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د .حسام محيي الدين اآللوسي
كان العالمة محمد بهجة االثري صديقًا للعائلة االلوسية  ،وابنًا بارًا بها ولها  ،وامر صلته بها
معروف الى ان توفاه االجل .تعرفت عليه وانا شاب  ،طالب في كلية االداب من خالل زيارته
لصديق عمره الخال المرحوم جمال الدين االلوسي ،حيث توطدت بينهما الصداقة قبل 2
مايس 1941وبعدها  ،وفي سنة  1967ظهر كتابي «حوار بين الفالسفة والمتكلمين»
وهو اول مؤلفاتي المطبوعة بعد اطروحتي ،واهديت نسخة منه الى المرحوم االثري فكتب
الي رسالة بخط يده الجميل االخاذ كالمًا كان له اكبر االثر في ثقتي بنفسي جاء فيها
 :سعدت بهديتك النفيسة وطرفتك الثمينة كتابك «مشكلة الوجود بين الفالسفة
والمتكلمين» فاشكرك اعمق الشكر واحمد اريحيتك  ،وارجو لك اجزل حظوظ الخير
والتوفيق .واحب – الي ذلك -وقدر قرأت الكتاب بأناة ان افضي اليك باعجاب باكورة
ثمارك الشهية هذه التي تبشر بالعلم الغزير والخير الكثير في ايامك المديدة ان
شاء الله.
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وت�شهد بانك يف ب��داي��ة �شوطك ق��د بلغت
نهاية غريك"..والر�سالة طويله كلهامن
ه��ذا ال�ن��وع م��ن التثمني ال�ع��ايل والواعي
ويف حينها ن�شرت ج��ري��دة "البلد" ن�ص
الر�سالة مع �صورة بالزنكوغراف لعنوان
ك �ت��اب��ي وحت���ت ال �ع �ن��وان "بني االث���ري
وااللو�سي" .وا�ستمرت لقاءاتي ب��ه يف
بيت اخلال او عند زيارتنا له يف بيته يف
املنا�سبات واالعياد.
وقبل �سنتني اوثالث قال بالتلفون :اريدك
ان ت�ترك كل ارتباطاتك ي��وم ال�سبت لكي
حت�ضريف جلنة التاريخ واحل�ضارة يف
املجمع العلمي،اذ الميكن ان تكون خارج
ن�شاطات املجمع ،وهكذا فعلت ا�ستمريت
اح�ضر اجتماعاتها وكانت اللجنة ت�ضم
�صفوة م��ن رج��ال الفكر والعلم واملجمع
"انذاك" الدكتور �صالح احمد العلي رئي�س
املجمع والدكتور احمد مطلوب  ،والدكتور
علي املياح  ،واملرحوم خالد الع�سلي ومل
ي�ك��ن ع �� �ض��و ًا يف امل�ج�م��ع امن ��ا ان ��ا وهو
اع�ضاء يف اللجنة فقط كخرباء خارجني
،فلما ا�ستجدت جلنة الفل�سفة �صرت ع�ضو
فيها وكان املرحوم قد انقطع عن ح�ضور
املجمع اخري ًا ملا امل به املر�ض.
ً
ويف ع��ام  1968وك �ن��ت م �ع��ارا جلامعة
بنغازي  ،نزل هو واخلال جمال االلو�سي
�ضيوف ًا عندنا انا والدكتور ها�شم �صالح
 ،وكنا ن�سكن م�شرتك ًا يف �شقة تطل على
ال�ب�ح��ر يف ب�ن�غ��ازي  ،وك��ان��ا ق��د ع ��ادا من
م�ؤمتر يف اجل��زائ��ر مبنا�سبة م��رور الف
عام على جامع البوين وجتديده يف مدينة
عنابة اجلزائرية.
الذكريات كثرية ،امنا اكتفي بهذه املقدمة
ال �ت��ي ال ب��د م�ن�ه��ا ح �ي��ث رمب ��ا ا�ستفهم
م�ستفهم عن م�شاركتي �سواء يف اربعينة
او فيما اكتبه ع�ن��ه،مل��ا بيننا م��ن ف��ورات
ع��دي��دة ،بع�ضها ال���س��ن  /والتخ�ص�ص
ورمبا موارد الفكر ونزاعات العقل  .لكن
يبقى م��ا يجمعنا اك�ثر مم��ا يفرقنا  ،حب
العلم  ،واخللق احلميد  ،وحمبة االن�سان
لالن�سان ،وحب اخلري  ،واجلد يف دروب
احلياة وال�صفاء يف ال�سر والعلن ومن ثمة

االنتماء اىل العائلة االلو�سية  ،انا كواحد
م��ن اب�ن��ائ�ه��ا يف امل�ن�ب��ت وال�ن���س��ب  ،وهو
كواحد من ابنائها يف الرتبي على قيمها
والوفاء بال حدود.
ان م��ا �سافعله يف ه��ذا ال�ب�ح��ث ي�ق��ع يف
ق�سمني:
الق�سم االول  :تقدمي عدة مفارقات ت�ستحق
الوقوف عندها  ،ا�ستخرجتها من �سجل
حياته العلمية واملجمعية واالجتماعية
و� �س��واه��ا مم��ا ��س�ج�ل��ه ب �ي��ده  ،وو�ضعه
ال���ص��دي��ق ال�ل�ام��ع ح�م�ي��د امل�ط�ب�ع��ي حتت
ت�صريف ،وهي مفارقات تلقي ال�ضوء على
�شعره ك��ا ان �شعره يلقي ال�ضوء عليها
وك�لاه �م��ا الم �ن��ا���ص م�ن��ه ل�ت�ح��دي��د �سمات
�شخ�صيته وه��ي ع �ن��وان ه��ذه الدرا�سة
املتوا�ضعة حق ًا.
الق�سم الثاين  :اال�ستعانة ب�شعره لتحديد
�سمات �شخ�صيته ال �ب��ارزة .وال�ت��ي ميكن
ان يف�صح عنها احل��رف  ،ومل اق��ل �سمات
�شخ�صيته فقط  ،حيث يبقى االن�سان الفرد
غري مكت�شف من الدرا�سني مهما حاولوا
�سرب اغ ��واره  ،ومهما اعانهم �شعره او
مذكراته او ما�شئت.
القسم االول  :مفارقات في منحنى حياة
االثري:
الحظت وانا اتعمق وبامعان �شريط حياته
باحداثها اجلزئية وال�ت��ي كتبها بنف�سه
والميكن تف�صيلها هنا اقول الحظت جملة
م �ف��ارق��ات او ق��ل ان �ت �ق��االت يف م�سريته
من ال�ضد اىل ال�ضد وطبع ًا نحو االكمل
واالزهى.
واول ه��ذه املفارقات  :انتقاله من �صبي
ب��ل و��ش��اب نا�شئ يف ج��و اللغة الرتكية
واملدار�س الرتكية اىل مدافع عن العروبة
واللغة العربية بل واحد من اكابر اعالم
لغة ال�ضاد والدفاع عنها وعن العروبة.
وث ��اين امل �ف��ارق��ات :ان��ه اري ��د ل��ه يف اول
حياته ان ي�سلك الع�سكرية لكن م�صادفة
�سعيدة انتقلت به اىل ان يكون رج ًال مدني ًا
مهنته واهدافه العلم و�صنعتة االن�سان يف

رحاب املحبة وال�سلم.
وثالث املفارقات :انتقاله من "اثري" يقف
عند ح ��دود "اثر" ال��ر��س��ول يف احلديث
وال�سنة وهذا ا�صل ت�سميته باالثري اىل
جمدد يف ال�شريعة وناقم على التقليد.
وراب ��ع امل�ف��ارق��ات  :رك��ون��ه بعد ان اتخذ
طريق ال�صراع والكفاح واملجابهة ديدن ًا له
يف بداية حياته اىل حياة الهدوء واالبتعاد
عن عن ال�صراعات يف اواخر حياته.
وق��د �ساعدته يف ه��ذه االن �ت �ق��االت جملة
م��ن ال���ص��دف ال�سعيدة و�سمها ما�شئت
واهمها تتلمذه على االلو�سيني  ،ومر�ضه
عندما دخ��ل احلربية ثم �سجنه بعد ف�شل
حركة ماي�س  ، 1941ث��م ا��ض�ط��راره اىل
�ش�ؤونه اخلا�صة واىل التاليف وال�شعر
بعد عام 1963اىل 1978ورمبا كانت اهم
�صدفه ال�سعيدة انه االثري خلقا وتكوين ًا
وم�ؤهالت.
وكل هذا وذاك يحتاج اىل ت�سليط بع�ض
النور للتو�ضيح لهذه املفارقات من جهة
ولال�ستعانة به لفهم �شعره ودالالت �شعره
على �شخ�صيته.
هو من بيت من بيوتات تعمل بالتجارة
ومتتلك العقار  ،ا�صل العائلة من ديار بكر
بن وائل وا�ستقرت يف قلعة اربيل واليها
ن�سب ثم امت بغداد قرب امل�ستن�صرية ولها
ام�ل�اك ه�ن��اك ،وام �ت��دت جت��ارت�ه��ا باخليل
اىل الهند .ولد حممد وكان هذا ا�سمه عام
1902م1320/هـ ،و�سمته امه بهجة فجمع
اال�سمني واح��ب ل��ه وال ��ده حلبة العلم ال
التجارة وا�ضطرب انتما�ؤه الدرا�سي بعد
مرحلة الكتاب واملدر�سة االبتدائية بني
م�سلكني ،م�سلك ع�سكري واخر مدين  ،فبعد
االبتدائية انتقل اىل الر�شدية الع�سكرية ،
فمر�ض ل�شدة التدريب فرتكها مداوم ًا يف
حمكمة اال�ستئناف يتدرب على االن�شاء
ال�ترك��ي  ،ث��م دخ��ل امل��در� �س��ة ال�سلطانية
ولبث بها اىل االحتالل الربيطاين لبغداد
 ،يف اذار  . 1917وك��ان��ت ه��ذه املدر�سة
باللغة الرتكية وتعلم اىل جانبها الفار�سية
والفرن�سية  ،ومل��ا عطلها االجنليز دخل
االليان�س اخلا�صة باليهود وتقبل عدد ًا

من امل�سلمني  ،وتعلم يف املدر�سة ،العربية
والفرن�سية واالن�ك�ل�ي��زي��ة والريا�ضيات
ول�ك�ن��ه ت��رك�ه��ا يف ال�سنة االوىل ب�سبب
م��اج��رى فيها م��ن خ�صومات ب�ين الطلبة
اليهود وامل�سلمني ،وملا بدا لوالده �ضعف
ول ��ده يف ال�ع��رب�ي��ة ب ��د�أ ب��ه رح�ل��ة درا�سة
العلوم العربية واال�سالمية وهو يف ال�سنة
الثامنة ع�شرة م��ن عمره  ،حيث تهي�أ له
ا�ساتذة اع�لام واخ�صهم االلو�سيني علي
ع�ل�اء ال��دي��ن امل �ت��ويف 1312ه � � �ـ1924/م
حيث اىل جانب ما در���س عليها من علوم
خ�صو�ص ًا العلوم اال�سالمية زرع فيه حب
العربية وال�ع��روب��ة واال� �س�لام ال�صحيح
 ،ومقاومة البدع وب��داي��ة قر�ض ال�شعر،
والنزوع اىل البحث والتاليف والتحقيق
ودخل يف معارك ادبية على �صدر ال�صحف
مع الزهاوي مف�ض ًال عليه احمد �شوقي يف
�سبعة وع�شرين مقا ًال وكذلك مع الر�صايف
يف ق�ضية " احلجاب" حيث كان الر�صايف
ي�شكو حالة املر�أة امل�سلمة.
مل ازر يف االقوام مظلومة
احق بالرحمة من م�سلمة
مظلومة حتى مبرياثها
حمجوبة حتى عن املكرمة
كما دخل يف معارك �سيا�سية يف ال�صحف
واهمها مع ن��وري ال�سعيد وك��ان رئي�سي ًا
ل�ل��وزراء  ،ق��ال امل��رح��وم " واخ��ذ ث��اره من
بعد ف�شل حركة ماي�س .1941
حياته حافلة ب�ين التدري�س يف املدر�سة
الثانوية او اخلدمة يف االوق��اف بعد ان
اوفده �سنة  1936يا�سني الها�شمي رئي�س
الوزراء اىل م�صر لدرا�سة او�ضاع االوقاف
واالزه��ر ثم بعد انقالب بكر �صدقي �سافر
اىل دم�شق وع��اد بعد انقالب بكر �صدقي
،ليعمل مفت�ش ًا اخ�صائي ًا بوزارة املعارف.
و� �ش��ارك ب���ش�ع��ره وم��واق �ف��ه يف ح��رك��ة 2
ماي�س  1941واعتقل مل��دة ث�لاث �سنوات
يف �سجن ال�ف��او و��س��ام��راء وال�ع�م��ارة مع
" "400من خرية رجال الفكر وال�سيا�سة
وامل �ج �ت �م��ع وع �ل �م��اء ال ��دي ��ن وال�شيوخ
ال��وط�ن�ي�ين  ،وخ ��رج م��ن ال�سجن يف 27
ايلول  1944ويف اعتقاله وب�شهادته هو،

ق��ر�أ الكثري من العلوم ودر���س الفار�سية
واالجنيلزية واالملانية  ،وق��رء مع بع�ض
امل �ث �ق �ف�ين يف امل �ع �ت �ق��ل ال �ن �ح��و واملنطق
وبعد اط�لاق �سراحه ،وا�صل الكتابة يف
ال�صحف �شعر ًا ومقاالت وخ�ص فل�سطني
بجهدا ك�ث�يرا  ،وع�ين يف 1947/2/18
ع�ضو ًا يف جلنة التاليف والن�شر ،وع�ضو ًا
يف اول جممع علمي بعد ان حتولت هذه
اللجنة اىل هذا اال�سم �سنة  1947فنائب ًا
للرئي�س �سنة  1949و�سنة  1955وا�شرف
على حترير جملة املجمع �سبع �سنوات
وم�شارك ًا يف جهود املجمع ،وامل�صطلحات
العلمية والفقهية واحل�ضارية �سنة 1963
حيث �صرف من املجمع ثم اعيد اليه يف
ني�سان  1979ومل��ا قامت ث��ورة  14متوز
 1958عينه جمل�س ال�سيادة مدير ًا عام ًا
لالوقاف اىل �سنة  1963ليتفرغ بعدها
للتاليف والتحقيق وقر�ض ال�شعر وحتى
بعد عودته اىل املجمع �سنة  ، 1979وهذه
مفارقة اخرى ،وكان اجتماعي ًا وجمتمعي ًا،
وعلى العك�س ما ح�صل يف اواخر عمره فقد
كان مبادر ًا يف خدمة املجتمع والطبقات
امل�سحوقة وق�ضايا االم ��ة ف�أ�س�س �سنة
 1928جمعية �شباب امل�سلمني  ،وا�صدرت
اجلمعية جم�ل��ة ال�ع�ل��م اال� �س�لام��ي ،وبعد
�سنتني فرق االجنليز اع�ضائها بعد ن�شاط
هائل ،وا�س�س جمعية املن�سوجات الوطنية
�سنة  1930وانتخب ع�ضو ًا يف جميعة
ال��دف��اع عن فل�سطني .يف اواخ��ر حياته ،
ومن خالل كتاب حميد املطبعي كتاب ًا عنه
�ضمن مو�سوعة املفكرين واالدب��اء قال له
حميد املطبعي  :ينبغي ان تخو�ض معارك
جتدد فيها �شبابك الثقايف.
ف��اج��اب��ه االث� ��ري :اي امل �ع��ارك وم��ع م��ن ؟
اجابه حميد :معاراك يف ت�صحيح بع�ض
امل �ع��ادالت الثقافية يف ال��وط��ن العربي ،
اجابه االث��ري  :انا حملي ثقيل او ًال حمل
ال�صحة املتداعية  ،ثاني ًا واج��ب اال�سرة
واالح�ف��اد  ،وثالث ًا يل ارتباطات بخم�سة
جماميع علمية ولغوية وك��ل منها يجب
ان اوا��ص�ل��ه بقدر امل�ستطاع وان ا�سافر
واحا�ضر واناق�ش وان ادر�س ما يقدم ايل

من درا�سات اللجان كل هذا كفاح وجهاد.
اما انا فاقول :ان االثري ولال�سباب اعاله
والمور اخرى تتعلق مب�صري االمال فردية
ووطنية وحال الوطن واالمة وحال الكرة
االر�ضية اث��ر خدمة تنتج �شيء ملمو�س
ويف �سواها كحاطب ليل او كمن يبذر يف
بحر او يخط يف رمل.
الق�سم الثاين� :سمات �شخ�صية االثري من
خالل �شعره:
�شعر االث��ري كثري وقد طبع اجل��زء االول
منه "مالحم وازهار" م��ع مقدمة جيدة
كتبها اال�ستاذ ال�شاعر عزيز اباظة ،ثم طبع
�شعره املجمع العلمي العراقي يف جزئني
الثاين �صغري ًا جد ًا واالول يقع يف ""545
�صفحة م��ع امل�ق��دم��ات  ،وك�م��ا ا��ش��ار بحق
الدكتور احمد مطلوب يف بحثه "االن�سان
وال�شاعر" ف��ان ترتيب ق�صائد الديوان
مل ترتب زمني ًا ل�صعوبة ذلك الن بع�ضها
غري م�ؤرخ وهذا الي�ساعد الدار�س ل�شعره
على اع �ط��اء � �ص��ورة وا��ض�ح��ة ع��ن تطور
�شاعريته ،علما بان مو�ضوعاتها قد حتدد
الزمن الذي تلية فيه وهو امر ال نحب ان
ان نقوم به يف درا�ستنا ه��ذه  ،لذلك الن
تطور �شاعريته لي�س هو املق�صود يف هذا
البحث  .وطاملا و�ضع يف ق�صائدهما يكفي
لال�ستنتاجات املطلوبة ح��ول �شخ�صيته
وحول املفارقات ال�سابقة
واح��ب ان انبه ان ه��ذه ال��درا��س��ة لي�ست
من�صبة لدرا�سة �شعره درا�سة كاملة وال
خل�صائ�ص هذا ال�شعر الفنية بل هي تهدف
اىل اال�ستدالل ب�شعره على �شخ�صه وفكر
ومعتقدته وهويته القومية واال�سالمية
واالن�سانية  ،كان�سان ف��وق الع�صبيات
وامل���ش��اح�ن��ات امل��ذه�ب�ي��ة وك��ان �� �س��ان غنى
لالن�سان.
ويقت�ضي املقام مع ذلك لرمبا االن�صاف اال
ن�ترك االم��ر �سائب ًا  ،بالن�سبة خل�صائ�ص
� �ش �ع��ره ال�ف�ن�ي��ة ب �ق��در م��اي�ق�ت���ض��ي املقام
وال�ت���س�ج�ي��ل ال �� �ص��ادق ال���ذي ه��و وثيقة
�ستم�ضي عرب ال�سنني واىل ما �شاء الله.
لكننا النحتاج اىل ذكاء كبري وتذوق فني
كبري ودراي��ة عميقة للقول بان اية نظرة
اىل ق�صائد االثري تو�صل االن�سان اىل انه
امام �شعر ميتلك اعلى املوا�صفات الفنية
بال�شعر ال�ع��ام��ودي ال��رائ��ع  ،لغة � ،سبك ًا
وتو�صي ًال  ،واداء  ،ومن كل وجه..
االن وق � ��د ق���دم���ت ه � ��ذه امل�ل�اح ��اظ ��ات
واالح�ت��رازات اق��ول  :ح��اول��ت ان اجمع
مايعطيه �شعر االثري من ما يجلي حدود
�شخ�صيته فوجدته يرتكز يف �ستة اقطاب
او م��راك��ز وه��ي على ال �ت��وايل ورمب��ا من
حيث االهمية واالثر على جممل �شخ�صيته
ولنبد�أ باولها:
االثري امل�ؤمن :يظهر �شعر االثري الذي بني
ايدينا م�ؤمن ًا بالله كم�سلم يجد الله ظاهر ًا
يف الطبيعة كما يف انف�سنا وكل �شيء يف
ال�ك��ون مظهر ًا ل��ه  .وي�شعر االث��ري بهذا
�شعور ًا قوي ًا يكاد يدينه من حدود التوحيد
بني الله واال�شياء دون وحدة وجود  ،كما
نعرفها عند ا�صحابها من �صوفية وفال�سفة
 ،وهو ي�شعر بحب للذات االلهية ،ت�صرفه
عن �سواها اال من خاللها.
وهذا �شعره �شاهد على ذلك حيث يقول يف
ق�صيدة"الله منجاة وت�سبيح " ،وهي اول
ق�صائد الديوان:
قلبي ..بغريك مل يرن �شفافه
يارب فاجنب حبي االخطارا
عن كل وجه قد �صرفت عبادتي
وعبدت وجهك وحده خمتارا
وت�ستمر الق�صيدة ليف�صح يف نهايتها
انه ال يكابد �شكا بل هوى
يارب انت اكابد من هوى
ادري وفيم ا�شبب اال�شعارا

وهوى �ضمريي انت فيما اجتلى
ومبا اغنى يف هواة هزازا
فنيت بانوار اجلالل �سريرتي
�شوق ًا وت�سبيح ًا له و�سرارا
لقد �سبح يف ال�سموات العلى
واالر�ض ما يبدو وما يتوارى
ويف ق�صيدة بعنوان " ان��وار وجتليات"
ي�ق��ول يف نف�س امل�ع�ن��ى م ��ؤك��د ان العقل
واحل�س املبا�شر يقودان اىل الله
رب حارث يف كنهك االفكار
كلما فكرت عراها انبها ُر
كيف ت�سمو اىل اكتناهك خلق
هن عن فهم خلقهن ق�صا ُر
بهرتها هذي الطبيعة واحل�سـن
وهذه االيات واالنوار
كيف فا�ضت وكيف نارت ومن
اين ا�ستفا�ض االبداع واالبتكار
وقول يف جتليات اجلالل واجلمال :
طف بهذا الوجود حلظ ًا ونغم ًا
وت�ضل اجلمال م�ضي وح�سا
�صور احل�سن فيه ال تتناهى
ما لعني ت�سرى اليهن مر�سى
�صاغها البارئ امل�صور ايا
يتجلى فيها جالال وقد�سا
ونكتفي بهذه االبيات منها يف ق�صيدته
"�سبحات وا�شراق" بقوله:
يارب ادرك خافقي وقد التظى
باحلب ان يفنى من االحراق
قد ذبت يف نور اجلمال فانه عن نور ذاتك
�شف يف االفاق
واالث��ري م�ؤمن م�سلم ولي�س م�ؤمن ًا دون
ان �ت �م��اء ل��دي��ن حم ��دد ع �ل��ى من��ط م��ا جند
عند امل��ذاه��ب الفل�سفية امل�ع��روف��ة با�سم
. THESIMفهو م�سلم وج��د هاديه
وق��ائ��ده يف دروب احلياة يف دي��ن حممد
"�ص" و�شخ�صيته واخالقه .وهذه الدعوة
خالدة ودين اال�سالم هو دين الب�شرية منذ
كانت  .و�سنكتفي مبقتب�سات قليلة:
يقول يف ق�صيدة "مولد النور" عام 1935
ومطلعها:
هو احلب يغرين مبد حممد
فتغ�شى اجلناين اي هيبة �سيد
ي�شرفني اين اقول مديحه
واين مبا قد �سن للنا�س معتقد
وهي طويلة جد ًا  ،يقول:
تلفت ابغي ال�سر يف كربيائه لعلي اىل
ال�سر احلقيقي اهتدي
فادركت ان ال�سر باخلالق قائم
وايقنت ان اخللق يف دين احمد
ويف ختامها
اذا اعتاد هم�س القول يف احلق �شاعر
فاين غري اجلهر مل اتعود
بح�سبي اين يف اعتقادي م�سلم واين

بخري اخللق يف اخللق مهتد
وما �ضرين ان فاتني هدي مذهب
اذا كان هدي بالنبي حممد
وي�ع�ل��ن يف ق�صيدة"الر�سول االعظم"
1359ه� � �ـ ان دي ��ن ال�ب���ش��ري��ة واح� ��د هو
اال�سالم وانهم امة واحدة
ما النا�س لوال البغي اال امة
والدين لوال اجلهل اال واحد
ما اح�سن التوحيد يجمع �شملهم
فيعود وهو مطمن وموحد
ويقول
البعثة الكربى حياة للورى
ابد الزمان ونعمة تتجدد
ان االىل زعموك �سيد قومه
كذبوا فانك للربية �سيد
�شم�س وهل تخ�ص ناحية بها و�شعاعها
يف كل افق ع�سجد
و� �س��وف ن ��رى ان امي��ان��ه ب��اال� �س�لام هو
امي��ان ب��ال�ع��روب��ة اي���ض� ًا و ه��ي املحجات
الثالث الله اال�سالم والعروبة .و�سنف�صل
املحجة الثالثة بعد قليل يف بند خا�ص لكن
ماينبغي اال�شارة اليه هو ان هذا االميان
بالله وال��ر��س��ال��ة املحمدية ي�شكل وحدة
روحية هي مفتاح �شعر االثري.
.2االث� � ��ري امل�ت�ف�ن��ي ب��ال�ع��روب�ي��ة واللغة
العربية:
لي�س ادل على هذا من انك مبجرد ان تذكر
ا�سم حممد بهجة االثري يتبادل اىل ذهنك
و�سمعك االثري اللغوي العامل بعلم اللغة
ورمب��ا ك��ان ه��ذا احل��ب للعربية والتمكن
فيها هو ال�سر يف اختيار خم�سة جمامع
عربية كربى له ع�ضو ًا عام ًال ويغلب على
نف�سي ان هذا االختيار له لي�س ب�سبب انه
عامل ديني فح�سب ذلك النه يف امور اجلهاد
الفقهي واملتعلق باملعامالت احلياتية لي�س
ل��ه ه��ذا ال�ب�روز ال ��ذي ل��ه يف ام ��ور اللغة
العربية وفقها وا�سرارها كحجة اليبارى.
واالث� ��ري ع��امل ال�ل�غ��ة الي�ب�خ��ل علينا مبا
ي�سبق حكمنا ،وهو يحيي لغة القران اللغة
العربية �سنة  1965يف ق�صيدة "الف�صحى
�سيد اللغات"
�سالم ومن حييت اي ر�ؤوم علي لها يف
احلمد دين غرميي
�سالم على ام اللغات على املدى �سالم اخيذ
باجلمال هيوم
اىل ان يقول:
بيانك؟ ام نبع من الكون كوثر ترقرق عذب ًا
ام رحيق كروم
جتاوز اعناق الدهور وح�سنه يزيد على
االيام ح�سن ر�سوم
�سقى كل ملاح البيان زاللة م�صفى وروى
طبع كل حكيم
وه �ن��اك ق���ص��ائ��د رائ �ع��ة وي �ح��ار الباحث

امل� �ت ��ذوق م � ��اذا ي �خ �ت��ار ف��ه��ذه ق�صيدته
"الف�صحى رباط الوحدة الكربى" :1988
فيها مل�سة ذاتية وع�ب��ارة حد الوله بالغة
العربية بداية مطلعها:
احببتها حب نف�سي والهوى غ��رد وحبه
الروح والريحان والرغد
عريقة املولد امليمون اولها
مع اخلليقة واالر�ض له االبد
وي�ستمر الثناء عليها ليف�صح بعد ذلك عن
م�شاعره الذاتية احلميمة:
يادين قلبي منها والهوى قدر
وخافقي ببهاء احل�سن متحد
اين خ�شعت ل�صوت الله ثم لها لها
ومنه كوثرها واللطف والغيد
هام الف�ؤاد بها حب وال عجب
هي احلياة اوىل من و�صلها �صفد
ويف ق�صيدته لغة ال �ق��ران  1984جنده
ي �ت �غ��ى ب��و� �ص �ف �ه��ا وم��اث��ره��ا وي� ��رد على
الطاعنني او امل�ستهينني بها  ،وجن��د يف
الق�صيدة عالقته احلميمة بها وهو مرادنا
من الق�صيدة كلها:
ونعيمي يف حب ليالي ا�سمى
ما تنيل العالقة الع�صماء
طرب دائم وو�صل مقيم
والتذاذات خافق وارتواء
ويل ليلى عهد مع العمر باق
والغواين عهودهن هواء
ا�صطفاين لها الذي نوع اخللق
واعلى من �ش�أن اال�صطفاء
قد تعلقت منذ �صباي يف ليالي
و�صح الهوى ودام الوالء
ويف ق�صيدة "اللغة املهند�سة املنغمة"
يقول:
ع�شقناها وع�شنا يف هواها
ن�شاوى النلذ �سوى طالها
ثم يقول:
ت �ع��اىل ال �ل��ه ان �� �ش ��أه��ا ف �� �س��وى واعطاها
ال�ضالعة وا�صطفاها
اقلت يا لعلي ما اقلت
كالم الله فا�ستعلى عالها.
ف�ه�ن��ا اح ��ب االث � ��ري ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة من
خ�لال اال�سالم الدين ال��ذي ن��زل بالعربية
لكن تعمقه فيها واط�ل�ع��ه على ا�سرارها
جعله ا�سري �سحرها  ،خمل�ص لها معظم
جهده ولي�س ها هنا التناق�ض بني قولنا
ان اجت��اه��ه ال��روح��ي ه��و م�ف�ت��اح �شعره
و�شخ�صيته وبني حكمنا االخري  ،ذلك انه
وجد ان خريماميكن ان يخدم به اال�سالم
باال�ضافة اىل �سلوكه كم�سلم ودفاعه عن
اال�سالم وق�ضايا االمة العربية هو خدمة
اللغة العربية خ�صو�صا وقد تهي�أت له هذه
الفر�صة من خالل املجامع العلمية العديدة
التي هو ع�ضو بها مبا مل يتهي�أ الحد �سواء

االثري يف جممع اللغة العربية بالقاهرة

وهي امليدان االبرز خلدمة اللغة العربية.
وهنا ن�أتي اىل ق�ضية "العروبة " فهو يرى
ان اال�سنان عربي وعاملي يف ان واح��د ،
عربي من حيث ان جاء به وهو الر�سول
"�ص" عربي والذين حملوا الر�سالة هم
عرب وهو يف الوقت نف�سه عاملي للب�شرية
جمعاء  ،واالثري يرى تكام ًال بني العروبة
واال�سالم.
وه��ذا �شعره ناطق بذلك فهو يقرن الدين
ب��ال �ع��روب��ة وب��ال �ع �ك ����س ي �ق��ول يف نف�س
الق�صيدة ال�سابقة:
هوى "العروبة" يف توحيد دولتها ودولة
اللغة الف�صحى هي ال�سند
ل�سان ارفع تنزيل واكمله �شاد احل�ضارة
وا�ستذرى به اخللد
ويف ق�صيدة االم��ة العربية يف مواجهة
العوا�صف �سنة 1368هـ يقول:
يار�سول الله خري املر�سلني يامنيل العرب
غايات الفخار
قم تامل حالهم بالعاملني كيف بعد العز
ذل يف اال�سار
هدموا ما�شدت من دنيا ودين فق�ضى الله
عليهم بالبوار
ويختم ق�صيدة"يف القيد تز�أر" 1936م
بقوله:
لعمر العلى  ،لن يبلغ "العرب" العلى وهم
فرق �شتى و�شمل مدمر
اال ف�سلوكها وحدة عربية
لها من هدى اال�سالم روح ومظهر
ويخاطب دم�شق يف ذك��رى ج�لاء فرن�سا
 1947م� ��� �ص ��ور ًا ال� �ع ��روب ��ة واال�� �س�ل�ام
كجناحني لها:
ان العروبة واال�سالم مافتئا
هنا يف واديك يف عز ومتكني
هما جناحاك مد الله ظلهما
على الربية من دنيا ومن ديني
ويف ق�صيدة م�صر والعراق  1931فيقول
�سريوا وال�سابقون اىل العال
احرى ان �سم�شوا بنا اطالقا
نحو الهدايا من بناء حممد
زمر على فرقانها تتالقا
.4خ���ص��ال وخ���ص��ال �� :ش�ع��وره باحلرية
ورف�ضه للظلم وعدم املواالت ل�سلطان غري
�سلطان احلق ورف�ضه للتزلف وامل��دح من
ال�صفات االن�سانية العالية ولندعه يحدثنا
يقول يف ق�صيدة "خامت لر�سل الله"
يامن جتلى على الدنيا �سنن و�شذى
ورحمة وهدى للعرب والعجم
طابت بدينك دنياي التي ح�سنت
وراق طبعي يف را�ؤوقه ودمي
فال ا�سامر اال النبل يف كل
وال اراود يف فعل �سوى الكرم
اجل بنورك يف فعلي ويف كلمي
وما يعرتي احلق من اظلم ومن ظلمي
.االث� � ��ري  :ي �ب��دو م ��ن ال �غ��رب��ة واحل���ذر
والت�شا�ؤم والعقالنية بالنظرة اىل املذاهب
والطقو�س العامية واحلياة مل اجد عنوان ًا
واح ��د ًا ق�صري ًا لكل ه��ذا ال��ذي ي�ست�شعر
ق��ارء دي��وان االث��ري وم��ن يعرف �شخ�صه
وجزئيات مواقفه من امور املمار�سات غري
املعتدلة عند بع�ض املتذبذبني وخ�صو�ص ًا
م��ا ي�شيع ال�ع�م��ة وال �ن��ا���س ال �ع��ادي�ين من
ممار�سات ورمبا خرافات واوهام اليراها
جوهر التدين وبرغم اقباله على احلياة
وال�ك�ف��اح حتى ال�سجن والف�صل اال ان
املطلع على ديوانه وحياته يجد عنده قربا
م��ن النا�س ون�ظ��رة فاح�صة اىل طباعهم
تذكر باملتنبي وابي عالء املعري.
ورمبا تكون هذه اهم ال�سمات ل�شخ�صيته
اىل ج��ان��ب روح��ان �ي��ة وت �غ��ذي��ه باحلرية
وال�شمم واالباء.
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تاريج والدته ..
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يقول العالمه االث��ري ان والدته يف
حم�ي��ط ب �غ��داد وك�ن��ت ق��د ح��دث�ت��ه عن
نف�سه قال:
كيف ابد بنف�سي؟ لي�ست ادري ماهذه
النف�س التي هي من �صنع الله الذي
بدع كل �شي  ،لي�س من عادتي التحدث
عن نف�سي اطالقا النني جزء �صغري
�..صغري يف هذا الكون الوا�سع االفاق
البعيد..البعيد يف اعماقه ويف ابعادة
وفيما يحيط ب��ه م��ن ام��ور اليدركها
العقل بي�سر و�سهوله كل الذي اعرفه
هو اين ن�شات يف بيئة �صاحلة ويف
حميط ممتلئ باحليويه والن�شاط
الفكري والن�شاط التجاري والن�شاط
العلمي  ..بيوتنا يف قلب بغداد على
مقربة من امل�ستن�صرية و ج�سر بغداد
او ج�سر ال���ش��اع��ر ال�ع��رب��ي ع�ل��ى بن
اجلهم �..صاحب :
عيون املها بني الر�صافه واجل�سر
جلنب الهوى من حيث ادري وال ادري
اعدن يل ال�شوق القدمي ومل يكن
�سلوت ولكن زدن جمرا على جمر
وي�ت�ح��دث االث ��ري ع��ن ت��اث�ير وال��دة
عليه يف هذة الن�شاة:
 قد كان من ح�سن احلظ ان والديوان��ا اول اوالدة ك��ان حري�صا غاية
احلر�ص على تهذيبي وتثقيفي فكان
ان ا� �ش��رك �ن��ي يف اع �م��ال��ه ،ويجب
ان اتعلم اي علم فا�ستفدت من هذا
التوجيه ال�سديد ،و�ساقتني احلياة
ميينا و�شماال تارة تاجرا معه وتارة
معتنيا بعلم اخليل والفرو�سية وقد

ك��ان ل��وال��دي اهتمام عريق موروث
من ابيه وج��دة باخليل والفرو�سية
وج��رب��ت � �ش ��ؤون��ا خمتلفه ال اظنها
اتيحت لغريي من طبقتي يف العمر
والن�شاة ..وك��ل ماكان ي��دور حويل
كنت اتامله وبيتنا يف و�سط حافل
ب��امل��دار���س ب�ين امل�ساجد واجلوامع
ال�ضخمة وك �ن��ت ا��س�م��ع ان ��اء الليل
واط� ��راف ال �ن �ه��ار ا� �س��م ال �ل��ه االعلى
جتلجل به اال�صوات من املاذن واري
ال�صاحلني يف حي من علماء ووجهاء
وف�ضالء لهم ال�سلوك الرفيع واملنزولة
الكرمية ،ه��ذا م�ي��دان وا��س��ع الجمال
االن للخو�ض يف او�صافه وموحياته
اىل العقل والقلب ولكنني ا�ستطيع
ان اقول كان هذه العوامل كلها وهي
غاية يف الف�سحة واالت�ساع والعمق
قد كان لها االث��ر الكبري يف توجيهي
اىل ال�ع�ل��م وح ��ب اك�ت���س��اب املعرفة
واالدب الرفيع.
وهنا يف ه��ذة البيئه اخ��ذت االمور
ت�ت�ط��ور واالث� ��ري ي�خ��و���ض تيارات
احلياة:

 وكنت طورا بعد طور بني الدرا�سةالع�سكرية وال��درا� �س��ة املدنية وبني
درا� � �س� ��ة ت �ت �� �ص��ل ب �ق �� �ض��اي��ا ال��ع��امل
اخل ��ارج ��ي وم���س�ت�ل��زم��ات��ه م��ن تعلم
اللغات فاملمت ب��اط��راف م��ن اللغات
االنكليزية والفرن�سية والرتكية يف
طور الن�شاة االوىل.
واول م��ات��ع��ل��م االث�� � ��ري ك � ��ان يف
الكتاتيب
 درا��س�ت��ي االول ب��دات يف الكتابكتاب احلي  ..كتاب امراة فا�ضلة ثم
كتاب ي�شرف عليه ال��رج��ال ودخلت
الكتاب يف نحو م��ن ال�سنة الرابعة
وت��اري��خ والدت��ي ه��و ت��اري��خ اجل�سر
الذي ان�ش�أه نامق با�شا وايل بغداد
وق�ب��ل احل ��رب العاملية االوىل دخل
العالمة االث��ري املدر�سة االبتدائية
وت �ع �ل��م ال �ع �ل��وم ب��ال �غ��ة ال�ترك �ي��ة ثم
ارت��ف��ع اىل ال��ر� �ش��دي��ة الع�سكرية
وت ��رك امل��در� �س��ة ف�ي�ه��ا ب�سبب تاثري
التدريب العنيف لينت�سباىل حمكمه
اال�ستئناف كاتبا فيتدرب على االن�شاء
الرتكي ثم دخ��ل الدر�سة ال�سلطانية

االثري عندما كان يدر�س يف االزهر
وه��ي مدر�سة ثانوية وك��ان فيها من
زمالئه حممد جنيب الربيعي وخليل
ا�سماعيل واخلال�صة يف هذة املرحله
م��ن ال�ت�ع�ل�ي��م ان االث � ��ري ب �ق��ي على
ه��ذة العجمة او ال�تردد بني العامية
وال�ف���ص�ح��ى وال�ترك �ي��ة والفرن�سية
واالنكليزية والفار�سية حتى توجه
اىل الدرا�سات العربية اال�سالمية يف
حلقات العلماء يومذاك  ،اال ان وجد
والده وجد ان ابنه مل يح�سن قراءة
ال�صحف املحلية

علوم ذلك الزمان وطرق
دراستها..
ون�ت��اب��ع ال�ع�لام��ه االث ��ري يف �سرده
لق�ص�ص تربيته العلمية:
 كان هناك بقية من ال�سلف ال�صالحمن علماء بغداد ويف مقدمتهم اال�سرة
االلو�سية التي كانت تتمثل يومئذ
يف اعظم �شخ�صيتني علميتني وهما:
قا�ضي بغداد العامل الفا�ضل االديب

قبل الحرب العالمية االول��ى دخ��ل العالمة االث��ري المدرسة االبتدائية وتعلم العلوم بالغة التركية ثم
ارتفع ال��ى الرشدية العسكرية وت��رك المدرسة فيها بسبب تاثير التدريب العنيف لينتسبالى محكمه
االستئناف كاتبا فيتدرب على االن�ش��اء التركي ثم دخ��ل ال��درس��ة السلطانية وه��ي مدرسة ثانوية وكان
فيها م��ن زم�لائ��ه محمد نجيب الربيعي وخليل اسماعيل وال�خ�لاص��ة ف��ي ه��ذة المرحله م��ن التعليم

ال �ل �غ��وي ال���ش��اع��ر ع�ل��ى ع�ل�اء الدين
االلو�سي واب��ن عمه العالمة االمام
ال �� �س �ي��د حم �م��ود � �ش �ك��ري االلو�سي
فاتخذت ال�سبيل اول االمر اىل ال�سيد
حممود �شكري فتمنع وق��ال انني ال
ادر�س �شبانا �صغارا ويئ�ست فاتخذت
طريقي اىل علماء بغداد فلم تعجبني
طريقتهم يف التدري�س اذ وجدتهم
يخو�ضون يف متاهات يف ال�ق��ال و
القيل وما ي�سميه االزهريون الفنقله
ان قيل كذا  ..فقيل كذا  ،وال يفهمون
الطالب املو�ضوع ..انا كانت ن�ش�أتي
مدنية خال�صة يف امل��دار���س املدنية
وقد تلقيت فيها فنونا من اال�ساليب
الوا�ضحة وملا جئت اىل هذه املدر�سة
ك��ان اول م��اب��دات ق��راءت��ه ب�سم الله
الرحمن الرحيم..واذا باال�ستاذ ياخذ
يف اعرابها وياتيني مب�صطلحات ال
اعقلها فنفرت من تعلم اللغة العربية
ووجدتني مما ا�سمعه منه اتيه يف
� �ص �ح��راء م��ن ال �غ �م��و���ض واالب �ه��ام
ولبثت �صابرا على ه��ذا النمط من
التدري�س عاما كامال فاتخذت طريقي
اىل العالمة علي ع�لاء الدين رئي�س
امل��در��س�ين عرفته بنف�سي ومن�شئي
ومبلغ ماتعلمته من اللغات والعلوم
ف��ارت���ض��اين اوال ب��ان اح��ال �ن��ي على
مدر�س من اقاربه كانه اراد ان يتعرف
على حقيقتي ودر�ست على هذا املدر�س
كتابا يف علم ال�صرف وم��ا لبثت ان
ق�صدته ثانيه فقلت له يا�سيدي:انت
بغيتي يف االقتبا�س منك ..وك��ان قد

ح���������ي���������اة االث��������������ري
اجرى الصحفي واالديب حميد المطبعي حوارا موسعا مع العالمة
محمد بهجة االثري نشره في مجلة الف باء في الثمانينيات ثم
نشره في كتاب مستقل ضمن موسوعته عن اعالم الثقافة العراقية
والحوار يسلط الضوء على حياة االثري ونتاجه الثقافي  ..والهميته
في شخصية االثري اقتطعنا منه هذه الصفحات نقدمها للقاريء
الكريم

ال احب السياب ..وعندي موقف
من الشعر الحديث
وث��ق من هويتي ووج��دين على �شي
من اال�ستعداد التقدم يف العلم فرحب
ب��ي وب��دان��ا ن �ق��ر�أ م��ن ع�ل��م ال�صرف
كاتب نزهة الطرف يف علم ال�صرف
للميداين �صاجب جممع االمثال ومن
ك�ت��ب االدب م�ق��ام��ات ث�ن��اء االلو�سي
ورحلته غرائب االغ�تراب فكنت اقرا
عليه هذة الكتب قراءة �ضبط واتقان
واحفظ الن�صو�ص  ..وقرات عليه من
كتب الفقه احلنفي �شرح مراقي الفالح
مع حوا�شي الطحطاوي.
اما لقب االث��ري في�شرحه لنا العالمة
االثري :
 وك��ان م�تن ع��ادت��ي انني ارج��ع اىلال�شروح والتفا�صيل قبل لقاء اال�ستاذ
وال �� �س �م��اع م�ن��ه  ..ف��وق�ع��ت يف هذة
احلوا�ش على عبارة ازعجتني غاية
االزع��اج تقول العبارة مامعناة :انك
اذا عجنت عجينا مباء ثم ظهر لك انه
جن�س فاما ان تطرح هذا العجني اىل
كلب واما ان تبيعه ل�شافعي فقلت له:
ي��ا ا� �س �ت��اذ م��اه��ذا ال� �ق ��ول؟ وطبقت
الكتاب؟؟ فنظر اىل متعجبا وقال يل:
ماذا تريد؟ قلت اريد دين ر�سول الله
قال يل :
انت اث��ري اذن  ..ف�س�ألته ما االثري؟
ف �ق��ال :ه��و ال ��ذي ي�ت�ب��ع اث ��ار ر�سول
الله..
ث��م اجت��ه العالمة االث��ري اىل ال�شعر
ولهذا الفن ق�صة يف حياته
 اف� ��دت م ��ن ج�م�ل��ة م��ادر���س��ت علىا�ستاذي فنونا من العلم النافع واخذت

منه حب العربية وع�شق االدب العربيه
ح �ي��ث ب ��دات ان �ظ��م ال�شعر فنظمت
ب���ض�ع��ه اب��ي��ات يف م ��دح ا� �س �ت��اذي ،
عر�ضتها عليه يف ا�ستحياء وادب ومل
اكن يومئذ ثقفت �شيئا من العرو�ض ..
فلما قر�أها ..كان الرجل رائع التهذيب
 ..اح�س�ست على وجهه اثر ابت�سامة
خفيفة يخفيها ف��ادرك��ت م��ن ف��وري
ق�صوري فيما نظمت وخجلت ..فقال
يل :ثابر يافالن ادر���س واحفظ هذه
االب�ي��ات والت�ضيعها ..كانه اردا ان
يقول يل  :لتعرف م��ن بعد ق�صورك
 ..ثم اتاين يف اليوم الثاين بب�ضعه
ابيات من �شعر يقرظني بها على �سبيل
الت�شجيع وطلب منى ت�شطريها ..قلت
ل��ه ا� �س �ت��اذي م��ا ال�ت���ش�ط�ير؟ فعلمني
معناة وطريقة نظمه وابياته هذه قد
ن�شرت يف مقدمة احد كتبي  ..كانت
االبيات جميلة ..وجربت ت�شطريها
فلم افلح الن مادتي الغالبة عليى هي
اللغات االجنبية الرتكية والفار�سية
وال�ف��رن���س�ي��ة ..وم��ادت��ي يف العربية
كانت ال تزالقليلة عدا ما طبعه القران
الكرمي يف نف�سي من االحا�س اللغوي
وم��ا تعلمته اث�ن��اء ق��راءت��ي القر�آن..
م��ن تعلم خم��ارج احل ��روف وجتويد
االداء وقد ام�ضيت يف اقتبا�سي من
هذا العالمة االديب �سته ا�شهر تعادل
�سته اعوام لكرثة ما ا�ستفدت منه كما
ونوع�أ وكان له اعمق االثر يف تربيتي
االدبية واللغوية واح�سا�سي الفني

الحنين الى مصر

م��ن ك�ث�رة ال �ق��راءة ا��س�ت�ق��ام يل �شعر
وقد نظمته �سليقة قبل ان ادر�س علم
ال�ع��رو���ض وال �ق��وايف وبعد نحو من
عامني احب وزيراالوقاف عبد اللطيف
با�شا املنديل وك��ان �صديقا لوالدي
جمع بينهما حب اخليل والفرو�سية
ان يبعثني اىل االزه��ر وم��ن غرائب
امل�صادفات اين كنت نظمت ق�صيدة
عينييه يف احلنني اىل م�صر ون�شرتها
ج��ري��دة اال��س�ت�ق�لال ،وه��ي اول �شعر
ن�شر يل يف ال�صحف وق��د �ضمنتها
�شطرا من بيت ل�شاعر قدمي اال ادري
من اين وقع ايل وهي:
قمر يغيب والف �شم�س تطلع
ف�سال عبد اللطيف با�شا وال��دي وقد
زرت���ه م�ع��ه اي ��ن ي��در���س ول���دك فقال
يدر�س على ال�سيد العالمه االلو�سي
فاكرب �شانه ولكنه قال له ملاذا ال نر�سله
اىل االزهر لريى دنيا جديدة ويو�سع
افق فكره فقال له :االمر لك  ،غري انني
مل ا�شا االغرتاب عن اهلي وعن بغداد
فمكثت ادر���س على العالمة االلو�سي
اىل ان ادركته الوفاة.
طه ح�سني مل يكن �شاعرا
هل حالت الدر�سات اال�سالمية بينك
وبني ال�شعر ..؟
يقول :ا�ستمريت على النظم اىل هذة
ال���س��اع��ه ودي� ��واين ي�ت��ال��ف م��ن ثالثة
اج��زاء ن�شر املجل�س االع�ل��ى لرعاية
ال�ع�ل��وم وال �ف �ن��ون مب�صر ج ��زءا منه
يف �سنة  1974وقد �سميته "مالحم

 ..وازه��ار " وهو متداول وقد وزعه
امل�صريون على مدار�س القطر امل�صري
كافة.
طه ح�سني عندما اجته اىل الدرا�سات
اجلادة ترك ال�شعر..؟
 طه ح�سني مل يكن �شاعرا وامنا نظميف �شبابه بع�ض املقطوعات وادرك
بذكائه ان طاقته يف غري ال�شعر ..
مل يعرتف طه ح�سني بذلك.
 ان مل يعرتف فان الواقع كان يفر�ضعليه ان يعرتف
وي��ذه��ب االث � ��ري اىل ك �ت��ب ال�ت�راث
ليقول:
 وال���ش�ع��ر ع�ن��د ال �ع��رب ي�ت��ال��ف منعنا�صر اولها اللغة و�سالمتها وثانيها
امل��و� �س �ي �ق��ى واالي � �ق� ��اع اي احل�س
املو�سيقي وه��و يتمثل يف خمتلف
اوزان��ه وقوافيه عند العرب وثالثها
االخلية البارعة يف روع��ة اال�سلوب
وجمال ال�صياغة هذه عنا�صر ا�صطلح
العلماء على ت�سميتها �شعرا وقد تكون
هنالك عبارة منثورة وفيها �شاعرية
فهي م��ن حيث ال�شعور �شعر ولكن
من حيث اال�صطالح ال  .االمه درجت
على ان ت�سمى هذا ال�شعر ذا االوزان
املختلفه التي بلغت عندنا نحو ت�سعني
وزن��ا ت�سمى ب�ح��ورا وك��ل وزن منها
يحمل �شحنة نف�سية وايقاعا خا�صا
متميزا وال�شعر العربي يف طبيعته
غنائي وقدميا قال �شاعرهم معربا عن
هذه اخلا�صية:
تغن بال�شعر اما انت قائلة
ان الغناء لهذا ال�شعر م�ضمار
هذا القائل هم ح�سان بن ثابت �شاعر
الر�سول فما معنى تغن؟ انه مل يق�صد
هذا الغناء اخلال�ص الذي يعنيه النا�س
ولكن ق�صد هذا الن�سجام النف�سي مع
االح�سا�س.
لكل مرحله قوانينها واال�صطالح ال
يبقى ثابتا..؟
ه ��ذا ل�ي����س ا� �ص �ط�لاح��ا ،ه� ��ذا القدمي
قدميهم ،وهذا اجلديد جديدهم..
ويحتدم مع االثري حينما طلبت ر�أيه
بال�شعر احل��دي��ث وق��د اج��اب بلوحة
ادبية قائال:
 احل� �ي ��اة م �ت �ط��ورة يف ك ��ل حلظةم��ن حيث ن�شعر او ال ن�شعر ونحن
م�ن���س��اق��ون يف ت �ي��ار م�ت�لاح�ق��ة وهي
تفر�ض �سلطاتهاعلينا ..ولكن امل�شاعر
تبقى م�شاعر ان���س��ان�ي��ة وق��د يتغري
ا� �س �ل��وب ال�ت�ع�ب�ير ع�ن�ه��ا ول�ك�ن�ه��ا هي
التتغري يف انفعاالتها وما �صدق منها
وعربعنه تعبريا �شعريا جميال ي�سري
على اعناق الدهر ويبقى دائرا له طابع
اخللود فهو قدمي جديد ومن هنا �صح
الحمد �شوقي ان يقول يف �صفه ال�شعر
اال�صيل:
مافيه ع�صري وال دار�س
الدهر عمر للقري�ض اال�صيل
وقدميا قال ال�شاعر عربي:
ان القدمي كان جديدا

و�سيغدو هذا اجلديد قدميا
قلت لالثري  ..االديب ب�شبابه مقتحما
وبعد ذلك يفرت �شيئا ف�شيئا هل ينطق
هذا الراي عليك ؟قال:
 انا ال ا�سمي هذا اديبا ..الن االديبه��و ال� ��ذي ي�ح�ق��ق وج � ��وده ووج ��ود
ان�سانيته ه��ذه ظ��اه��رة م��وج��ودة يف
الو�سط الثقايف العربي..؟ ال�ضعفاء
لي�سوا ادباء ،انا اعد الذي الذي يهرب
من املعركه جبانا ..اجلندي اذا هرب
من املعركة وعليه اداء الواجب للوطن
يف �ساعة الع�سرة فهو جبان ..فهو
خائن الن�سانيته المته ودولته.
ملاذا ال تخو�ض معارك ثقافيه كما كنت
يف �شبابك؟
 انا لو كانت يل �صحه مواتيه وعنديميدان وا�سع جلعلتك ترى ما افعل .
االن�سان يا اخي ابن بيئته ..االن�سان
ابن بيئته
انت بكامل احليوية..؟
 احلمد الله..لكن  ..ملاذا تفرت..؟
 مل اف�ت�ر ..بالعك�س ليلي وتهاري�ساهران وانا فيهما مفكر وعامل.
اق�صد ..امل�ع��ارك الثقافية معارك من
اجل تثبيت القيم..؟
 اين املعارك فاعارك..؟مثل ماحاربت يف ال�شباب ..؟ كيف
حاربت..؟
 الذين نازلتهم – وال اقول حاربتهم– كانوا على جانب يف القيمه االدبية
والعملية وكان يل راي فيهم ..ه�ؤالء
ك��ان��وا �شيئا م ��ذك ��ورا..وان ��ا نازلت
الر�صايف وال��زه��اوي ون��ازل��ت احمد
ح�سن الزيات وعبد الرحمن عزام فيما
كتبوا  ،وكنت على �صغر �سني ا�شعر
ه�ؤالء اهل لالخذ والعطاء.
االن..اال ي���وج���د �� �ش ��ي ي�ستحق
املنازلة..؟
 ال ادري انا ال ا�ستطيع ان احكم علىالنا�س بغري البينة.
يعني هذا ..انك ال تتابع..؟
ال..ع�ن��دي متابعه دائما وعندي كل�شي يدخل يف طاقتي وح�سابي وقد
نقدت الكتب وكتبت درا��س��ات كثرية
ناقدة.
ينبغي ان تخو�ض معارك جتدد فيها
�شبابك الثقايف؟
 اي معارك ؟ ..ومع من  -،انا حمليث �ق �ي��ل ..او ال اح �م��ل ح �م��ل ال�صحة
املتداعية  ..ثانيا
واج��ب اال��س��رة واالح �ف��اد  ،ثالثا يل
ارت �ب��اط��ات بخم�سة جم��ام��ع علمية
ولغوية  ..كل منها يجب ان او�صله
بقدر امل�ستطاع وان ا�سافر واحا�ضر
واناق�ش وان ادر���س مايقدم ايل من
درا�سات اللجان .كل هذا ثقافه ..وهذا
يكفي ان يكون �شغلي ال�شاغل.

االثري يتهم الرصافي

العدد ()1961
السنة الثامنة
الخميس ()11
تشرين الثاني 2010
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 ا�شتبكت من الر�صايف يف ق�ضايااجتماعية ولي�ست لغوية وادبية ..
ق�ضايا اجتماعية
انت �سلفي..؟
 انا حممدي..بعد مرور هذه الفرتة الطويلة ..ايهما
كان ا�صح يف اف�ك��اره ..الر�صايف ام
انت ..؟
 انا افكاري  - ..لن اتراجع عنها النها�صادرة عن در���س وع��ن وع��ي  ...انا
ادعو اىل تعليم املر�أة وتثقيفها عاليا
روحيا واخالقيا اري��د بناء املجتمع
بناء اال��س��رة تثقيف البنت ..البنت
ن�صف املجتمع امل ��راة ام��ي وامل ��ر�أة
اختي واملر�أة زوجتي  ..ونحن نريد
ان نبنى جمتمعا �سليما هذا هو االمر
ال��ذي ارج��و حتقيقه ال اري��د التقليد
االع�م��ى ..االحت��ادي��ون اج��رم��وا على
الدولة وعلى العرب وق��ادوا الوطن
اىل الدمار ،و�صاحبنا الر�صايف كان
متاثرا بافكارهم و�سا�ستهم خرج يرد
الدنيا وقد غرته وح�سب ان افكارهم
هي الو�سيلة اىل الفالح او هكذا قيل
اليه وهكذا اجتهد وقال ول�ست اتهمه
ال��ر���ص��ايف مل ي ���ش��ذ ك���ان ق ��د �سبفه
عديدون بالدعوة اىل حترراملر�أة؟
� -شذ كل ال�شذوذ

االشتباك مع الزهاوي
ا�شتبكت مع جميل �صدقي الزهاوي
وعبد احل�سني االزري اقول نقدتهما
يف �سنة  .1923يف اي �شي كان نقدك
لهما..؟
 ملا رثيا �سعد زغلول رحمه الله ..رثياه ب�شعر بارد وال�سيما الزهاوي
وام ��ا االزري فقد ك��ان يف ق�صيدته
ا�شعر منه ولكن فيها ا�ستحاالت فبدا
يخاطب �سعد زغلول بقوله
مذا حد بك فاعتزمت رحيال
وتركت م�صر اىل الق�ضا والنبال
اي ماخذ على هذا ال�شعر..؟
 ه ��ذا ل�ي����ش ب�شعر  ..ه ��ذا توبيخوتقريع هذا لي�س برثاء
كانه يقول له ياهذا انت ما الذي جعلك
ترتك الدنيا وتذهب عنها ؟ وانظر اىل
قوله وتركت م�صر اىل الق�ضا والنبال
 ..هل كانت م�صر قائمة بحياة �سعد
؟ هذا من اال�ستحالة مبكان ..والعقل
يرف�ضه  ،االمم ال تقوم بالفرد والفرد
ال ميلك م�ق��اوم��ة  ،وال�ق���ض��اء ق�ضاء
الله ..نعم الفرد القوي يكون قائدا
هاديا ولكن االمة التي تفقد القائد وال
ت�ستطيع ان تعو�ض عنه لي�ست امة
ولن ي�ستقم لها كيان .

بين شوقي والزهاوي:
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 �سبقت مناه�ضتي للزهاوي يف �سنه 1923وه��ذا ما اردت ان اب��د كالمي
يف �ش�أنه وق��د ان�ك��رت عليه اف�تراءه
على احمد �شوقي �شاعر الع�صر من
غري منازع  ،والق�صه هكذا  :ملا توفى
ال�شاعر ا�سماعيل �صربي با�شا يف
�سنه  1923رث ��اه ��ش��وق��ي بق�صيدة
رائعه وكان ا�سماعيل �صربي �صديقه
و�صفيه ومطلع ق�صيدته:
اجل وان طال الزمان موايف
اخلي يديك من اخلليل الوايف
وقد باري فيها ال�شريف الر�ضي وقد
كانت الق�صيدة من اروع ال�شعر واين
هذا من مثل قول الزهاوي:

وق���د م� ��ددت ا� �ص �ب �ع��ي ق �ل��م ا�شاهد
ا�صبعي؟.
الزهاوي كان يغار كان حري�صا على
�شهرته يحب يف كل يوم ان يكون له
بيتان
م�ن���ش��وران يف ج��ري��دة ال �ع��راق وقد
م��ددت ا�صبعي وام�ث��ال ه��ذا الهذيان
نحن كنا �شبابا نا�شئني ن�ضحك منه
ماذا يقول هذا .ونقرا �شوقي فنعجب
به غايه االعجاب روائعه تهز ال�شرق
والغرب.
هل كان الزهاوي ينقد �شوقي �صراحة
يف �شعرة ومقاالته؟
 ن�ع��م ..ن�شر ال��زه��اوي يف جريدةال �ع��راق ارب ��ع م �ق��االت بنقد ق�صيدة
�شوقي وقد ظلمه ظلما فاح�شا ووقع
مقاالته بتوقيع ناقد ومل يكن جريئا
في�صرح با�سمه .

ك�ي��ف اكت�شفتم ان ه��ذا ال�ن��اق��د كان جممل ما كتبته ردا عليه اكرث ثالثني
الزهاوي ذاته؟
مقالة وب��دال من ان ات�خ��اذل وانهزم
 مل��ا اجن��ز ال��زه��اوي مقاالته  ،كنت يف امليدان �صرت ا�شعر بنف�سي اينيف �سن احل��ادي��ة والع�شرين فنقدت ا�صبحت �شيئا م��ذك��ورا  ،اذ ك��ان ما
مقاالته يف �سل�سلة م�ق��االت ن�شرتها كتبته يرتفع اىل مثل ما يكتبه �شيخي
يف جريدة العراق نف�سها فاثني علي االكرب الذي طارت �شهرته يف العاملني
بع�ضهم ف��رد ع�ل��ي البع�ض  ،وزعم ولكنني مل اغ�تر بل م�ضيت ا�ستزيد
فيما زعم ان نقدي للزهاوي هو من من الدر�س ومن العلم.
قلم ا�ستاذي االم��ام االلو�سي وكانت بعد مرور �ستني عاما تقربيا على هذه
فرية اراد بها ان يزعزع ثقتي بنف�سي املعركة االدبية هل كان االثري واثقا
فزادتني مقولتهم ثقه بنف�سي  ،فعدت يف ارائه ؟
اىل هذا واىل �صاحبه كرا  ،وقد ارادا  -ارائ���ي يف ال��زه��اوي والر�صايف
ان يفحماين وي �ه��زم��اين فهزمتهما ...نعم�..صحيحه كل ال�صحة.
معا  ،وحتامل اال�ستاذ الزهاوي على هل ادت اىل فائدة..؟
�صاحب جريدة العراق ليكف عن ن�شر  -الله اعلم
مقاالتي فطلب من �صاحب اجلريدة يجب ان تعرف ..انت اديب..؟
ان اتوقف  ،فنقلت املعركة اىل جريدة  -كيف اح�س الفائدة عند النا�س ؟
العا�صمة التي رحبت مبا اكتبه وبلغ ويف الثالثينيات كان االث��ري ينازل
الكتب العرب
 قل يناق�شهم ،ناق�شت ال��زي��ات يفاعظم فريه م��ن ف��ري��ات ال�شعوبيني
وك��ان م �ي��دان ج��ري��دة ال �ب �ل��د-1930
 1931تلك هي ا�سطورة عالقه و�ضاح
اليمن بام البنني زوج اخلليفة الوليد
ومقتله  ،وق��د ال�ت��زم��ت يف نق�ضي
حديث الزيات غايه االدب كعادتي فلم
يكن عجبا ان ي�صحح م�سودة مقالتي
 ..اعني م�سودات الطبع وانا ا�صحح
م�سودات رده علي  ،وق��د اكت�سبت
هذه ال��ردود �شهرة عظيمة لال�سلوب
امل �ه��ذب امل� ��ؤدب واحل �ج��ج العليمية
والنقلية الداح�ضة
غري الزيات هل ا�شتبك االثري..؟
ال��ش��ي اخ��ر اال م��ا نقدت ب��ه بع�ضال�ف���ص��ول ك �ت��اب ال��ر� �س��ال��ة اخلالدة
لال�ستاذ عبد الرحمن ع��زام االمني
العام االول جلامعه ال��دول العربيه
رح �م��ه ال�ل�ل��ه ف�ق��د اه ��دى ايل كتابه
العظيم هذا  ..كان ذلك عام .1945
رمب ��ا ك��ان��ت ل��ك ع�لاق��ه ب��ه ق�ب��ل هذا
التاريخ..؟
منذ ايام امل�ؤمتر اال�سالمي العام يف
القد�س �سنه 1931ثم ايام كان وزيرا
م�ف��و��ض��ا يف ب �غ��داد  ..فكتبت اليه
نقدا خلطا تاريخي يف كتابه هذا
يت�صل ب��اخل��راج يف ار���ض العراق
وحكم اخلليفه عمر "ر�ض" وبعثت
مبا كتبت به اليه على يد ذي قرابه
يل اوف��دت��ه احل�ك��وم��ة اىل اجلامعة
ال�ع��رب�ي��ة ،ف���س��ر ب��ه ج��دا وارت�ضاه
فار�سلة اىل جملة الر�ساله مع تقدير
لنقدي واع�ت�راف منه باخلطا الذي
انزلق اليه ن�شر املقال ويف احلا�شية
تعليقة واعرتافه باخلطا الواقع  ..لقد
كان عبد الرحمن عزام ان�سانا جليال
وكذلك كان �صديقي عمه الدكتور عبد
الوهاب ه�ؤالء من الفلتات التي قلما
يجود الزمان بنظراء لهم يف اخللق
والعلم واالدب الرفيع واالخال�ص
لالمة.
ي��ا� �ش �ي��خ..اي �ه �م��ا ف��ي��ك :ال �ع �ق��ل او
النف�س؟
ه��ذا التمييز الف�سلفي بني النف�سوالروح وبني العقل والقلب  ،فال�شك
ان هناك عقال  ،وه�ن��اك قلبا  ،هذة
حقائق معنوية غري حم�سو�سة وال
ملمو�سة وهي لي�ست مادية واما هي
مزيج من اال�شياء تتفاعل يف النف�س
فتح�س م��رة انها � �ص��ادرة م��ن عقلك
وتتح�س�س ت��ارة فتجد انها �صدرة
من قلبك..
االثري يف املجمع العلمي العراقي وت�� � ��ارة حت� �� ��س ان� �ه ��ا ال�� � ��روح ..

احا�سي�س متداخلة ومتفاعله ت�صدر
عنها حركات االن�سان وافعاله التمييز
غري حادث انه جمموع هذة احلقائق
املتكونه يف النف�س االن�سانية �سواء
كانت يف دم��اغ االن�سان او يف قلبه
او يف اح�سا�سه ال��ذي ال ت��دري كيف
ين�شا وكيف يحدث  ..االرادة بالطبع
 ،االرادة العليا القويه احلازمة هي
التي تن�شا من جمموع هذه اال�شياء
ف��اذا غلب ج��ان��ب منها على ج��ان��ب ،
العقل على العاطفة  ،او العاطفة على
العقل  ،متيزت افعال االن�سان بقدر
القوة املهيمنة من احدهما على االخر
هل الغ�ضب انفعال غريزي ام �شعور
على اثرة يف النف�س..؟
 كلها ا�شياء طبيعية يف االن�سان.هل لك غ�ضب؟
 بالطبع ..اغ�ضب حينما ارى املنكروماي�سوء وي�ؤذي
وما هي ن�سبه الغ�ضب فيك..ككاتب؟
تختلف بختالف االف�ع��ال  ..ماكاني �ت �ع �ل��ق ب �� �ش �خ �� �ص��ي ق� ��د ي� �ك ��ون ذا
داف ��ع خمتلف ،فيكون غ�ضبي على
مقدارالفعل  .فاغ�ضب م��ن اجلهول
ال��ذي ي�ت�ع��امل ،وم��ن ال�سخيف الذي
فيحاول ان يتالعب ب�ش�ؤون النا�س
فيقدم وي ��ؤخ��ر على م��ات�ه��واه نف�سه
الما يفر�ضه عليه القانون املوكل اليه
التزامه..
ا�شد هذه االثارات..؟
 ما ينال عر�ض االن�سان او عر�ضالوطن واالمه ..الوطن ماي�صبيه من
�ضرر  ..هذا اكرث مايغ�ضبيني ويهيج
نف�سي.
ن�سبه االنا فيك ..؟
 ه��ي يف ب �ق��در م��اي�ت�ع�ب��ق الق�ضيةبامل�صالح العامة.
اق���ص��د االن ��ا النف�سيه ف�ي��ك  ..اري��د
حتديدا منطقيا لالجوبة؟
 ان� ��ت ت� �ط ��رح ج ��دل� �ي ��ات منطقيةوم�صطلحات منقوله من اليونان
االن�سانيات العاليمه ينبغي االخذ
فيها..
 نعم..ن�ستفيد منها ولكن ال ن�ستطيعان نطبق ك��ل م��ا ي�ق��ال على احوالنا
اخلا�صة ..النف�س االن�سانية تتوزعها
ع��وام��ل ��ش�ت��ى يف احل��ي��اة  .فكيف
تخ�ضع ه��ذه العوامل ه��ذه ال�ؤثرات
وهذة التاثرات النف�سية مل�صطلحات
ك�لام �ي��ة ه� ��ذه م���ص�ط�ل�ح��ات جدلية
حم�ضة.
املوت..؟
 نتيجة حتمية لكل الكائنات..ه ��ذا امل �ن �ط��ق ت�ب���س�ي�ط��ي؟ ..ق�صدت
باملوت فل�سفيا؟
 ماذا تعني باملوت فل�سفياهكذا ظل االث��ري حائرا  ،هل االثري
غريب يف جيله؟
ال .ان��ا اب��ن جيلي ولكني ق��د اكونغريبا فيه يف بع�ض اف �ك��اري التي
اليعلمون من�شئها ودوافعها وماترمي
اليه  ،الن�سياقهم يف تيارات خمتلفة
تاخذ النا�س ذات اليمني وذات الي�سار
فيغرقون فيها.
هل حدث لك مثل هذا..؟
 طبيعي يحدث مم��ن ال يتعمق يفادراك اال� �ش �ي��اء  ،مل ي�ت��ح ل��ه العمر
وال ال �ت �ج��رب��ة وال ط���ول املخالطة
واملمار�سة ان ي��درك م��ارادرك��ت هنا
فارق له اثر عميق جدا يف التطورات
ويف امل��درك��ات ويف فهم اال�شخا�ص
 ،ك�ث�يرا م��ا يقع على االن���س��ان �ضيم

مم��ن مل يتوغلوا يف العلم واملعرفة
ومل يح�صلوا على جت��ارب مهمه يف
احلياة .
وهل انت غريب يف هذا اجليل .؟
 انا ابن هذا اجليل العربي ..ا�شعرم�شاعره واح�س باحا�سي�سه واريد
له ما اريد لنف�سي من اخلري واملنفعة
 ،وق��د اب��دو لبع�ض النا�س غريبا من
حيث اختالف م��دارك��ي عن مداركهم
 .مداركي ن�ش�أت من ا�شياء مل يتي�سر
لهم ادراك�ه��ا وفهمها وجتربتها  ،هنا
يقع االل�ت�ب��ا���س وي�ظ��ن االن �� �س��ان انه
غريب عن جيله.
هل حت�س بعزلة عن هذا اجليل.
 ابدا  ..انا منه وله واليه.هل يقر�أون لك؟
ال ادري .ه� ��ذا م��ن ع �ل��م ال �غ �ي��ب ..ت�سالني عن علم الغيب؟
كيف ال تعرف من هو جمهورك؟
ا��س�ت�ط�ي��ع ان اق��ر ان م��ن ك��ان مثلم� ��دراك� ��ي وم � �ع� ��اريف واح�سا�سي
واجتاهاتي العربية واال�سالمية ا�شعر
انه معي فذالك هو جمهوري قل عدده
او كرث ،وليت�ست اال�شياء بالكم ولكن
بالكيف  ،وان�سان عامل عاقل خري من
الف الف جاهل عاقل.
هل لك جمد؟
 دع عنك كلمه املجد هذه  ..هل كنتت�أتي ايل لتحاورين وتذيع حما�سني
 .ل��و مل اك��ن م��ال�ك��ا ل�ه��ذا امل�ج��د الذي
ت�سالني عنه؟ اال يبدو لك ه��ذا املجد
الذي ادركته من م�شرق العامل العربي
اىل مغرب العامل العربي يف انتخابي
يف ه��ذا املجامع العلمية وغ�يره��ا ،
ويف توجيه الر�سائل اجلميلة اىل من
امللوك وم��ن العلماء الكبار واالدباء
ويف ط �ب��ع اث� � ��اري وا�� �ش� �ع ��اري يف
حوا�ضر ال��وط��ن العربي م��ن بغداد
ودم�شق والقاهرة والريا�ض والرباط
..هذا ف�ضل الله جاءين ومل ا�سع اليه
متكلفا له اجلهد او الزلفى كما يحاول
الكثريون وقد ا�ضطرين �س�ؤالك اىل
االف���ص��اح عنه وان��ا غ�ير م��رت��اح اىل
التحدث عن نف�سي ؟
-

عظيما ينطق باملحامد ومرد هذا اىل
اي �شي  ،تراه غري هذه املنزلة؟
ق� � ��رات اي� �ه���ا ال�����ش��ي��خ يف �صحف
الثالثينات ان��ك ق��ا���س يف تركيبك..
وكانت ارا�ؤك:
 ان��ا ال ا�شعر بال�شدة ان��ا ا�شعر بهااي�ضا  ..فمن اين جاءتك؟
 ا�شعر بالوثوق  ..رمبا جزالة العبارةالف�صيحه التي تباين اال�ساليب الهبطة
وامللتوية و�صدق التعبري وحرارته
ه��ي التي توحي اىل بع�ض االذه��ان
هذة ال�شدة التي اتهم بها ..انا ارتويت
من الف�صاحة العربية ا�ستلهمها من
ال �ق��ران وم��ن احل��دي��ث وم��ن ف�صحاء
العرب ومن حذا حنوهم من اجلاهلني
اىل اال�سالميني اىل املخ�ضرميني اىل
العبا�سيني اىل يومنا ه��ذا ..وطبيعة
ه��ذه الف�صاحه ال�صدق وق��وة االداء
وا�ستقامه التعبري ،فلعل هذة اخل�صال
وما افدت منها م�ضافا اىل نزوعي اىل
اال�ستقامة ه��ي الباعث على ت�صور
ال�شدة يف كتاباتي .
افهم م��ن ه��ذا ان��ك تريد ان تقول ان
هناك �صالبة يف ال�شخ�صية؟
 نعم � .صالبة ،ثقه بالنف�س و�صالبة ،ماي�صدر عنها امنا هو نتيجه اميان
وجت��ارب وممار�سات  ..وكل ان�سان
معر�ض للخطا وال�صواب.
وهل لهذه ال�صالبة روافد ..؟
 اقول � ،صالبة ال�شخ�صية من اميانهاو�صدقها واف�صاحها عن احلقائق ،من
غري م��وارب��ة وال تالعب بالعقول او
خداع للنا�س .
طفولتك فيها �صالبة؟
ال اذكر هذا  ..النني يف طفولتي ملاخ��ال��ط اب�ن��اء احل��ي وك��ل خمالطاتي
ك��ان��ت يف ��ص�ح�ب��ة اب ��ي يف جمل�سه
واملجال�س التي ي�ؤمها  ،كنت ظال له
اجال�س الكبار معه
رمب��ا تربيتك الدينية فر�ضت هذه
ال�شدة على �شخ�صيتك؟
ال .ال��دي��ن حكمة وم��وع�ظ��ة ح�سنةو���س��ل��وك ي� �ح�ت�رم ال��ن��ظ��ام ودع� ��وة

منذ ايام المؤتمر االسالمي العام في القدس سنه1931
ثم اي��ام ك��ان وزي��را مفوضا في بغداد  ..فكتبت اليه
نقدا لخطا تاريخي في كتابه هذا يتصل بالخراج في
ارض ال�ع��راق وحكم الخليفه عمر "رض" وبعثت بما
كتبت به اليه على يد ذي قرابه لي اوفدته الحكومة
الى الجامعة العربية ،فسر به جدا وارتضاه فارسلة الى
مجلة الرساله مع تقدير لنقدي واعتراف منه بالخطا
ال��ذي ان��زل��ق اليه نشر المقال وف��ي الحاشية تعليقة
واعترافه بالخطا الواقع  ..لقد كان عبد الرحمن عزام
انسانا جليال وكذلك ك��ان صديقي عمه الدكتور عبد
الوهاب هؤالء من الفلتات التي قلما يجود الزمان بنظراء
لهم في الخلق والعلم واالدب الرفيع واالخ�لاص لالمة.

لال�ستقامة .
رايت بع�ض رجال الدين ق�ساة؟
 ال��ذي��ن ي �ت��اج��رون ب��ال��دي��ن والذينيريدوين ان يتخذوا من الدين زعامات
رمبا كانوا هم الذين تعنيهم.
اذن .اية حكمة يف طفولتك وانت يف
هذا الكهولة؟
الرباءةهل جتامل يف حياتك العلمية ؟
ال اجامل يف العلم ابدا  ،ولكنني اخذاملجاملني بالرفق فان كابروا �صددت
عنهم � �ص��دودا  ..اق��ول م��ا اع�ت�ق��ده ،
واجادل وا�صارح وال �ألني النني انطق
من اليقني  ،فا�سلك من املنتقدين �سبيل
االدب واحلكمة  .هذا طبع جبلت عليه
واكت�ساب من مرياث اال�سالم ومن ابي
وا�سرتي واثرالعلم ..من ا�ساتذتي
الكبار ه ��ؤالء ،وم��ن ط��ول ممار�ستي
للقراءة.

وجماملتك يف احلياة العامة..؟
 املجاملة قد ي�صح ان يطلق عليهاالنفاق..والظهور بوجهني ،هذا �شي
يح�سنه ا�صحاب العاهات اما املجاملة
ال �ت��ي ه��ي اجل �م �ي��ل ف ��ان ال �ل��ه جميل
وي �ح��ب اجل��م��ال وه ��ي ت�ع�ن��ي لطف
املالمح وح�سن اللقاء واداء الواجب
نحو اال�صدقاء فهذه نعم .
ماذا تقول عن نف�سك بعد املوت؟
الله اعلم بذلك .ا�سال الله ان يقينيوياك وكل ال�صاحلني نار جهنم
هل تخاف املوت؟
� �س �ن��ه ال �ط �ب �ي �ع��ة وق� ��د ي��ك��ون رحمة
الالن�سان

من اي االختصاصات كان
االثري؟

ايها ال�شيخ .قيل فيك وقيل يف كتابتك
اراء واج��ت��ه��ادات واخ �ت �ل��ف حولك
النقاد .منهم من يقول انك حمقق قد
�ضربت يف ذل��ك ب�سهم واف��ر ،ومنهم
م��ن ق��ال ان��ك ل �غ��وي خمت�ص بعلوم
اللغة  ،ومنهم من يقول انت جغرايف
كتبت يف اجل�غ��راف�ي��ة وح�ق�ق��ت فيها
وان��ا من ه ��ؤالء وا�ضيف القول انك
مو�سوعيا فهل ل��ك ر�أي اخ��ر يقارب
بيننا او يباعدنا؟
 كل واحد من ه�ؤالء الف�ضالء و�صفم � ��اراة وم ��ا ع��رف��ه ومل ي �ت��وغ��ل يف
درا�ستي وتتبع اثاري امنا ر�أى �شيئا
منها رمب��ا راق ��ة فتخيل ال�ي��ه اين ال
اح�سن غريه ،وهذا �شي وقع لكثريين
غريي يف غابر الزمان وحا�ضرة ..الن
كثريا منهم قد رزقوا مواهب متعددة
و�صرفوها يف خمتلف جوانب املعرفة
وكانوا مو�سوعيني على حد تعابري
اليوم..
يزعم بع�ض النقاد من ان الكتابة يف
افاق املعرفة املختلفة هو ت�شتت ؟
 ال ح��ي��اة االم � ��ه ال �ع��رب �ي��ه فكرهاوعلمها وعملها قائمة على التما�س
متطلبات احلياة والتوغل يف تعرفها
 ،ف��ال�ع��امل ال�ع��رب��ي يتوغل يف جميع
هذه اجلوانب .فمن كتب له ان تكون
اف��اق��ه وا��س�ع��ة وق��درت��ه ق ��ادرة بعلمه
وتنوع درا�ساته واب��داع��ات��ه يف كل
مايكتب به .ان العقل العربي فيه �صفة
ال�شمول خلق ان يكون �شامال ابعد يف
بيئته وح�ضارته  ،يفل�سف الظواهر
فا�شتملت فيه احلياة با�سرها .

العدد ()1961
السنة الثامنة
الخميس ()11
تشرين الثاني 2010

عقل شمولي
نحن حتدثنا عن العقل العربي هذه
ال�شمولية وهذه االبعاد التي حتيطه
ه��ي التي جعلته يغو�ص او يتعرف
على اال�شياء املحيط بة واو�صلته اىل
ما وراء الطبيعه..
يعقب االثري:
 -ال ري��ب يف ان االرادة االل�ه�ي��ة قد

جيل وكاتب

بعد ابن�ساط متامل يقرر االث��ري انه
ي�ضع نف�سه ب�ين جيله وه��ذا اجليل
اجلديد يف منزله االخ املخل�ص املحب
لنموه وازده��اره و �سالته :اين ي�ضع
نف�سه ككاتب بني هذين اجليلني قال :
 �أن��ا ك�أن�سان يف ه��ذا اجليل القدميويف هذا اجليل اجلديد..
كنت اق�صد ..انت كاتب  ،وهذا الكاتب
اين ت�ضعه يف جيلني ؟
 ككاتب ..م��ن مل يكن ان�سانا فلي�سب �ك��ات��ب ،ول �ي ����س ال �ك��ات��ب م��ن يخط
وي �� �س��ود ال���ص�ح��ف ول �ك��ن م��ن يفرغ
ان�سانيته و��ص��دق��ه واخ�لا��ص��ه فيما
يكتبه.
ب�صيغه اخ��رى ..هل لك ..هل لالثري
منزلة بني ادباء العربية؟
بحدة العامل وبامتداد ب�صرة يتكلم
االثري
 عدنا اي�ضا اىل مثل حديث املجد.انا ا�شيع حيث اجتمع يف امل�ؤمترات
والندوات التي تقام يف الوطن العربي
باحلب والتقدير الكبري وباال�صغاء
ايل وبتدوين كالمي وبن�شر ما اكتبه
والرتحيب به وبدعوتي اىل التحقيق
والتاليف والن�شر ..والر�سائل التي
وجهت ايل ماتزال ترتى ت�ؤلف �سفرا

االثري مع عزيز ابا�ضة واحمد زكي يف جممع اللغة العربية يف القاهرة
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افا�ضت على العرب نعمة العقل ونعمة
ال��ذك��اء وه �م��ا خ�صلتان او ميزتان
جليلتان ظهرتا يف ادبهم قبل اال�سالم
ثم يف القر�آن وادب النبوة يف �صورة
م��ن ال��روع��ة واجل�ل�ال واجل�م��ال ومن
ال�ع�م��ق وال���ش�م��ول�ي��ة ي�ع�ل��م ه ��ذا من
يعلمه ويجهله من يجهله.واحل�ضارة
االن�سانيه قامت يف هذا العقل  ،وهي
ول�ي��دة العقل الب�شري ويف طليعته
العقل العربي
واالرادة العربية.

االبداع ..او االختصاص:
العدد ()1961
السنة الثامنة
الخميس ()11
تشرين الثاني 2010
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االث��ري كتب �شي من املعرفه لكن يف
اي �شي ابدع ..؟ يف البدايه كان يقول
ان��ا ال ازع��م لنف�سي االب ��داع ث��م اخذ
يو�ضح حقيقته:
 انا كالنحلة اعمل دائبا وا�ستفيد منكل مبدعات الفكر االن�ساين واطوراه
ب�ح���س��ب م��اي�ج�ت�م��ع ل ��دي م��ن افكار
ومعارف وامزجه بعقلي واكون منه
املزاج الذي يتاح يل تكوينه ،ويف كل
كان ما اقررة او اكتبه او انظمه �شي
جديد او بديع فهو نتاج هذه املعارف
ومكونات العقل والنف�س واالجتهاد.
وقراءتك..
 ان��ا اق��ر�أ احل��دي��ث كما اق��ر�أ القدميواق��ر�أ االدب االجنبي كما اق��ر�أ االدب
ال �ع��رب��ي  ،ول �ك��ن االدب ال �ع��رب��ي يف
جملته وتفا�صيله هو ال�سحر احلالل
ال��ذي امتلك مني جمامع القلب ومل
ي�ت�رك يل م��ن ال��وق��ت م��ا ا��ش�غ��ل فيه
غ �ي�ره ،وم� ��ن ذاق رح �ي��ق العربية
وعلومها ي�ع��رف اي��ن يكمن اجلمال
؟ فينت�شيء وينتع�ش بهذا الرحيق
فيبدع يف االقوال واالفعال ،وما املرء
اال مايح�سنه ،ان خريا فخري وان �شرا
ف�شر .
انت اذن جتملت بجمال العربيه لكن
اي جمال كان ارق يف هذه العربية؟
 قلت لك  ..احب مطلق املعرفةاق�صد االخت�صا�ص ه��ل اب��دع��ت يف

اخت�صا�ص معني؟
 وي �ك��رر االث�� ��ري ..م�ط�ل��ق املعرفويت�أمل يف الثمانني عاما..
ي �ق��ول :يل يف اللغة اراء خا�صة ،
ويف ال�شعر مذاهب ويف جملة الفكر
الديني نزعة جتديدية  ،ت�سعى اىل
حم��ارب��ة ن� ��وازع ال �ب��دع واخل��راف��ات
والت�شتيت.

المؤلف  ..وكتبه
كتبت ايها ال�شيخ يف الثقافه العربيه ،
فماذا احببت يف هذه الثقافة ؟
 احب الثقافه العربيه كلها كما يحبالوالدين اوالدهم..ال اف�ضل �شيئا على
اخر ،كل ما الفته اعده من اوالدي وال
يفرق بني احد منهم .
لو خريت بكتبك ف��أي منها اق��رب اىل
عقلك واي منها �أقرب اىل قلبك؟
 ال قريب وال بعيد كلها من عقلي ،اللهم اال �شعري ونرثي الفني فانهما
من عقلي وقلبي معا وان��ا ال اقر�ض
ال�شعر اال حم�م��وال ال�ي��ه م��ن بواعث
عقلي وق�ل�ب��ي  ،وم��ا ق���ص��دت ال�سعر
يوما تكلفا وتعمدا  ،ان مامتتلئ به
النف�س م��ن االحا�سي�س ه��و ال�شعر
ال�صادق.
كتابك االول؟
 اعالم العراق اول كتاب الفته علىاثر وفاة ا�ستاذي االلو�سي الذي توفى
يف عام 1924م وقد ا�ستطعت اجنازة
يف قت ق�صري وقد طبعه يل والدي يف
املطبعة ال�سلفية يف القاهرة وقد اردت
مو�ضوعة عن ا�ستاذي حممود �شكري
االلو�سي تكرميا ملكانته العظيمة يف
حياة الثقافه العربية واال�سالمية.
ه��ل ال���ش�ي��خ االث� ��ري را� ��ض ع��ن هذا
الكتاب ..؟
 مل ال؟ان ��ت يف ع�م��ر ال�ع���ش��ري�ن�ي��ات والفت
ال��ك��ت��اب  ..رمب� ��ا ح� ��دث حت� ��ول يف
االفكار؟
 -ان��ا متم�سك ب��ه  ..ه��ذا ال�ك�ت��اب كل

البداية  ،فقد لفت االنظار ايل وانا يف
عنفوان ال�شباب ،اىل جانب ما حققته
من امهات كتب االدب والتاريخ العربي
قبل  -ذلك وانا طالب نا�شئ من التفت
اىل الكتاب العديد  ،حتى ان الكرملي
ويق�صد به ال�شيخ االثري �س�أله �س�أئل
من م�صر واظ��ن ال�سائل كان العالمة
اح �م��د زك��ي ب��ا��ش��ا :م��ن ه��واالث��ري ؟
فكتب اليه ر�سالة ن�شرت يف جمله
امل��ورد ق��ال فيها ان��ه تلميذ لاللو�سي
 ،ذك ��ي؟؟ ل ��والة الن�ق�ط��ع رج��ا�ؤن��ا يف
ان يكون ل�لادب العربي م�ستقبل ..
ومل��ا نازلت الر�صايف بعد ذل��ك بقليل
كتب ي��رد علي يف لهجة غا�ضبة يف
جريدته االمل وهو مع ذلك ي�شيد بي
ويقول :ان��ه يتوقع م�ستقبال زاهرا
ولكنه تغلب عليه احل��دة  .وم��ا كنت
يف احلقيقة عنيفا يف ردي عليه وامنا
كنت قد التزمت العلم واملنطق ولكن
النا�س ال يحتملون النقد ويعدون
الناقد ،مهما ان�صف  ،ع��دوا وجاهال
بالغري .
يف قولك تعميم يف النقاد كلهم؟
 احلقيقه ه��ي لي�س ك��ل النقاد علىه��ذة ال�شاكله ول��وال ف�ضول اكرثهم
لقامت يف الوطن العربي للنقد النزيه
دولة عظيمة النفع يف توجيه الثقافة
العربية وازدهارها.
اعتقد انك تخاف النقد؟
 انا ال اخافه  ..بل ادعو اليه لكن اكرهجمادلة املتعامل املتحذلق الذي يجادل
بالباطل وينق�صه التهذيب يف كالمه
فال انازله احتقارا ل�ش�أنه و تاديبا له.
رمبا ..جتاهلت اخرين كتبوا �ضدك ؟
 -انا ال اجتاهل احد

 15عاما في تأليف كتاب
لو �س�ألك قارئ عن اهم كتاب الفته؟
ه��و معجم االق��ال�ي��م يف اجلغرافيةوه��و اه��م الكتب التي الفتها  ..هذا
الكتاب بنيته على خارطة االدري�سي
ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي ن���ش��ره��ا امل�ست�شرق

اجلرماين مللروكانت كثرية التحريف
والت�صحيف والعلة يف ذلك ب�سبب من
ف�ساد الن�سخ العربية للخارطة ولكتاب
االدري�سي الذي �شرح اعالمها من مدن
وبحار وم�سالك وممالك فق�ضيت يف
ا� �ص�لاح ك��ل ذل��ك ويف التب�سيط يف
البحث وال���ش��رح نحو خم�سة ع�شر
عاما وبلغ حجم الكتاب �ست جملدات.

لغات وصداقات
ال�شيخ االث��ري كان يف �صغره يتعلم
اللغات فتعلم الفرن�سية واالنكليزية
والرتكية ك��ان طموحا يف ان يدخل
الدول واالقاليم من باب لغاتها ويقول
قليل هذا الذي تعلمته:
 اخ��ذت يف بداية قراءتي بخطواتخمتلفة م��ن ه��ذه ال�ل�غ��ات كما اخذت
ب�خ��ط ي�سري اي���ض��ا م��ن ال�ف��ار��س�ي��ة ،
الفرن�سية يف �صغري كانت على يد
معلم خ��ا���ص عينة يل وال���دي ياتي
اىل دارن ��ا ويعلمني اي��اه��ا واخ��ذت
عنه مبادئها وان ��ا يف ال�ساد�سة او
ال�سابعة من العمر ..ثم تو�سعت فيها
قليال يف الر�شيدية الع�سكرية اىل
جانب الرتكية والفار�سيةالتي عدت
اليها اي��ام اعتقايل بعد ث��ورة ماي�س
..1941
هل كنت يا�شيخ تقر�أ ادبا عامليا بهذه
اللغات..؟
قرات هذة االداب من خالل الرتجمات
 ..على انني ا�ستطعت ان اترجم من
ال�ترك�ي��ة وا�ستطعت ان ات��رج��م من
االنكليزية بع�ض الف�صول املهمه ،
فانا اقر�أ �شك�سبري واناتول فرن�س ..
وغريهما ..
اق��ر�أ مايقع يف ي��دي من مو�ضوعات
ادبية واجتماعية تعجبني وامل�ؤ�سف
ان امل�ترج �م�ين ال�ق��دي��ري��ن قليلن يف
الوطن العربي .
ه��ل اق�م��ت ع�لاق��ات �صداقه م��ع ادباء
عامليني..؟
كانت يل �صله مبا�سنيون النه تلميذ

ال �ساتذتي االلو�سيني وكانت بيني
وب�ي�ن��ه م��را� �س�لات  ،وع��رف��ت تلميذة
الو��س��ت وك��ان الو��س��ت معنيا ب�شيخ
اال�سالم ابن تيمية وبالفقه احلنبلي
يف حني ك��ان ما�سنيون من�صرفا اىل
ن���ش��ر ك �ت��ب امل �غ��رق�ين يف الت�صوف
ال�ف���س�ل�ف��ي اال���ش��راق��ي ودع � ��اين اىل
م��ؤمت��ر امل�ست�شرقني يف ا�سطانبول
واعتذرت عن امل�شاركة وعرفت افرادا
اخرين يف الزمن القريب يف اكادميية
اململكة املغربية زمالء ىل من غري ان
اعقد ال�صداقه معهم  ..عرفت ال�شاعر
حممد اق �ب��ال يف امل ��ؤمت��ر اال�سالمي
العام يف القد�س عام  1931و�شاركته
يف جلنة اجلامعة اال�سالمية وطاغور
ال�شاعر الهندي ووجهت اليه ق�صيدة
ناقدة لدعوته املبطنه لل�سالم اذ كنا
ننوء حتت نري اال�ستعمار

جائزة نوبل
ه��ذا ال�شيخ االث��ري ال��ذي يجل�س يف
الكتب ويف اللغه ويف دواوينها يف
ثمانينيات عمرة من ي�صدق انه يتابع
نوبل وانباء جائزته والغازها:
 ا�سمع  ..ملاذا ال ا�سمعبدون تع�صب ماذا تقول فيها..؟
 ج��ائ��زة ن��وب��ل �سيا�سيه اك�ثر منهاعلمية  ..اراد ن��وب��ل بتخ�صي�صها
للدعاة اىل ال�سلم للتكفري ع��ن ذنبه
ولكن هذه اجلائزة ا�صبحت اداة بيد
البع�ض يعطونها ملن ينفذ اهواءهم
وي�سري يف ركابهم يف الغالب انهم
يذكرونني بق�صة الفقيه ابن �شربمه
وم��اه��ي ق���ص��ه ه ��ذا ال�ف�ق�ي��ه ونحن
نتحدث يف نوبل؟
 خ��ذ ع�برة م��ن ال�ع�بر .فقد ك��ان ابن�شربمه يظهر تربمه بالوالة االمويني
ف�ك��ان كلما مي��ر م��وك��ب ال ��وايل يقول
�سحابه �صيف عن قريب تق�شع وابنه
ي�سمعه وبلغ االمويني تربمه فعينوة
قا�ضا فعا�ش بالرزق الذي اغدق عليه
ولزم ال�صمت عن الدولة فقال له ابنه

االثري مع اع�ضاء جممع اللغة العربية يف القاهرة

اراك يا ابتي قد �سكت مل تقل كما كنت
تقول من قبل �سحابة �صيف عن قريب
تق�شع  ،فقال ل��ه :ي��اول��دي اكلنا من
حلوائم ودخلنا يف هوائم  ..فهذا �شان
جائزة نوبل اليوم  ..ي�أكل حلواءها
من يدخل يف اهواء القوم .
االو�سمه يف حياة االديب ...
ق��د روى يل ال���ش�ي��خ االث� ��ري ق�صة
االو�سمه وكان يروي بعد ان وجهت
ال� �ي ��ه �� �س� ��ؤال ع ��ن ت��اث�ي�ر اجل��وائ��ز
واالو�سمة يف حياة االديب .يقول:
 مل اعط جوائز .لعل اكرث اجلوائزهي �شربمية ولكن منحت او�سمه فقد
ح�صلت على و� �س��ام م��ن ال �ع��راق يف
العهد املللكي ب�صورة م�ضحكه
 كيف ؟ الوزير ال��ذي كنا نعمل يف وزارتهمنح او�سمه ملن ال ي�ستحقها من �صغار
تالميذنا واتفق ان قدم اىل بغداد اديب
م�صري اقام له توفيق وهبي يرحمه
الله حفل �شاي يف داره داعانا اليها
مع جماعه وكان يف جمله احلا�ضرين
واح��د ممن يتج�س�سون للوزير وانا
اعرف حقيقته ...
ف�ج��رى يف اث �ن��اء ه��ذا احل�ف��ل حديث
ع��ن ه��ذه االو�سمه وا�ستغرب القوم
تخ�صي�ص �شخ�ص ب �ه��ذه التكرمة
واهمال م�ستحقيها بجدارة وارادوا
م�ع��رف��ة ال�سبب و� �ض��رب��وا اخما�سا
با�سدا�س وكان املكرم بالو�سام جهما
م�شوها فقلت لهم ان��ه ك��رم بالو�سام
حل�سن خلقته  ،فغرقوا يف ال�ضحك
ونقل ماقلته اىل الوزير يف ال�صباح ..
و يف اليوم الثاين او الثالث اعطونا
انا واخرين يف الوزارة او�سمة ولكن
من الدرجة الرابعة وانتزع منا مبلغ
ث�لاث��ه دن��ان�ير ل �ك��ل و� �س��ام فدفعتها
م�ك��ره��ا ال ب�ط�لا ع�ق��وب��ة للنكته التي
اطلقتها ،والقيت الو�سام ون�سيته النه
ج��اءين ع��ن تكلف ومل مينح يل عن
تقدير طبيعي
هناك ملوك ور�ؤ��س��اء منحوا ال�شيخ
االث��ري او�سمة رفيعة لندعه يتحدث
بنف�سه:
 ثم ج��اءين اثناء ح�ضوري امل�ؤمترالثقايف يف بيت مري بلبنان رئي�سا
ل�ل��وف��د ال �ع��راق��ي و� �س��ام امل �ع��ارف من
احلكومة اللبنانية ،ويف �سنة 1956
كرمني الرئي�س �شكري القوتلي هذا
الوطني العظيم الذي تنازل عن رئا�سة
اجلمهورية يف �سبيل توحيد القطرين
امل�صري وال�سوري وكان رجال عظيما
ووطنيا  ..وكنت �صديقه منذ امل�ؤمتر
اال� �س�لام��ي ال �ع��ام وق ��د ع��رف �ن��ي حق
املعرفة و�سمعني خطيبا يف امل�ؤمتر
اال��س�لام��ي ال �ع��ام ث��م م ��ؤمت��ر بلودان
وم�ؤمتر املجامع اللغوية وحفل ت�أبني
ال�ع�لام��ة ع�ب��د ال �ق��ادر امل�غ��رب��ي فبادر
ومنحني و�سام اال�ستحقاق من رئا�سه
اجلمهورية وقد م ايل الو�سام يف حفل
فخم اقامته ال�سفارة ال�سوريه ح�ضرة
اع�ضاء املجمع ورجال االدب وا�شادت
ال�صحف املحلية يف �ش�أنه وانا اعتز
مبدلول ه��ذا الو�سام الن��ه يعرب عن
تقدير �صحيح و�سليم ثم كرمني ملك
املغرب امللك حممد اخلام�س بو�سام
جليل وت�ل�اوة خليفته امللك احل�سن
الثاين فقلدين يف �سنه  1962و�سام
االكادميية املغربية
اراك يا�شيخ تفتخر بهذة االو�سمة
وانت الزاهد كما تقول يف �شعرك
 ان��ا امن��ا اهتم باملعاين والبواعثال�سليمة على التقدير الربئ ويعنيني

يقول اه��ل السياسة ف��ي االربعينيات ان االث��ري ي��وم ك��ان ف��ي المعتقل اث��ر مواقفه الوطنية في
حركة مايس  1941تناقش في تأسيس حزب االستقالل وهو ي��روي الحادثة بحسب اجتهادة:
 س��أل�ت�ن��ي ع �م��ا ي�ع�ن�ي�ن��ي م��ن ام ��ر ال �س �ي��اس��ه وه ��ل اش�ت�غ�ل��ت ف�ي�ه��ا ف��اق��ول ل��ك ن �ع��م .عنيتبتتبع ال�س��اس�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �ع��ام��ة ول ��م ان �ت��م ال ��ى ح ��زب م��ا الس �ب��اب نفسية اال م ��رة واح� ��دة ،
ك��ان��ت م �ح��اول��ة ول ��م ام ��ض ف�ي�ه��ا ال ��ى ال �ن �ه��اي��ة ف��اخ �ت��رت ع�ل�ي�ه��ا خ��دم��ة االم� ��ة ب��ال�ع�ل��م واالدب

ان يفهم اب�ن��ا�ؤن��ا يف ال��وط��ن العربي
وه � ��م اف �ل��اذ االك� �ب���اد ان يتفهموا
ويتعلموا وي �ج��دوا اك�ثر مم��ا فعلنا
ل �ي �ك��ون��وا م��ذك��وري��ن ول�ي�ع�ل�م��وا مع
العاملني يف �سبيل اع�لاة ��ش��أن االمه
والوطن؟

في السياسة
يقول اهل ال�سيا�سة يف االربعينيات
ان االث ��ري ي��وم ك��ان يف املعتقل اثر
م��واق�ف��ه الوطنية يف ح��رك��ة ماي�س
 1941ت�ن��اق����ش يف ت��أ��س�ي����س حزب
اال� �س �ت �ق�ل�ال وه� ��و ي � ��روي احل��ادث��ة
بح�سب اجتهادة:
 � �س ��أل �ت �ن��ي ع �م��ا ي�ع�ن�ي�ن��ي م ��ن ام��رال�سيا�سه وه��ل ا�شتغلت فيها فاقول
لك نعم .عنيت بتتبع ال�سا�سية العربية

العامة ومل انتم اىل حزب ما ال�سباب
نف�سية اال مرة واحدة  ،كانت حماولة
ومل ام�ض فيها اىل النهاية فاخرتت
عليها خ��دم��ة االم���ة ب��ال�ع�ل��م واالدب
 ..ح��اول��ت م��ع بع�ض االخ� ��وان بعد
خروجنا من املعتقل ان نن�شئ حزبا
وطنيا يدعو اىل حترير البلد من ربقه
اال�ستعمار ..
دخ��ل االث��ري املعتقل يف ع��ام 1941
وخرج منه عام  1944ويكمل ..
اج �ت �م �ع �ن��ا ان� ��ا وبع�ض
املعتقلني على ان ن�ؤلف هذا احلزب..
وب �ع��د ع ��دة اج �ت �م��اع��ات الح �ظ��ت ان
ان��ا� �س��ا م�ن�ه��م ي �ن �ف��ردون ويو�سو�س
بع�ضهم لبع�ض ..كانت هناك ا�سرارا
غري ما كنا نتمنى من العمل املك�شوف
 ..ك�أننا نعتزم امرا خطريا يعر�ضنا
للهالك او ملا هو قريب منه ..فنفرت

االثري يف املغرب
من هذا ال�سلوك كرها مني لل�شبهات
،ومل اوق��ع على الطلب ال��ذي تقدم
به ال��زم�لاء للحكومة للموافقة على
تا�سي�س احلزب  ،بعدها تركت التفكري
يف ال�سيا�سة اىل االبد
 حب ال�شهرة طبع او مر�ض..؟كنت احاول ان احتاور مع االثري عن
اثر ال�شهرة عند االدب��اء فماذا يقول
ال�شيخ عن هذا املبد�أ؟
 ج ��اءت� �ن ��ي ال�����ش��ه��رة م���ن الن�شروال��درا� �س��ات وم��ن ال�شعر واخلطب
وم��ن ا�ستح�سان امل�ف�ك��ري��ن ع�ل��ى ما
ان�شرةمن الكتب.
هل انت م�شهور؟
 يبدو هكذا  ...يبدة مما ين�شر يل ..وان��ا مل اطبع على نفقتي اال ثالثة
كتب اولهما اعالم العراق والدي طبعه
على نفقته وانا طبعت اجلزء االول من

كتابي املجمل يف تاريخ االدب العربي
ثم املدخل يف االدب العربي وقد الفت
هذا الكتاب يف �سنه  1931بطلب من
وزراة املعارف وقد اعيد طبعه �سبه
مرات  ..وما عدا هذه الكتب الثالثة
من كتبي ن�شر بع�ضها املجمع العلمي
ال �ع��راق��ي وامل�ج�ل����س االع �ل��ى ل�ل�اداب
والعلوم والفنون يف القاهرة وبع�ضها
وزارة الثقافة واالعالم وجممع اللغة
العربية بدم�شق واجلامعة اال�سالمية
يف الريا�ض واالكادميية املغربية يف
الرباط وطبع يل بع�ض جتار الكتب
كتبا عديدة
م� ��اذا ك ��ان وق ��ع ه ��ذة ال �� �ش �ه��رة على
نف�سك..؟
ال اه �ت��م ب�ه��ا اال م��ن ح�ي��ث التقديراملعنوي
هل لل�شهرة اثر على االديب؟
 ه� ��ذا ي �ت �خ �ل��ف ب��اخ��ت�ل�اف طبيعةاالن�سان  ..فمن ركبه الغرور بنف�سه
ي��زه��ى بال�شهرة وان��ا ال اح�سن هذا
ال �ن��وع م��ن ال���ش�ه��رة ،وان� ��ا م�ن��ذ منذ
�صغري مل اطمع يف �شهرة ومل افكر
يف ان ا�صبح م�شهورا  ..وامنا فكرت
وافكر يف ان اتعلم املزيد واعلم غريي
 ..ال�شهرة يف نظري �سراب وطالبها
م�صاب باالوهام واالحالم .
هل هناك ادب��اء كانوا ي�سعون وراء
ال�شهرة ؟
ك��ان ال��زه��اوي – رحمه الله – على
جانب عظيم من هذا ،ووجدت الكاظمي
– رحمه الله – يع�شق ال�شهرة مثله
وق��د مل�ست ه��ذا الع�شق ع�ن��دة اثناء
زي��ارت��ي ل��ه مب�صر�سنة  ..1928انا
اجل هذا ال�شاعر العربي الف�صيح وقد
حا�ضرت ثماين حما�ضرات يف �سريته
و�شعرة يف معهد الدرا�سات العربية
ال�ع�ل�ي��ا ب��ال �ق��اه��رة واح� ��ب الكاظمي
لوطنيته ودع��وت��ه اىل احل��ري��ة واىل
االن�ب�ع��اث اىل االم ��ام وق��د زرت��ه حيا
وميتا  ..وعندما التقيته ويف اثناء
تعاطينا احلديث ظهر يل مبلغ تعلقه
بال�شهرة وهذا �سبب اليتعلق بالغرور
وامنا ب�سبب اح�سا�سه بالغربة وان
كان يعي�ش بني انا�س عرفوا حقوقه
ومل يغفلوه ..انا ت�أثرت ب�شعره منذ
مطالع ال�شباب منذ اول �سماعي اول
ابيات �شعره  ..؟
وه��ل ه �ن��اك ادب� ��اء ع��رب كالزهاوي
الكاظمي يحبون ال�شهرة
ال يخلو ال �� �ش ��أن م��ن ذل��ك والنا�س�ضروب والوان والطابع والنف�سيات
خم�ت�ل�ف��ة ول �ل �ن��ا���س ف �ي �م��ا يع�شقون
ومذاهب واذ كنت اناق�ش االثري يف
حياة املجامع العلمية العربية اثرا
وانتاجا وال �سيما فيما يتعلق االمر
بحركة املجمع العلمي العراقي يف
حقبته االخ�يرة دخ��ل علينا الدكتور
��ص��ال��ح ال�ع�ل��ي رئ�ي����س امل�ج�م��ع فقطع
ال �ن �ث��ا���ش وذه �ب �ن��ا ج�م�ي�ع��ا اىل عامل
ال�سيا�سة.
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االثري والشعر الحديث

ل�لاث��ري م��زاج يف اجل��دل وق��د يكون
ه��ذا امل��زاج �صفه اب��داع��ه عرب ثمانني
ع��ام��ا مم�ل��وءة بجهد العقل وبحنان
ال�ق�ل��ب ف�م�ث�لا ك�ن��ت ا� �س ��أل��ه ع��ن راي��ه
بانتاج االدب��اء العراقني املعا�صرين
واثر هذا االنتاج يف الواقع الثقايف
العربي  .فكان يلزم ال�صمت  :ويقول
دع �ن��ا ،وي�ك��رر مثل ه��ذة الكلمة وما
كنت ارت�ضي منه اال وق��ال :ال �شان
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يل وال ل�غ�يري فيما اح�ب��ه م��ن االدب
وال�شعر وعرفت يف جوابه هذا انه
بهذا العمر ال يريد ان يثري حفيظة
احد والي�ستعدي احدا وحني �سالته
عن �شعرة قال بتوا�ضع :
 مل اطبع �شعري خالل فرتة ال�شباب ،النني حينما ارى يف امليدان قبلي
املتنبي واب��و مت��ام والبحرتي وابن
الرومي اخاف  ،واي�ضا كنت م�صرا
على ان ان اليكون يل ديوان �ضئيل
يقف حتت جناح ه�ؤالء
هل هذا عجز..؟
ال ..هذا اعتزاز بنف�سي  .كنت اريدم��ن �شعري ان يرتقي لقامة ه ��ؤالء
 ،لكنني ن���ش��رت اك�ث�ر ا� �ش �ع��اري يف
اجل��رائ��د اليومية ويف امل�ج�لات ومل
احمعها يف دي��وان  ..اىل نحو �سنه
 1970فطلب ايل نقيب �شعراء م�صر
اال�ستاذ ال�شاعر الكبري عزيز اباظه
ان اه� ��يء جم �م��وع��ة م ��ن ا� �ش �ع��اري
لين�شرها امل�ج�ل����س االع �ل��ى للعلوم
واالدب والفنون يف القاهرة فجمعت
منها نحو ثمانني ق�صيدة اطقت عليها
ا�سم "مالحم وازهار " وقدمتها اليه
فكتب لها مقدمه رائعة وت�أخر ن�شرها
اىل �سنه  1974بعد وفاته رحمه الله
بقليل ووزع ال��دي��وان على املدار�س
امل�صرية كافة  .ولدي طائفة كبرية من
الق�صائد يف خمتلف االغر�ض ت�ؤلف
جزءين كبريين
اىل ماذا تدوا يف ال�شعر ؟ ..؟
 ادع��وا اىل التطور النف�سي اوال ..اىل �سمو العاطفة و�صدقها بعيدا عن
عبادة االلفاظ وال�شكليات ولكنني من
طالب اال�صالة البيانية .وما ا�ستويف
من الكالم هاتني اخلا�صيتني ا�سلكه
يف عداد ال�شعر
�شعراء ال�شعر احلديث ..؟
مارايت �شاعرا
ال�سياب..؟
ال�سياب  ..ال�سياب �شاعر
ال�سياب �شاعر كبري...
ال  ..يا �سيديه��ذا راى اجلمهور  .. ،النقاد كلهم
ي�شرتكون يف ان ال�سياب �شاعر كبري
 م��ن ه��و اجل�م�ه��ور ؟ ه�ك��ذا يت�سالاالثري[
ثم قلت له هذا تع�صب  ..وانت تقول
يف كتبك ب�أنك متجدد..
 ك �ي��ف ن �ق �ح��م اجل �م �ه��ور يف هذةالق�ضايا اجلمهور يف �شغله ال�شاغل
اذن  ..ان��ت ت�ل�غ��ي ال�شعر احلديث
ب�أجمعه يا�شيخ..؟
ال.ال ..اوعوذ باللهمن برايك كتب �شعرا حديثا..؟
اي �شعر حديث..
اق�صد االجتاهات احلديثه يف ال�شعر
املعا�صر..
كتب ال�شعر احلديث � :شوقي ،.اما
االخ� ��رون ف �ه ��ؤالء جم ��رد ببغاوات
حت��اك��ي االج��ان��ب  .ال ينبعثون من
عواطفهم ال�شعرية وال من لغتهم ..
�شنا�شيل ابنه اجللبي  ..هذا اول هدم
للغة العربية يا�سيدي هل هذا ا�سم
دي ��وان  ،ث��م ت�صاعد االث ��ري بحدته
النقديه واع��اد القول� :شنا�شيل ابنه
اجللبي ..دعونا من هذا  ..دعونا
هذا تزمت منك ..؟
 لي�س تزمتا  ..ه��ذة حماية لوجوداالمة
انت وحدك تقول هذا الكالم ..؟ كونك
رجال كبري ال�سن ..وثقافتك �سلفية ؟
-ال ثقافتي عربيه ا�سالميه متطورة

مع روح الع�صر
هل كتبت نقدا يف ذلك..؟
 بالطبع  ..اق ��ر�أ مقالتي نحو خط�سري جديد لالدب العربي .
ه ��ل ت �� �ص��دي��ت ف �ي��ه اىل االجت ��اه ��ات
احلديثه يف ال�شعر؟
 اكتب عن الذين يخرجون عن اوزانال�شعر.
ال�شعر احلديث مل يخرج عن الوزن
يا�شيخ ..؟
 ه��و خ��ارج ع��ن املو�سقى  ..ال�شعرالعربي مبني على هذا العن�صر نحن
ال نريد ان منحو ال�شخ�صية العربية
ونتنكر وجودها
ال �شيخ  ..هذا تع�صب منك ..
 االول�ين دائما هم يحكمون  ..نحنرب��ان��ا ال �ل��ه ع �ل��ى االج �ت �ه��اد  ،فب�شر
ع� �ب ��ادي ال ��ذي ��ن ي �� �س �ت �م �ع��ون ال �ق��ول
وي�ت�ب�ع��ون اح���س�ن��ه  ،ن�ح��ن ال نتبع
"اليوت ورهطه " ه�ؤالء اىل االن مل
يقوموا ل�سانهم  ،مل يعرفوا الفاعل
من املفعول  ،انا لي�ست متع�صبا
هذا ذروة التع�صب  ..انت قلت اننا
خلقنا جمتهدين وما تطرحه هو �ضد
االجتهاد؟
 ه��ذا االج�ت�ه��اد ق��ادين اىل التمييزبني �شخ�صية امتي واملقومات التي
ب�ن�ي��ت عليها وب�ي�ن التقليد االعمى
واملحاكاة..

هذا احتكار في االجتهاد

 ه��ذا اج �ت �ه��ادي ..ول �ي ����س احتكاراويثور االث��ري ان ق�صدت االغرا�ض
اعني االجت��اه��ات الوطنية ونحوها
من املقا�صد العليا امل�ؤثرة يف احلياة
فانني مل اجد لها اثر�أ يف كثري من هذا
الكالم الذي يطلقون عليه ا�سم ال�شعر
احلديث ،وان ق�صدت الكليات وهي
هذا العدول عن اال�صالة العربية يف
ال�شعر العربي فر�أيي فيها كذلك ي�شمل
معظم ما اقع عليه من هذا الكالم الذي
اف ��رغ م��ن االي �ق��اع النف�سي  ،اعني
ال ��وزن واملو�سيقى التي تتمثل فيه
،ور�صت فيه االلفاظ  ..ومرد هذا اىل
فقر امل��ادة و�ضعف االداة  ،وال�شعر
�صعب وط��وي��ل �سلمة ال يرتقى فيه
الذي ال يعلمه يريد ان يعربه فيعجمه
يف العيد الذهبي ملجمع اللغة العربية
يف ال �ق��اه��رة ال� ��ذي ع �ق��د يف ال�سنة
املا�ضية برز ا�سمك يف �صحف القاهرة
ويف بع�ض االذاع� ��ات ال�ت��ي اهتمت
ب��ام��ر ه��ذا العيد على اث��ر القائك يف
جل�سه االفتتاح ق�صيدة يف مو�ضوع
لغة القران لغة احل�ضارة واحلياة ..
وكان احللقه كانت خم�ص�صه لك  ..هل
تتحفنا بابيات منها لنقدمها على انها
منوذج من �شعرك..؟
 الق�صيدة عدة ابياتها نحو من 150بيتا او او اكرث قليال ول�ست احفظها
ل�ك��ن اح���اول االن ان ات��ذك��ر ا�شياء
منها:
م ��ن م�ط��ال�ع�ه��ا ي �ح �� �ض��رين ق���ويل يف
و�صف اللغة العربية:

مع عبد الرحمن التكريتي وكوركي�س عواد وجواد علي

�شع�شعت كا�سها ورف ال�ضياء
وعالها من ال�سنا الالء
و�صفا ما�ؤها �شف ما�س
القت يف ال�ضحى عليه ذكاء
كل لطف مفرتق يف �سواها
هوفيها وكل ح�سن رداء
منها
كل �شي �سلوت اال هوها
وهواها له ف�ؤادي وفاء
ويف ختامتها قلت:
هالك من يد لبغداد عهدا
ي�صدق الفعل عندة والوفاء
ان عهد احلفاظ للوحدة الكبـ
ري �ضمان وللحياة �سناء

منبت الشعر
ت�ظ�ه��ر ب�ع����ض ك�ت��ب ال�ن�ق��د ان منبت
ال�شعر هو العراق
فما قولك يا�شيخ..؟
 منبت ال�شعر ه��و ج��زي��رة العربوال� �ع ��راق ام� �ت ��داد جل��زي��رة العرب
وكانت قبائله و�سيما قبيلة متيم التي
منها جرير والفرزدق على �صله دائمة
بالعراق  ،وملا بنيت الدول اال�سالمية
وم�صرت الب�صرة والكوفة ثم وا�سط
احل��وا��ض��ر ال�ع��راق�ي��ة ال�ت��ي حفل بها
اخللفاء واالم��راء وال��وزراء وغريهم
من ابناء هذه االمة العظيمة..
هل لعامل �سيا�سي او تاريخي ؟
اي �ه��ا ال �� �ش �ي��خ ..ك��ان��وا يف ال�سابق
يتهمونك بالتع�صب يف الفكر ويف

ان االثري كان قبل هذا البحث قد نشر دراسات جديدة في رسم الكتابة وفي نفي الشذوذ عن بعض القواعد
ودفع مزاعم التوهم في بناء اللغة وفي الدعوة الى وضع منهج جديد في كتابة تأريخ االدب العربي غير النهج
التقليدي الضعيف المعمول به اليوم ..ان هذه الدراسات الجادة نشرت كلها في مجلة مجمع اللغة العربية
في القاهرة وبعضها نشره مجمع اللغة العربية بدمشق والمجمع العلمي العراقي والبد من جمعها في كتاب

ال�شعر وحتى يف ال�سيا�سه بل ذهب
اولئك وقالوا انت رجعي فيكف ترد
على هذا ؟
 ان االق��اوي��ل واالب��اط�ي��ل تن�ش�أ مناجلهل ت��ارة وم��ن الفراغ ت��ارة ثانية
وم��ن �سوء النية ت��ارة ثالثة  ..وعن
احلكمة ال�ت��ي يتوخاها يف كتاباته
واعماله :
 ات ��وخ ��ي م ��ا ي�ح�ق��ق ال �ن �ف��ع العاموي�ؤدي اىل يقظة ال�ضمري وتو�صيل
اخل�ير اىل املجتمع  ..وا�سا�س ذلك
عندي هو املجتمع قبل هموم نف�سي ..
افكاري واعمايل كلها تنطلق من هذه
القاعدة النف�سية االن�سانية لت�صب
يف �صدق واخال�ص على هذة الغاية
 ،ل�ست ازك��ي نف�سي والله تعاىل هو
اعلم مبا تخفي ال�صدور واي حكمة
تتم�سك بها طوال حياتك..؟
كيف حتكم على تطور االفكار ..؟
 ال �ت �ط��ور اىل اع �ل��ى هواال�صلحواالن �ف��ع وه��و ه��دف ك��ل ع��امل مفكر
وم�صلح  ،وهو غري التالعب بااللفاظ
واملزاعم  ..والتطور يجب ان يكون
م��ن �ضمري االم ��ة وم��ن خ�صو�صية
ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا وح��اج��ات �ه��ا يف خمتلف
�ش�ؤون احلياة بعيدا عن التقليد با�سم
االنفتاح واملعا�صرة ..
االن �ف �ت��اح وامل �ع��ا� �ص��رة الب��د منهما
ولكن دون اهدار ال�شخ�صية امل�ستقلة،
ودون ان نهبط اىل درك الذيلية..

التراث  ..تراثان
ك �ت��ب ال���ش�ي��خ االث � ��ري يف ال �ت�راث:
ه��و � �ض��روب �شتى وان� ��واع خمتلفه
واال�صيل منه هو ماقام فكرة وروحه
ولغته على اال�صاله العربية اال�سالمية
والنوازع النبيلة  ..لكن يا �شيخ هل
يوجد تراث غري ا�صيل ..؟
 ن�ع��م ه�ن��ال��ك ت ��راث حم �م��ول علينا..ك �ت��ب بلغتنا ومل ي�ت�ك��ب بروحنا
االن �� �س��اين ال��رف �ي��ع او مثلنا العليا
التي ال منا�ص لنا من االنطالق منها

لب�سطها جت��ب م�لاح�ظ�ت�ه��ا ع �ن��د كل
��ص��ورة م��ن متغريات مكانها لتكتب
�صحيحة ..ف�أقرتحت يف هذا ال�ش�أن
مقرتحات ج��دي��دة ت�سهل االم��ر على
النا�شئني وعلى القا�صرين يف معرفة
علم ال�صرف وكان لهذا البحث �صدى
ا�ستح�سان يف جممع القاهرة وقوبل
بال�شكر والثناء ونقل بع�ض ارائي
بع�ض كبار نحاة م�صر..

حزبية االثري

للتوجه اىل ما حتققه لنا من اخلري
 ،ويف ه��ذا امل�ج��ال علينا ان نرف�ض
مايكتب من الغثاء وال��ذي كثريا ما
اختلط فيه احلابل بالنابل مما �شوة
اال��ص��ال��ة العربية وم��ا ح��رف وبدل
ليعطل القوة الفعاله ومي��زق وحدة
اال�صول اجلامعة املانعة التاريخ
ق� � � ��ر�أ
ث� � � � � � � � � � � ��م
ال�����ش��ي��خ

االث�� ��ري يف ك ��ل ال� �ت ��اري ��خ العربي
وعندما حدثته يف مبدا اعادة كتابه
ت��اري �خ �ن��ا ق� ��ال يل  :وج��ه��ه نظري
يف ذل��ك ان��ا اوم ��ن ب��احل��ري��ة املوجه
امل �ق �ي��دة ب �ح��ري��ة االخ ��ري ��ن واوم���ن
ب��ح��ري��ة ال��ب��ح��ث امل �ن �ه �ج��ي �ضمن
�ضوابط العلم والتحقيق بعيدا عن
ال �ت��اوي�لات واالن �ح��راف مهما كانت
البواعث وال��دواع��ي وتاريخ العرب
ق�ب��ل اال���س�ل�ام ه��و ب �ع��دة م ��ن ،
ح�سن احلظ ان االول�ين اىل
ع �� �ص��ر ال� �ط�ب�ري دون� ��وا
رواي��ات��ه��م باال�سانيد
ل� �ي� �ع ��رف اجل� �م� �ي ��ع ،
ح� �ق� �ه ��ا م � ��ن ب��اط �ل �ه��ا
و�صحيحها من زيفها
وق��د اتبع امل�ؤرخون
اال�� � �س �ل��ام� � �ي � ��ون ف
ي��ذل��ك �سنة املحدثني
االج� �ل ��اء  ،ومعظم
امل� � ��ؤرخ �ي��ن االول �ي��ن
ك � � ��ان � � ��وا حم ��دث� �ي�ب�ن
يتحرجون م��ن الكذب
ويت�شبثون يف حكايه
ال ��رواي ��ات ويحر�صون
ع�ل��ى ال �� �ص��دق واخل ��روج
من تبعية ما �سوف يكون
يف االحاديث واالخبار من
اك��اذي �ب��ب وم �ف�تري��ات تدينا
وخوفا من الله تعلي من ان
يح�شرهم يف زم��ر الكذابني
وهم ملعونون بن�ص
ال�ق��ران ون�ش�أ
م��ن ذلك

ع�ل��م ال�ت�ع��دي��ل وال�ت�ج��ري��ح وه��و فن
اخت�ص به املحدثون يف املله مل يعرف
مثله عند االمم
ماذا تطلب ازاء ذلك ؟
 الم �ن��ا���ص م ��ن ات� �خ ��اذ ال �ت��واري��خامل �� �س �ن��دة ا� �ص�لا ودر�� ��س ال ��رواي ��ات
وتعرف اح��وال االمم والنظر دوما
اىل ط�ب��ائ�ع�ه��ا وغ��رائ��زه��ا وتعرف
خ�صائ�ص جمتمعاتها وما طر�أعليها
من احوال ومن عوامل دخيله تعتمد
اف���س��اد ال �ت��اري��خ وع �ل��ى ال��دول��ه ان
تن�شي امل�ؤرخيني اجل��دد لي�ضطلعوا
ْ
بهذا ال�شان العظيم
االخبار با�سانيدها ..؟
عكفوا على كتب ال�سابقني زمنا وعلما
وحتقيقا فجردوها من اال�سانيد وروا
االخبار كانها �صادقة فعميت احلقائق
ورويت عن العرب وامل�سلمني اخبار
كاذبة ودخيلة على التاريخ
ر اقام ال�شيخ االثري �صدقات علميه
م ��ع ب �ع ����ض � �ش �ي��وخ االزه � ��ر الكبار
كاملراغي و�شلتوت وحممد اخل�ضر
ح �� �س�ين ال �ت��ون �� �س��ي وال �� �ش �ي��خ ت��اج
وغريهم وك��ان��وا يحتفون به عندما
يحا�ضر يف القاهرة ،وقد احتفلت به
اي�ضا جملة االزهر بن�شرها مقاال مهما
له عن االلة واالداة يف �ضوء عبقرية
اللغة العربية وق�ل��ت ل�لاث��ري :انت
�ضلع لغوي فهل اتيت ب�شئ جديد يف
االلة واالداة قال خذ الق�صة:
يل يف اللغات درا�سات ناقدة القيتها
يف م�ؤمترات جممع اللغة العربية يف
القاهرة واولها
االلة واالداة القيته يف جممع القاهرة
�سنة  1962بعد تعييني ع�ضوا عامال
فيه وقد دعوت فيه اىل اال�شتقاق على
اوزان ك �ث�يرة غ �ي��راالوزان الثالثة
املقررة يف كتب النحو ا�ستق�صيتها
م��ن ق��ر�أت��ي ملعجم ل�سان ال�ع��رب كله
فبلغ م��ا اكت�شفته من ه��ذه االوزان
املهملة قرابة الع�شرين وزنا �صاحلا
لال�شتقاق عليه  ،فكان هذا البحث
مو�ضع تقدير كبري وكتبت حوله

االثري وجواد علي يف الهند

درا���س��ات ع��ده وخ�ل����ص امل�ج�م��ع يف
ب��ادئ االم��ر اىل االخ��ذ ب�أربعة اوزان
منها فبلغت اوزان االلة بذلك �سبعة
اوزان اقرت ر�سميا وكل ما ا�ستنبطته
وقدمته �صالح ،ولكن اق��راره��ا كلها
يحتاج اىل متهيد ي�سهل قبول االوزان
االخرى يف زمن الحق...
وكنت اقر�أ يف بع�ض التقارير:
 ان االث��ري كان قبل هذا البحث قدن�شر درا�سات جديدة يف ر�سم الكتابة
ويف نفي ال�شذوذ عن بع�ض القواعد
ودف��ع م��زاع��م التوهم يف بناء اللغة
ويف ال��دع��وة اىل و�ضع منهج جديد
يف كتابة ت��أري��خ االدب العربي غري
النهج التقليدي ال�ضعيف املعمول به
ال�ي��وم ..ان ه��ذه ال��درا��س��ات اجلادة
ن���ش��رت كلها يف جم�ل��ة جم�م��ع اللغة
العربية يف القاهرة وبع�ضها ن�شره
جممع اللغة العربية بدم�شق واملجمع
العلمي العراقي والبد من جمعها يف
كتاب..لكن يهم�س االثري قل يل اين
احلفاوة بكل هذا االمر وهناك علماء
كبار ي�أخذون من االثري.
ومم��ا �سمعته ع��ن بع�ض املت�صلني
ب��الأزه��ر �أن الأث ��ري ابتكر طرقا يف
مو�ضوع ر�سم الكتابة فكيف يحدثنا
ال�شيخ عن التجديد ال��ذي اراده يف
ه��ذا املو�ضوع وم��ا ت�أثرياتها داخل
م�صر
 ان ر� �س��م ال�ك�ت��اب��ة ال�ع��رب�ي��ة بنيتا��ش�ي��اء منه على ال�ق��واع��د ال�صرفية
وعلى اخلطوط القدمية ومن جملته
ر��س��م امل�صحف ال�شريف وه��و نهج
خا�ص ور�سمه اليقا�س عليه والبناء
على القواعد ال�صرفية ي�ستلزم ان
يعرف كل ان�سان عربي هذه القواعد
وان يراعي تغرياتها اذا كتب وعليه
لر�سم الكتابة مثال ب�صورة الياء وغزا
ب �� �ص��ورة الأل� ��ف ان يعلم ا�صليهما
اليائي و ال ��واوي لري�سم ك��ل منهما
ب���ص��ورة ا�صليه ،ب��ل ا��ش��ق م��ن هذا
واك�ثر تعقيدا ر�سم الهمزة ف��ان لها
�صورا غاية يف التعقيد ال جمال هنا

يف ار�شيفي اخلا�ص اوراق لالثري
تقول ان��ه عمل يف م�سرح ال�سيا�سة
منذ الع�شرينات ا�س�س او ا�شرتك يف
جمعيات و منظمات تقول د�ساتريها
انها تعمل يف اهداف اجتماعية عامة
لكنها يف حقيقتها اه��داف �سيا�سية
الن �ه��ا اع �ت �م��دت التنظيم واالع�ل�ان
والن�شر والتبليغ واالث ��ري يرف�ض
هذا التف�سري وانا ال اجد مربرا لهذا
الرف�ض ٍ اال ان��ه يعود ويحدد بداية
عمله ال�سيا�سي بعد اطالق �سراحه من
املعتقالت الثالثة التي دخلها ب�سبب
م�ساندته حلركة ماي�س  1941وهي
معتقالت الفاو و�سامراء والعمارة ثم
ترك ال�سيا�سة بهذا التعليل :
 ولكن �صحتي املتداعية و�ش�ؤونخا�صة من �ش�ؤون احلياة �صرفتني
ع�ن�ه��ا وك� ��ان ال �ل��ه ت �ع��اىل اخ��ت��ار يل
ان اخ��دم امتي بالعلم والأدب وما
�شاء الله ك��ان ..ويف ي��وم من االيام
ك�ت��ب يل االث� ��ري ي� �ق ��ول ...اعتقلت
يف �� �س� �ن ��ة 1941ع �ل��ى اث� ��ر اخفاق
ث��ورة اجلي�ش واالم��ة على االحتالل
الربيطاين املربقع وال�سيا�سة املحلية
ال �ت��ي ت�برق�ع��ه ب�خ�م��اره��ا اال� �س��ود ..
ولكنه لي�س <خمار املليحة> اال�سود
الذي تغزل بها ال�شاعر القدمي لريوج
لتاجر اخمرة بيع ب�ضاعته فقال فيها:
قل للمليحة يف اخلمار اال�سود
ماذا فعلت بنا�سك متعبد
ول��ق��د ك� ��ان – وال� �ل ��ه -م �ن��ا العباد
املنتك�سون ح�ق��ا وامل�خ�ل���ص��ون لهذا
ال��وط��ن االخ�لا���ص كله حقا و�صدقا
ول� �ك ��ن � �ص��اح �ب �ت �ن��ا –ذات اخل �م��ار
اال�ستعمار اال�سود  ،مل يكن وجهها اال
ا�سود كخمارها ولقد حاولنا متزيقه
وهتكها ولكن ق�صور الو�سائل احبط
بالناه�ضني عن حتقيق الغاية فرمينا
بالدواهي وحو�صرت حريتنا وقطعت
ارزاقنا �سنني عده
تعب االث��ري وما اري��د ان اتعب هذه
الثمانني عاما املزهرات ،هذا ال�شيخ
ال��ذي ي�سكنه ت��اري��خ النحو والفقه
وخ��رائ��ط االول�ين ه��ذا ال��ذي ي�صحو
بالفجر ليخط يف ارواق��ه اجمل خط
عرفته م��ن �شيوخ العلم وليتحدث
م��ع ا�صحابه باف�صح نطق نطق به
�سيبويه  ،ويف �سلم املجمع العلمي
هبطنا �سوية قلت له وماذا بعد ؟ قال
خمتتما رحله احلديث:
 وماذا تريد مني ان اقوله بعد وقداجهدت ذهني اراح الله لك ذهنك ...
انه �شيء كثري جدا ال�سبيل اليه االن
وه���ذا ال �� �ش��يء ال�ك�ث�ير ه��و االن يف
مكتبي.

حميد المطبعي  /موسوعة
اعالم العراق  -محمد بهجة
االثري
بغداد ـ دار الشؤون الثقافية
1995
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بن��اء القصي��دة والص��ورة الش��عرية

عند األثـري
يعد األث��ري كغيرة من الشعراء الذين تعاصره
معهم ،أو نهج نهجهم الشعري من أمثال الزهاوي
والكاظمي والرصافي والشبيبي والصافي والنجفي
وال�ش��رق��ي ام �ت��داد للشعراء االحائيين وم��ن جاء
بعدهم من شعراء عصر النهضة الذين تمثلوا
التراث الشعري العربي تمثيال فنيا مخلصا صياغة
وأسلوب وص��ور .وان كان يختلفون في قدراتهم
الشعرية وفي قراءاتهم لشعر العربي القديم ،حيث
تباينت ،في ضوء تلك القراءة صورهم الشعرية فكان
البعض يأخذ ص��ورة كما هي اليحرف وال يبدل
فابدو وكانها ليست من صنعه نافرة في السياق
وكان البعض يعدل فيها حيث يضفي عليها من
شاعريته مايجعلها تتناسب في داخل السياق.

العدد ()1961
السنة الثامنة
الخميس ()11
تشرين الثاني 2010
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واما البع�ض االخر فقد ا�ستطاع ان ميتثل
كافيا فيبدو ال�سياق متنا�سبا وتظهر
ال�صور متوائمة داخ��ل الق�صيدة علما
ان لغتهم ال�شعرية التي ورثوها عن لغه
ال�شعر القدمي كانت تعتمد على (ال�سل�س
املالوف منها ومل يحفظوا باملهجور منها
اال نادرا)  .ومن هنا ي�ستطيع القارئ ان
يتح�س�س الروح ال�شعرية العبا�سية يف
�شعر ه�ؤالء ال�شعراء الذين نبذوا وحدة
البيت التقليدي وج�ن�ح��وا اىل وحدة
ال�ق���ص�ي��دة ح���س��ب فهمهم وت�صورهم
الفني لها .وامتازوا بجزاله اللفظ وقوة
ال�صياغة وبراعة التعبري و�إبداع الن�سج
و�إح �ك��ام ال �ق��وايف وط��راف��ة امل�ع��اين مع
توافر الغنائية واملقا�صد واالجتاهات
وم��ع امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال �ق��واع��د ال�شعر
العربي اال�صيل.
فاالثري من حيث انتمائه اىل مدر�سه
�شعرية باملعنى النقدي املعا�صر ينتمي
اىل املرحلة ال�شعرية التي ج��اءت يف
اع�ق��اب النه�ضة احل��دي�ث��ة وق�ب��ل حركة
ال�شعر اجلديد ايل ميثلها رواد ال�شعر ..
وهو ميثل مرحلة مابعد �شوقي او�ضح
متثيل .ويقف مع معا�صريه وقفة تظهر
دورة يف ح��رك��ه ال�شعر احل��دي��ث قبل
ان متتد احل��داث��ه مبعناها الغربي اىل
ال�شعر العربي يف العقود الثالثة او
االربعة االخرية من هذا القرن .فالرثي
ال�شاعر على وفق هذا الت�صور النقدي
عمودي يف بناء ق�صائد حمدث يف ر�سم
��ص��ورة امل�ستمدة م��ن واق�ع��ة واح��داث
ذلك الواقع �سواء اكانت تلك االحداث
ذاتيه وجدانية او تتجاوز الذاتية اىل
اب�ع��دا اخ��رى  .فهو احيائي يف بع�ض
�صورة ووج��داين يف بع�ضها وحمدث
يف بع�ضها الثالث .وه��و يف عموديته
ال �� �ش �ع��ري��ة حم ��دث ي���س�ت�ج�ي��ب اتطور
روح الع�صر ويف حداثته عمودي غري
م�ستغرق مبحاكاة القدمي ويتجلى ذلك

يف لغته ال�شعرية التي تبدو ذات م�سحة
انفعالية بداللتها االيحائية يف بع�ض
ق�صائدة ح�ين ي�صري الغمو�ض الفني
�سمه جمالية يف بناء �صورته ال�شعورية
وا�ستيعاب جتربته ال�شعورية بوعي.
ذات م�سحة ا�شارية تقريرية بداللتها
الو�ضعية حني ي�صري الو�ضوح �ضربا
م��ن ال�ن�ثري��ه علما ان اخل��زي��ن اللغوي
ال�ثر لالثري وحبه واخت�صا�صه بالغة
ال�ع��رب�ي��ة ق��د م�ه��د ال�سبيل اىل ت�سرب
بع�ض االلفاظ الف�صيحة بعربيتها داللة
ومعنى ور�سما النادرة تذوقا وا�ستيعابا
يف نظر املتلقن املحدثني واملعا�صرين
��ش�ع��رة ف �ب��دت بع�ض � �ص��ورة منحطة،
جافة ،وكانها �صور نحاة ولغويني .على
النقي�ض م��ن ��ص��ورة ال��زاه�ي��ة االخرى
ويف اغرا�ض �شتى.
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ال�شعر بنظر االثري يعني رقه ال�شعور
من خالل حروف كلماته املتاللئة بيانا
وف�صاحة ذلكم هو بيان العربية الزاهية
ب�صباها ي كل حني ،انه :حر املذاهب ..
الي�شوب ا�صوله لأكدر ،والواهي اللغات
ي�شينة فال�شعر (ابن احلقيقة واحلقيقة
نهجه) يولد يف رحابها في�صري ال�صدق
�صديقا حميما ل��ه م�ستلهما منه ومن
بدئع جماله فاالثري وال�شباب وال�شعر
ق�صيدة حاملة تعرب عن تربية ال�شعرية
ب���ش�ب��اب�ه��ا ال �غ ����ض امل �ت �ج��دد و�شعرها
املتوهج حيوية وحركه:
انا وال�صبا وال�شعر حلم حامل
مرحت باهداب اجلفون فتونه
فال�شعر عندة كيان وج��دان فكري قائم
على اركان اهمها :
اللغه البانية ال�شاعرة واالي�ق��اع الذي
ي�ؤلف مو�سيقاة ونغماته
ال�شعر  ..من وهج ال�شعور ونار ا�شواق
ال�ضمري نغم واي�ق��اع وعاطفة ومتوج

يف ال���ص��دور ول�شعر ال���ش�ع��راء هدف
يف احلياة والخ�ير يف �شعر هائم على
وجهه بال هدف او قرار .ال�شعراء لدى
(االحداث كالظل
الظليل وه��م داف�ع��وا اخلطب اجلليل)
اذ نزلت بال�شاعر واهله ووطنه خطوب
عا�صفات هائالت  ..ال�شعر عند االثري
م��ن احل �ي��اة اىل احل��ي��اة .م��ن وج ��دان
ال�شاعر اىل وجدانه ووج��دان جمهورة
م��ن ال �ق��راء وامل�ستمعني  .وه��ذا يعني
دون ادنى ريب ،ان ال�شعر او الق�صيدة
البد من( فكرة) يعرب عنها بلغة �شعرية
حتقق بقدرة �شاعرة وموهبته (القيمه
ال �ف �ن �ي��ة –اجلمالية) ال��ت��ي تتبلور
ب��ال���ص��ورة ال�شعرية مبعناها النقدي
املعا�صر فالفكرة ه��ي ��ص��ورة العقلية
للتجربة يف حني ان ال�صورة ال�شعرية
هي املعادل الفني للفكرة فال�شاعر يحول
املعادىت الفكرية اىل جتارب �شعورية
ي �ط��رح امل��و� �ض��وع��ات ال��ذه�ن�ي��ة ب�شكل
الت�سقط ه��ذة املو�ضوعات فيه يف اذن
ال�سامع من دون �صورة وايقاع واحياء
.اذن ال�شاعر يوفر املناخ ال�شعري للفكرة
الذهنينة التي يعاجلها وهذا هو الفرق
بني املفكر وال�شاعر).
وقد و�ضح االثري فهمه لل�شعر بو�صفه
فنا ذاتي الن�شاة ،ميتع النف�س االن�سانية
وبني طريقه بناء الق�صيدة حينما �ساله
و�سال غرية من �شعراء العربيه اال�ستاذ
م�صطفى �سويف يف اوائل اخلم�سينيات
(ب�ي�ن  ،1951-1950ح�ي�ن ك ��ان يعد
ر�سالته للماج�ستري م��ن جامعه ف ��ؤاد
االول ثم ح�صل على الدكتوراه بعدئذ)
االج��اب��ة ع��ن خم�سة ا�سئلة كانت نواة
(اال�ستخبار) او( اال�ستبيان) الذي اعدة
اتتبع خطوات عملية االب��داع لدى عدد
من ال�شعراء وال�س�ؤاالن اللذان يخ�صان
بحثنا من هذه ال�سئاالت :الثاين املتعلق
بكون الق�صيدة اذا �صح انها تطورت

وت�غ�يرت  ..انخ�ضع ملمار�سة ال�شاعر
يف عملية تغيريها؟ ام ان االمور جتري
بعيدة عن متناول ق��درة ال�شاعر وانه
ي�شهد اث��ار التغيري؟ واخلام�س :ايرى
ال�شاعر نهاية الق�صيدة قبل ان تبيلغ
هذة النهاية؟ وهو �س�ؤال يخ�ص ببناء
الق�صيدة بوعي ال�شاعر او بال وعيه ..
وميهد االثري لالجابه عن هذه اال�سئلة
بتمهيد يراه �ضروريا يف حتديد ال�شعر
وتبيان داللته عنده ،فيقول:
(ال �� �ش �ع��ر ع��ن��دي ،يف خم�ت�ل��ف ماحيه
ومعلنيه واليخرج عن حدود االنطباعات
واالنفعاالت وثورة النف�س فانا ال اقوله
اال اذا جا�ش �صدري وواف��رت حوافزه
ودواع �ي��ه يف الر�ضا او الغ�ضب ويف
احلب او القلي .ويف ال�ضحك او البكاء
عفوا من غري التما�س وطبعا من غري
ت�صنيع اعنى انه اذا ج��اءين ا�سنجيب
ل��ه يف اي غ��ر���ض م��ن االغ��را���ض مادام
ال�شعور الثائر املتوهج هو الذي يوحيه
وميليه واالحتاميته ف�لا افكر فيه وال
يعنيني من ام��رة �شي حتى لك�أنه لي�س
مني ول�ست منه او لي�س بيننا و�شيجة
من ن�سب ت�صلني به ون�صله بي  ...اما
م��اك��ان مبعثه ال�شعور احل��ي ال�صادق
الذي متتلئ به النف�س ويفي�ض به الطبع
فهو هو هو ال�شعر وه��و ا�شبه بتغريد
ال�ط��ائ��ر تنبعث منه متى ط��اب��ت نف�سه
وه��اج ح�سح وراق ��ه ال�ت�غ��ري��د ...كذلك
ينبغي لل�شاعر ان يكون وكذلك يجب
ان يكون �شعرة كتغريد الطائر املبعث
من ث��ورة نف�سه وهيج طبعه واندفاعه
للف�ضاء برغبيته هو البرغبه ال�سائلني
واملقرتحني واال كان نظما .وا�سقط من
عداد ال�شعر).
ال��ش��ك يف ان االث ��ري يف ه��ذا التمهيد
مييز ب�ين ال�شعر الطبوع ال��ذي انثال
افكارة و�صوره وايقاعه وقوافيه على
ال���ش��اع��ر ان �ث �ي��اال ع�ف��وب��ا وه ��و ال�شعر

الذي ال يعرف االث��ري غرية وبني �شعر
االق�تراح املتكلف ،امل�صطنع وهو �شعر
ال�صناعة اللفظية واالوزان والقوايف اذ
ي�ؤاة االثري رديفا للنظم ..
(ف��ال���ش�ع��ر) ع�ن��د االث� ��ري ك�م��ا ي �ب��دو له
خ�صائ�صه الفنية منها:
ال�شعور ال�صدق ،والتجربة ال�شعورية
ال��واق�ع�ي��ة واالن �ف �ع��ال وث ��ورة النف�س،
وهي �سمات متييزة من (النظم) الذي
لي�س من عداد ال�شعر.
ف��االث��ري ��ش��اع��ر م�ط�ب��وع معجب بهده
(املطبوعية) بعيدا عن التكلف واالفتعال
والت�صنع  ..وم��ن ه��ذا ه�ن��ا ف��ان بناء
الق�صيدة ع�ن��ده ي��ةل��د م��ن ه��ذه النظرة
وه��ذا امل��وق��ف ال��وا��ض��ح ال�صريح حني
يجييب عن ال�س�ؤال اخلام�س بقوله (انا
يف عمل ال�شعر اجري مع تيار العاطفة
التي ت�ستويل على واحلالة ايل توحي
ايل ال �ق��ول ف��اب��دا ب��امل�ط�ل��ع .وا�سل�سل
الكالم قلما اقدم او ا�ؤخر الافكر اال يف
اط��راد ال�شعور وان�سجامه وا�ستيفاء
املعاين واالخليه يف ن�سق اخذ بع�ضه
برقاب البع�ض ،اما نهايه الق�صدية فاكاد
اراه��ا وا�ضحه قبل ان ابلغها ،وانهي
الق�صيدة فعال حيث كانت اقدر لها وقلما
افعل غري ذلك).
ان��ا عمليه ب�ن��اء الق�صيدة عند االثري
ع�ضوية اي�ضا فهو اليق�صد اىل بناء
ق�صيدة او ابداعها على ا�سا�س خمطط
ثابت مو�ضوع لها من قبل فحاله التوتر
ال�ع��اط�ف��ي ت�خ�ل��ق ال�ت�ع�ب�ير ح�ي��ث يولد
الطلع ثم تبدا الق�صيدة باحلركه والنمو
بيتا بيتا على وف��ق ن�سق من ال�شعور
او ال��وح��دة ال���ش�ع��وري��ه واالن�سجام
ب�ي�ن امل �ع��اين و� �ص��وره��ا او اخيلتها.
تلك الوحدة املتنامية با�سلوبها معنى
وخياال و�صورة اىل ان ت�صل الق�صيدة
اىل نهايتها و�صوال طبيعيا قلما تخ�ضع
الع��دي��ل او تغيري  .فالنهاية وا�ضحة

ام��ام ال�شاعر فهي (ج��زء) م��ن( ك��ل) قد
من��ا واك�ت�م��ل وه ��ذا ال�شعور(بالكلية)
ق��د ال�غ��ى ال �ـ (ان ��ا) يف خ�ل��ق (النهاية)
يف الق�صيدة ،فالق�صيدة عند االثري
مبطلعها وو�سطها ونهايتها ك��ل فني
متكامل يولد بحريه وعفويه عند ,قلما
يقدم ال�شاعر او يوخر بني اجزاءهذا
الكل الفني فال�شكل ال�شعري كامل�ضمون
ال�شعري ي��ول��د واليتبنى وال يكت�سب
ويجدد وال يورث ،كما يقال .وهذا يعني
دون ادن��ى ريب انهما جوهر واح��د يف
الق�صيدة ،اي��ه ق�صيدة ،مهما اختلفت
ازومنتها ال�شعريه وع�صور انتمائها
االدب � ��ي ��س��ا��س�ي��ا واخ�ل�اق �ي��ا ودينينا
واجتماعيا طاملا انهما ي�ؤلفان البنية
الفنية لل�شعر ال��ذي يتحرك م��ن واقع
ان�ساين متحرك وهذا مايف�سر التطور
ال���ذي ي �ط��ر�أ ع�ل��ى اال� �ش �ك��ال ال�شعريه
والتجديد الذي ينعك�س على امل�ضامني
ال�شعرية اي بعبارة اخ��رى ان القيمة
اجلمالية -الفنية لأية ق�صيدة التتحقق
م ��ن ط���رف واح � ��د ،ال �� �ش �ك��ل وح� ��دة اة
ال�ضمون وحدة ،بل هي نتاج هذا الت�آلف
واالن ��دم ��اج يف ب �ن��اء � �ش �ع��ري متوحد
وم �ت �ح��رك .وب��ذل��ك ي �ك��ون للغة �سواء
اكانت ا�شاريه ذات الدالله املطابقه او
التقريرية املعروفة هاو انفعالية رمزية
ذات ال��دالل��ة االي�ح��ائ�ي��ة ال �ت��ي يتحرك
م��ن خ�لال�ه��ا احل ����س ال���ش�ع��ري مبعناه
اجل �م��ايل وب �ع��دة ال�ف�ن��ي يف املفا�ضلة
ب�ين الق�صائد حينا او ب�ين ال�شعراء
حينا اخ��ر .واللغة ال�شعرية يف �ضوء
هاتني الداللتني ارتباطا وثيقا باملعاناة
ال�شعورية الو التجربة ال�شعورية التي
متهد ال�سبيل اىل ميالد هذه الق�صيدة اة
تلك واملعاناة ال�شعورية هي التي تخلق
�شكلها التعبريي من خالل مفردات ذلك
التعبري او دالالت��ه املختله ذات النتماء
بحركه الواقع بافعاله وموافقه .حيث
ت�صري اللغه �ضربا من التقنية التعبريية
التي تعرب عن �شاعرها وتعك�س بع�ض
خ���ص��ائ����ص ال���ش�ع��ري��ه ف�ن�ي��ا وا�سلوبا
وجماليا وه��ذا يتال�شى اخلط الفا�صل
ين ال�شكل وامل�ضمون وهما جوهر واحد
حني يتحقق التوافق اجلمايل بينهما من
خالل اللغة ال�شعرية التي تعد ال�صورة
وجهها امل�شرق والبناء كينونتها وبنيتها
الظاهرة .وهذا مايف�سر القاء احلميم بني
(بناء الق�صيدة ) و�صورتها ال�شعريةيف
كثري من االحيان وال �سيما عند املبدعني
من ال�شعراء وبذلك فان الق�صيدة لقاء
ابداعي بني ال�شكل وامل�ضمون من خالل
لغة �شعرية متقنة ومبدعة مب�ستواها
ال���ص��وت��ي وال� ��داليل وال�ترك �ي �ب��ي على
وف ��ق م�ف�ه��وم اال��س�ل��وب�ي��ة املعا�صرة.
بو�صف االب ��داع ت�أليفا ج��دي��دا ال�شياء
معروفة يعيها ال�شاعر بوجدان مرهف
وقدرة خيالية حتول ذلك الوجدان اىل
� �ص��ورة ��س�ع��ري��ة خمتلفة ت�ترج��ح بني
احل�سية والذهنية النها منطلقة من واقع
متحرك الي�ع��رف اجل�م��ود الوالتكل�س،
يرى يف خيال ال�شاعر طاقة ذات عوامل
تعبريية ومن خالل املجاز واال�ستعارة
والت�شبية والتوريه واحلقيقيه  ,هي
يف ال��واق��ع ن ��واة ال �� �ص��ورة ال�شعرية
امل �ت �ك��اف �ئ��ة وامل �ت �ع��ادل��ة ف �ن �ب��ا و� �ص��وال
اىل تذوقها وتقديرها بو�صفها قيمه
جماليه يتح�س�س بها امللتقي في�ستجيب
ح�ي��ث ت �غ��دو ا��س�ت�ج��اب��ة ع�ن�ئ��ذ� ،ضربا
من املقايي�س او املعايري النقديةالتي
يقي�س يف �ضوئها درجه االبداع وقدرته
يف ه��ذة الق�صيدة او تلك ،او عند هذا
ال�شاعر او ذاك((.فال�شاعر على عالقه

جدليه ب��ال��واق��ع ,ي�سلط عليه ا�ضواء
ف �ك��رة ال �ك��ا� �ش��ف ي�ستمد م �ن��ه ال�صور
والت�شابه واع�ي��ا �أو غ�ير واع)) واذا
كانت مهمه ال�شعر تو وظيفته ارتيادا
وك�شفا وجت�سيدا للواقع بال�صورة كما
يقال فان ال�صورة ال�شعريه ت�صري على
وفق هذا الفهم املعيار الفني – اجلمايل
للق�صيدة على وجه اخل�صو�ص وال�شعر
على وج��ه العموم ،ومالرمز اال ملمح
م��ن م�لام��ح اللغة ال�شعرية ووج��ة من
وجوهها تربزة ال�صورة وتعك�س دالته
التعبريية والفنية.
اذا ك��ان��ت ��س�يرة ال���ش��اع��ر ،اي �شاعر،
واالث ��ري �شاعر ،ح��وارا م��ع ذات��ه ومع
واقعه التاريخي بكا مايحمل من دالالت
ع��ق��ائ��دي��ة واخ�ل�اق� �ي ��ة واج �ت �م��اع �ي��ة
وان�����س��ان��ي��ة ،ف��ال �ق �� �ص �ي��دة ب�صورها
وهيكلها الفني وليدة هذا التفاعل بني
ال� ��ذات وال ��راق ��ع وه ��ذا مايف�سر وجد
(امل�ضمون) او الغر�ض) يف الق�صيدة
عند ال�شاعر من جهة واىل التزام بخط
اف�ق��ي يف حم��اك��ات��ه وتقليدة للق�صائد
وال�صور وال�شعر القدمي – الكال�سيكي
ال��ذي �سبقه – وبخط ع�م��ودي متحرر
ي�ستجيب فيه لنداء الذات ،اي امليل اىل
التجديد من جهه اخ��رى .وهكذا تفهم
الق�صيدة االثرية ببنائها الفني ونكهتها
ال�شعرية املتمثلة باغرا�ضها الوجدانية
وال ��ذات� �ي ��ة واالخ�ل�اق� �ي ��ة وال��وط �ن �ي��ة
وال�ق��وم�ي��ة واالن���س��ان�ي��ة وه ��ذا يذكرنا
مبقوله (هازلت( ) Hazlitt -وال�شعر
املثري واملحرك للعواطف هو في�ض من
اجل��ان��ب اخللقي والعقلي لطبيعتنا،
ا�ضافة اىل اجلانب احل�سي وهو نتيجه
للرغبة يف املعرفة والرغبه يف العمل
والقوة لل�شعور).
3
ل�ع��ل م�ه��م ال �ن��اق��د ايل ت �ك��اد اق ��رب اىل
البديهيه ه��ي يف ق��درت��ه ع�ل��ى تعميق
ا�ستجابة املتلقي لل�شعر او بعبارة
اخ��رى ال�سعي اجلمايل اىل تب�سيطها
وتو�سيعها ويتم ذل��ك دون ادن��ى ريب
من خالل ا�سلوب التوا�صل والتو�صيل
ال �ف �ن �ي�ين ب�ي�ن ال �ق �� �ص �ي��دة /ال�شاعر
والقارئ /املتلقي� ،صاحب اال�ستجابة
امل�ت��وخ��اة ،ه��ذا املتلقي ال��ذي ي��رى يف
الكلمة ال�شعرية املهمو�سة عاملا جماليا
ي �ع �ي��ق اح �� �س��ا� �س��ه ب� �ع ��وامل الطبيعة
امل �ح �ي��ط ب��ه وح�ي�ن�ئ��ذ الي��ك��ون الفكار
الناقد التجريدية املفرو�ضة على الن�ص
ال�شعرية  /الق�صيدة ،اي اثر ي�ستحق
االه� �ت� �م ��ام .وم���ن ه �ن��ا ك���ان لل�صورة
ااخلاذة اجلديدة على حد تعبري بع�ض
النقاد ويف الق�صيدة اية ق�صيدة والي
�شاعر ق��دمي معا�صر حم��دث دور فعال
يف حت�ق�ي��ق اال� �س �ت �ج��اب��ة ال��ذات �ي��ة يف

عفويتها وتلقائيتها حني ت�صري ال�صورة
ال�شعرية م�ع�ي��ارا ن�ق��دي��ا للمفاظة بني
ق�صيدة واخ ��رى او ب�ين �شاعر واخر
على الرغم من اختالف الزمان ال�شعري
واملكان االدبي او اذا �شئنا على اختالف
االقاليم ال�شعرية زمانا ومكانا .فتتحول
اىل كونها �صورة فنية -نقدية .ولذلك عد
االباع واجلر�أة واخل�صوبة يف ال�صورة
�ضوء �ضوءا �ساطعا يف حتقيق القوة
الفنية يف ال�شعر فال�صورة معيار ثابت
يف املوازنة بني القا�صد وال�شعراء .فهي
يف الواقع االدبي عيار ال�شعر مبعناها
ال�ن�ق��دي ويف ��ض��وء ه��ذا امل�ف�ه��وم يرى
بع�ض النقاد املحدثني ان (ال�صورة ثابتة
يف كل الق�صائد وك��ل ق�صيدة هي بحد
ذاتها �صور فاالجتاهات تاتي وتذهب
واال�سلوب يتغري كما يتغري منط الوزن
ح�ت��ى امل��و� �ض��وع اجل��وه��ري مي�ك��ن ان
يتغري ب��دون ادراك ول�ك��ن امل �ج��از باق
كمبدا للحياة يف الق�صيدة وكمقيا�س
رئي�س ملجد ال�شاعر) ان ه��ذا املفهوم
او الت�صور النقدي لل�صورة ال�شعرية
جعلها تتجاوز دالالت �ه��ا الزخرفية او
التزيينية او التزويقيق مبعتاها البالغي
البديعي اىل كونها روح الق�صيدة وقبلها
اجل �م��ايل – ال�ف�ن��ي ال�ن��اب����ض باحلركة
وال �ت �ج��دد واالب� � ��داع ف �ه��ي يف اب�سط
معانيها ،كما يقول (�سي�سل دي لوي�س):

اال�ستجابة الفنية عند املتلقي حيث
حتقق ال���ص��ورة غايتها اجل �م��ايل هاو
متعتها اجلماليه من حيث كون الق�صيدة
الكاملة الكال�سيكي هاو الرومانتيكية او
الواقع هاو املعا�صرة هي �صورة مركبة
فالق�صيدة الرائعة او العظيمة هي التي
يجب ان تكون ذات عالقه باحلا�ضر كما
يقال ( ..ومهما يكن مو�ضوعها فيجب ان
تعرب عن �شئ حي يف الذهن الذي ت�صدر
عنه واالذهان التي تتلقاها واينما يكن
ج�سمها فيجب ان تكون روح�ه��ا) ويف
��ض��وء ه��ذا التطور اط ��ردت م�سم�سات
ك �ث�يرة ل�ل���ص��ورة ال�شعرية وارتبطت
بع�صرها حينا وباملدر�سة االدبية التي
ينتمي اليها ال�شاعر حينا ثانيا وبفل�سفة
االثري �شابا ال�شاعر من ال��وج��ود وال�ك��ون واحداث
ر�سم قوامه الكلمات ان الو�صف واجلاز ع�صره حينا ثالثا .ك�صوره الكال�سكية
والت�شبيه ميكن ان تخلق �صورة وان او االت �ب��اع �ي��ة ال �ت��ي ت�ع�بر ع��ن حقائق
ال�صورة ميكن ان تقدم الينا يف عبارة ثابتة والرماتيكيه او االبتداعية التي
او جملة يغلب عليها الو�صف املح�ض تقوم على مبدا التداعي كما هي احلال
ولكنها تو�صل اىل خيالنا �شيئا اكرث من يف االح�ل�ام حيث ت��وح��د ب�ين االن�سان
انعكا�س متقن للحقيقة اخلارجي هان والطبيعة ب�شكل مثري وارت�ب��اط مميز
كل �صورة �شعرية لذلك
وال���ص��ورة ال��ر�ؤي��وي��ة ال�ت��ي ت��رب��ط بني
هى اىل حد ماجمازيه انها تتطلع من املرئي والالمرئي او بني الواقع واحللم
مراة ال تالحظ احلياة فيها وجهها بقدر وال �� �ص��ورة االي�ح��ائ�ي��ة ال �ت��ي ت�ع�بر عن
ماتالحظ بع�ض احلقيقه حول وجهها ..املطلق باملحدد اي انها جمازية تعربعن
ان
املعنوي باحل�سي وال�صورة ال�سريالية
الطابع االعم لل�صورة هو كونها مرئية التي
وك �ث�يرا م��ن ال �� �ص��ورة ال�ت��ي ت�ب��دو غري تعني خلق �صورة من ال�شي او بعبارة
ح�سية لها مع ذل��ك يف احلقيقه ترابط اخرى هي مغامرة داخلية تنتمي بخلق
م��رئ��ي ب��اه��ت ملت�صق ب �ه��ا ول �ك��ن من ال�صورة من العدم انطالقا من املقولة
الوا�ضح ان ال�صورة ميكن ان ت�ستقي املعروفه عند دالدادئيني التي ترى ان
م��ن احل��وا���س اك�ث�ر م��ن ا�ستقائها من الفن واجلمال وما تفرع عنهما ي�ساويان
النظر.
العدم .
ال�شك يف ان للعاطفة ال�شعرية يف مدى
ان دي � ��وان االث � ��ري غ �ن��ي بكثري
رارت �ب��اط �ه��ا ب��اف �ك��ار ال���ش��اع��ر ويقظته م��ن ال���ص��ور ال���ش�ع��ري��ة منها ال�صورة
احل���س�ي��ة وا��س�ت���ش��راف��ه ل��واق �ع��ة االين ال�ك�لا��س�ك�ي��ة وال��وج��داي �ن��ة والرمزية
وا�ستنطاقه الح ��داث ع�صره املختلفة واالي �ح��ائ �ي��ة يف � �ض��وء م�ضمونها او
دورا فاعال وم�ؤثرا يف النبوغ ال�شعري فكرتها ولغتها ال�شعري ب�صرف النظر
اال�صيل ال��ذي ميييز ه��ذا ال�شاعر من عن كون االثري �شاعرا عموديا فهو يف
غرية من ال�شعراء املبدعني حني ي�سري الهياته �صاحب �صورة �صوفية تعبدية
ن�سغ تلك ال�صورة  /العاطفة يف ج�سد متثل مناجاته وت�سابيحه امام الله جل
الكلمات و�سياقاتها فت�صري جمازاتها جالله.
جزءا من العاطفة االن�سانية التي تعمق حيث يكون الطباق البالغي يف ثنائياته
احل �� �س �ي��ة وامل �ع �ن��وي��ة ج� ��زءا م ��ن هذة
ال���ص��ورة ف�ضال ع��ن ال��دالل��ة االيحائية
يف لغته االنفعالية يف التعبري عن هذه
املناجاة وذلك الت�سبيح:
منك الوجو بداية واليك بعد
نهاية وبك ا�ستقر قرارا
ال�سرت دونك امنا تعمى النهى
فت�ضل عنك وت�سدل اال�ستارا
ا�شرقت يف جمل الوجود فرارات
عيني لها تتنور االنوار
وقد بدت لظه رارات نادرة مهجورة يف
هذة ال�صورة وكان باالمكان ا�ستبدلها ب
حدقت اما �شروق الله يف جمل الوجود
ه ��ذا ال�ت�ع�ب�ير ال�ت���ص��وي��ري ال �ب��ارع ذو
املجاز الفني الرفيع وق��ل مثل ذل��ك عن
ه��ذة ال�صورة البارعه التي يبدو فيها
الرمل اجلديب ظمان اىل طالت الندى
كي تروي هذا الظما العميق فيكون الدم
امل�ط��ول م�ع��ادال جم��ازي��ا لهذا الظما اذا
ظمي الرمل اجلدي باىل الندى
�سقوة الدم املطول يف غري مق�صد
قد تذكرنا هذة ال�صورة ال�شعرية البديعة
ب�صورة ابي متام وهو يكافئ يف املعن
بني الدمية احلرة الطليقه الغنية بغيثها
وا�ستغاثة ال�ثري احلزين بها من �شدة
العط�ش والظما:
دمية �سمحة القياد �سكوب
م�ستغيث ها الرثي املكروب
ان اجلمال خفيه وجليه

العدد ()1961
السنة الثامنة
الخميس ()11
تشرين الثاني 2010
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وي��ر��س��م االث���ري بكلماته الف�صيحة
اجل��زل��ه � �ص��ورة �شعرية ا�صيلة وهو
يتحدث ع��ن العربية الف�صحى �سيدة
اللغات هذه اللغة التي احبها وع�شقها
ع�شقا �صوفيا  ..وتبدو ه��ذة ال�صورة
من خ�لال معجمه ال�صوري كانها ذات
م�سحه عبا�سية بروحها وج�سدها انها
� �ص��ورة ذه�ن�ي��ه وح���س�ي��ه ج�م�ع��ت بيت
احل�سي واملعنوي الكلي واجلزئي فهي
كال�سيكية ووجدانية وايحائية بلغتها
االنفعاليه يف ان واح��د ورف كما رفت
باطياف قبله
�شفاة رو�ؤم قد هفت لفطيم
�أ�أم لغات العاملني بالغه
وطيب مذاق واختالف طعوم
بياتك؟ ام ماء من اخللد كوثر
ترقوق عذبا؟ام رحيق كروم؟
جتاوز اعناق الدهور وح�سنه
يزيد على االيام ح�سن ر�سوم
...يقولون �سيف قلت �سيف بالغه
�سماويه االنفا�س ذات رنيم
له يف نواحي اخلافقني بوراق
ت�ضئ قلوبنا جللت ب�سدمي
وفتح ...هداياة الب�شائر وال�سنا
وعي�ش ربيع دائم وو�سيم
للمبالغة بو�صفها � �ص��ورة م��ن �صور
اخليال دور يف حتقيق املتعة اجلمالية
– الفنية لل�شعر فخلوة منها قد يعني
فقدانه �سمة من �سماته الفنية املتا�صلة
فيه تعبريا و�صورة فاملبالغه او االفراط
يف ال�صيغة على حد تعبري ابن النعت
زاو االفراط يف االغراق على حد تعبري
ثعلب هي �ضرب فني من نعوت املعاين
عند قامة بن جعفر وتعني عندة توكيد
ال�شاعر للمعنى
وبلوغه اق�صى حدودة.
لذلك مل ي�ستغن االث��ري عنها يف ر�سم
ب �ع ����ض �� �ص ��ورة ال �� �ش �ع��ري��ة فالعربية
الف�صحى و�ضيئة� .شاق زه��ور الورد
زاه��ره��ا رف�ي�ع��ه ال �ق��در اخ ��ت ال�شم�س
وم �ك��ان �ه��ا ف ��وق ع��ر���ش ال���ش�م����س فهي
اجلوهر الفرد بهذة ال�صفات املعنوية
وهي قلب البالغة الفنيه وروحها تتالق
ال�صورة ال�شعرية عنده حني يقول:
احببتها حب نف�سي والهى غرد
وحبها الروح والريحان والرغد
رفيعه القد حتت ال�شم�س عالية
يرى لها فوق عر�ش ال�شم�س مقتعد
نافت �سنا و�سناء باذجا وزها
يف مطرف احل�سن فهي اجلوهر الفرد
واذا كانت ال�صورة ال�شعرية خلقا
جديدا لعالقات جديدة من التعبري فهي
يف الواقع ال�شعري روح التجربة وب�ؤرة
ت�شكيلها اجل �م��ايل م��ن خ�ل�ال ال�سياق
الفني الذي يحدد الداللة املعنوية للكلمة
ال�شاعرة بكل مالها من عالئق بغريها
داخل البناء اجلمايل للجملة ال�شعرية
ال �ت��ي حت�م��ل ب�ين اح���ش��ائ�ه��ا وثناياها
التكاف�ؤ واملبالغة واملجاز وال�سيما يف
ا�ضفاء �صفات العاقل على غري العاقل
والعك�س بالعك�س كما يف �صورة االثري
وهويتحدث عن دم�شق ال�شام وهي يف
القيد تزاز ويجز
ب�ساقيها احلديد
افقنا على �صوت يروع جملجل
فقلنا دم�شق ال�شام يف القيد تزاز
يجز ب�ساقيها احلديد وماله
اذا هي مل تغ�ضب على القيد مك�سر
ان اللغة ال�شعرية بو�صفها تراكيب
وجم �م��وع��ة ال� �ف ��اظ وع�ل�ائ ��ق معنوية
متداخلة فيها تت�ضمن ح�سا وجدانيا
وايقاعا داخليا وايحاء ورم��زا تتبلور
كلها يف ال�صورة ال�شعرية التي ت�ستمد

ان اللغة الشعرية بوصفها تراكيب ومجموعة الفاظ وعالئق
معنوية متداخلة فيها تتضمن حسا وجدانيا وايقاعا داخليا
وايحاء ورمزا تتبلور كلها في الصورة الشعرية التي تستمد
من العالقة بين اص��وات االلفاظ ومعانيها وموسيقاها او
اذاشئنا ايقاعها ومن هنا قيل ان الشاعر االصيل هو الذي
يتمتع بحساسية عظيمة الصوات اللغة ويمتلك قدرة فائقة
على المالءمة بين صوت والمعنى ويعرف كيف يوازن بين
االصوات واالفكار من جهه وبين مايعبران عنه من ناحية
اخرى فهناك عالقة بين جرس الكلمات ونغمه المفردات من
ناحيه وبين االحداث المصورة او العبر عنها حيث شخصية
الكلم انما تتحدد على ضوء مجموعة الحروف المكونة لها

م ��ن ال��ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ا� � �ص� ��وات االل� �ف ��اظ
وم�ع��ان�ي�ه��ا وم��و��س�ي�ق��اه��ا او اذا�شئنا
اي �ق��اع �ه��ا وم���ن ه �ن��ا ق �ي��ل ان ال�شاعر
اال��ص�ي��ل ه��و ال ��ذي يتمتع بح�سا�سية
عظيمة ال� �ص��وات اللغة وميتلك قدرة
فائقة على املالءمة بني �صوت واملعنى
وي �ع��رف ك�ي��ف ي� ��وازن ب�ين اال� �ص��وات
واالف�ك��ار من جهه وب�ين مايعربان عنه

من ناحية اخرى فهناك عالقة بني جر�س
الكلمات ونغمه املفردات من ناحيه وبني
االح��داث امل�صورة او العرب عنها حيث
�شخ�صية الكلم امن��ا تتحدد على �ضوء
جمموعة احلروف املكونة لها فالق�صيدة
لي�ست وزونا وقافيه ومو�سيقى �شعرية
حم�ضه بل هي بناء جمايل – ايقاعي
من كلمة او كلمات ومعنى ومعان حيث
متنح تلك املو�سيقى ذلك البناء دميومة

التمتع به بو�صفه �شعرا يعرب من خالل
تلك املو�سيقى عن جتربه �شعورية ذاتية
وما الرت�صيع وال�سجع و�صحة التق�سيم
وال �ت��وازن والتكاف�ؤ امل�ن��وي والتكرار
واجل �ن��ا���س اال� �ص��ور و��س�م��ات لاليقاع
ال�شعري يف البيت او يف �شطر من البيت
فال�صورة ال�شعرية عند االثري ت�ستثمر
ال�ت�ك��رار واالي �ق��اع ال��داخ�ل��ي ا�ستثمارا
فنيا بارعا حيث ي�ضفي التكرار نغمة
ايقاعية مو�سيقيه على مناخ الق�صيدة
بو�صفه م��ن اب��رز مقومات اال�سلوبيه
يف م�ستواها ال�صوتي ففي املقطع االتي
يكرر االث��ري حرف اجلر يف ال��ذي يدل
على الظرفية حقيقة او جم��ازا وعلى
ال�سبيبة وامل�صاحبة واال�ستعالء كما
ي�ق��ول ال�ن�ح��اة ،خم�سة وع�شرين مرة
ليحقق م��ن وراء ه��ذا ال�ت�ك��رار تعادال
ايقاعيا ومعنويا يف ان واح��د فتاتي
ال�صورة ال�شعرية عندة ذات ح�س يوكد
جماليتها:
يارب ادرك خافقي وقد التظي
باحلب ان يفني من االحراق
انا منك من نفحات لطفك فارعني
يف حبي الطاغي ويف ا�ستغراقي
ويلح عليه حرف اجلر الالم يف ق�صيدة
(�ساغني ..واغني) فيكررة خم�س مرات
م��ؤك��دا يف ه��ذا ال�ت�ك��رار م��دى ارتباطه
الوثيق و�شدة تعلقه بال�ضياء  /النور،
باحل�سن  /اجلمال ،بالن�سيم  /الطبيعة،
بالوادي /مكان ،باحلرية  /رمز النعتاق.
وكلها رموز ايحائية – وجدانية
ويبدو ان االث��ري معجب امي��ا اعجاب
بتكرار (احل��رف) واالداة حم��اوال خلق
ع�لاق��ات ايحائية يف ال�ترك�ي��ب للغوي
الذي عربت عنه لغته ال�شعرية يف كثري
من ق�صائد ديوانه.
يجمع االثري يف بع�ض �صور ال�شعرية
ب�ين ال �ت �ك��رار واالي� �ق ��اع ال��داخ �ل��ي كما
يظهر ذلك يف املقطع االتي من ق�صيدته
(خ� ��امت ر� �س��ل ال� �ل ��ه) ح �ي��ث ي �ك��رر يف
البيتني االخرين لفظه خلق �ست مرات
بدالالت خمتلفة حماوال جت�سيد �صورته
م�ستعمال افعل التف�ضيل يف �صيغتني
ايقاعيني موفقتني (ي��ا اوح ��د اخللق
..وا�شرف اخللق) يف ابيت االخري علما
ان االي�ق��اع الداخلي ال�ث��اين ق��د اك�سب
املقطع كله رنة مو�سقية ومعنوية حعلت

ال �� �ص��ورة ت�ت�ح��رك ب�ح�م��ا���س وانفعال
��ش��دي��دي��ن ورادة احل��ق م��ن ت�شريعك
اقتب�سوا
�سنا الهدى وجالل العد وال�سلم
واحلب وا�شجه والن�صف ا�صرة
والعطف و�صل انقطاع وامتزاج دم
تفرق اخللق ارحاما ومنت�سبا
فجئت جتمعهم باخللق والذمم
يااوحد اخللق يف خلق
وا�شرف اخللق من ما�ضني او قدم
وقد يكرر االثري جمله بعينها حماوال
الرتكيز على معنى ال�صورة املق�صود
كتكرارة (ما�سلونا) مرتني مت�صدرتني
يف البيتني االت�ي�ن م��ع م��احت�م�لان من
ايقاع من�سجم مع معناها
ما�سلونا� ..سلو القوب احلواين
كم نعاجي يف حبها ونعاين
ما�سلونا والجفونا ..ولكن
فوق حكم االن�سان حكم الزمان
ت�ت�ف��رد ب�ع����ض ال �� �ص��ور ال���ش�ع��ري��ة عند
االث��ري بايقاع داخ�ل��ي ب��ارع قائم على
ت�ع��اق��ب االي �ق��اع مب�ع��ان خمتلفه تقرب
الداللة كقوله:
��س�ل��ب ال �ط �غ��اة دي ��اره ��م وا�ستا�سدوا
وبغى اللئام جالءهم وتوعدوا
وق��ل م�ث��ل ذل��ك يف ثنائيته االيقاعيه
الداخليه بني
( ط��ف) ..و(مت��ل)  ..و (ام�لا العني)...
.و( متال النف�س)...
و(القت روعه) ...و (فاقت ...جماال)
طف بهذا الوجود حلظا ونف�سا
ومتل اجلمال معنى وح�سا
انت بالنف�س البج�سمك حتيا
فا�سقها من بهائه حتي نف�سا
وتت�ألق ال�صورة االيقاعية روع��ة ربها
يف �صيغه فنية حمكمة ففي هذا املقطع
امل�م��و��س��ق ب��اج��زائ��ه املن�سوجة ن�سجا
�سجعيا:
(البدر)(،الزهر)(،الفجر)(،الطري)(،ال
ح)( ،فاح)�(،ساح)(،ناح)(،و�ضيا)(،ذك
يا)(،نقيا)(،بهيا)�(،شجيا) ،والكف يف
(منك)�(،صفاك)(،وجنتيك) حني يقول:
يف�ض منك �سناه
البدر الخ و�ضيا
ينث منك �شذاه
والزهر فاح ذكيا
ي��رةي �صفاك
والقطر �ساح ن �ق �ي��ا
كفتاه
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محمد بهجة االثري
متكن االث��ري من اللغة واطالعه على
ال�شعر منذ ال�شعر اجلاهلي اىل اليوم
مكنه من اب��راز مواهبه ب�شكل يدعوا
اىل االع � �ج� ��اب ،ف��ج��اء � �ش �ع��ره ق��وي
حمكم ًا متني اال�سباب  ،يجمع بني قوة
التعبري ودقة الت�صوير  ،ومتابعة على
م��ا ج��د على ف�ن��ون ال�شعر م��ن تطوير
 ،م��ع املحافظة على ا��ص��ول ه��ذا الفن
العريق ،واالم�ساك باوتار ال�شعر يف
ازهى ع�صوره وابهى جماله .ان �شعره
ميتاز بجزالة اللفظ وق��وة ال�صياغة
وب ��راع ��ة ال�ت�ع�ب�ير واب� � ��داع الن�سيج
واحكام القوايف وطرافة املعاين مع
توفر الغنائية وان�سجام الق�سد بيت ًا
بعد بيت ..اهم خا�صية ل�شعر االثري
وه��ي «ال�غ�ن��ائ�ي��ة» م��ع ج �م��ال ال�صور
وبراعة انتقاء االلفاظ انه �شعر يتميز

بالتعبري ع��ن ال�شعور ال���ص��ادق «فيه
اخ�لا���ص العاطفة املتوهجة ووثبتها
وط�ل�اوة الديباجة ومتانتها  ،وغني
املعاين وعمق داللتها ووف��رة ال�صور
وح�سن اخيلتها
،و ال�سمة ال�ب��ارزة ل�شعر االث��ري هي
ال�صدق يف امل�شاعر فهو ال يقول ال�شعر
اال اذا ج��ا���ش يف � �ص��دره وت��واف��رت
حوافزه ودواعيه من غري ت�صنع وان
لل�شعر احلق يف عرفه هو الذي يكون
عن �شعور �صادق وفي�ض الطبع.
واالن من�ضي يف طريقنا الطويل ولكن
غري املتعب يف حتديد �شخ�صية االثري
م��ن خ�لال �شعره  ،وه��ذا يثري �س�ؤال
منهجي ًا  ،هل �ضرورة ان يكون �شعر
االن�سان دليل على �شخ�صيته؟ ودون
ال��دخ��ول يف مواقف امل��دار���س االدبية

يقول اجل��ادر يف ختام بحثه القيم "الوحدة
الروحية يف �شعر االثري" لنا بعد هذا كله ان
ن�ق��رر ان االجت ��اه ال��روح��ي �سيبقى قائم ًا بني
ن�صو�ص االث��ري.ب��ل ان الق�صيدة اال�سالمية
الغراء تبدو الرافد الغر الذي ميد جلى نتاجه
ال�شعرية جذوره يف تربة �شاطئيه في�ستمد من
في�ضه نب�ض احل�ي��اة والنماء والتجدد وبهذا
الوعي ن�ستطيع ان نقرر عمق الوحدة الروحية
يف نتاج االثري ال�شعري  ،وامتداد اثارها اىل
اكرث ن�صو�صه �سواء يف م�ضامينه الفكرية اويف
بنيته الداخلية ولغتها وتراكيبها.
ان معان ال�شعر عند االث��ري ت�ستمد معينها يف

النقدية املعروفة  ،اقول وب��دون كرثة
كالم  ،نعم حينما يكون ال�شعر �صادق ًا
 ،لكن ما مقيا�س �صدق ال�شعر؟ هنا البد
من العودة اىل �سلوك املدرو�س ومعرفة
درا�سته بجزئيات حياته ومواقفه فاذا
تطابق ال�سلوك للمدرو�س مع ما يف
�شعره م��ن قيم ودع� ��اوى واجتاهات
ك ��ان ذل ��ك دل �ي��ل ك ��ايف .وه �ن��ا ن�ق��ع يف
دور  ،فنحن نريد ان نعرف �شخ�صية
املدرو�س من �شعرخ فاذا بنا نعود اىل
امل��درو���س لنقيم دالالت �شعره ومدى
�صدقها وانا ال ارى يف ذلك �ضري طاملا
املهم ه��و ال��و��ص��ول اىلم�ع��رف��ة حقيقة
ووا�ضحة ل�شخ�صة املدرو�س وهو هنا
االثري.
نقطة اخ ��رى ينبغي اي���ض��اح��ه وهي
ان اح��د معامل �شخ�صية االن�سان هي

افكارها ال�ك�برى م��ن العقيدة مثل ان العقيدة
فيها توحيد االمة العربية وتوحيد العراق عرب
واك��راد وفكرة احل��ب االلهي وعروبة اال�سالم
بل هي يف البناء الداخلي لق�صائده وعنواين
ق�صائده والفاظها التي ي�ستمدها من القران
ومن �شخو�ص االنبياء والق�ص�ص القرانية وهذا
الجمال الي�ضاحه هنا.
وكما قلت �سابق ًا يوجد تطابق بني حياة االثري
و�شعره ول��ذل��ك اج��د م��ن االزم ان ا�ضيف ان
هذا االجت��اه الروحي لي�س القائم امل�شرتك بني
ن�صو�ص ال�شاعر ورواف��د نتاجه ال�شعري بل
هو مفتاح �شخ�صيته كلها فكل حياة االثري منذ

افكاره واجتاهاته وعقيدته فاذا تطابف
م�ضمون ال�شعر مع املعروف من تلك
اخل�صية يف �سلوكها الوا�ضح اجللي
املتواتر وامل�شهود به من كثريين  ،كان
ذل��ك دليل على �صدق ال�شعر م��ن جهة
ووحدة ال�شاعر و�شعره  ،وهذا امر ال
اجده مثري ًا الي ازدواجية مع االثري،
فهو الي�ق��ول م��ا ال يعتقد واليفعل مال
يقول  ،مع مالحظة ان ذلك ال ي�شرتط
به املطابقة املائة باملائة ،ذلك انه مهما
كان االن�سان �صادق ًا و�شجاع ًا وامين ًا
يرتك يف االغلب �شيء اليريد ان يقوله
اىل لنف�سه كما يبقى فعله وعمله اقل من
�صورة الطموح التي يراها ،ال�سباب
عديدة ولي�س واحدة منها
ال�شاعر عزيز اباظة مقدمة دي��وان «
ا�ساطري ومالحم « لالثري

�شبابه اىل ان توفاه الله تعرب عن �سلوك ومواقف
وافكار رجل م�ؤمن بالله م�سلم بالعقيدة والقيم
والر�ؤيا و�سنجد انه يف بقية �سجاياه وخ�صاله
ال�شخ�صية اليت�صادم بل يتالئم وي�ستمد معينه
من هذا االجت��اه الروحي �سواء يف موقفه من
اللغة العربية او ر�ؤياه لالن�سانية اودفاعه عن
احلرية او مواقفه ال�سيا�سية من ق�ضايا االمة او
النظر اىل تراثنا واىل احل�ضارة الغربية وحتى
ر�ؤياه للجمال الب�شري والكوين

د عبد المنعم الجادر
كلمة القيت في اربعينية محمد بهجة االثري

مدير التحرير :علي حسين
التصميم :نصير سليم
الغالف برؤية :عالء كاظم
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محمد بهجة األثري..

عالمــــة العــــــراق
حممد بهجة الأثري ،ولد �سنة 1902م يف بغداد ون�ش�أ
فيها ومار�س التجارة والفرو�سية .دخل الر�شيدية
الع�سكرية فلم يتحمّل التدريب الع�سكري ل�ضعف بنيته،
ف�أم�ضى دور النقاهة يف حمكمة اال�ستئناف يتدرب على
االن�شاء الرتكي .وترك الوظيفة ليتفرغ للتخ�ص�ص يف
العربية وعلومها .فدر�س على ال�سيد حممود �شكري
الآلو�سي املتوفى �سنة 1924م .اخذ منه البحث
والتحقيق وطريقة الكتابة والت�أليف ،وم�ضى يف بداية
الع�شرينات يكتب الف�صول الأدبية يف ال�صحف .ويف
�صدر �شبابه خا�ض معارك مع ال�شاعرين الكبريين
جميل �صدقي الزهادي ومعروف الر�صايف.
توىل رئا�سة حترير جملة (البدائع الأ�سبوعية) وجعلها
ميدان جهاده االجتماعي والأدبي ،وحقق و�شرح
طائفة من الكتب الأدبية واللغوية ن�شرت يف بغداد
والقاهرة.كان يجيد ا�ضافة اىل العربية :اللغة الرتكية
واالجنليزية والفرن�سية.
مار�س التعليم يف الثانوية املركزية ببغداد ملدة 10
�سنوات ،ويف �سنة 1936م عهدت �إليه مديرية �أوقاف
بغداد .ثم عهد �إليه كر�سي املفت�ش االخت�صا�صي يف
وزارة املعارف.وعند اندالع حركة ر�شيد عايل الكيالين
عام 1941م كان من �أن�صارها واملحر�ضني على ن�صرتها
خطابة و�شعرا ،فعندما ف�شلت �صدر �أمر حكومي بف�صله

من وظيفته واعتقاله ،و�أم�ضى يف املعتقل نحو ثالثة
�أعوام.ويف عام 1947عني ع�ضوا يف جلنة الت�أليف يف
وزارة الرتبية ،وقد كان ال�شيخ حممد ر�ضا ال�شبيبي هو
ال�ساعي من �أجل اعادة تعيينه.
ثم كان �أحد م�ؤ�س�سي املجمع العلمي العراقي ،وانتخب
ع�ضوا فيه �سنة ت�أ�سي�سه ( )1948ثم انتخب نائبا
لرئي�سه يف ال�سنة التالية .1949
وانتخب ع�ضوا يف العديد من املجامع العلمية العربية،
وهي:جممع اللغة العربية بالقاهرة ،وجممع اللغة
العربية باالردن ،واملجمع العلمي بدم�شق ،واملجل�س
اال�ست�شاري االعلى للجامعة اال�سالمية باملدينة املنورة.
ومنذ �سنة 1951م كان يدعى �إىل امل�ؤمترات العربية
والعاملية يف انحاء خمتلفة من العامل ،كما حا�ضر يف
جامعات عديدة خارج العراق.
ويف عام  1958عني مديرا عاما لأوقاف بغداد ،حتى
احيل على التقاعد عام .1963
ولأهمية هذه ال�شخ�صية العلمية فقد حظيت باهتمام
العديد من الباحثني والكتاب ،العراقيني والعرب ،منهم:
انور اجلندي ،وعزيز اباظة ،واحمد مطلوب ،ور�ؤوف
الواعظ ،وعبد الله اجلبوري ،وعدنان اخلطيب،
وحممد مهدي عالم.
تويف العالمة الأثري يف .1996

آثاره ومؤلفاته
ـ االجتاهات احلديثة يف اال�سالم.
ـ اعالم العراق ،يت�ضمن �سرية االمام الآلو�سي الكبري
وتراجم نوابغ الآلو�سيني� ،سنة 1924م.
ـ املجمل يف تاريخ الأدب العربي ،طبع �سنة 1927م.
ـ املدخل يف تاريخ االدب العربي.
ـ مهذب تاريخ م�ساجد بغداد و�آثارها ،طبع �سنة 1927م
�أي�ض ًا.
ـ م�أ�ساة ال�شاعر و�ضـّاح اليمن ،طبع �سنة 1935م
�أي�ض ًا.
ـ تاريخ جند ،ت�أليف حممود �شكري الآلو�سي (حتقيق)
القاهرة �سنة 1998م.
ـ تف�سري ارجوزة �أبي ن�ؤا�س يف تقريظ الف�ضل بن
الربيع وزير الر�شيد واالمني ،البن جنى( ،حتقيق)
ال�شرح ـ جممع اللغة العربية ،دم�شق �سنة 1980م.
ـ خريدة الق�صر وجريدة الع�صر ،ت�أليف عماد الدين
الكاتب اال�صفهاين (حتقيق و�شرح) بغداد �سنة
1976م.
ـ ديوان الأثري ،اجلزء الأول املجمع العلمي العراقي
�سنة 1990م.
ـ البحث وبيان حقيقته ونبذة عن قواعده ،حممود
�شكري الآلو�سي ـ �شرح وحتقيق املجمع العلمي
العراقي �سنة 1989م.
ـ نظرات فاح�صة يف قواعد ر�سم الكتابة العربية
و�ضوابط اللغة وطريقة تدوين تاريخ الأدب العربي،
بغداد� ،سنة 1991م.
ـ ارت�سامات حمالت نادر �شاه يف �آثار ادباء حديقة
الزوراء (املجمع العلمي العراقي/املجلد� 33سنة
1982م.
ـ الألوان يف الف�صحى والدرا�سات العلمية واللغوية

(�ضمن كتاب املحا�ضرات املفتوحة يف املجمع العلمي
العراقي).
ـ تاريخ مدينة دم�شق ( ،حتقيق)(املجمع العراقي،
املجلد  ،31ج� ،1سنة 1980م
ـ حترير امل�شتقات من مزاعم ال�شذوذ (الدورة االربعون
ملجمع اللغة العربية بالقاهرة �سنة 1974م.
ـ خواطر و�سوانح يف حلول م�شكالت املاء والتغذية
وتزايد ال�سكان /جملة اكادمييّة اململكة املغربية ،ج،1
�سنة 1982م.
ـ الرئي بديل التلفزيون/املجمع العلمي العراقي ،مج،4
اجلزء � ،4-3سنة 1989م.
ـ �سرية العالمة االثري بقلمه/املورد/املجلد � 24سنة
1996م.
ـ �صورة االر�ض  ،لالدري�سي ،حتقيق.
ـ الطريان من اخليال �إىل احلقيقة ومغزى غزو الف�ضاء،
املجمع العلمي العراقي ،مج ،37ج� ،4سنة .1986
ـ علم ا�ستنباط احلياة اخلفية عند العرب وكتاب عني
احلياة يف علم ا�ستنباط احلياة  ،املجمع العلمي
العراقي ،املجلد ،36اجلزء� ،1سنة 1988م.
ـ عقوبات العرب يف جاهليتها وحدود املعا�صي التي
يرتكبها بع�ضهم ،الآلو�سي (حتقيق و�شرح) /املجمع
العلمي العراقي ،مج ،35ج� ،2سنة 1984م.
ـ م�صادر تاريخ اجلزيرة ،درا�سات تاريخ اجلزيرة
العربية ،ج� ،1سنة 1979م.
ـ فتاوى �أو حتقيقات لغوية ونحوية نادرة ،اكادميية
اململكة املغربية ،العدد� ،6سنة 1989م.
ـ مقدمة نزهة االرواح ورو�ضة االفراح ،ل�شم�س لدين
ال�شهرزوري(حتقيق) ن�شرت �ضمن كتاب :ن�صو�ص
فل�سفية مهداة �إىل د�.إبراهيم مدكور� ،سنة 1974م

