ ��ر ر�أي ه ��و الآخ ��ر مبن�ش ��ورات
العالم ��ة حمف ��وظ حت ��دث ب ��ه ع ��ام  1958ح�ي�ن ق ��ال
(من�شوراتك ��م احلديث ��ة وه ��ي م ��ن هذا املع ��دن الكرمي
وه ��ذا الينب ��وع ال�ص ��ايف م ��ن العل ��م امل�ؤ�ص ��ل امل�صفى
املخدوم على �أكرم وج ��ه والناه�ض على �أ�صول ركيزة
من التحقيق والتتبع الق�صي ).
�أم ��ا �أمني جلنة فح�ص الإنت ��اج العلمي جلامعات عموم
م�ص ��ر فقد ر�أى يف نتاج العالمة حمفوظ الفكري نتاج ًا
ر�صين ًا ي�ستحق الثناء ف�أبدى بر�أيه عام  1965قائ ًال (�إن
�إنتاج الدكتور ح�س�ي�ن علي حمفوظ يك�شف عن �سالمة
تكوين �صاحبه العلمي ومتانة �أ�س�سه  ،ويدل على د�أبه
الذي ال يكاد يعرف الكالل  ،كما ينطوي يف �إجماله على
�أ�صال ��ة وي�ضيف للمعرفة فائ ��دة حمققة ،ومن �ش�أن هذا
الإنت ��اج �أن ي�شبع رغبة ع�شاق املعرفة ويخدم الباحثني
يف اللغة والأدب والتاريخ احل�ضاري)
يق ��ول الأ�ست ��اذ املطبع ��ي  ،ال �ش ��ك �أن العالمة حمفوظ
مو�سوعي� � ًا وهو �أكرث املو�سوعي�ي�ن العراقيني �شمولية
يف عل ��وم الأر� ��ض وال�سم ��اء  ،واملو�سوع ��ة عرفه ��ا
حمفوظ يف كتبه بالقول  :هي مقدرة وموهبة ومرياث
وانت�س ��اب وثقافة وجتربة وال بد من عقل راجح ور�أي
ح ��ازم و�أفق وا�س ��ع ونظر �سديد وجه ��د وجد واجتهاد
و�صرب ثم يعلق حمفوظ على و�ضعه كمو�سوعي قيا�س ًا
بغ�ي�ره دون تبجح وال غرور ب ��ل بتوا�ضع العامل الذي
يع ��رف قيم ��ة العلم كف�ضل م ��ن الله من جه ��ة وكو�سيلة
�شريف ��ة لتحقيق غاي ��ات نبيلة على امل�ست ��وى العام من
جه ��ة �أخرى  ،فيقول  :املو�سوعيون كثريون من العرب
والعراقي�ي�ن وه ��م عدة فا�ضلة يف ه ��ذا الزمان ولكن مل
يح ��ط احد منهم مبا �أحطت ب ��ه  ،مل يعاجلوا كثري ًا مما
عاجل ��ت  ،ومل يتناول ��وا م ��ن �أبح ��اث ومو�ضوعات ما
تناول ��ت ومل ي�ص ��ل مقدار م ��ا �ألفوا وكتب ��وا �إىل القدر
الذي هي�أ الله يل بلوغه .
ور�أي الآخري ��ن م ��ن علم ��اء الأم ��ة مبحف ��وظ ونتاج ��ه
الفك ��ري مل ي�أت من ف ��راغ فالرجل املو�سوعة  ،ما و�صل
�إىل هذا امل�ست ��وى �إال بعد جهد جهيد و�صرب ومثابرة .
وق ��د �شهد له الأ�ستاذ املطبعي بعد �إطالعه على م�ؤلفاته
التي تع ��دت املئات بني كتاب وبحث ودرا�سة  ،فيقول ،
ال �أبال ��غ �إذا قل ��ت �أن حمفوظ ًا ي�ؤل ��ف وك�أنه يجل�س يف
جام ��ع  ،فاجلام ��ع يحافظ عل ��ى �أ�صالة الدي ��ن والتدين
وكذل ��ك حمف ��وظ يحافظ عل ��ى �أ�صالة �أع ��راف الت�أليف
الت ��ي تركها لن ��ا �أجدادنا امل�ؤلف ��ون وامل�ؤرخون وقالوا
�أنه ��ا �أمان ��ة يف النق ��ل  ،و�صدق يف الرواي ��ة  .ف�إذا عرث
عل ��ى خمطوط قدمي و�شاه ��د يف �صفحة م ��ن �صفحاته
�سقط ��ة هن ��ا �أو هناك هاله الأمر  ،و�ش ��د الرحال و�سافر
�إىل الأقا�ص ��ي ابتغ ��اء حت�صي ��ل ن�سخ �أخ ��رى للمقابلة
والت�صحي ��ح والتكمي ��ل  ،فيتنف� ��س حينه ��ا ال�صعداء .
مل يك ��ن حمف ��وظ م�ؤلف� � ًا فقط ،ب ��ل كان مرتجم� � ًا �أي�ض ًا
 ،دقيق� � ًا وحري�ص� � ًا كل احلر� ��ص عل ��ى الآث ��ار العلمي ��ة
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الت ��ي يرتجمها  ،وقد ن�ش ��ر املجمعان العلم ��ي العراقي
وال�س ��وري  ،ترجم ��ة م ��ن بع� ��ض اللغ ��ات ال�شرقية من
ر�سائل وكتب ودرا�سات �أو�سعها حتقيق ًا وتعليق ًا حيث
�أعطى �ص ��ورة وا�ضحة ورائع ��ة املنهجية يف التحقيق
وطريقت ��ه يف الن�ش ��ر  ،و�أ�سلوب ��ه يف �إحي ��اء ال�ت�راث .
وم ��ن ر�سائل ��ه التي نال ��ت ا�ستح�سان �أه ��ل اخلربة يف
التحقي ��ق  ،ر�سال ��ة يف (لفظ الزنديق) الب ��ن كمال با�شا
ن�ش ��رت  1956وكت ��اب (فتيا فقيه الع ��رب) �سنة 1958
و�شرح (عينية ابن �سين ��ا)  1954و(ر�سالة يف الهداية
وال�ضالل ��ة) �سن ��ة  1955وهك ��ذا كتبه امل�ؤلف ��ة الأخرى
كت ��اب (معجم املو�سيق ��ى العربي ��ة)  1964و (قامو�س
املو�سيقا العربية)  1977وكت ��اب (ف�ضويل البغدادي)
 1959و (خمت�صر معجم الأ�ضداد) �سنة  1973وكذلك
درا�سات ��ه يف �أث ��ر اللغ ��ة العربي ��ة يف اللغ ��ات ال�شرقية
( 78 ، 75 ، 65 ، 64ونظ ��رة يف ت ��راث اقب ��ال) �سن ��ة
 1977وكت ��ب �أخ ��رى ال ي�سع املجال لذكره ��ا لكرثتها .
ونتيجة لذلك ولغريه فقد لقب حمفوظ ب�ألقاب نادر ًا ما
يلق ��ب بها وبكرثتها ع ��امل �أو مفكر ،والألق ��اب ال�سامية
الت ��ي لقب به ��ا مل ت�أت من طلبته فق ��ط و�إمنا جاءته من
دول وهيئ ��ات وجمام ��ع علمي ��ة وم�ست�شرق�ي�ن ت�أث ��روا
ب ��ه و�أعجب ��وا برتاث ��ه وفك ��ره وعبقريته  ،فق ��د منحته
الكلي ��ة ال�شرقي ��ة يف جامعة بطر�سب ��ورغ يف ليننغراد
لق ��ب (�أ�ست ��اذ امل�ست�شرق�ي�ن) �سن ��ة  1961ولقب ��ه معهد
الوثائقي�ي�ن العرب ب� �ـ (الأ�ستاذ الأق ��دم) ولقبه العالمة
الرتك ��ي الربوف�س ��ور نه ��اد جت�ي�ن رئي� ��س ق�س ��م اللغة
العربي ��ة والدرا�سات ال�شرقي ��ة يف جامعة ا�ستانبول بـ
(املرج ��ع الكب�ي�ر يف العراق) �سن ��ة  1981وقبل يده ملا
زار كلي ��ة الآداب يف جامع ��ة بغ ��داد احرتام� � ًا وتقدير ًا
ل ��ه ولقب ��ه امل�ست�شرق الكب�ي�ر الربوف�س ��ور ت�سري تيلي
ع�ضو املجمع العلمي يف االحتاد ال�سوفيتي بـ (امل�صدر
الكب�ي�ر) ولقبه رجال الآثار وال�ت�راث بـ (�شيخ الرتاث)
�أو �شيخ الرتاثيني ولقبه املهند�سون بـ (�أبي املهند�سني)
�سن ��ة  1985لدرا�سات ��ه و�أبحاث ��ه وحما�ضرات ��ه يف
الرتاث املعم ��اري  ،ولقبته ال�صحافة ب� �ـ (الرائد الأمثل
للرتاث وعلم املخطوطات) �سنة  ، 1983ولقبه امل�ؤمتر
العا�ش ��ر الحت ��اد ال�صيادلة الع ��رب بـ (�شي ��خ العطارين
وال�صيادل ��ة) وذلك �سن ��ة  ، 1986و�ألقابه عديدة �أخرى
من هيئات علمية و�شخ�صيات كبرية .
قي ��م اال�ست ��اذ املو�سوع ��ي حمي ��د املطبع ��ي ،اال�ست ��اذ
الدكتور ح�سني علي حمفوظ ،فقال يف مقال له بعنوان
(( :الدكت ��ور ح�س�ي�ن علي حمف ��وظ � :س ��ادن الرو�ضة
الرتاثية)  ،ان ح�سني علي حمفوظ م�ؤرخ  ،جغرايف ،
لغ ��وي  ،فقيه � ،أديب � ،شاعر  ،كتب يف االخت�صا�صات
كافة … قدم لنا (� )400أثر بني كتاب ودرا�سة ومقالة
وحتليل وجداول يف اح�صاء العلوم واالداب  ..احبه

اجلميع ))  .قال ال�شعر وكتب اول ق�صيدة �سنة 1939
و�شع ��ره تعليمي ،وتع ��ود بدايات ا�شتغال ��ه بالت�أليف
اىل مطلع �سن ��ة  ، 1941لقب بـ( ا�ست ��اذ امل�ست�شرقني)
و(عا�ش ��ق بغ ��داد)  ،ال ��ف وحق ��ق يف جم ��ال ال�ت�راث
العرب ��ي واال�سالمي  ..كان اال�ست ��اذ االول يف جامعة
بغداد �سنة  ،1993واال�ستاذ العراقي املتمر�س الرائد
�سن ��ة ،1995وعلى يدي ��ه تخرجت �أجي ��ال و�أجيال ..
وكان ديدن ��ه يف كلما كتب خدمة وطنه العراق العظيم
 ..فالوطن عنده فوق �أي اعتبار .
�أم ��ا الأ�ست ��اذ الدكتور ج ��ودت القزوين ��ي فكتب بحثا
�ضافي ��ا ع ��ن جهود الدكت ��ور ح�سني عل ��ي حمفوظ يف
جمال التقريب بني املذاهب الإ�سالمية ( ،)2004وقال
�أن ��ه ق ��دم ورق ��ة مف�صلة يف ه ��ذا املج ��ال اىل امللتقى
ال�ساد� ��س ع�شر للفك ��ر الإ�سالم ��ي يف مدينة تلم�سان
يف اجلزائر �صيف �سنة � 1982أكد فيها �أن االختالف
ب�ي�ن املذاه ��ب اليزي ��د ع ��ن  %6يف ح�ي�ن ان التوافق
ي�ص ��ل �إىل  % 94وقال �أن الدكتور حمفوظ من �أ�شهر
علماء الع ��راق املعا�صرين  ،فه ��و م�ؤلف مو�سوعي ،
كتب يف الت�أري ��خ والأدب واللغ ��ة والإن�سان والفلك
والعرو� ��ض وعل ��م احلديث وله نظري ��ات يف ق�ضايا
الأ�صول وم�صادر احلديث والتجويد وعلوم القر�آن
والفل�سفة والريا�ضيات والطب .
كم ��ا انه جم ��ع �ضواب ��ط عل ��م املخطوط ��ات وو�ضع
نظرية لت�أ�صيل الرتاث العرب ��ي والإ�سالمي وابتكر
دائ ��رة االهل ��ة والتقومي وق ��ام بدور مه ��م يف جمال
معرفة اثار اللغة العربية يف اللغات ال�شرقية واجنز
ع ��ددا من معاجم اللغة واال�ض ��داد وااللوان والنقود
والرم ��وز واالالت ..واهتم بتواري ��خ البلدان ولعل
م ��ن �أبرز ما اجنز يف هذا ال�صد املجلدات ال�سبع من
مو�سوع ��ة العتبات املقد�س ��ة ( 1965ـ  .. )1967وله
اث ��ار يف مي ��دان الرتاجم و�سري الرج ��ال وامل�شاهري
.وق ��د حظى بالتك ��رمي داخل الع ��راق وخارجه وهو
ع�ض ��و يف جمام ��ع عربية عديدة .كم ��ا انه �شارك يف
ندوات وم�ؤمترات كثرية عراقية وعربية ودولية .
كان الأ�ست ��اذ الدكتور ح�سني عل ��ي حمفوظ  ،عا�شقا
لل�ت�راث العرب ��ي والإ�سالم ��ي ،كم ��ا �آم ��ن بوح ��دة
الع ��راق ووح ��دة الأمة ،وكثريا م ��ا كان ي�ؤكد يف كل
كتاباته على ان منهاج االمة واحد ،وطريقها واحدة
،و�سنته ��ا واحدة ،ومذهبها واح ��د  ..وقد ابتنى كل
درا�سات ��ه وبحوث ��ه عل ��ى قواع ��د عقلي ��ة ،ومنطقية
مو�ضوعي ��ة تقدمي ��ة  ..ومم ��ا الحظ ��ت علي ��ه عندما
يتحدث يف جمتمع �أو ندوة انه كان ي�سحر �سامعيه،
وي�أخذه ��م بدقت ��ه ،وعلميت ��ه ،وتوا�ضع ��ه  ،ودماث ��ة
خلق ��ه  ،فج ��زاه لله خ�ي�را على ما قدم لبل ��ده ووطنه
و�أمته وللإن�سانية جمعاء .
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ً
شاعرا
حس��ين علي محفوظ
علي العكيدي

ثمان ��ون عام� � ًا ودع العالم ��ة الدكت ��ور ح�سني علي
حمف ��وظ م ��ن عم � ٍِ�ر كان والقلم �صن ��وان ،فالقلم مل
يف ��ارق حمف ��وظ كم ��ا مل تفارق ��ه نظرت ��ه العميق ��ة
والدقيقة للحياة وحب ��ه اجلنوين للعراق ولبغداد
خا�صة.
حت ��ى �أن لإهتمامه به ��ا وت�أثره برتاثه ��ا وكتاباته
العديدة عنها وتغنيه ب�أجمادها وخ�صو�صيتها يف
نف�س ��ه �شعر ًا ونرث ًا و�أدب ًا ب�ش ��كل عام  ،لقب ب�شيخ
بغداد  ،ومن �شعره يف حق بغداد ما قاله هدية لها
يف يوم ت�أ�سي�سها:
بغداد برج الأوليا
ء تعانقت فيه الكواكب
غنى الزمان مبجدها
وحدت مبدحتها الركائب
دامت جبين ًا للفخار
ومفرق ًا لذرى الذوائب
والعالم ��ة حمف ��وظ ،الكات ��ب والأدي ��ب وامل� ��ؤرخ
والفلك ��ي والن�سابة ،املو�سوعي بكل ما تعنيه هذه
الت�سمي ��ة من �أبع ��اد نقدية وفكرية ،قد ب ��د�أ حياته
الفكري ��ة �شاع ��ر ًا ،لذل ��ك �أ�ضح ��ى حمف ��وظ مرهف
احل� ��س ،نق ��ي الوج ��دان� ،ص ��ادق امل�شاع ��ر ،ب ��كاء
تدم ��ع ل ��ه عين ��ان �صادقتان ملج ��رد �أن يذك ��ر �أمامه
ا�سم يع�شق ��ه حمفوظ دون حتف ��ظ ،فا�سم العراق،
�أو الوط ��ن ،زوجته �أو �أي ا�س ��م له موقع مميز يف
وج ��دان حمف ��وظ يكف ��ي ب� ��أن تتزامن مع ��ه دموع
�صادق ��ة متلأ م�آقي عيون مل ت�ألف �إال ر�ؤية اجلمال
ومل تن�سجم �إال معه.
يتوقف حمي ��د املطبعي وهو يتح ��دث عن العالمة
ح�س�ي�ن عل ��ي حمف ��وظ يف �سل�سلت ��ه مو�سوع ��ة
املفكري ��ن والأدب ��اء العراقيني عن ��د �شعر حمفوظ
�أو عن ��د حمف ��وظ ال�شاع ��ر  ،فيق ��ول( :وب ��د�أ يف
الرابع ��ة ع�شرة يغن ��ي �شعر ًا يف النف� ��س وق�صيدة
يف الأرواح  ...وق�صي ��دة يف الأ�صي ��ل وال�شم� ��س
وال�شه ��ور  ...وق�صي ��دة لأم ��ه ،فكان ��ت ق�صائ ��ده
يف ب ��ذرة الطفول ��ة� ،سمّاه ��ا (عب ��ث ال�صب ��ا)  ..ثم
جاوزه ��ا ف�سمّى �أ�شعاره (روائ ��ح ال�شباب)  ..وملا
�أو�ش ��ك �أن يعان ��ق ال�ساد�سة ع�شرة جم ��ع ق�صائده
يف دي ��وان �سماه (يواقيت الو�شاح) ..ثم دخل دار
املعلمني العالية فر ّتب �أ�شع ��اره وق�صائده و�سماه
(�شقا�ش ��ق) و�أح�ص ��ى ذكري ��ات �أعوامه ��ا الأربع ��ة
يف دي ��وان (الدرعمي ��ات) ن�سب ��ة �إىل دار املعلم�ي�ن
العالي ��ة ..و�أدرك ��ه م ��ن احلي ��ف م ��ن بع ��د ف�سم ��ى
�شع ��ره بعد التخ ��رج ((ديوان املحن ��ة)) ..وخا�ض

(غم ��رات احلي ��اة) يف الوظيف ��ة فكان ��ت ديوان� � ًا
رابع� � ًا  ..وف ��ارق العراق وا�شت ��اق للأهل والوطن
وال ��دار  ..فنظم (كربة الغربة) ،و�سمى �شعره بعد
الأربع�ي�ن (ثمالة ك�أ�س)  ..وجمع نخب ًا من �أ�شعاره
يف الديوان الأخري  ،وقد �سماه (ر�شفات)  ...وهو
يف كل �شع ��ره  ،يع ��د نف�سه ظل ال�شري ��ف الر�ضي،
ال �سيم ��ا و�أن الأخ�ي�ر من قدام ��ى �أخواله ،يوا�صل
املطبع ��ي حديث ��ه ع ��ن بداي ��ات حمف ��وظ ال�شعرية
فيقول :يبت ��دئ ديوان (الدرعميات) الذي يحتوي
عل ��ى جمموع �شع ��ره وهو طال ��ب يف دار املعلمني
العالي ��ة بق�صي ��دة يحيي املعه ��د و�أ�ساتذت ��ه �ألقاها
يف حفلة التع ��ارف الأوىل التي ح�ضرها الأ�ساتذة
والطالب يف  15ت�شرين الثاين  1944وقد عرفته
تلك الق�صيدة للو�سط التعليمي ك�شاعر و�أديب وقد
ت�ألفت من اثني ع�شر بيت ًا جاء يف مطلعها:
�أورق العود وازدهى النوار
وطوى مع�صم الريا�ض �سوار
لقد مثل ��ت ال�سنوات الأربع الت ��ي ق�ضاها حمفوظ
يف دار املعلم�ي�ن طالب� � ًا للعل ��م ،ف�ت�رة زمنية حافلة
بال�شع ��ر كن�ش ��اط ثقايف وفك ��ري بد�أ ب ��ه حمفوظ
حيات ��ه العلمية حيث كان ��ت منا�سبة مولد الر�سول
الك ��رمي حممد ب ��ن عب ��د الله (� ��ص) ه ��ي املنا�سبة
املركزي ��ة الت ��ي يحتف ��ل بها ال ��دار يح�ضره ��ا امللك
والو�ص ��ي ووزي ��ر املع ��ارف وكب ��ار رج ��ال العل ��م

حمفوظ يف ايام الدرا�سة يف م�صر
واملعرف ��ة� ،أم ��ا حمف ��وظ فه ��و حا�ضر م ��ع زمالئه
ال�شع ��راء حيث كان يعد واحد ًا م ��ن �أهم �شعرائها،
ول ��ه يف كل ع ��ام ق�صي ��دة ،فف ��ي ع ��ام  1945كانت
ق�صيدت ��ه بعن ��وان (مول ��د النور) وه ��ي يف اربعة
وع�شرين بيت ًا  ،جاء يف مطلعها:
يا غمام الندى �إذا الغيث �أكدى
و�سراج ًا �إذا عب�أ الليل جندا
ويف ع ��ام  1946كان ��ت ق�صيدت ��ه بعن ��وان (ن ��ور
حممد) وهي يف ( )23بيت ًا وقد جاء يف مطلعها:
ربة ال�شعر الهميني البيانا
فلعمر والهدى خر�ست ل�سانا
مل يقت�ص ��ر �شع ��ر حمف ��وظ عل ��ى املنا�سب ��ات فقط
ف�شع ��ر الته ��اين واملدح ه ��و جزء من �شع ��ره الذي
امت ��د لي�شمل الرثاء والفخ ��ر واحلما�سة با�ستثناء
الهجاء.
فم ��ن �شع ��ره يف الرثاء م ��ا قاله بح ��ق املرحوم طه
الراوي ،ومطلعه:
جتهّم �أفق الف�ضل بعد و�أغربّا
لأنك كنت ال�شم�س للف�ضل والبدرا
ومن �شعره يف الفخر واحلما�سة وقد نازعه بع�ض
الأعاجم ،حيث يقول:
يا منكر ًا ف�ضلي وقد
�سابقت فر�سان املعاين
من ذا يطاول مقويل

وهو احل�سام الهندواين
كابرت �أرباب الف�صا
حة والبالغة والبيان
كان ��ت �أطروح ��ة الدكت ��وراه الت ��ي قدمه ��ا العالمة
حمف ��وظ يف نهاية ع ��ام 1955م يف الأدب املقارن
انتقال ��ة نوعية يف حي ��اة حمف ��وظ الفكرية وعلى
الرغم م ��ن �أن املو�ض ��وع كان يف الأدب ب�شكل عام
�إال �أن املقارن ��ة التي �أجراه ��ا حمفوظ بني عمالقي
ال�شعر يف كل من العراق و�إيران وهما �أبو الطيب
املتنب ��ي و�سع ��دي ال�ش�ي�رازي بو�صفهم ��ا علم�ي�ن
م ��ن �أعالم ال�شع ��ر والأدب كان له ت�أث�ي�ر كبري جد ًا
عل ��ى جمرى حي ��اة حمف ��وظ الفكرية ب�ش ��كل عام،
وم ��ا يتعل ��ق منها بال�شع ��ر ب�شكل خا� ��ص حيث مر
الرج ��ل وه ��و ي�صول ويج ��ول بني �أك�ث�ر من �ست
مئ ��ة م�صدر �أغلبها كان على �شكل دوواين �شعرية،
كم ��ا ج ��اء يف مقدم ��ة �أطروحت ��ه الت ��ي طبعها عام
( ،1957املتنبي و�سعدي � ،أثر الثقافة العربية يف
�سعدي ال�شريازي) والتي �ساعدت وزارة املعارف
العراقية على طبعها.
كان حمف ��وظ يق ��ارن ب�ي�ن الرجل�ي�ن واملقارنة هنا
لي�س ��ت املفا�ضل ��ة �إذ (رمب ��ا يفهمها البع� ��ض كذلك)
و�إمنا هي حالة من التوغل يف الفكر على م�ستوى
املناب ��ع والو�سائ ��ل والنتائ ��ج على ح ��د �سواء مما
�أعط ��ى لعالمتن ��ا الفا�ضل فر�صة لأن يع ��وم بالفكر
الفار�س ��ي عل ��ى م�ست ��وى الأدب والن�ث�ر وال�شع ��ر
متمث ًال بنتاج �سعدي ال�شريازي الأدبي وممن �أخذ
م ��ن ال�شعراء الع ��رب حيث يح�ص ��ي حمفوظ عدد
ال�شع ��راء الع ��رب الذي ��ن راجع دوواينه ��م لغر�ض
�إمت ��ام �أطروحت ��ه وه ��م �أكرث م ��ن �سبع�ي�ن �شاعر ًا
ع ��دا ال�شع ��راء الفر� ��س وعدده ��م �أكرث م ��ن خم�سة
وع�شرين �شاعر ًا.
يقول العالمة حمفوظ يف مقدمة كتابه �أعاله :وقد
�أمعنت النظ ��ر يف ديوان �سعدي وهو جملد �ضخم
احلجم قوامه �أربع ��ة كتب يف زهاء � 1300صفحة
ع ��دة �أ�شعاره ��ا نحو م ��ن  17000بي ��ت ،بله النرث
وتتبع ��ت م�آخذه م ��ن الثقاف ��ة العربي ��ة وتو�سعت
يف الك�شف من �أ�ص ��ول �أفكاره ومعانيه يف القر�آن
 ،و�أحادي ��ث النبي � -صلى الل ��ه عليه و�آله و�سلم -
وكالم ال�صحابة و�آثار ال�سلف ،والأمثال القدمية،
والأخب ��ار والق�ص� ��ص ،وكت ��ب الأدب ودواوي ��ن
ال�شع ��ر م�ستمد ًا ذلك من مراج ��ع كثرية �أنافت على
( )500كتاب ،عدا عما مل �أ�شر �إليه من كتب ي�صعب
ا�ستق�صا�ؤه ��ا ،و�أ�سف ��ار تع ��ذرت عل ��ى الإح�ص ��اء،
وانتهي ��ت يف البي ��ان �إىل دي ��وان املتنبي الذي هو
عم ��دة الكت ��اب ،و�أ�ص ��ل الغر� ��ض ومغ ��زى الكالم
وذات املو�ض ��وع واملع ��اين املتنبية الت ��ي اقتب�سها
�سع ��دي من دي ��وان املتنب ��ي وترجمه ��ا بالفار�سية
ني ��ف ومئة يف ثالث مئة موط ��ن تقريب ًا من �شعره
ونرثه.

