•
•
•

مقاالت

إشارة استفهام حمراء
فـي أوراق محمود محمد شاكر

بقلم :محمود أحمد اخلليف

وأولهـــا ِّ
تلقيـــه عـــن
ِللعلـــم َســـ َن ٌنَّ ،
شـــيوخه وأربابـــه ،فإنهم يع ِّلمـــون العلم،
ويع ِّلمـــون قبلـــه آدابـــه ،وإال كان المـــرء
علـــى ما قـــال ابـــن َل ْنـــ َكك:
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ٌ
مثـــل
منهـــم
ـــر ِو
ُ
فـــي َشـــج ِر َّ
الس ْ

ثـــمــر
واء و مـــــا لــــه
لــــــــــه ُر ٌ
ُ

❋ أديب سوري مقيم في الكويت.
((( يتيمة الدهر ،للثعالبي ،ج ،2ص.410

❋

(((

مقاالت

سيد بن علي املرصفي

محمود محمد شاكر

وإنَّ أبقى هذه اآلداب أن تقص َد بالعلم
الحق ،وتقد َمـــه على كل ٍّ
ِّ
حظ؛ ولذلك
إلى
كان االعتراف بالحـــق والخضوع له أمارةً
شـــاهدةً علـــى ُنبل القصد وشـــرف الفهم
وصـــدق التلقـــي وثبـــوت نســـب العلم بين
التلميذ وشـــيخه ،وإليـــك َ
بعض حديثه:

النجيـــب «محمـــود محمـــد شـــاكر» ،فإنه
أخص تالمذته ،وكان يحضر دروســـه
كان
َّ
فـــي األزهر ،كمـــا كان يأوي إليه في منزله
«وحـــدَه» ،فيقـــرأ عليه األدب والشـــعر.

كان المرحوم ســـ ِّيد بن علي المرصفي
َ
شـــيخ األدب فـــي وقته ،تتلمذ لـــه كثيرون؛
منهـــم« :طـــه حســـين» و«أحمـــد حســـن
الزيـــات» و«زكـــي مبارك» و«محيـــي الدين
عبـــد الحميـــد» ،علـــى أنـــه لم يظهـــر أثر
تلميـــذ ظهـــو َره فـــي تلميـــذه
الشـــيخ فـــي
ٍ

(صورة أخذها الكاتب من مقالة يف األزمنة واألمكنة
للدكتور يعقوب الغنيم)

ولده
يقول شـــاكر :وكان ُيعدُّ ني كبعض ِ
لســـابق معرفته بأبي رحمهما اهلل(((.
ومن عـــرف الشـــيخ المرصفي أدرك
أثـــ َره فـــي تلميـــذه شـــاكر ،فقـــد كان
صاحـــب الفضـــل ك ِّلـــه علـــى أبـــي فهـــر
َ
بعـــد اهلل -ســـبحانه ،(((-فإنـــه كان فـــي
((( جمهرة مقاالت األستاذ محمود محمد شاكر ،ج ،1ص.314
((( السابق ،ج ،2ص.1179 - 1178
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مقاالت
من مجلة الرســـالة للمرحـــوم الز َّيات في
ســـنتها الرابعـــة عشـــرة ،وكان فيه مقالة
لشـــاكر بعنوان« :بعض الذكـــرى» ،يحكي
فيهـــا عـــن ســـاعة كانـــت بينهمـــا قبـــل
عشـــرين ســـنة ،يقول((( :طرقـــت بابه في

بيتـــه يظهر أمـــام تلميذه علـــى حالة من
النشـــوة األدبيـــة ،واللـــذة البيانيـــة ،تفوق
َّ
تصـــور ،أمـــا في دروســـه العامة فإنه
كل
ُّ
كان يلتـــزم بالجد والوقـــار ،يتخ َّل ُلهما دور

قليل مـــن ُمزاح الذع جـــارح أحيانً ا ،مات
شـــاكر
المرصفـــي ســـنة «1931م» ،فعقد
ٌ
العـــزم علـــى الوفـــاء لشـــيخه مـــا بقـــي
ًّ
حيـــا وفـــا َء الذكـــرى ووفـــاء العلـــم ووفاء
ومرت أعـــوام ،وانقضى زمن،
االقتـــداءَّ ،
حتى إذا كان يوم اإلثنين « »4نوفمبر عام
«1946م» طلـــع عدد جديـــد برقم «»696
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ذلـــك اليـــوم على غيـــر ميعـــاد ،ففتح لي
صغيـــر من ح َفدَتـــه ،وقادنـــي إلى غرفة
ٌ
جالـــس على حشـــ َّية
الشـــيخ ،فـــإذا هـــو
ٌ
ُ
تقـــادم األيـــام،
علـــى بســـاط كالـــح مـــن
وعلـــى يمينـــه خزانـــة كتـــب مطويـــة في
جـــوف الجـــدار ،وأمامه صينيـــة صفراء
مـــن ُنحـــاس ،فيهـــا أداة القهـــوة ،وعلـــى
يســـاره كتـــب مركومـــة ،وفـــي يمنـــاه قلم
إلي
يكتـــب بـــه ،فلما ســـمع ِّ
حســـي رفـــع َّ
َّ
وظـــل كذلك ســـاعة وأنا
بصـــره وســـكن،
ُ
يأخذنـــي ما ُ
قـــرب ومـــا ُبعد
بيـــن يديـــه
إلـــي فأطال
مـــن هيبتـــه ،وجعـــل ينظـــر َّ
النظـــر؛ ثـــم لـــم يل َبـــث أنْ قـــال بصـــوت
ُ
كنـــت ألتب َّينه لـــوال أني عرفت
خافـــت ما
الـــذي يقول ،وكنـــت أحفظـــه ،وهي هذه
األبيـــات مـــن شـــعر بعض األعـــراب(((:
((( مجلة الرسالة ،عدد  ،696ص.1213
((( أمالي المرتضى ،للشريف المرتضى ،القسم األول ،ص،508
وفيه أنها لرجل من كالب.
مجالس العلماء ،للزجاجي ،ص.16
لسان العرب ،البن منظور ،المجلد العاشر ،ج ،19ص.312

مقاالت

ـــو َأ ْســـ َفا ٍر ُأ َم ْي َم ُة َش ِ
ـــاح ًبا
َر َأ ْت نِ ْض َ

ـــن ُجنُو ُن َها
َع َلـــى نِ ْض ِو َأ ْســـ َفا ٍر َف ُج َّ

اي ال َّن ِ
ْت َو َم ْن َت ُك ْن
اس َأن َ
َف َق َال ْت ِم َن ِّ

اعـــي ِص ْر َم ٍ
ـــك َر ِ
َفإِ َّن َ
ـــة ال َي ِزين َُهـــا

َف ُق ْل ُت َل َها َل ْي َس ُّ
وب َع َلى ال َفتَى
ـــح ُ
الش ُ

الر َج ِ
ـــال َســـ ِمين َُها
ـــر ِّ
بِ َعـــا ٍر َوال َخ ْي ُ

اعـــي َثـ َّل ٍ
ــــة ُم ْس َ
ـــك بِ َر ِ
َع َل ْي ِ
ـــل ِح َّب ٍة
وح َع َل ْي ِ
ـــه َم ْخ ُض َهـــا َو َح ِقين َُهـــا
ـــر ُ
َي ُ

الض َو ِ
َســـ ِم ِ
ين َّ
احيَ ،ل ْم تُؤَ ِّر ْقـــ ُه َل ْي َل ًة

اله ُمـــو ِم َو ُعو ُن َها
ـــم َ -أ ْب َك ُار ُ
َ -و َأن َْع َ

محلقا كالنســـر
ثم اســـتمر في حديثه
ً
بجناحيـــن مـــن ذكـــرى تحنُّ وقلـــم ينزف،
َ
ُ
َّ
أســـابيع ،ثم طلعت الرســـالة في
وتقضت
عددهـــا « ،»707وإذا فـــي بريدها األدبي
ُ
اســـمه «محمـــد أحمـــد
كلمـــات لقـــارئ
ٌ
ً
«خطـــأ» وقع فـــي مقالة
عيـــد» ،يصحـــح
شـــاكر ،هـــذا نصها:
«إلى األســـتاذ محمود شاكر :رأيتك أيها
األســـتاذ الفاضل تورد هذا البيت هكذا:
اي ال َّن ِ
اس َأن َْت؟ َو َم ْن َت ُك ْن؟
َف َق َال ْت ِم َن ِّ

اعـــي ِص ْر َم ٍ
ـــك َر ِ
َفإِ َّن َ
ـــة ال َي ِزين َُهـــا

بعالمة استفهام بعد (ومن تكن).
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مقاالت

وأغلـــب ظنـــي أن (مـــن) هنا شـــرطية
وليســـت اســـتفهامية ،والدليـــل علـــى ذلك
هـــذا الجزم فـــي الفعل المضـــارع ،فإنه ال
محـــل له هنا فـــي حالة االســـتفهام ،وهذا
هو رأيـــي الضعيف والســـام»(((.
تصحيحـــا غايـــة فـــي الفهـــم
وكان
ً
بـــارزا علـــى
شـــاهدا
غايـــة فـــي اللطـــف
ً
ً
جمهـــور يتابـــع َّ
كل ما ينشـــر في الرســـالة
ملقيـــا با َلـــه إلى كل مـــا يثبتـــه الزيات في
ً
صفحاتهـــا ،حتى لو كانت عالمة اســـتفهام
ً
مـــاذا لألقالم الحرة
فإن الرســـالة كانت
شـــاكر
ورد
والجمهـــور الواعـــي المتـــذوقَّ ،
ٌ
((( مجلة الرسالة عدد  ،707البريد األدبي ،ص.99
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شـــاكرا للقـــارئ دق َة فهمه
معترفا بخطئه،
ً
ً
رده في عدد الرســـالة
وكمـــا َل أدبـــه ،وجاء ُّ
« ،»708وهـــو:
كلمة في بيت(((:
«قـــرأت كلمـــة األســـتاذ «محمد أحمد
تصحيحا
عيد» في عدد الرســـالة «»707
ً
ُ
وقعت فيه في نص قول الشـــاعر:
لخطـــأ
ـــت ِمـــنَ ايِّ ال َّن ِاس أَ ْنـــتَ ؟ َو َمنْ َت ُكنْ »،
« َف َقا َل ْ
ُ
اســـتفهاما وهـــو
جعلـــت« :مـــن تكـــن»
إذ
ً
((( ُنشرت هذه الكلمة في مجلة الرسالة ،ولم ُتـنشر فيما ُجمع
من آثار محمود محمد شاكر بعد موته.
 -مجلة الرسالة عدد  ،707البريد األدبي ،ص.128

مقاالت
شـــرط؛ كأنـــه قـــال« :ومهمـــا تكـــنْ فإ َّنك
راعـــي ِصرمـــة ال يزينهـــا» ،والبيـــت بهذا
ُ
التصحيـــح ُّ
وأبلـــغ في ســـياقة
أدق معنً ـــى
أوحـــت بالشـــعر ،ويكـــون
العاطفـــة التـــي َ
أيضـــا خطأ.
قولـــي في شـــرحه ً
وأنـــا ال ُ
أزال أشـــكر األخ الكريـــم على

وقفـــت عليـــه كمـــا تقف علـــى قولك:
إذا
ْ
«مـــن تعرف؟» وهـــي تنوي الرفـــع ،فيكون
َ
أضعف
عندئـــذ «مـــن تكـــون؟» ،فتحـــذف
ُ
أحرفـــه اللتقـــاء الســـاكنين فتقـــول« :من
فعلت
تكـــن؟» في االســـتفهام ً
أيضـــا ،وقد ِ
ُ
بال»،
العـــرب مثل ذلك فـــي قولك« :لـــم أ ِ
فتوهَّ مـــت الوقـــف علـــى حـــرف ال وقـــف
فيـــه؛ ألن أصله «أبالي» المكســـورة الالم
من نفـــس الفعل بعد حـــذف الياء للجزم،
فكانـــت عندهـــا« :لـــم أبـــال» ،فحذفـــت
الحـــرف المســـتضعف فـــي الكلمـــة ،وهو
ألـــف العلة وقالـــت« :لم ُأ َبـــل» ،واعتمدت
ذلـــك ،وجـــ َرت عليـــه في غيـــر الوقف.

َ
أقـــول ً
قـــول آخ َر
أحـــب أن
علـــى أني
ُّ
أخشـــى أن يكـــو َن له وجـــه ،وإنْ كنت أوثر
هنـــا القـــول األول ،وهـــو أن هـــذا الفعـــل
ككثيـــر مـــن األفعال التي ُ
كثر اســـتعمالها،
تلعبت به العـــرب لكثـــرة دورانه على
قـــد َّ
ألســـنتها ،حتـــى حذفـــوا منـــه الحـــرف
الـــذي ال يحـــذف مـــن أمثالـــه؛ كقولهـــم:
«لـــم ُ
يـــك» في «لـــم يكنْ » ،وهـــو حرف من
ُ
فلســـت أرى مـــا يمنع هذه
نفـــس الفعـــل،
تلعب به في
األلســـنة أن
العـــرب الجريئ َة
َ
َ
ِ
االســـتفهام في قولك« :من تكون؟» ،فإنها

أيضا «رواه سيبويه
وكالذي ُروي عنهم ً
أدر» فحذفـــوا
وغيـــره» مـــن قولهـــم« :ال ِ
اليـــاء لكثرة اســـتعمالهم لـــه؛ كقولهم« :لم
ُأ َبـــل ،ولـــم ُ
يك» ،قـــال ابن ِســـ ْيده :ونظيره
مـــا حكاه اللحيانـــي عن الكســـائي« :أَ ْق َب َل
َي ْضِر ُبـــه ال َي ْأ ُل » ،مضمـــوم الالم بال واو،
وقـــال األزهـــري :ربمـــا حذفوا اليـــاء من
أدر» فـــي موضـــع« :ال أدري»،
قولهـــم« :ال ِ
يـكـتـفــــون بالكسرة مـنــها ،كــــقوله تعالى:
﴿ َوال َّل ْي ـ ِـل ِ إ َذا َي ْس ـ ِـر﴾ [الفجر ،]4 :واألصل:
«يســـري» ،وقـــال الجوهـــري :بمثـــل الذي
أيضا فـــي تأويل الحذف
قال به ســـيبويه ً
ُ
شـــواهد أخرى ال
أدر» ،وهــــناك
فـــي «ال ِ
خي َر في اإلطــــالة بذكرهـا.

ُحســـن تســـديده للمخطـــئ ،وكمـــال أدبه
إلـــي من
فـــي دقـــة القـــراءة ،وقد أحســـنَ َّ
ُ
ممن جعلهـــم اهلل على
حيث أســـاء
غيـــره َّ
َمدرجـــة الم َثـــل الـــذي جـــرى على لســـان
نفســـه
األوائـــل ،والذي وضعوه لمن يضع َ
حيث ال يســـتأهل ،وهو قولهـــمَ « :م َتى َكا َن
ُح ْك ُم اهلل ِفـــي َك َر ِب ال َّن ْخ ِـــل؟!»(((.

((( هذا عجز بيت لجرير ،وصدره:
أقــول ولــم أمــلك ســـوابق عـبـــرتي .ديــوان جــريــر ،ص،429
ومجمع األمثال ،للميداني ،ج ،2ص.282
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مقاالت
رأي عســـى أن يكـــو َن فيـــه وجهٌ
فهـــذا ٌ
ٌ
وداللـــة علـــى مقطـــع مـــن
مـــن الحـــق،
العـــرب أجرأ على
مقاطـــع الصواب ،فإن
َ
لغتهـــا وأعـــرف بها وبمـــا ينبغـــي لها وما
ال ينبغـــي ،ولـــوال مـــا تبعثـــر مـــن ذخائـــر
ُ
العتمـــدت هـــذا الرأي بشـــاهد
الذاكـــرة
مر
آخـــ َر فـــي هـــذا الحـــرف بعينـــه ،كان َّ
بـــي ُ
فأ ِنس ُ
ـــيته ،ولعل األخ يجعـــل باله إليه
عســـى أن يجـــدَه أو يقـــع له.
محمود محمد شاكر»

يكتـــف شـــاكر باعترافه بخطـــأ توجيه
لم
ِ
المعنـــى إلـــى االســـتفهام حين وضـــع عالمته
فـــي نص البيـــت ،بـــل زاد ،فاعتـــرف أن قوله
أيضـــا و هـــذا صريح في
فـــي شـــرحه خطـــأ ً
أبدا
داللـــة النفـــوس علـــى أن األدب لم يكـــن ً
لغوا ،وإنما هو اجتهـــاد القلب والقلم
لهـــوا أو ً
ً
في ميـــدان العلم لبلوغ الحـــق وحده ،وصريح
أيضـــا فـــي الداللـــة علـــى فضـــل شـــيخ كــــ
ً
«المرصفـــي» وفضيلة تلميذ كـ «شـــاكر» ،غمر
اهلل ذكراهمـــا بالرضـــا والنور والشـــذى.
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