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كتب االستاذ الشيخ محمد بهجة 
االثري عن صديقه الشاعر الكبير 
الرصافي استجابة لطلب مجلة 

)الوادي( البغدادية التي أصدرها 
الصحفي الرائد خالد الدرة بمناسبة 
االحتفال بذكرى الرصافي، فتحدث 

عن ذكرياته مع الرصافي، ومما ذكره:

كن���ت اأقر�ض ال�ش���عر و انا طالب اتلق���ى العلم على 
اال�شت���اذ الر�ش���ايف ومربيه االك���ر االمام حممود 
�شك���ري االآلو�ش���ي فنظم���ت ق�شيدة رائي���ة ارحب 
فيه���ا ب���ه وكان ب���ن االم���ام االآلو�ش���ي وتلمي���ذه، 
حي���ث اأعطيته���ا اىل �شخ����ض القاه���ا يف احلف���ل 
بالنياب���ة عن���ي ومل يعل���م احد عن ا�ش���م قائلها وقد 
دفعن���ي �شعوري لنظ���م هذه الق�شي���دة الكبار ادب 

الر�شايف.
وكن���ت يف ق���رارة نف�ش���ي افتقد اجلان���ب ال�شعري 
ال���ذي ان���زع الي���ه بطبيعت���ي فوج���دت يف �شع���ر 
الر�ش���ايف و�شوق���ي وحاف���ظ ابراهي���م والزركلي 
وامثاله���م م���ن ح���داة الرك���ب العرب���ي اىل املج���د 
فتعلقت بحما�شيات الر�شايف وطنياته كما اكرت 
�شاعري���ة �شوقي اكب���ارا الحد له، وم���ن هنا ن�شاأت 
بين���ي وبن املرح���وم الزهاوي خ�شوم���ة ادبية اذ 
وجدت���ه يتحام���ل عل���ى هذي���ن ال�شاعري���ن حتامال 
ال م�ش���وغ ل���ه وال �شيما م���ن مثله فدخل���ت معه يف 
�شل�شلة طويلة من املناق�ش���ات االدبية كان ميدانها 
جريدت���ي العا�شم���ة والعراق وكان ذل���ك دفاعا عن 
�شع���ر �شوقي وق���د �شاء الزه���اوي موقفي وموقف 
جري���دة العا�شمة ل�شاحبها اال�شتاذ ح�شن غ�شيبة 
وكان اال�شت���اذ ابراهي���م �شال���ح �شك���ر يكت���ب فيها 

فهاجمنا جميعا بق�شيدته:
ملوؤا �شدور ال�شحف حقدا واحلقد قد �شموه نقدا
فناق�شته���ا ف���ورا بق�شيدة ت�شامع به���ا االدباء ومل 

ابح لنف�شي ن�شرها النها كانت قا�شية ومطلعها:
يا �شاعرا قد �شاء ق�شدا واين لعمر الله ادا

وانته���ى خره���ا اىل املرح���وم الر�ش���ايف فاح���ب 
�شماعها مني فلما ان�شدتها اياه طرب لها ومل يخف 
انكاره مل�شل���ك الزهاوي يف اال�شتخف���اف باالدباء 

وال�شعراء و�شجعني على امل�شي يف ال�شعر.
وكان الر�شايف ال يحب من الزهاوي دعواه وحبه 
للظه���ور ويجد يف ذل���ك مناف�شة له حتد من مكانته 
ف���كان ي�ش���ره ان ت�شعف مكانة الزه���اوي ولكنه ال 
يطلب بل�شان���ه من احد وال ا�شمع���ه يذكره ب�شوء. 
وكانت االيام تباعد بينا ت���ارة وتقرب اخرى فكنا 
احيانا، نفرتق على خالف وقد يبلغ بنا احيانا اىل 
حد اجلف���وة فاذا التقينا يف طريق ف���ال ا�شلم عليه 
وال ي�شلم عل���ي ولكنا مع ذلك يحرتم احدنا االخر، 
وق���د اتف���ق ان هاجمته مرة يف جري���دة اال�شتقالل 
مبقال م�شهب يف بع����ض املو�شوعات االجتماعية 
مل اخرج فيه عن حدود الذوق واالدب كعادتي فيما 
اكتب. وكان الر�شايف يومئذ ي�شدر جريدة االمل 
وىل يف هذه اجلريدة من قبل بع�ض االآثار االدبية 
ومنها حتيت���ي ال�شعرية لثورة عبد الكرمي الريفي 

فكت���ب الر�ش���ايف كلمة عت���اب رقيق���ة مل ين�ض فيها 
�ش���ورة غ�شب���ه واال�شادة بي واال�ش���ارة اىل حلمة 
االدب التي جتمع بينا وما يتوقعه يل من م�شتقبل 

زاهر ثم ال ادري من بعد كيف التقينا على وفاق؟
واعتق���د ان مرد ذلك فيما بيننا اىل روح اال�شتاذية 
التي جمعتن���ا وجعلت منا اخ���وي مدر�شة واحدة 
اذا باعدت بينهما بع����ض االآراء فتاأبى طبيعتها اال 
ان يبقي���ا وفين ملدر�شتهم���ا االوىل وا�شولها التي 
جمعت ب���ن قلبيهما.وكنا يف م�ش���ر حن بداأ نوع 
من التق���ارب بن الب���الد العربي���ة وراأت ال�شيا�شة 
يومئ���ذ ان ت�شتقدم انا�شا من م�شر يذيعون املودة 
ب���ن البلدين وان توف���د بعوثا عراقي���ة اىل البالد 
العربية لتوثيق االآوا�ش���ر وقد وقع االختيار علي 
يومئذ من قبل الوزارة الها�شمية ان اقوم بق�شطى 
م���ن ذلك يف اجلانب العربي اال�شالمي وان ا�شارك 
يف عدة وفود اوفدتها احلكومات وكان يف بع�شها 
اال�شت���اذ الر�شايف. وكان الوفد ال���ذي ا�شرتك فيه 
الر�ش���ايف ه���و الوف���د النيابي ولكن ه���ذا الوفد ال 
ميث���ل الن���واب ولكن ميث���ل اخالطا م���ن املوظفن 
وبع�ض الوجوه ونفر من النواب وكبار املوظفن 
وكان الر�ش���ايف بينهم كالتائ���ه ال يجد طماأنينة اال 
ان اجتم���ع ب���ه ان���ا وبع����ض االدب���اء وكان غا�شبا 

حاقدا متاأملا.
وعن���د رجوعن���ا كان الر�ش���ايف �شبب���ا يف انقاذن���ا 
م���ن تي���ه يف بادي���ة ال�شام ق���د يكون م���وؤداه املوت 
كان الر�ش���ايف معن���ا يف ال�شيارة وه���ي تخب بنا 
ط���وال اللي���ل ال تكاد تغم�ض له جف���ن وكان جال�شا 
بجواري يف ال�شي���ارة وكان الينقطع عن التدخن 
والتطلع اىل ال�شماء ومل ا�شعر اال ب�شرخة تنطلق 
من في���ه يق���ول لل�شائ���ق قف لق���د اهلكتن���ا فوقفت 
ال�شي���ارة وا�شتيق���ظ الرك���ب وطفق���وا ينظرون ما 
االم���ر وكان الر�ش���ايف يراقب �ش���ر ال�شيارة واذا 
ه���ي كان���ت ت�شر باجت���اه معاك�ض وق���د عرف ذلك 
م���ن مراقبت���ه للنجوم فلما ن���زل الرك���ب وتطلعوا 
ونظ���روا اىل ال�شم���اء حتقق���وا �ش���دق كالمه فامر 
ال�شائ���ق باال�شتدارة واخذ يوجه���ه وجهة العراق 

حتى انتهى بنا املطاف اىل الطريق العام.
م. الوادي ل�شنة 1959 )العدد اخلا�ض بالر�شايف(

وكان العالم���ة حمم���د بهج���ة االأثري ق���د عزم على 
مبارح���ة الع���راق اإىل ال�ش���ام يف �شي���ف 1925م 
طلب���ا للراحة واجلمام فكلف���ه الر�شايف اأن يراجع 
�شديقه االأدي���ب �شالح اللبابي���دي وي�شتف�شر منه 
ع���ن الديوان ور�شالة متائ���م التعليم والرتبية وما 
مت م���ن اأمرهم���ا وقد �شدع االأث���ري باالأمر وها هو 

يف ه���ذه الر�شالة ينه���ي اإىل الر�ش���ايف ما تو�شل 
م���ن امل�شاع���ي يف ه���ذا االم���ر. ويب���دو اأن الر�شالة 
قد وقعت م���ن الر�شايف موقعا ح�شن���ا وا�شتهوته 
ط���الوة عباراته���ا االأدبي���ة املنتق���اة ون�ش���ق خطها 
اجلمي���ل االأني���ق فاحتفظ به���ا طوال حيات���ه، على 
قلة مباالته مبثل هذه االأمور، وقد ن�شرها الباحث 
العراق���ي عبد احلميد الر�ش���ودي يف كتابه ر�شائل 

الر�شايف". ال�شادر عن دار املدى.
�شاعر العرب و�شيخ االأدب

اأه���دي اإليك جزيل ال�ش���الم ووافر االحرتام. وبعد 
فاأنت���م اأعلم مب���ا يعت���ور ال�ش���ارب يف االأر�ض من 
�ش���روب امل�شاغل واملتاعب ومبا ي�شغل اأمثالنا من 
مقاب���الت واجتماعات حن نحّل بل���ًدا كدم�شق لنا 

فيه اأ�شدقاء حفّيون وحمبون مكّرمون.
فاأرج���و اأن ت�شم���ل م�شاحمتك���م اإبطائ���ي بالكتابة 

اإليكم.
ا�شتطع���ت يف اأول االأ�شب���وع ال�شال���ف اأن اأ�شاف���ر 
اإىل ب���روت الإنت���اج م�شاأل���ة الدي���وان، فاجتمع���ت 
ب�شاحبك���م االأديب اللبابيدي فه����ّض للقائي وب�ض، 
واأوالين م���ن احلف���اوة م���ا اأوىل، واأدب يل ماأدب���ة 
فاخرة ح�شرها جمع م���ن االأدباء، واآن�شني بلطفه 
وع���ذب حديث���ه حت���ى اأخجلن���ي م���ن اإفراط���ه يف 

العذوبة واخل�شر.
وهو �شديد ال�شوق اإىل لقائكم، حفي بال�شوؤال عنكم 
وتعّرف اأحوالكم، وقد ناولته كتابكم اإليه وحدثته 
يف �ش���اأن الديوان وق�شائد »متائم الرتبية« فاأتاين 
يف الي���وم الث���اين اإىل »ق�شر البح���ر« حيث اختر 
يل الن���زول فيه، بالدي���وان ومعه درا�ش���ة لالأ�شتاذ 
ال�شي���خ عبد القادر املغرب���ي، ووعدين بن�شخة من 
»متائم الرتبية« وقد جن���ز طبعها منذ مدة طويلة، 
واأع���د لك���م منه���ا "250" ن�شخ���ة، ثم اتف���ق يل من 
اأح���وايل ال�شحية م���ا اأوجب براح���ي اإىل »زحلة« 
طلب���ا للجم���ام فلم اأمتك���ن من لقائ���ه، وال هو اأجنز 
الوعد الن�شغاله فكلفت بع�ض من ح�شر املاأدبة من 
االأدباء اأن ياأخذ من���ه ن�شخة من "التمائم" ويبعث 

بها اإيّل يف زحلة، واأرجو اأن يفعل.
وقفت يف جريدة الفيحاء الدم�شقية )ج 101،100( 
عل���ى مقالن لهما »ذيل« مل يت���م متامه بعد!! لكاتب 
مت�ش���رت با�ش���م "ابن ج���ال" تهجم في���ه عليكم، ولو 
كان »اب���ن ج���ال« حقا لو�شع عن وجه���ه لثامه، وقد 
نعت���ه �شاحب اجلريدة ب� »الكاتب العربي الكبر«، 
وما اأرخ����ض االألقاب عند اأ�شح���اب اجلرائد! وقد 
زع���م اأنه »ق�ش���د بنقده النزيه خدم���ة االأدب« وهما 
غاي���ة يف الغثاث���ة وال�شخ���ف، قراأناهم���ا يف جمع 
من اأدباء دم�شق، فاأ�شفنا على االأ�شفاف الذي هبط 
اإليه الكاتب. وقد حتق���ق عندي اأن هذا الكاتب هو 
ال�شيخ جميل الزهاوي، ذل���ك اأن ابن اأخيه]3[ كان 
زارين من���ذ �شت���ة اأ�شه���ر يف بغداد وطل���ب مني اأن 
اأ�شغي اإىل ماكتب يف نق���د �شعركم رًدا على نقدكم 
دي���وان عمه، فاأ�شغي���ت اإىل ماتال علّي )وماهو من 
قلم���ه ولكنه من قل���م عمه( وناق�شت���ه يف كثر مما 
كتب، فقام مغا�شب���ا ووىل ومل يعقب، وقد �شمعت 
اإذ اأن���ا ببغداد اأن ال�شي���خ الزهاوي حاول كثرا اأن 
تن�شر ال�شح���ف مقاالته با�شم م�شتع���ار، فلم يجب 
طلب���ه، حتى اإذ قدم �شاح���ب جريدة الفيحاء بغداد 
يف ه���ذه االأيام، دفعه���ا اإليه مع طائف���ة من ترجمة 
الرباعي���ات اخليامي���ة، فن�شره���ا، وليتك���م وقفت���م 
عل���ى تلك الرتجمة الركيك���ة املهلهلة، وميينا لو اأن 
���ام كان حي���ا وقراأه���ا الأقام الدني���ا عليه عتابا  اخليَّ

واإنكارا.
و�شالم���ي عل���ى االأ�شت���اذ �شاط���ع ب���ك احل�ش���ري، 
م���ن  ناديك���م  ي���وؤم  قي�ض وم���ن  اأب���ي  واالأ�شت���اذ 

االأ�شدقاء، ومني اإليكم اإكرم التحيات.

بين األثري والشاعر الرصافي.. هكذا انقذنا الشاعر الرصافي من الموت!

رسالة نادرة من األثري للرصافي
إعداد: رفعة عبد الرزاق محمد
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زخرت ذاكرة بغداد أسمائهم 
ومكانتهم وابداعهم، لها االثر 

الجلي والمؤثر في مختلف الميادين، 
بعضها غادر الحياة تاركا وراءه ارثًا 
تنهل منه األجيال، واعطت حياتهم 

العلمية والمهنية واالجتماعية 
وحتى السياسية منارًا لألقتداء، نذكر 

اولئك االخيار ونتأسى بهم، مما 
يشكل دفعا معنويا للجيل واالجيال 

القادمة في مواصلة المسيرة العلمية 
والمهنية، فيستمر خيرهم زمنا 

طوياًل، فهناك رجال يبقون في ذاكرة 
الشعوب واألفراد، وقد عرفنا بعض 
من هؤالء العلماء، ومنهم العالمة 

الشيخ محمد بهجت األثري.

حمم���د بهجة بن حمم���ود اأفن���دي ابن عب���د القادر 
بن احم���د بن حممود، من عائل���ة معروفة يف عامل 
االقت�ش���اد والتج���ارة وله���ا اأم���الك واأرا�شي على 
امت���داد العراق، يعود اأ�شل عائلته اإىل منطقة ديار 
بك���ر، غادرتها على اأثر خالف مع ال�شلطات باجتاه 
اأربيل، ومنها اإىل بغ���داد حيث ا�شتقرت يف جانب 
الر�شافة م���ن بغداد، وكان لوالده متجر يف �شارع 
املتنب���ي، ول���د الأب عرب���ي وام تركمانية يف حملة 
جدي���د ح�ش���ن با�ش���ا يف جان���ب الر�شاف���ة من قلب 
بغ���داد بتاأري���خ 28|9| 1902م، وكان���ت اأح�ش���ن 
اأحي���اء بغداد، على مقربة من نه���ر دجلة وج�شرها 
ج�ش���ر بغ���داد او ج�ش���ر ال�شاع���ر العرب���ي علي بن 

اجلهم �شاحب:
عي���ون امله���ا ب���ن الر�شاف���ة واجل�ش���ر*** جل���ن 

الهوى من حيث اأدري وال ادري،
وم���ن املدر�ش���ة امل�شتن�شري���ة العبا�شي���ة املعروفة 
يف ال���رتاث العربي االإ�شالم���ي، حتيط به امل�شاجد 
الكرى والدواوي���ن الرئي�شية للحكومة واأ�شواق 
التج���ارة وخاناتها الكب���رة، عا�ض اي���ام الطفولة 

وال�شباب كما ورد على ل�شانه:
قد كان من ح�شن احلظ ان والدي وانا اول اوالدة 
كان حري�شا غاي���ة احلر�ض على تهذيبي وتثقيفي 
ف���كان ان ا�شركني يف اعماله،ويج���ب ان اتعلم اي 
علم فا�شتفدت من هذا التوجيه ال�شديد، و�شاقتني 
احلي���اة ميين���ا و�شم���اال ت���ارة تاج���را مع���ه وتارة 
معتنيا بعلم اخلي���ل والفرو�شية، وقد كان لوالدي 
اهتم���ام عري���ق م���وروث م���ن ابيه وج���دة باخليل 
والفرو�شي���ة وجرب���ت �شوؤون���ًا خمتلف���ه ال اظنه���ا 
اتيحت لغري من طبقتي يف العمر والن�شاة، وكل 

ماكان ي���دور حويل كنت اتامل���ه وبيتنا يف و�شط 
حافل باملدار�ض بن امل�شاجد واجلوامع ال�شخمة، 
وكنت ا�شم���ع اناء الليل واط���راف النهار ا�شم الله 
االعل���ى جتلج���ل ب���ه اال�شوات م���ن امل���اذن واري 
ال�شاحل���ن يف حي م���ن علماء ووجه���اء وف�شالء 
الكرمية،ه���ذا  واملنزول���ة  الرفي���ع  ال�شل���وك  له���م 
مي���دان وا�شع الجم���ال االن للخو����ض يف او�شافه 
وموحيات���ه اىل العقل والقلب ولكنني ا�شتطيع ان 
اقول كان هذه العوامل كلها وهي غاية يف النف�ض.
تعلم مبادئ القراآن والكتابة على امراأة كانت تعلم 
ال�شبي���ان يف حيه ثم قراأ الق���راآن الكرمي يف ُكّتاٍب 
اآخ���ر ف���اأمت قرائته وهو اب���ن �شت �شن���وات وتلقى 
ثقافته االإبتدائية باللغ���ة الرتكية وتعلم الفرن�شية 
كم���ا در�ض يف املدار����ض الر�شمية وبع���د االإحتالل 
اللغ���ة  تعل���م   1917 �شن���ة  للع���راق  الريط���اين 
االإجنليزي���ة على مدر�شن خمت�ش���ن، ثم ان�شرف 
اإىل التخ�ش�ض بالعلوم العربية واالإ�شالمية فاأخذ 
عن علم���اء الع���راق والزم خا�شة درو����ض العالمة 
االأديب ال�شاعر اللغ���وي علي عالء الدين االألو�شي 

البغدادي،
بعده���ا در����ض عل���ى عالمة الع���راق واأديب���ه ال�شيد 
حممود �شكري االألو�شي والزمه مدة اأربع �شنوات 
حت���ى وفاته، اأخذ عنه البح���ث والتحقيق وطريقة 
التاألي���ف، لقب���ه االألو�ش���ي باالأث���ري ل�ش���دة ولوعه 
باالأث���ر )احلدي���ث ال�شري���ف(، واهتمام���ه بالبحث 
ع���ن االآث���ار العلمي���ة وا�شله���ا، يذك���ر اأن العالم���ة 
االألو�ش���ي هو ال���ذي اأطل���ق على ال�شاع���ر معروف 
عب���د الغن���ي اجلب���اري " الر�ش���ايف" لقب���ه ال���ذي 
ا�شته���ر به، حن قال له>>�شيك���ون لك يا معروف 
�ش���اأن فيما بعد، فان كانت الك���رخ تفتخر مبعروف 
الكرخ���ي فما احرى الر�شاف���ة ان تفتخر مبعروف 
الر�ش���ايف<<،، عل���ى اأن �شف���ة الر�ش���ايف جاءت 
م���ن حنكته يف ر�شف العرو����ض والقوايف لنبوغ 
�شاعريت���ه املبك���ر، ولي����ض م���ن ن�شبت���ه اإىل جانب 
الر�شاف���ة م���ن بغداد، حي���ث مقام ال�شاع���ر ومركز 
مدر�ش���ة االألو�شي يف جامع احليدرخانة، وكل من 
لقب���ي "االأث���ري، والر�شايف" مل يع���رف بهما اأحد 

غرهما.
والبالغ���ة  وال�ش���رف  النح���و  االأث���ري  در����ض 
والعرو����ض واللغ���ة واالأدب واحلدي���ث والتف�شر 
والبح���ث  واالأن�ش���اب  الع���رب  وتاري���خ  والفق���ه 
دخ���ل  والهيئ���ة،  واملنط���ق  واحلكم���ة  واملناظ���رة 
الر�شدي���ة الع�شكرية فلم تق���َو بنيته على التدري�ض 
يف  مداوم���ًا  النقاه���ة  دور  فاأم�ش���ى  الع�شك���ري 
حمكم���ة اال�شتئناف يتدرب عل���ى االإن�شاء الرتكي، 
واأولع م���ن يومه بال�شعر والن���ر والبحث والنقد 
والتحقي���ق والن�ش���ر، وملا بل���غ الع�شرين من عمره 
ع���ن مدر�شا، فدر����ض العربية واآدابه���ا يف ثانوية 

التفي�ض االهلية عام)1925-1924(،
ومدر�ش���ًا يف الثانوي���ة املركزية ع���ام 1926م، ثم 
مفت�ش���ا للغ���ة العربي���ة يف ديوان املع���ارف، ودرب 
على التج���ارة والفرو�شية، وترك الوظيفة ليتفرغ 
للتخ�ش����ض يف العربية وعلومها، م�شى يف بداية 
الع�شريني���ات يكتب الف�شول االأدبية يف ال�شحف، 
ت���وىل رئا�شة حتري���ر جمل���ة البدائ���ع االأ�شبوعية 
وجعلها ميدان جهاده االجتماعي واالأدبي، وطفق 

يبحث عن خملفات ال�شلف يف االأدب واللغة.
عم���ل معلم���ا يف مدر�ش���ة التفي����ض االهلي���ة ع���ام 
)1924 - 1925م( ومدر�ش���ا يف الثانوية املركزية 
ع���ام 1926م، ع���ن رئي�ض ت�شريف���ات يف الديوان 
امللك���ي العراق���ي )اأّول عه���د املل���ك في�ش���ل االأّول(، 
وع���ن مديرا الوقاف بغداد عام 1936م يوم كانت 
امل�شاجد هي املدار����ض ال�شعبية عند العراقين، ثم 
مفت�شا اخت�شا�شيا للغة العربية والدين حتى عام 
1941م، ويف ع���ام 1941 اأن�ش���م اإىل ثورة ماي�ض 
و�شانده���ا ب�شع���ره، وبعد ف�ش���ل الث���ورة اأ�شدرت 
احلكوم���ة اآن���ذاك اأم���رًا بف�شل���ه واعتقال���ه ج���زاء 
م�شاندته الثورة، ع�شو جلن���ة التاأليف والرتجمة 
والن�شر يف وزارة املع���ارف عام 1944م، تدري�ض 
اللغ���ة واالأدب وفل�شف���ة عل���م ال���كالم لطلب���ة كلي���ة 
ال�شرطة، انتخب ع�ش���وا عامال يف املجمع العلمي 
العراق���ي عام 1948م ونائبا لرئي�شه، نائب رئي�ض 
ع�ش���و  ع���ام1949م،  العراق���ي  العلم���ي  املجم���ع 
يف العدي���د م���ن جمامع اللغ���ة العربي���ة يف دم�شق 

والقاهرة واملغرب والهند وغرها.
بعد ثورة 14 مت���وز عام 1958 اختر مديرا عاما 
لالوق���اف، فكانت ل���ه اأعم���ال م�شه���ورة يف تعمر 
امل�شاج���د، ومنه���ا م�شجد 14 رم�ش���ان الواقع عند 
ن�شب اجلندي املجهول، والتي ت�شمى االن �شاحة 
الفردو����ض، وا�ش���رف عل���ى اكم���ال اعم���اره ومنها 
ا�شتقدامه الأف�شل املهند�شن وخراء الزخرفة من 

اململكة املغربية.
العربي���ة  اجلامع���ات  م���ن  ع���دد  يف  حما�ش���ر 
والغربي���ة، منه���ا اجلامع���ة االمريكي���ة يف بروت 
ومعه���د الدرا�شات العلي���ا يف القاهرة،ع�شو كامل 
الع�شوي���ة يف املجم���ع العلمي العراق���ي )1979(، 
وع�ش���وا م�ش���اركا يف اكادميي���ة اململك���ة املغربية 
ع���ام 1980م، واخت���ر ع�شوا م���وؤازرا يف جممع 
اللغ���ة العربية االردين ع���ام 1981، وَمّثل العراق 
يف ع���دد م���ن املوؤمت���رات الدولية الت���ي اقيمت يف 
جامع���ة القروي���ن يف املغ���رب العرب���ي وجامع���ة 
الريا����ض وجامع���ة حمم���د ب���ن �شع���ود اال�شالمية 
واحت���اد املجام���ع العلمي���ة العربي���ة، و�ش���ارك يف 
عدي���د من الندوات العلمي���ة والفكرية داخل القطر 
وخارجه،ومن���ح درج���ة الدكت���وراه الفخري���ة من 

جامعة بغداد عام 1992م.

يف عام 1963 اأحيل على التقاعد، اإال اأنه مل ينقطع 
عن البح���ث وامل�شاركة واالنت���اج العلمي واالأدبي 
املتن���وع، فو�شع عديد املوؤلفات، مل يطبع منها غر 

القليل.
ت���ويفيِّ العالم���ة حممد بهج���ة االأثري، رحم���ه الله، 
 – القع���دة  25-3-1996م/6-ذو  يف  ببغ���داد 
1416ه����، واقي���م جمل�ض الفاحتة عل���ى روحه يف 
يف جام���ع 14 رم�شان يف اجلن���دي املجهول وهو 
نف�ض اجلامع الذي ا�ش���رف على بنائه، وقد اأ�شدر 
املجمع العلمي العراق���ي كتابًا تذكاريًا يف تكرميه 
واالإ�ش���ادة بجه���وده العلمية،�شم ع���دة بحوث عن 
�شرت���ه و�شع���ره وم�شاركات���ه العلمي���ة،، واأطل���ق 
ا�شم���ه على اإحدى قاع���ات املجمع، كم���ا ُكتبت عنه 

اأكر من ر�شالة جامعية.
كان من اأف���ذاذ علماء العراق يف الق���رن الع�شرين، 
الذي���ن نبغوا بعلومهم واآدابه���م حتى ذاع �شيتهم، 
ع���رف عامل���ًا لغويًا وتاأريخي���ًا وحمقق���ًا بارعًا، كما 
ع���رف �شاع���رًا ا�شي���اًل ب���روح عربي���ة نابع���ة م���ن 
وجدان���ه الوطني، وله ديوان���ان �شخمان ي�شمالن 
ق�شائ���د ع�شماء، جمع مكتبة عامرة وهي من اكر 
مكتب���ات بغداد،ه���و يف فل�شفت���ه متفائ���ل وواقعي 
الأبع���د ح���د، ه���ذه الفل�شف���ة القائم���ة عل���ى التفاوؤل 
واالهام الروحي باملثابرة لبلوغ الهدف االن�شاين 
باحلي���اة، ج�شدها، وظف فيها اإبداعه الفل�شفي يف 
ر�ش���م احلياة املعرفي���ة واالجتماعي���ة والتاأريخية 
الرتاثية منه���ا وال�شعرية، وهكذا فاحلياة يف نظر 
حمم���د بهجت االثري موجودة يجدر باالإن�شان اأن 
يغتنمها منفتحا على جمالها وم�شتمتعا مبا تقدمه 

من نعمة خلقها رب الطبيعة.
ب���رع يف فن اخلط عل���ى قاعدة ن����ض تعليق، وكان 
خط���ه اأ�شبه بخط ا�شتاذه حممود �شكري االألو�شي 
يف الر�ش���م وال�شب���ط، ول���ه من���اذج م���ن خطه يف 
�شلم���ت عندم���ا  فه���ل  العراق���ي،  العلم���ي  املجم���ع 
ا�شتبيح���ت بع���د الع���دوان فتم �شرق���ة وتخريب ما 
موجود يف تلك املوؤ�ش�شة العريقة؟، وقد خط وكتب 
كث���را م���ن الكتب لنف�ش���ه والأ�شتاذه، ن�ش���ر بحوثًا 
ودرا�ش���ات يق���در عدده���ا 50 يف اللغ���ة والتاأري���خ 
واحل�ش���ارة والفكر، له العديد م���ن املوؤلفات ت�شل 
اإىل خم�ش���ة وع�شري���ن موؤلف���ا، كم���ا ل���ه حتقيق���ات 
لع���دد م���ن كت���ب ال���رتاث املهم���ة للمكتب���ة احلديثة 
منه���ا »بل���وغ االأرب يف اأحوال الع���رب لالآلو�شي«، 
و »اأم الرج���ز للعجلي«، و»كتاب النغم البن املنجم« 
و»�ش���ورة االأر����ض لالإدري�ش���ي« و»فري���دة الق�شر 
"اجل���زء  وجري���دة الع�ش���ر« للعم���اد اال�شفه���اين 
اخلا����ض بالعراق" م�شارك���ة مع د.جمي���ل �شعيد، 
و»مناق���ب بغداد الب���ن اجل���وزي«، و»اأدب الكتابة 
الأب���ي بكر امل���وىل«، و»ق�شم �شعراء الع���راق للعماد 
جن���د  تاري���خ  كت���اب  >>حتقي���ق  اال�شفه���اين«، 
الأ�شت���اذه العالم���ة حمم���ود �شك���ري االآلو�شي<< 
القاهرة 1998.، >>حتقيق كتاب تاريخ دم�شق- 
بغداد<<1980، >>م�شادر تاريخ اجلزيرة<< 
درا�ش���ات ج1 1979، >>حتقيق تف�شر اأرجوزة 
اأب���ي نوؤا����ض يف تقري���ظ الف�شل ب���ن الربيع وزير 

الر�شيد واالمن البن جّني<< دم�شق.1980
ام���ا دواوين���ه ال�شعري���ة: االأول: مالح���م واأزه���ار 
)1974( يف القاه���رة، والث���اين: دي���وان االأثري- 
بغ���داد،  يف  العلم���ي  املجم���ع  ع���ن   )1990( ج1 
والثالث: ديوان االأثري- ج2 )1996( عن املجمع 
العلمي يف بغداد، ا�ش���در املجمع العلمي العراقي 
ع���ام )1994( ملنا�شب���ة بلوغه الت�شع���ن كتابا �شّم 
درا�ش���ات وبحوثا يف �شرته و�شع���ره ون�شاطاته 
العلمي���ة، كم���ا اأ�ش���در املجم���ع العلم���ي كتاب���ًا يف 
تكرمي���ه واالإ�ش���ادة بجهوده العلمي���ة، وال تزال له 

خمطوطات واآثار قلمية كثرة مل تطبع بعد.

سرور ميرزا محمود

محمد بهجت االثري
العالم الموسوعي ومعلم االجيال ومنقح التراث وفارس اللغة والشعر
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تشرين الثاني 2022

وديع العبيدي

اال�شت���اذ العالم���ة حمم���د بهج���ة االأث���ري من���وذج 
ال�شخ�شي���ة   - العريق���ة  البغدادي���ة  لل�شخ�شي���ة 
العراقي���ة االأ�شيل���ة- بعمقه���ا الرتاث���ي وطابعه���ا 
الوطن���ي املت�شام���ح اجلام���ع يف عالق���ة عقالني���ة 
من�شجم���ة بن الرتاث والع�شرن���ة، وبن االعتزاز 
بالوطنية ال�شميم���ة والهوية الثقافية االجتماعية 
للعراق. �شخ�شية افتقدناها م���ع االأيام وتعر�شت 
لالندثار يف النقلة االجتماعية وال�شيا�شية العنيفة 
عق���ب احلرب العاملي���ة الثاني���ة، والتعبر الفج عن 
دكتاتورية احلداثة. تلك النقلة امل�شتعجلة العنيفة 
من امللكية اإىل اجلمهورية، من التطور التدريجي 
اله���ادئ لل�شخ�شية االجتماعي���ة والثقافة الوطنية 
اإىل التقم����ض ال�شريع الأف���كار التحديث والغربنة، 
وم���ن احلي���اة ال�شيا�شي���ة امل�شرتك���ة اإىل احلزبية 
ال�شيادي���ة  واالأيديولوجي���ا  املتع�شف���ة  ال�شّيق���ة 
العمي���اء املنغلق���ة. وق���د و�ش���ف ع���امل االجتم���اع 
العراق���ي الدكتور علي الوردي تل���ك االأزمة بعقدة 
ه���و  زمن���ه  مفه���وم  يف  واالأفن���دي  )االأفندي���ة(. 
-احلداثي-املتف���رجن يف ثياب���ه و�شلوك���ه ولغته. 
لك���ن - االأفندية- ما كانت غ���ر حالة متو�شطة يف 
احلياة العراقي���ة، ومرحلة انتقالي���ة بن ال�شورة 
الرتاثي���ة وال�شورة احلديثة لل�شخ�شية العراقية. 
لق���د تعاي�ش���ت ال�ش���ورة االأفندي���ة والرتاثي���ة مع 
ظه���ور الدولة العراقية وجه���ود امللك في�شل االأول 
]1921- 1933م[ الح���الل )ال�ش���دارة( حمّل غطاء 
الراأ����ض التقلي���دي الب���دوي )العق���ال والي�شماغ(. 
والواق���ع ان الطبق���ة املثقفة يف العه���د امللكي، اأي 
الن�ش���ف االأول م���ن القرن الع�شري���ن كانت ترتدي 
ال�شدارة باعتبارها رم���زا حداثيا، مقابل الي�شماغ 
الب���دوي اأو العمامة الدينية. وكان العالمة االأثري 
والدكت���ور عل���ي ال���وردي والزه���اوي والر�شايف 
واحلنف���ي ورج���ال ال�شيا�ش���ة يرت���دون ال�شدارة، 
ال�شخ�شي���ة  و�ش���ورة  املثقف���ة  بالنخب���ة  اأ�ش���وة 
الوطني���ة العراقية يومذاك. وه���ي ال�شفة املميزة 
والديني���ة  والثقافي���ة  ال�شيا�شي���ة  لل�شخ�شي���ات 
املج���ددة يومذاك. لكن تل���ك ال�شورة تراجعت بعد 
اجلمهوري���ة. ومت اعتب���ار "ال�ش���دارة" م���ن رموز 

العهد – امللكي- البائد.
لي�ش���ت الثي���اب واملظه���ر اخلارج���ي ه���ي �شل���ب 
املو�ش���وع، وامن���ا الثقاف���ة املت�شاحم���ة والعقلي���ة 
املنفتح���ة ونب���ذ التع�ش���ب واالنغ���الق والفوقية. 
�ش���ورة الثي���اب احلديث���ة واملمار�ش���ات ال�شلوكية 
ب  املنفلتة جتتم���ع اليوم مع قمة االنغالق والتع�شّ
البدوي���ة  العقلي���ة  و�شي���ادة  الثق���ايف  واالرت���داد 
الطائفية املتحجرة، والت���ي تدخل حتت ا�شطالح 
– بدوقراط- من باب اآخر. يف هذه النقطة حاول 
البع����ض و�شم العالمة االأث���ري بال�شلفية، يف اإطار 
مقاي�ش���ات الت�شني���ف الطائف���ي لع���راق االحتالل 
والتبعي���ة، وذل���ك �ش���ّدا ل���كل تاريخ���ه ال�شخ�شي 
ون�شاط���ه الثق���ايف وا�شتيع���اب روؤاه التجديدي���ة 
يف اللغ���ة والدي���ن وال���رتاث. وه���و نع���ت حديث 
متاأخر، عل���ى طريقة الو�شفات اجلاهزة واالأكالت 
ال�شريعة، وثقافة التهمي�ض واال�شتئ�شال ال�شاعت 
عق���ب �شق���وط الدول���ة الوطني���ة. ويف ذل���ك يقول 
الباح���ث االجتماع���ي فالح عب���د اجلب���ار، اأنه )من 
املفارق���ة اأنها تدعى باحلرك���ة ال�شلفية، وهي �شفة 
م�شتق���ة من ال�شل���ف ال�شالح والذي���ن ميثلون رمز 
اال�ش���الم االأ�شي���ل، املع���ّد مث���اال اأعل���ى خالي���ا م���ن 

البدع(/ )كتابه: العمامة واالأفندي(.
والواقع ان العراق الثقايف منذ القرن الثامن ع�شر 
كان وثيق االت�شال والتوا�شل مع حميطه الثقايف 
واآف���اق احل�شارة احلديثة �شواء يف ا�شتامبول اأو 
لبنان اأو م�شر، وم���ن الطريف اأن تن�شر ال�شحافة 

العراقي���ة املبكرة ق�شيدة موا�ش���اة لل�شاعر ال�شيخ 
عل���ي ال�شرق���ي ع���ن ح���ادث غ���رق �شفين���ة تيتان���ك 
يف اأيامه���ا االأوىل. ولك���ن ثم���ة اهم���اال متعمدا يف 
درا�ش���ة ب���وادر التجدي���د واحلداث���ة والعقلنة يف 
الفكر والثقافة العراقية، ل�شالح تهييج االجتاهات 
االأيديولوجي���ة املتطرف���ة دينيا �شيا�شي���ا، وب�شكل 
ي�شه���م يف ت�شوي���ه ال�شخ�شية الوطني���ة وم�شخها 
يف اأ�ش���ر التخلف واالرتداد. وفيما توؤرخ درا�شات 
مرموق���ة لب���وادر النه�شة والتجدي���د والتجدد يف 
م�ش���ر ولبن���ان يف القرنن التا�ش���ع ع�شر وبدايات 
الع�شري���ن، ي�شود تعتيم ت���ام يف احلالة العراقية. 
ومن هنا تظه���ر امل�شوؤولية االخالقي���ة واالأكادمية 
لدرا�ش���ة االجتاه���ات الفكري���ة وب���وادر التحديث 
وامل�شادر االأعالم العراقية منذ القرن الثامن ع�شر 
والن�ش���ف االأول م���ن القرن الع�شري���ن، واالهتمام 
با�شتخ���راج االأبح���اث واالآث���ار م���ن مظانه���ا ومن 
اأر�شي���ف االآهم���ال والتغيي���ب �ش���واء يف املكتب���ة 
الوطني���ة اأو دار احلكم���ة اأو املكتب���ات اجلامعي���ة 
واالأهلي���ة، لك�ش���ف الغب���ار وال�شخ���ام ع���ن الوجه 
احل�شاري املبكر للع���راق، ورف�ض اعتباره �شاحة 

للتنافر الطائفي وال�شيا�شي الرخي�ض.

وم���ا اأحرى العراقي االأ�شي���ل املتنور ادراك معنى 
املدر�شة العراقية البغدادي���ة العريقة،واأن العالمة 
حممد بهجة االأثري وال�شيخ حممد ر�شا ال�شبببي 
والزهاوي والر�شايف والدكتور الب�شر والعالمة 
جالل احلنفي و�شواهم و�ش���وال اىل مدين �شالح 
وه���ادي العلوي هم امت���داد للمدر�شة العراقية يف 
التفكر والتجديد واتب���اع مذهب العقل والع�شر، 
وما يحدث اليوم هو تدمر �شامل للعقلية والهوية 
وال�شخ�شية والوطنية العراقية، بل ان ما يح�شل 
ال�شخ�شي���ة  ا�شتع���ادة  ب���ن  داخل���ي  ه���و �ش���راع 
االجتماع���ي  بت�شاحمه���ا  العراقي���ة  الوطني���ة 
وانفتاحه���ا الثق���ايف، ذات االرث امللكي، وحماولة 
املجتم���ع  م�ش���خ  ال�شلط���وي  الطائف���ي  اخلط���اب 
وف���ق روؤيت���ه االيديولوجي���ة ال�شّيق���ة. ويف هذه 
النقط���ة، تعود خط���ورة ا�شتخدام البع���د الطائفي 
)االأغلبوي���ة( و�شيل���ة مل�ش���خ امل�شه���د االجتماع���ي 
والثق���ايف العراق���ي. تل���ك احلادث���ة العر�شي���ة يف 
�شرورة البالط امللكي، با�شم ال�شعر، حتولت اإىل 
خط���اب �شائد بعد �شقوط الدولة )2003م(،ولي�ض 

�شقوط امللكية )1958م( فح�شب!.
امل�شاركات احلّية و ترجمة الفكر يف الواقع..

متّيز االأثري مب�شاركة مبا�شرة يف احلياة العامة، 
الثقافي���ة وال�شيا�شي���ة، منه���ا ا�شتجابت���ه لدع���وة 
املل���ك في�ش���ل االأول ووقوف���ه اإىل جانب���ه يف بناء 
الدول���ة العراقي���ة، وم�شاركت���ه يف حف���ل ا�شتقبال 
فيل�ش���وف الهن���د رابندران���ت طاغور ل���دى زيارته 
الع���راق يف الثالثيني���ات، وتاأيّي���ده حرك���ة 1941 
الوطني���ة التحرري���ة، وق���د حك���م علي���ه بال�شج���ن 
مل���دة ث���الث �شن���وات ب�شببه���ا. وعندم���ا تعر����ض 
ال�شحف���ي قا�شم حمودي - رئي����ض حترير جريدة 
اال�شتقالل- لل�شجن مل���دة عام ب�شبب ن�شر جريدته 
ق�شيدة بعنوان )�شن���م العبودية( ل�شاحبها �شقر 
)ا�ش���م رمزي ل�شاعره���ا عبد احل�ش���ن زلزلة دكتور 
االقت�ش���اد واالأمن العام امل�شاعد للجامعة العربية 
الحقا(، كان العالمة ال�شاعر االأثري اأحد املنافحن 
عن���ه، فرتاجع���ت املحكمة ع���ن قراره���ا وافرج عن 
ال�شحف���ي بع���د انق�ش���اء ثالثة اأ�شهر عل���ى احلكم. 
يومه���ا اأ�ش���در ح���زب اال�شتق���الل كرا�ش���ا ت�شم���ن 
وثائ���ق �ش���ر الدع���وى واالف���ادات املقدم���ة في���ه. 
ه���ذا املوق���ف ال���ذي يجمع ب���ن الوطني���ة واميانه 
بحق���وق االن�شان، يتكرر اأي�ش���ا يف موقفه املنافح 
عن ق�شية ا�شتقالل اجلزائر، كما تعر عنه واحدة 
م���ن ق�شائ���ده الت���ي يخاطب به���ا فرن�ش���ا.. مذكرا 
ب�شعارات الث���ورة الفرن�شية الت���ي اأ�ش�شت للدولة 

احلديثة واحلياة الع�شرية..
باري�ض يا بنت احل�شارة... ليت من ولدتك عاقر..
ه���ل اأن���ت م���ن اأحن���ت عل���ى البا�شتي���ل وا�شطل���ت 

النوائر؟
واأطحت طاغية امللوك كما يطيح ال�شاة جازر؟..

ويف �شي���ف 1951 يدع���ى للم�شارك���ة يف موؤمت���ر 
الدرا�شات العربية يف اجلامعة االأمركية ببروت 
ويلق���ي فيه حما�ش���رة مهمة بعن���وان )االجتاهات 
عميق���ة  ق���راءة  تت�شم���ن  اال�ش���الم(  يف  احلديث���ة 
للتاري���خ العرب���ي وروؤيته يف املعاجل���ة والتهذيب 

والتجديد.
وع���ن توا�شعه و�شم���ات �شخ�شيت���ه العلمية ينقل 
الباح���ث واملوؤرخ �ش���امل االآلو�شي قائ���ال: ح�شرت 
اح���د  فخاطب���ه  املغربي���ة،  االأكادمي���ة  يف  مع���ه 
احلا�شرين قائال: يا ا�شتاذن���ا االأثري، اأنت فار�ض 
املجامع العربية، فاعتذر منه االأثري، واجابه باأنه 
لي�ض من طالب العناوين، وهناك من هو اأجدر منه 

بهذا اللقب!.
واإىل جانب جماالت اللغ���ة والتاريخ ون�شاطه يف 
اجلامع���ات وجمامع اللغ���ة العربي���ة، كان مو�شع 
املغ���رب  والروؤ�ش���اء يف  املل���وك  تقدي���ر وحف���ارة 
وال�شعودية والع���راق. ويف �شنواته االأخرة كان 
اأح���د الذي���ن ي�شتان�ض الرئي����ض العراق���ي ال�شابق 
�ش���دام ح�ش���ن باال�شتم���اع اإليهم من ب���ن العلماء 
واملفكري���ن. يذكر ان �شكرت���ر الديوان -يومذاك- 
حام���د يو�ش���ف حم���ادي ات�شل ب���ه، يبلغ���ه برغبة 
الرئي����ض يف روؤيت���ه، وان �شي���ارة �ش���وف حت�شر 
لتقل���ه للديوان، فاعت���ذر مبر�شه وتقدم���ه بال�شّن، 
وبع���د ح���ن ع���اد وات�ش���ل ب���ه يخ���ره اأن ال�شّي���د 
الرئي����ض �شي���زوره يف منزله. وم���ن ال�شخ�شيات 
العلمي���ة والثقافي���ة االأخ���رى الت���ي كان الرئي����ض 
ال�شاب���ق ي�شتاأن����ض مبجال�شته���ا الدكات���رة راجي 
التكريت���ي وكم���ال ال�شامرائ���ي ون���وري حم���ودي 
القي�ش���ي. وق���د من���ح جائزة املل���ك في�ش���ل العاملية 
لالأدب العربي ع���ام 1986، جائزة �شدام العاملية، 
كما منحته جامعة بغداد درجة الدكتوراه الفخرية 
ع���ام 1994. ويف تاري���خ 12/ 11/ 2010 اأقامت 
دار امل���دى للثقافة والفن���ون يف بنايتها الكائنة يف 
�شارع املتنبي احتفالية خا�شة عن العالمة االأثري 

واأبرز اآثاره.
من مبحث )ال�ستاذ العالمة حممد بهجت الأثري.. 
جتديد الدين وتهذيب الرتاث(

العالمة األثري بين الحداثة والتراث
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قد كان من حسن الحظ ان والدي وانا 
اول اوالدة كان حريصا غاية الحرص 

على تهذيبي وتثقيفي فكان ان 
اشركني في اعماله،ويجب ان اتعلم 
اي علم فاستفدت من هذا التوجيه 

السديد،وساقتني الحياة يمينا وشماال 
تارة تاجرا معه وتارة معتنيا بعلم 

الخيل والفروسية وقد كان لوالدي 
اهتمام عريق موروث من ابيه وجدة 

بالخيل والفروسية وجربت شؤونا 
مختلفه ال اظنها اتيحت لغيري 
من طبقتي في العمر والنشاة.. 

وكل ماكان يدور حولي كنت اتامله 
وبيتنا في وسط حافل بالمدارس بين 
المساجد والجوامع الضخمة وكنت 
اسمع اناء الليل واطراف النهار اسم 
هللا االعلى تجلجل به االصوات من 
الماذن واري الصالحين في حي من 

علماء ووجهاء وفضالء لهم السلوك 
الرفيع والمنزولة الكريمة،هذا 

ميدان واسع المجال االن للخوض 
في اوصافه وموحياته الى العقل 
والقلب ولكنني استطيع ان اقول 

كان هذه العوامل كلها وهي غاية 
في الفسحة واالتساع والعمق قد 

كان لها االثر الكبير في توجيهي الى 
العلم وحب اكتساب المعرفة واالدب 

الرفيع.

وهنا يف هذة البيئه اخذت االمور تتطور واالثري 
يخو�ض تيارات احلياة:

- وكنت ط���ورا بعد طور بن الدرا�ش���ة الع�شكرية 
والدرا�ش���ة املدني���ة وبن درا�ش���ة تت�ش���ل بق�شايا 
الع���امل اخلارج���ي وم�شتلزمات���ه من تعل���م اللغات 
فاملمت باطراف م���ن اللغات االنكليزية والفرن�شية 

والرتكية يف طور الن�شاة االوىل.
درا�شت���ي االول ب���دات يف الكت���اب كت���اب احلي.. 
كتاب ام���راة فا�شلة ثم كتاب ي�ش���رف عليه الرجال 
ودخل���ت الكت���اب يف نح���و م���ن ال�شن���ة الرابع���ة 
وتاري���خ والدتي هو تاري���خ اجل�شر ال���ذي ان�شاأه 

نامق با�شا وايل بغداد
وقبل احل���رب العاملية االوىل دخل العالمة االثري 
املدر�شة االبتدائية وتعلم العلوم بالغة الرتكية ثم 
ارتف���ع اىل الر�شدية الع�شكرية وترك املدر�شة فيها 
ب�شبب تاثر التدري���ب العنيف لينت�شباىل حمكمه 
اال�شتئن���اف كاتب���ا فيت���درب على االن�ش���اء الرتكي 
ثم دخ���ل الدر�شة ال�شلطانية وه���ي مدر�شة ثانوية 
وكان فيه���ا م���ن زمالئ���ه حمم���د جني���ب الربيع���ي 

وخلي���ل ا�شماعيل واخلال�ش���ة يف هذة املرحله من 
التعليم ان االثري بقي على هذة العجمة او الرتدد 
ب���ن العامي���ة والف�شح���ى والرتكي���ة والفرن�شي���ة 
واالنكليزية والفار�شية حتى توجه اىل الدرا�شات 
العربي���ة اال�شالمي���ة يف حلقات العلم���اء يومذاك، 
اال ان وج���د وال���ده وجد ان ابن���ه مل يح�شن قراءة 

ال�شحف املحلية
علوم ذلك الزمان وطرق درا�شتها..

كان هناك بقية من ال�شلف ال�شالح من علماء بغداد 
ويف مقدمته���م اال�شرة االلو�شية التي كانت تتمثل 
يومئذ يف اعظم �شخ�شيتن علميتن وهما: قا�شي 
بغداد العامل الفا�ش���ل االديب اللغوي ال�شاعر على 
ع���الء الدي���ن االلو�شي واب���ن عمه العالم���ة االمام 
ال�شي���د حممود �شكري االلو�ش���ي فاتخذت ال�شبيل 
اول االم���ر اىل ال�شيد حمم���ود �شكري فتمنع وقال 
انن���ي ال ادر����ض �شبانا �شغ���ارا ويئ�ش���ت فاتخذت 
طريقي اىل علماء بغداد فلم تعجبني طريقتهم يف 
التدري����ض اذ وجدتهم يخو�ش���ون يف متاهات يف 
القال و القيل وما ي�شميه االزهريون الفنقله ان قيل 
كذا.. فقي���ل كذا، وال يفهمون الطال���ب املو�شوع.. 
انا كانت ن�شاأتي مدنية خال�شة يف املدار�ض املدنية 
وقد تلقيت فيها فنونا من اال�شاليب الوا�شحة وملا 
جئ���ت اىل هذه املدر�ش���ة كان اول ماب���دات قراءته 
ب�شم الل���ه الرحم���ن الرحي���م..واذا باال�شتاذ ياخذ 
يف اعرابها وياتيني مب�شطلحات ال اعقلها فنفرت 
من تعلم اللغ���ة العربية ووجدتني مما ا�شمعه منه 
اتي���ه يف �شحراء م���ن الغمو�ض واالبه���ام ولبثت 
�شاب���را على ه���ذا النمط من التدري����ض عاما كامال 
فاتخ���ذت طريق���ي اىل العالم���ة عل���ي ع���الء الدين 
رئي�ض املدر�ش���ن عرفته بنف�ش���ي ومن�شئي ومبلغ 
ماتعلمت���ه م���ن اللغ���ات والعل���وم فارت�ش���اين اوال 
ب���ان احالني عل���ى مدر�ض من اقارب���ه كانه اراد ان 
يتع���رف على حقيقت���ي ودر�شت على ه���ذا املدر�ض 
كتاب���ا يف علم ال�شرف وما لبث���ت ان ق�شدته ثانيه 
فقلت ل���ه يا�شيدي:انت بغيتي يف االقتبا�ض منك.. 

وكان ق���د وثق من هويتي ووج���دين على �شي من 
اال�شتع���داد التق���دم يف العل���م فرح���ب ب���ي وبدانا 
نق���راأ من علم ال�شرف كات���ب نزهة الطرف يف علم 
ال�ش���رف للمي���داين �شاج���ب جممع االمث���ال ومن 
كت���ب االدب مقامات ثناء االلو�شي ورحلته غرائب 
االغ���رتاب فكنت اقرا عليه هذة الكتب قراءة �شبط 
واتقان واحفظ الن�شو�ض.. وقرات عليه من كتب 
الفق���ه احلنف���ي �شرح مراق���ي الفالح م���ع حوا�شي 

الطحطاوي.
اما لق���ب االثري،وكان من عادت���ي انني ارجع اىل 
ال�ش���روح والتفا�شيل قبل لقاء اال�شت���اذ وال�شماع 
من���ه.. فوقع���ت يف ه���ذة احلوا����ض عل���ى عب���ارة 
ازعجتن���ي غاية االزع���اج تقول العب���ارة مامعناة: 
ان���ك اذا عجنت عجينا مباء ثم ظه���ر لك انه جن�ض 
فام���ا ان تطرح هذا العجن اىل كلب واما ان تبيعه 

ل�شافعي فقلت له:
يا ا�شتاذ ماهذا القول؟ وطبقت الكتاب؟؟ فنظر اىل 
متعجبا وقال يل: ماذا تريد؟ قلت اريد دين ر�شول 

الله قال يل:
انت اثري اذن.. ف�شاألته ما االثري؟ فقال: هو الذي 

يتبع اثار ر�شول الله..
ثم اجتهت اىل ال�شعر ولهذا الفن ق�شة يف حياتي، 

فاقول:
افدت من جمل���ة مادر�شت على ا�شت���اذي فنونا من 
العل���م الناف���ع واخ���ذت منه ح���ب العربي���ة وع�شق 
االدب العربي���ه حي���ث ب���دات انظم ال�شع���ر فنظمت 
ب�شع���ه ابي���ات يف م���دح ا�شت���اذي، عر�شته���ا عليه 
يف ا�شتحي���اء وادب ومل اك���ن يومئ���ذ ثقف���ت �شيئا 
م���ن العرو����ض.. فلم���ا قراأه���ا.. كان الرج���ل رائع 
التهذي���ب.. اح�ش�ش���ت عل���ى وجه���ه اث���ر ابت�شامة 
خفيف���ة يخفيه���ا فادركت من ف���وري ق�شوري فيما 
نظم���ت وخجل���ت.. فق���ال يل: ثابر ياف���الن ادر�ض 
واحف���ظ هذه االبي���ات والت�شيعها.. كان���ه اردا ان 
يقول يل: لتعرف م���ن بعد ق�شورك.. ثم اتاين يف 
اليوم الثاين بب�شع���ه ابيات من �شعر يقرظني بها 

عل���ى �شبيل الت�شجيع وطلب منى ت�شطرها.. قلت 
ل���ه ا�شتاذي م���ا الت�شطر؟ فعلمن���ي معناة وطريقة 
نظم���ه وابيات���ه ه���ذه ق���د ن�ش���رت يف مقدم���ة احد 
كتب���ي.. كانت االبيات جميلة.. وجربت ت�شطرها 
فل���م افل���ح الن مادت���ي الغالب���ة علي���ى ه���ي اللغات 
االجنبية الرتكية والفار�شية والفرن�شية.. ومادتي 
يف العربية كان���ت ال تزالقليلة عدا ما طبعه القران 
الك���رمي يف نف�شي من االحا�ض اللغوي وما تعلمته 
اثناء قراءتي الق���راآن.. من تعلم خمارج احلروف 
وجتوي���د االداء وقد ام�شيت يف اقتبا�شي من هذا 
العالمة االديب �شته ا�شهر تعادل �شته اعوام لكرة 
ما ا�شتفدت منه كما ونوعاأ وكان له اعمق االثر يف 

تربيتي االدبية واللغوية واح�شا�شي الفني.
م���ن ك���رة الق���راءة ا�شتق���ام يل �شعر وق���د نظمته 
�شليق���ة قب���ل ان ادر����ض عل���م العرو����ض والقوايف 
وبع���د نح���و م���ن عامن اح���ب وزيراالوق���اف عبد 
اللطيف با�ش���ا املنديل وكان �شديق���ا لوالدي جمع 
بينهم���ا ح���ب اخلي���ل والفرو�شي���ة ان يبعثني اىل 
االزه���ر ومن غرائ���ب امل�شادف���ات اين كنت نظمت 
ق�شي���دة عينيي���ه يف احلن���ن اىل م�ش���ر ون�شرتها 
جري���دة اال�شتق���الل، وه���ي اول �شع���ر ن�شر يل يف 
ال�شحف وقد �شمنتها �شطرا من بيت ل�شاعر قدمي 

اال ادري من اين وقع ايل وهي:
قمر يغيب والف �شم�ض تطلع

ف�ش���ال عب���د اللطي���ف با�ش���ا والدي وق���د زرته معه 
اين يدر�ض ولدك فقال يدر����ض على ال�شيد العالمه 
االلو�ش���ي فاكر �شانه ولكنه قال ل���ه ملاذا ال نر�شله 
اىل االزه���ر ل���رى دنيا جديدة ويو�ش���ع افق فكره 
فق���ال ل���ه: االمر ل���ك، غر انن���ي مل ا�ش���ا االغرتاب 
عن اهل���ي وعن بغداد فمكثت ادر����ض على العالمة 

االلو�شي اىل ان ادركته الوفاة.

م���ن اأوراق لالث���ري كان ق���د اج���اب به���ا الراح���ل حمي���د 
املطبعي �س���من م�سروع )اجلذور( عن اعالم العراق، وقد 

التقطنا منها هذه الفقرات.

األثري يكتب عن نفسه
هكذا كانت دراستي االولى وتلقيبي باألثري
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كان األثري في الحادية والعشرين من 
عمره وكان حديث عهد بالدراسات 

العربية، حين نازَل الشاعر الكبير 
جميل صدقي الزهاوي ونقَد ِشعَره 

وُرؤاه.

لق���د كان اأول ات�شال لالأث���ري بالزهاوي يف بداية 
عه���د االحتالل الريطاين لبغ���داد، وهو يافع، راه 
اول م���رة يف ال���دورة التعليمي���ة الت���ي ا�شُتحدثت 
وكان  االبتدائي���ة،  للمدار����ض  معلم���ن  لتخري���ج 
ر  االأثري قد دخلها م�شتمًعا ال يريد التوظف، فح�شَ
بع�ض درو�ض الزهاوي، فوجده يلقي على الطالب 
خمتارات من ال�شعر العربي بطريقته اخلا�شة من 
التفخيم واملّط ورفع ال�شوت، مع القهقهة اأحياًنا، 
ورن���ّو عينيه م���ن وراء النّظ���ارة اإىل الطالب وقًتا 
م���ا، اإظهاًرا ال�شتح�شانه ال�شعر الذي يتلوه عليهم، 
ر �شيًئا من غوام�ض األفاظ  وقّلما وجده االأثري ف�شَّ
هذا ال�شعر ومعانيه، ثم ان�شرف عنه ومل يعد اإليه، 

وال َيعرف �شبًبا لذلك.
و�ش���اأَل االأثريُّ والده ع���ن الزه���اوي، فاخت�شَر له 
حياته باأّنه م���ن اأ�شرة عراقية حمرتمة، فيها رجال 

علم ودي���ن ورج���ال اأدب و�شعر. وِم���ن اأبنائها َمن 
برزوا باالإدارة ونالوا الدرجة الرفيعة يف الدولة، 
واأثن���ى على واِلد الزه���اوي: ال�شيخ حممد في�شي 
اأفن���دي ال���ذي َويَل اإفت���اء بغداد بعد �شيخ���ِه االإمام 
ر اأبي الثن���اء حممود �شهاب الدين االآلو�شي،  ّ املف�شِ
كم���ا اأثنى على َم���ن َعرف م���ن اأبنائ���ه، وذَكر منهم 
�شديقه �شالح اأفن���دي، والذي اأ�شبح ابنه ال�شاعر 
اإبراهي���م اأده���م الزهاوي �شديًق���ا لالأثري من بعد، 
فقد كات تربه يف ال�شّن، وقد عرف عن هذا ال�شاعر 
تقدي�شه للح���ق، ومن منطلقه هذا اأخ���ذ يفّند كتاب 
عمه جمي���ل �شدقي الزهاوي: )املجم���ل مما اأرى( 
يف �شل�شلة مق���االٍت ن�شرها يف ال�شحف البغدادية 
اأي���ام اأخذ االأثرّي نف�َش���ه باالنت�شار الأحمد �شوقي، 

وانت�شب لتفنيد نقد الزهاوي لبع�ض �شعره.
ودام اللقاء والنقا�ض بن االأثري والزهاوي ب�شع 
�شن���ن، ث���م ت�شافي���ا بع���د الأٍي، واأه���دى الزهاوي 
جمموع���ة دواوين���ه اإىل االأث���ري، و�ش���ار االأث���ري 
يلق���ى الزه���اوي على ال���دوام يف املكتب���ة العربية 
ل�شاحبه���ا احلاج نعمان االأعظم���ي، وكانت ملتقى 
ال�شع���راء واملتاأدبن، ث���م يف جمل�ض الدفرتي اأيام 

اجلمعات.
وقد حتدث االأثري عن طبيعة الزهاوي ب�شيء من 

النقد قائاًل:
به���ا وب�شع���ره  ا  بنف�ش���ه ومعت���دًّ ���ا  "وجدت���ه حفيًّ
وفل�شفت���ه، يتح���دث عنه���ا يف �شبه حال���ة طفولية، 
ويغم���ز يف اأثن���اء اأحاديث���ه ال�شعراء الكب���ار، كاأنه 
يق���ول: اأنا وحدي فار�ض احللبة و�شباقها، و�شاعر 
الع�ش���ر، وقري���ع اأه���ل االأوان. وُيح���ب اأن ُيذك���ر 
دائًم���ا، فكان يف كل ي���وم ينظم بيت���ن كيفما اتفقا 
ل���ه، وتن�شرهم���ا له جري���دة العراق يف م���كاٍن عاٍل 
م���ن ال�شفحة االأوىل على ح���ن كان الر�شايف على 
النقي����ض". فق���د ذكَر االأث���ري اأن الر�شايف مل يعتد 
بنف�ش���ه يف جمال����ض االأدب، وال كان ي���روي �شيًئ���ا 
م���ن �شع���ره يف ه���ذه املجال�ض، واإن حل���ظ ذلك يف 

اأ�شع���اره وهو يفخ���ر بنف�شه وب�شع���ره فذلك �شيء 
طبيع���ي قّلم���ا �َشِل���م منه �شاع���ر يف زمانن���ا ومنهم 
على وج���ه التخ�شي�ض اأحمد �شوقي وعبداملح�شن 

الكاظمي، وهما من ع�شر الر�شايف والزهاوي.
ولالأث���ري ع���دة مواق���ف اأدبي���ة نقدي���ة خا�شها مع 
با�ش���ا  �ش���ري  اإ�شماعي���ل  اأن  منه���ا:  الزه���اوي، 
اآذار  يف  ت���ويف  ق���د  كان  امل�ش���ري-  -ال�شاع���ر 
���ه وع�شَره  1923م، واآمل���ت وفاُت���ه �شديَقه و�شفيَّ
ا يف  اأم���َر ال�شعراء اأحمد �شوق���ي، فرثاه رثاًء حارًّ
ق�شي���دة فائية من ال�شعر العذب، ف�شارت الق�شيدة 
ال�شم����ض، ون�شرته���ا  العربي���ة م�ش���ر  الب���الد  يف 
ال�شحف العربية ومنها �شحف العراق، فا�شتبّدت 
باإعج���اب النا�ض كعادته���م يف االإعجاب ب�شعر هذا 
ال�شاع���ر العظي���م يف تل���ك احلقب���ة، اإال اأن ال�شاعر 
جمي���ل �شدقي الزهاوي -كما يق���ول االأثري- اأبت 
علي���ه مناف�شت���ه اإال اأن يح���اول اإ�شقاطه���ا من اأعن 
النا����ض، مع اأنه من املعجبن به���ا كذلك يف باطنه، 
فن�ش���ر يف جري���دة العراق اأربع مق���االت يف نقدها 

ا بتوقيع )ناقد!(. ا ولغويًّ نقًدا نحويًّ
و�شرع���ان م���ا اكت�ش���ف االأث���ري اأن ه���ذا الناقد هو 
ال�شاع���ر الزه���اوي، واأيد الواقُع اأن���ه هو ال غره، 
ث���ّم قّف���ى على ذلك فن�ش���َر با�شمه ال�شري���ح ق�شيدة 
عل���ى وزن ق�شي���دة اأحمد �شوق���ي ورويها يف رثاء 

اإ�شماعيل �شري با�شا هذا، على �شبيل املباراة!
يق���ول فيه���ا االأث���ري: "اإنه���ا دون ق�شي���دة �شوقي 
مبراح���ل، ويف ح�شبان���ه اأن���ه جّلى علي���ه وتقّدمه، 
ول���ن تكون النائحة امل�شتاأج���رة كالثكلى". ويوؤّيد 

االأثري يف هذا كثر من معا�شريه.
ق���راأ االأثري مقاالت الزه���اوي االأربع، فوجد العلم 
واالإن�ش���اف قد جانب���ا كاتبه���ا، وكان من املعجبن 
بروائ���ع اأحم���د �شوق���ي، فدفع���ه ح���ب احلقيقة يف 
�شوقي اإىل اأن يفند هذا النقد الذي كتبه الزهاوي، 
دفاًعا ع���ن ال�شعر اجلميل وانت�شاف���ا ل�شاحبه من 

ظامله واملفتئت عليه.

ودف���ع االأث���ري نق���ده اإىل جري���دة الع���راق نف�شها، 
فن�شرت���ه يف �شل�شلة متتابع���ة، اأزعجت الزهاوي، 
فا�شتن�شر على االأث���ري اأحَد اأ�شحابه، فاندفع هذا 
-ومل يرغ���ب االأث���ري يف ذك���ر ا�شمه الأدب���ه اجلم- 
يكت���ب يف �شخ���ب، حت���ى زع���م يف حماول���ة من���ه 
لهزمي���ة االأثري وخذالنه اأّن م���ا يكتبه االأثري اإمنا 
هو م���ن اإمالء اأ�شت���اذه حممود �شك���ري االآلو�شي، 
ثق���ة  اإال  اف���رتاوؤه  زادين  "فم���ا  االأث���ري:  يق���ول 

بنف�شي".
ث���م يقول االأث���ري: "كان الزهاوي ق���د ن�شر فائيته 
الركيك���ة تل���ك، فانكف���اأت عليه���ا بالتحلي���ل والنقد 
واأبلغ���ت النكاي���ة به"، فثقل االأم���ر على الزهاوي، 
فتحاَم���ل على نف�شه اإىل �شاح���ب اجلريدة ِبَحْجب 
ه���ذه ال�شل�شل���ة عن الق���ّراء، فرج���ا رّزوق غّنام من 
االأث���ري اأن يرح���م �شيخوخة الزه���اوي، فيقف يف 
نق���ده حيث انتهى؛ فلم يجبه، وخرج بال�شمت عن 
ال ونع���م، وتابع ال���رد عليه يف �شحيف���ة العا�شمة 
من ال�شحف ال�شيا�شية اليومية، فو�ّشعت �شدرها 
مل���ا يكتب���ه االأثري، وطفق���ت تن�شر له م���ا يكتبه يف 
مناق�ش���ة الزه���اوي حتت عن���وان: )ب���ن اأديبن( 
ه���ذا  م���ن  الزه���اوي  فا�شت�ش���اط  ق�ش���اًرا؛  قطًع���ا 
العن���وان، اذ كان يف نح���و ال�شبعن من عمره وقد 
ذاع �شيته، فكيف يقارن بطالب نا�شئ يف احلادية 

والع�شرين من العمر؟!
وق���د بلغت مق���االت االأث���ري يف جريدت���ي العراق 
والعا�شم���ة نح���و 29 مقال���ة، فيها ن���رة احلما�شة 
والكري���اء، وفيه���ا تنباأ االأث���ري مب�شتقبله، وفيها 

مّهد الأن يدخل احللبة بجدارة اللقب.
واأم���ا املوقف الث���اين الذي ا�شتبك في���ه االأثري مع 
الزه���اوي، فه���و نق���ده اق���رتاح الزه���اوي جتريد 
الق�شائد من التزام القافية، اأو ما اأ�شموه ب�)ال�شعر 
املر�ش���ل(. والقافي���ة عند االأثري ه���ي رنن االإيقاع 
يف الفن ال�شعري. وُحج���ة الزهاوي يف اقرتاحه، 
اأّن القافي���ة قيد يكّبل ال�شاعر عن االنطالق، وكانت 

عمر ماجد السنوي

صفحة مطوية من تاريخ األدب العراقي

المعارك األدبية بين الزهاوي واألثري
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حجة االأثري اأن اآالًفا واآالًفا من ال�شعراء العرب ملوؤوا 
الدني���ا من���ذ مئ���ات م���ن ال�شن���ن ب���اآالف ال حت�شى من 
الق�شائ���د الط���وال الرنانة التزموا فيه���ا هذه القوايف 
الت���ي ه���ي رن���ن االإيق���اع ال���ذي ينته���ي عن���ده البيت 
ال�شع���ري، فم���ا قّيدته���م عن االنط���الق وال �َشَك���وا منه 
�شيًق���ا وال حرًجا. ثم حجة االأث���ري اأن الزهاوي نف�شه 
عا����ض عمره ينظم املقطوع���ات واملطوالت املقفاة، ومل 

يكن بها �شّيًقا وال عاجًزا.
وق���د اأرفق الزهاوي اقرتاحه ه���ذا بق�شيدة )مر�َشلة(، 
وه���ي يف راأي االأث���ري: "ب���اردة م���ا لب���ث الزه���اوي 
نف�ش���ه اأن ارت���ّد عنها، �شع���وًرا منه بتفاهته���ا". ون�شر 
الزه���اوي راأي���ه يف �ش���در �شحيف���ة املفي���د ل�شاحبه���ا 
الكات���ب ال�شيا�ش���ي اإبراهي���م حلمي العم���ر، وقد طلب 
العم���ر من االأثري اأن يبعث براأيه اإليه يف هذه امل�شاألة، 
فكت���ب اإلي���ه االأثري، ومم���ا كتبه قول���ه: "اإن ال�شعر فن 
�شع���ب، ال يقوى علي���ه اإال من رزقوا احل����ض ال�شعري 
املره���ف، وملكوا اآلته واأداته من اللغة الوا�شعة وَمَلكة 
البيان… وه���و ككل الفنون له �شوابط حتكمه، منها 
القافي���ة الت���ي ي���راد التخل�ض منه���ا، وه���ذه القيود اأو 
ال�شوابط التي مي���زت هذا ال�شرب من الكالم املتميز، 
والت���ي ال يقوى عليها ال�شعف���اء يف حبك ال�شعر اأربعة 
اأركان ال ب���د م���ن توافره���ا يف وقٍت مًعا، وه���ي: اللغة 
ال�شليمة ال�شافية، واملعنى الكرمي يف اخليال الرفيع، 
وال���وزن الذي ه���و اإيقاٌع نف�شيٌّ داخل���يٌّ يتنّوع بتنّوع 
االإح�شا�ض، والقافية التي ه���ي رنن هذا االإيقاع الذي 
ينته���ي بانته���اء البي���ت، اأّما اللف���ظ فهو ج�ش���م روحه 
املعن���ى، وارتباطه ب���ه ارتباط ال���روح باجل�ش���م، فاإذا 
اعت���ور اأحدهم���ا اأق���ل اخت���الل، اخت���اّل كالهم���ا وخّرا 
�شريَع���ن، واأما الوزن فهو اأعظ���م اأركان ال�شعر، وهو 
ي�شتدع���ي القافي���ة ويجلبها �ش���رورًة، ولي�شت القافية 
م.  باجلالبة للمعنى، وال املعنى بتابع للقافية كما يتوهَّ
ف���اإذا َعري الكالم م���ن اأحد ه���ذه االأركان املتالزمة، فال 
ُيعّد من ال�شعر، وال يكون له اأقل وْقع يف النفو�ض، واإن 

كابر املكابرون، وركبوا روؤو�شهم يف املماراة".
لكن ه���ل �شكَت الزهاوي ع���ن هذا الذي كتب���ه االأثري؟ 
وهل انقطع ع���ن كتابة ال�شعر املر�ش���ل؟ يقول االأثري: 
"ومل ُيَث���ِنّ الزهاوي على واحَدِت���ه اّلتي قّدمها منوذًجا 

خديًجا، و�شكَت اإىل اأن مات".
ولكنن���ي اأرى -كم���ا راأى حمي���د املطبعي م���ن قبل- اأّن 
الزه���اوي اأو غ���ره من جيله اأو من اأجي���ال ما�شية اأو 
اأجي���ال اآتية له���م احلق يف ابتكار ما ي���رون من �شكلية 
املرحلي���ة،  وقوانينه���م  واأذواقه���م  تن�شج���م  �شعري���ة 
فاإن جنح���وا، فهو خ���ر لتجربة ال�شع���ر العربي، واإن 
اأخفقوا فهي جتربة، امله���م اأن يبقى ال�شعراء يدافعون 
ع���ن حرياتهم االإبداعية. ول�ش���ُت يف هذا القول مدافًعا 

عن الزهاوي وجتربته البرتاء ودوافعه الغام�شة.
وح���دث موقف ثالث ب���ن االأثري والزه���اوي يف �شنة 
ال�شيا�ش���ي  للزعي���م  الزه���اوي  1927م ح���ول مرثي���ة 
امل�شري امل�شهور �شع���د زغلول وهي من 14 مقطوعة، 
يف كل مقطوع���ة �شبع���ة اأبي���ات عل���ى قافية غ���ر قافية 
اأخواته���ا، كان الزهاوي اأن�شدها يف حفل التاأبن الذي 
اأقي���م ل���ه ببغداد بع���د اأربعن يوًم���ا مّرت عل���ى وفاته، 
ون�شرتها له بع�ض ال�شحف اليومية. وقد وجد االأثري 
يف ه���ذه املرثي���ة من عيوب ال�شناع���ة والفن ما يبتدئ 
بابتدائه���ا وال ينته���ي اإال بانتهائه���ا -على ح���د قوله-، 
فكت���ب يف حتليله���ا مق���ااًل ون�ش���ره يف جري���دة العامَل 
العَرب���ي يف 22-11-1927م، ومم���ا قال���ه يف حتليله 

الذي اأقام فيه الزهاوي واأقعده:
"قال الزهاوي يف مطلع مرثيته:

م���ات �شعٌد، فما ع�شى اأن تقوال… فيه حتى تهز جمًعا 
حفيال؟

فق���د نعى فيه �شعًدا اإىل النا�ض بعد اأربعن يوًما م�شت 
عل���ى وفات���ه! ومل َيبق َم���ن مل يبلغه نعي���ه ولو كان يف 
لة  مطل���ع ال�شم����ض اأو مغربها، الله���م اإال َم���ن كان ال �شِ
ل���ه بهذا الع���امل… ثم ا�شطرب وحت���ّر، ال يدري ماذا 
يق���ول فيه، فر�ش���ي لنف�شه اأن ي�شفه���ا بالعجز والعّي. 
ث���م ذكر يف ال�شطر الث���اين اأّن غايته من رثاء �شعد هي 
اأن يه���ّز اجلمع احلفيل الذي يحتفل بتاأبينه ال اأن يقوم 
بواجب الوطنية، وه���ذا كما ترى يف منتهى ال�شخف، 
وفي���ه من الرودة والفتور ما اأربى بهما على بيت اأبي 

العتاهية امل�شروب به املثل يف الرودة، وهو قوله:
م���ات اخلليف���ة اأيه���ا الثق���الِن… فكاأنن���ي اأفط���رت يف 

رم�شاِن!
وليت���ه اإذ وق���ع يف ه���ذه العي���وب املعنوي���ة �شِل���م م���ن 
عيب اآَخ���ر فّنّي ُي�شّم���ى الت�شريع املعلَّق؛ ف���اإن الُبلغاء 
الت�شري���ع  يف  م�ش���راع  كل  يك���ون  اأن  ي�شتح�شن���ون 
م�شتقالًّ بنف�شه يف فهم معناه، غر حمتاج اإىل �شاحبه 
ال���ذي يليه، مع ذك���ر فا�شلة بينهما دال���ة على انقطاعه 
عن���ه، وي�شتقبح���ون اأن يك���ون على �شفة بي���ت ال�شيخ 
الزه���اوي معّلًقا فيه امل�شراع الثاين باالأول. وهو بعد 
كل ه���ذا معجب كل االإعج���اب بهذا املطلع، اأو باالأحرى 
بالنعي الذي يف اأوله )مات �شعد(، حتى لقد اأعاده على 
امل�شام���ع �شبع م���ّرات ب���ال انقط���اع! كاأن النا�ض �شم ال 
ي�شمع���ون، اأو كاأنهم مل يبلغهم نعي���ه قبل اأربعن يوًما 
م���ن اإن�شاده هذه "املنظومة"، بل لقد عاد يف املقطوعة 

الثانية فقال يف اأولها:
جع���ت م�ش���ر بالزعي���م اجللي���ل… باب���ي ال�شعب كله 

زغلوِل
وعاد يف الثالثة فقال:

فوجئ���ت م�ش���ر بالنعي، ف���كادت… اأر�شه���ا من هول 
امل�شاب متوُر

ويف اخلام�شة مرتن:
ب���ن �شعد وم�شر جد الف���راُق… لي�ض هذا الفراق مما 

يطاُق
م���ات �شع���د ومل ميت ذكر �شعٍد… فهو ب���اق له القلوب 

رواُق
ويف العا�شرة:

ا�ش���رتاح الرئي����ض بع���د العراِك…بعد �ش���رب �شعب 
وطعن دراِك

ف���كاأّن الرج���ل اأ�شبح ناعية ينع���ي اإىل النا�ض االأموات 
باالأُجرة. وقد �شمع اأن ال�شاعر يف اجلاهلية كان اإعالًنا 

لقبيلته، فاأحّب هو اأن يكون ناعية الأموات اأّمته!
وقال بعد ذلك البيت:

بالرئي�ض الهمام باملنق���ذ االأك�…بر لل�شعب يف الزمان 
الوبيِل

ثم ناق�شه فقال:
م���ا بلغت املني مل�شر ولكن…كن���ت مت�شي على �شواء 

ال�شبيِل
ا فقال: وكرره اأي�شً

اأنت حررت م�شر اإال قليال…اآه لو مت ذلك التحرير!
ثم اأعاده للمرة الثالثة فقال:

عاقك املوت اأن حتق���ق وعدْك…غر نزٍر، وكنت تبذل 
جهدْك

فعلى هذا اأّن �شعًدا مل ينقذ م�شر بعد، بل مل يبلغ املنى 
لها؛ ف���اأي املعنين اأحق باالعتبار يف نظر الناظم؟ وما 

وجه االإعجاب بهذا املعنى واإعادته ثالث مرات؟".
اإىل اآخ���ر النقد الذي عّرى فيه االأثري مرثية الزهاوي، 
لي�ض يف �شعر املرثية فح�شب، واإمنا يف فكر الزهاوي 

ا. ا اأي�شً يف هذه املرثية، �شيا�شيًّا واجتماعيًّ
وم���ن يقراأ تل���ك ال�شحاف���ة يومئٍذ يجد معرك���ة االأدباء 
حامي���ة الوطي����ض، فيم���ا بينهم وفيم���ا ب���ن اأفكارهم، 
معركة ترتق���ي اإىل م�شتوى تثبيت القي���م النقدية، يف 
كل �شيء من هذه القيم، ويف كل �شيء من هذه املبادئ 
التي حتّر����ض على الوعي االأخالق���ي، وال ريب يف اأّن 
االأث���ري كان عنواًن���ا كب���ًرا يف هذه املعرك���ة، ال يبايل 
ب�شيٍء م���ن قانون و�شعي، وال يثاأر، وال ُيبغ�ض ناقَده 

اأو منقوَده.
عن مدونة )روؤى(



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

ال�شم���ُر اأَج���َنّ  م���ا  ���ْوُق  ال�َشّ ���َح  َف�شَ ���ُر؟...  وجُمِ اله���وى  م���ن  ّعِذِي���ٌر  َم���ْن 
وَغدي���ُر ورو�ش���ٌة  َت�ْشتبين���ي  ٌد...  ّ فخ���َوِ َاجْلَم���اِل  قب�ش���ة  يف  اأن���ا 
َغُف���وٌر وَرُبّ  طّي���ب  َبَل���ٌد  رب���ي!...  تب���اَرَك  )ِجِلّ���ٌق(،  ه���ذه 
واحل���وُر ن���َا  وال�َشّ والرو����ضُ  َراُق  ق...  ال���َرّ واجل���دوُل  واله���واُء  اله���وى 
مَن���ُر وم���اٌء  ���ذا  ال�َشّ َعْن���ِرُيّ   ... اأَرِي����ضٌ فرو����ضٌ  تغت���دي  َحْيثم���ا 
ُمن���ُر وْه���َو  ي���ِرُفّ  و�شع���اٌع  َتْن���َدى...  ْوه���ٌي  مم���دودٌة  وِظ���الٌل 
وَعِب���ٌر ع�شج���ٍد  دنان���ُر  ر  ه... ْ ال���ُزّ وم���ن  فوَقه���ا  ال�شم����ضِ  �َشَن���ا  م���ن 

وَي�ُش���وُر اله���وى  يحي���ا  َذراه���ا  يف  ولك���ْن...  ذراه���ا  يف  الَقْي���ُظ  ُيْقَت���ُل 
َاحل���ُرور ي�ش���ُب  احل�ش���ا  يف  واإذا  اإليه���ا...  َاحل���ُرور  م���ن  اآوى  جئ���ُت 
م�شح���وُر رق���ًة،  ���ْرَن  يتك�َشّ اللوات���ي...  َمهَاه���ا  وم���ن  منه���ا  اأن���ا 
امل�شتح���ُر ال���دُم  ه���ا  خَدّ يف  رَفّ  �ُش���وٍد...  لواح���َظ  يف  بي�ش���اء  كُلّ 
ي�شتج���ُر ن���ى  ال�شَّ م���ن  ���ٍر  وَخ�شْ َن  رّي���ا...  املعاط���ِف  َل���ْدِن  َق���َواٍم  يف 
الوث���ُر والنعي���ُم  العي����ضِ  َت���َرُف  غ���ذاه...  ال�شب���اِب  نا�ش���ر  ب���ا  و�شِ
واحلب���ُر م���اوؤه  الع���َن  ي���وم  َحب���ٍر...  يف  ���ٍم  ُمنَعّ واأدمٍي 

ن���وُر اأم  الأالآوؤه  اأم���اٌء  ِر  َت���ْد...  فل���م  �ش���َفّ  ���راِب  كال�َشّ مَلَع���ا 
فيث���وُر ب���ِه  اله���وى  وتث���ر  في�شج���ى...  اخلِل���ِىّ  يف  ال�شح���َر  تنُف���ُث 
النف���وُر الَع���ُرُوِب  الغ���ادة  يف  ُح�ْش���ِن  ال...  وُح�ْش���ُن  ُف���وُر،  الَنّ زانه���ا  ولق���د 
الَوق���وُر! واحلي���اُء  ْه���ُر  الُطّ �شانه���ا  ن���واٍر...  كِلّ  وج���َه  الل���ُه  َم  ك���َرّ
والق�ش���ور! األفاُظ���ُه  ي  ولغ���ْرِ املع���اين...  اجلم���اِل  هي���كِل  م���ن  يَل 
َطُه���وُر املََط���اِف  اأقد����ُض  َرْف���َرف  )ِدَم�ش���ٌق(...  و  ���ٌة  َجَنّ الُع���ْرِب  وَط���ُن 
ال�ش���رور نعيَمُه���َنّ  ى  َوَرَوّ ُر   ... اخل����ضْ َم�شاِرُحه���ا  وؤى  بال���ُرّ �َشِرَق���ْت 
�ُشُط���وُر َوْه���َو  ث���م  احل�ش���َن  اأق���راأُ  الرواب���ي...  يف  َتِخْذُت���ُه  ن���اٍد  ُرَبّ 
تغ���ور وْه���َي   ) َب���ْنِ ْرَ )الَنّ وعل���ى  تب���دو...  وال�شم����ض  )الغوَطَت���ْن(  فعل���ى 
الدْيُج���وُر ه���ا  َحَفّ كامل�شابي���ح  ودورًا...  ريا�ش���ًا  )ِجِلّ���ٌق(  ف���اإذا 
الن���ور واِء  بال���ُرّ واأَْذكاه  ِرّ   ... بال���ُدّ ط���اَف  َزَبْرَج���ٍد  م���ن  ع���امل 
مذع���وُر كاأن���ه  )قا�شي���ون(  علي���ِه...  اأط���َلّ  املجَتل���ى  �شاِح���ُر 
التفك���ُر �شح���ِرِه  تهاوي���ل  يف  ويفن���ى...  �شَن���اُه  يف  احِل����ُضّ  يْغ���َرُق 
والثغ���وُر �شاح���ٌك  الب���در  اإِِذ  )م(...  لي���ايَلّ  اأن�ش���ى  ل�ش���ُت  اأَْن����َض  اإِن  اأن���ا 
ُبح���وُر! اأغرقْته���ا  ق���د  َبُح���وٌر  ِر  ���و...  الُنّ داف���ق  يف  االأك���واَن  وكاأَنّ 
ف���وُر ُع�شْ �شابح���ًا  امل���اِء  يف  َرُح   ... مَيْ كم���ا  �شناه���ا  يف  القل���ُب  مي���َرُح 
وُنُح���ور! ناَزْعَنه���ا  َوَجَن���اٌت  ل���وال...  باَح���ِة  بال�شَّ ْدَن  َتَف���َرّ ق���د 
والُق�ش���وُر اأنهاره���ا  َوَم�ش���اِري  وهواه���ا...  ماوؤه���ا  )ال�ش���اُم(:  حّب���ذا 
كث���ُر وْه���َي  الل���ذاِت  َوَمغ���اين  ���ى...  �شَتّ وْه���َي  ُح�ْشِنه���ا  وميادي���ن 
الوف���ُر النعي���ُم  وال  عداه���ا  ُف  اللُّ���ط...  ال  معاه���َد  م���ن  الَغْي���ُث  جاَدَه���ا 
الُبُك���ور بلطفِه���َنّ  َحْت���ُه  و�َشّ حاه���ا...  �شُ حت���ى  االأوق���ات  حم�شن���ات 
الطي���ور عليه���ا  ام���ًة  دَوّ ع���ِة  ال�ش���ب...  اأنهاِره���ا  َهِدي���ُر  وبنف�ش���ي 
ومُت���ور وترمت���ي  ارتعا�ش���ًا  ُزّ  وَتْه���َت...  ري���َع  كاالأَْي���ِن  تتل���ّوى 
ُتغ���ُر املُ�َشْل�َش���اَلِت  الرواب���ي  يف  واآن���ًا...  تع���دو  ال�شه���ل  يف  اآن���ًا  َوْه���َي 
احلُب���وُر النفو����َض  يغُم���ُر  مثلم���ا  َوزْه���وًا...  ب�ش���رًا   ) )الُغوَطت���ْنِ َتْغُم���ُر 
اخلِري���ُر الطي���وَر  ُيط���ِرب  رمب���ا  ���ي...  َتَغَنّ الطي���وُر  فْوَقَه���َا  وَغ���َدْت 
املخم���وُر َجْر�ُش���ُه  ال�شم���َع  ُي�ْشِك���ُر  ���ٌن...  حَلْ وللط���ِر  َنَه���ا،  حَلْ ِع�شَق���ْت 
���ور مْن�شُ موِن���ٌق  الرو����ض  وم���ن  �َشَم���اٌع...  منه���ا  يلهي���ك  تغ���دو  َحي���ث 
َوُق���ور َوْه���َو  االإن�ش���اَن  ي�شتِخ���ُفّ  فيه���ا...  للطبيع���ة  ق���ام  ُعُر����ٌض 
الَعِب���ُر ويذك���و  َن���ا  ال�َشّ ومي���ور  في���ه...  نا�ش���ُيّ  واالأَ ���ْرُ  الَطّ َتْه���َزُج 
كث���ر ت���راه  مم���ا  وقلق���ٌل  قلي���اًل...  ت���راه  مم���ا  ���ْع  متَتّ ِق���ْف 
الُب���ُدور! وللح���اظ  االأغ���اين،  ِع  ���ْم...  ولل�َشّ اأريج���ًا،  ال�ش���ذا  لالأَن���وف 
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قصيدة األثري الى العالمة محمد كرد علي
خواطر دمشق

لألستاذ محمد بهجة األثري
إلى صديقي العالمة األستاذ محمد كرد على ذكرى احتفائه باإلخاء وتكريمه للصداقة......


