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العدد )4105(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )8( كانون الثاني 2018

إعداد : رفعة عبد الرزاق محمد

وقبل وفاته بثالثة اأيام منعه الأطباء من املطالعة والكتابة 
ومنعوااأي�ض���ًا عنه الزي���ارات فعا�ش - رحم���ه الله - اأيامه 
الأخرية يف وحدة قا�ضية متاأملا من �ضدة املر�ش الذي هجم 
عليه هجوما عنيفا وترك هيكله ال�ض���خم حطاما ل يعرف، 
ومل يفد عمل الأطباء والعمليات التي اأجريت له وخمتلف 
اأنواع العقاقري فق�ضى ماأ�ضوفا عليه، واأذاعت نعيه حمطة 
الإذاع���ة العراقي���ة ثم جلن���ة الرتجم���ة والتاأليف والن�ض���ر 
يف وزارة املع���ارف وتناقلت حمطات الإذاعة يف ال�ض���رق 
والغ���رب هذا النع���ي واأبنت الفقي���د مبا ت�ض���تحقه مكانته 

الأدبية وخدماته للغة العرب وتاريخهم.
وذك���ر �ضديق���ه ال�ضحفي الرائ���د مهدي الق���زاز )البالد 10 

كانون الثاين 1947(
ميل���ك الفقي���د مكتب���ة تعد م���ن اأنف����ش املكتب���ات يف العامل 
العربي مبا حوته من كت���ب خمطوطة ومطبوعات نادرة. 
جمعها من خمتلف ب���الد ال�ضرق والغرب وبذل يف �ضبيلها 
اأم���وال كثرية حت���ى كان رحمه الله يتج�ض���م م�ضاق ال�ضفر 
يف �ضبي���ل احل�ض���ول عل���ى خمط���وط اأو ا�ضتن�ضاخه مهما 
بع���د املكان والقطر. ويق���ال اإن مكتبته حت���وي يف الوقت 
احلا�ض���ر عل���ى م���ا يق���رب م���ن )14( األف جمل���د مبختلف 

اللغات جمعها الفقيد يف خم�ضني �ضنة.
وحر�ض���ًا على ه���ذا الكنز النفي����ش من ال�ضي���اع وحرمان 
والباحث���ني  للعلم���اء  ومتكين���ًا  فوائ���ده  م���ن  اجلمه���ور 
واملطالع���ني م���ن ارتياد ه���ذه املناهل فقد تق���رر بعد وفاته 
تاأليف جلنة لتنظيم �ض���وؤون هذه املكتبة واإدارتها واإيجاد 
عمارة خا�ضة بها تفتح اأبوابها للباحثني من الرواد العلم. 
وتاأخ���ذ هذه اللجنة على عاتقها طبع تاأليف العالمة الفقيد 

واملخطوط���ات النفي�ض���ة الأخ���رى. واملتوق���ع تاأليف هذه 
اللجن���ة من �ضاحبي املعايل الدكت���ور حنا خياط ويو�ضف 

غنيمة وبع�ش الأفا�ضل.
وق���د علمن���ا اأن اللجن���ة الثقافي���ة يف اجلامع���ة العربية قد 
عه���دت اإىل من���دوب الع���راق يف اجلامعة اإب���الغ احلكومة 
العراقي���ة رج���اء اللجن���ة يف اأن تقتن���ي احلكوم���ة مكتب���ة 

املرحوم الكرملي قبل اأن ت�ضيع وتتبعرث.
ن�ض���اأ الكرملي ن�ض���اأة دينية وتثقف ثقاف���ة فل�ضفية، وعكف 
عل���ى درا�ضة اللغ���ة العربي���ة واللغات الأخ���رى وان�ضرف 
لبح���وث التاري���خ. وب���رع يف عل���وم الاله���وت وا�ضتغ���ل 
اأكرث �ضن���وات عمره بتاأليف الكت���ب التاريخية والفل�ضفية 
والديني���ة. وكان رائدا م���ن رواد اللغة العربية وتاريخها. 

ولذا جتلت عبقريته يف هذا اللون من الأدب وحده.
وكان حافظ���ا وراوي���ا م���ن الطراز الأول لك���رثة ما قراأ من 
الكت���ب وطال���ع م���ن الأ�ضف���ار وتتبع م���ن احل���وادث. كان 
الفقي���د يعق���د جمل�ض���ا اأدبي���ا ب���داره يف )دي���ر الكرمل���ني( 
يف ي���وم اجلمع���ة من كل اأ�ضب���وع، وكان يختل���ف اإىل هذا 
املجل�ش �ضف���وة خمتارة من ال�ضعراء والأدباء واملوؤرخني 
وال�ضحفيني وبع�ش الأ�ضتاذة والطالب. تختلف اأذواقهم 
وم�ضاربه���م. ولك���ن جتمعه���م رابط���ة الأدب واللغة وحب 
البح���ث واجلدل وت���ذوق هذا الألوان الفكري���ة التي كانت 
ت���دور يف ه���ذا املجل����ش ال���ذي كان دائم���ا يعم���ر بال���رواد 
فيبحث���ون يف ق�ضاي���ا الأدب والنق���د وال�ضع���ر ويث���ريون 
بع����ش امل�ضائ���ل الفكرية الت���ي تتخذ يف النهاي���ة �ضكال من 
اأ�ض���كال اجلدل يطل���ع منه امل���رء على تي���ارات خمتلفة من 

الأفكار واملنازع والأهواء.

وكان الكرمل���ي ي�ض���رتك يف جميع املباحث���ات واملناق�ضات 
الفكرية الت���ي تدور يف جمل�ضه ويديره���ا، واإذا لزم الأمر 
ي���رز ما لدي���ه من املراج���ع وامل�ضتن���دات والوثائ���ق التي 
تزدح���م بها مكتبته العام���رة يف خمتلف اللغات واللهجات 

للرهنة على وجهة نظره وتاأييد فكرته
وكنت من الذين يح�ض���رون جمال�ش الكرملي الأدبية هذه 
وي�ضرتك���ون يف بع����ش املناق�ض���ات التي تث���ار يف ق�ضايا 
الأدب والفك���ر ف���كان ل ير�ضين���ي ه���ذا التزم���ت يف الأدب 
الذي تفر�ضه اأبحاث العالمة الكرملي ومناق�ضاته، فقد كان 
يحاول دائما اأن ي�ضع ل���الأدب مقايي�ش وقيودا وحدودا ل 
يتعداها ول يرى يف النطالق والتحرر اإل خروجا وخطا 
جرمية... وكان تفكريه الرتيب الذي جاء نتيجة درا�ضاته 
اجلاف���ة ل ي�ضمح له بالتجول اإل يف اآفاق حمدودة ودوائر 
خا�ضة ل يتعداها ول ي�ضم���ح لنف�ضه باخلروج منها. ولذا 
كان ل ي�ضت�ضيغ هذا اللون من الأدب احلديث الذي برع فيه 
نا�ضئة الأدب يف البالد العربية وحترروا فيه قيود املا�ضي 
وانطلق���وا يكتب���ون يف اأجواء حرة واأ�ضالي���ب حديثة. مل 
يك���ن الكرمل���ي اأديبا خالق���ا اأو باحثا مبدع���ا، ومل يرتك له 
اأثر يف احلي���اة الفكرية فيه هذا اللون امل�ضرق الذي يغذي 
العواط���ف ويهز القلوب، ويفتح كوى م�ضرقة فيها اأ�ضواء 
واأخيل���ة واأنداء وجنائن م�ضح���ورة يعبق جوها بالأماين 
والأح���الم ترتك ال�ضعور يخل���ق يف متاهات بعيدة واأبعاد 
جمهولة فيها اأم���واج من النعيم و�ضحر غريب له لذة وفيه 
ن�ض���وة، كما ن�ضاهد يف اأدب الزي���ات وطه ح�ضني واحلكيم 

وغريهم من اأ�ضاتذة اللغة والبيان.
اإن عبقري���ة الكرمل���ي واإ�ض���راق ذهن���ه يف اللغ���ة العربي���ة 

وتاريخه���ا ودرا�ضت���ه املت�ضلة للغ���ات القدمية 
واحلديثة ون�ضاطه املعروف يف التتبع والبحث والتاأليف 
لو اأ�ضاف اإىل كل ذلك اإ�ضراق العبارة وذهنية ت�ضرك عقلها 
وقلبه���ا فيم���ا تنتج وتفك���ر لعد من العباق���رة اخلالدين يف 
الأدب العربي. ولكن ه���ذا التحنيط واجلمود يف اأ�ضلوبه 
قل���ل من اأثره يف احلي���اة الفكرية وجعل���ه اأ�ضبه مبعجم ل 

يراجع اإل عند احلاجة اإليه.
اإن ا�ض���م )الكرمل���ي( �ضيخل���د يف جمامع ال�ض���رق والغرب 
كعل���م من اأعالم اللغ���ة والدين والفل�ضفة خ���دم بتتبعه لغة 
العرب وت���رك فيها اآثار عديدة ونور عقول واأذهانا، وكان 

فخر اأمته، وعقال عبقريا من عقولها يف اخلارج.
حممد مندور يهاجم الكرملي

ل���و اأن الأب اأن�ضتا����ش م���اري الكرمل���ي الع���امل النحري���ر 
)كرمل���ة(  يق���ول  م���ا  اإىل  زف  املتوا�ض���ع  والروح���اين 
ي�ضت�ضيغه���ا ال���ذوق لقبلته���ا، ولكن كرملت���ه ح�ضرم متجه 
النفو����ش. اإن يف نف�ض���ي اإميان���ًا ب���اأن العل���م والروحانية 
ل ين���زلن بنف����ش اإل هذباه���ا، ونح���ن كلما ازددن���ا توغاًل 
نح���و اآف���اق املعرف���ة ازددنا دنوًا م���ن حدوده���ا واإح�ضا�ضًا 
بتل���ك احلدود، فته���داأ جوارحنا وي�ضك���ن غرورنا. واأنا قد 
اأقب���ل م���ن رج���ل اأن يعتز مبال���ه اإن كان �ضانع���ًا اأو تاجرًا، 
واأم���ا الع���امل فالزهو منه ممق���وت اإن روح العلم ال�ضحيح 
ل تع���رف نغم���ات الكرمل���ي. العل���م توا�ضع كم���ا اأن الدين 
حمب���ة؛ واأين هذا م���ن كالم الأب؟ اأنا ل اأع���رف التاأكيد يف 
اأي �ضيء ول���ذا قلت - اأيها الأب اأن�ضتا�ش ماري الكرملي - 
اإذا �ض���ح ه���ذا اأو ذاك. والأب اجلليل العايل الكعب يف كل 
اأمر لبد ق���د قراأ اأفالطون، ولبد اأن اأ�ضتاذه قد قال له �ضنة 
1887م اإن مو�ض���ع اجلمال يف اأ�ضل���وب اأفالطون مو�ضع 
ال�ضح���ر، مو�ض���ع ال�ضم���و، كثريًا م���ا يرتك���ز يف احلرفني 
اللذين ي�ضاف���ان اإىل الأفعال اليوناني���ة لينقال التاأكيد اإىل 
الحتمال، والأب اخلط���ري ي�ضتطيع بال ريب اأن يرتجم ب 

اإذا �ضح الخ...
ث���م اإنني اأيه���ا الأب اأن�ضتا����ش ماري الكرمل���ي مل اأ�ضتنجد 
بعل���م الأ�ضت���اذ كراو�ش كم���ا اأين مل اأغت�ضب من���ك اأ�ضالبك 
العلمي���ة الثمين���ة، واإمن���ا ال���ذي ح���دث اأن جمل���ة الر�ضالة 
مل تن�ض���ر مق���ايل كاماًل كم���ا ت�ضتطي���ع اأن تالح���ظ ذلك من 
ابتدائ���ه بنقط، ولو اأنه���ا ن�ضرته كاماًل لراأي���ت اأين �ضلمت 
لك باأنك تع���رف اأ�ضماء اأتيقو����ش وتيود�ضيو�ش وغريهما 
مم���ن ل يعترون اإل قط���رة يف بحرك املل���ح الأجاج. ولو 
اأنها ن�ضرت���ه كاماًل لعلمت اأين مل اأن�ضر هذا املقال ردًا عليك 
واأن���ا ل �ض���ر يل على قراءة حتقيقاتك الت���ي تبعدها عني 
روح���ك الوديعة الطاه���رة، واإمنا اأردت اأن اأح���اج الأ�ضتاذ 
كراو�ش لأننا اختلفنا يف هذا الن�ش قبل اأن ين�ضر الكتاب. 
واأن���ت اأيه���ا الأب اأن�ضتا�ش ماري الكرمل���ي ل ريب مرهف 
احل����ش لطيف الذوق فكيف غاب عن���ك اأن قويل: )اللهم اإل 
اأن يك���ون لدى الأ�ضت���اذ كراو�ش علم اآخ���ر... الخ( ل يفيد 

طلب النجدة
�ضلم���ت اإذن ل���الأب الكب���ري باأن���ه قد ع���رف ا�ض���م اأبيقو�ش، 
ولكنن���ي اأنك���رت عليه اأن يع���رف عنه اأكرث م���ن ذلك بدليل 
اأن���ه زعم اأن���ه روماين وهو يون���اين. ولقد فط���ن اإىل هذا 
الأب نف�ض���ه عندما راجع دفاتره وراج���ع العلماء الأفا�ضل 
الذي���ن يجتمعون معه فو�ضعوا خط���ًا - كما يقول - حتت 

جملتي التي حتمل هذا املعنى، وو�ضع اخلط هذا وتاأمني 
الأب على و�ضعه ه���و طريقة العامل الفا�ضل يف العرتاف 
بخطئه. واإذن فقد كنت حمقًا يف اأن اأ�ضحح له هذا اخلطاأ

بقي���ت م�ضاألة الكراكي التي مل اأع���رث بها فقلت )اإنها خرافة 
ل نعل���م عن ن�ضبتها اإىل قومود�ش واأتيقو�ش �ضيئًا(. وهذا 
ح���ق، فاأنا مل اأعرث بها يف حياتهم���ا؛ واأعود فاأكرر اأنني مل 
اأع���رث به���ا ول اأق���ول مل اأعرث عليه���ا - كما يق���رتح اللغوي 
الكب���ري الأب الكرملي - لأن املعنى الذي اأريد اأن اأعر عنه 
هو اأنن���ي مل اأعرث بها، اأي مل اأقع عليها. ولالأب الفا�ضل اأن 
يظه���ر علمه - اإذا اأراد - يف غري هذه التوافه، واأن يتف�ضل 
ب���اأن يرتك للكات���ب احل���ق يف اأن يت�ضرف يف اللغ���ة وفقًا 

للمعنى الذي يف قلبه
واأم���ا م�ضاألة اأبيقو�ش ون�ضبه الكراك���ي اإليه، فهذا لن يفيد 
الأب الكرمل���ي يف �ضيء، لأن الن����ش يقول: )اإن تودور�ش 
اأو قومود����ش مل���ك يون���ان كت���ب اإىل اأينق����ش ال�ضاع���ر اأن 
ي���زوده مبا عنده من كتب فل�ضفية(... واإذا كان من الثابت 
اأن قومود����ش ق���د عا�ش يف القرن الثاين بع���د امليالد، واأن 
اأبيقو�ش الذي فرح الأب باكت�ضاف اأحد اأ�ضدقائه لوجوده 
ق���د عا����ش يف القرن ال�ضاد����ش قبل املي���الد، فاإنه يكون بني 
الرجل���ني ثماني���ة قرون. اأيري���د الأب ال�ضي���خ اأن يطري يف 

طائرة ع�ضرية ليجمع بني الع�ضرين!

مل يك���ن يل اأن اأجت���ه نح���و اأبيقو����ش م���ا دمت ق���د رجحت 
كومود�ش

ه���ذا ما ي�ضتحق الرد يف كالم اأوف���ى كرملة الكرملي، واأما 
ما دون ذلك، فالعلم منه بريء.

حممد مندور �� مدر�ش بجامعة فاروق الأول
وكان ال�ضت���اذ الكرمل���ي قد ن�ض���ر يف املجل���ة نف�ضها وهي 
الر�ضالة )�ضنة 1942( لحمد ح�ضن الزيات مقال انتقد فيه 
مقال���ة ملحمد مندورع���ن ابيقو�ش ال�ضاع���ر اليوناين  فقال 

فيه :
بحثن���ا ع���ن اإيبيقو����ش يف �ضائ���ر املعاج���م التاريخية، من 
فرن�ضية واإجنليزية، واإيطالي���ة وغريها، فراأيناها جميعًا 
تذكر ه���ذا ال�ضاع���ر اليون���اين، وع�ض���ره، والكراكي التي 
ا�ضت�ضهده���ا عل���ى قتل���ه. ولرو����ش الكبري - وه���و معجم 
�ضخ���م يف اأك���رث من ع�ضري���ن جملدًا - تكلم علي���ه اأكرث من 
جميع املعاجم. ومن اأراد التو�ضع يف هذا املو�ضوع فعليه 
ب���ه؛ فاإنه يف غاية الإف���ادة التاريخية، ونحب بنوع خا�ش 
اأن يطالع���ه ح�ضرة الأ�ضتاذ )حمم���د مندور( املدر�ش بكلية 

الآداب يف م�ضر املحمية، من كل �ضر وبلية..
 الكرملي ي�ضف جمل�ضه ال�ضبوعي

ج���رت لنا عادة اأن نرحب باأ�ضدقائن���ا، واأحبائنا، واأدبائنا 
يف كل �ضب���اح جمعة من الأ�ضبوع، وذلك منذ �ضنة 1911، 

وال�ضع���راء  وال�ضحفي���ون  الكّت���اب  نادين���ا  يف  فيجتم���ع 
واملوؤرخ���ون، وو�ض���اف البل���دان، ويختل���ف عدده���م بني 
الع�ضرين والثالثني، فتلق���ى الأ�ضئلة، وجتري املحاورات 
واملطارحات على اأح�ضن وج���ه، واأ�ضلم طريقة، ب�ضرط األ 
يلقى �ضوؤال يف الدين ول يف ال�ضيا�ضة. واإن وقع �ضيء من 
ه���ذا القبيل، ينبه �ضاحبه عل���ى اأن مثل هذا الأمر ممنوع، 

في�ضكت بكل ح�ضمة ووقار واأدب من غري اأدنى امتعا�ش
ويو�ض���ع بني اأيدي الأدباء جميع جرائد املدينة، وما ياأتي 
اإلين���ا م���ن ال�ضحف واملج���الت والكتب اجلدي���دة الواردة 
م���ن العراق وخارج الع���راق، فيطالعها املنتم���ون اإىل هذا 
الدي���وان املتوا�ضع. ويتفق لن���ا اأن نخط خطًا اأزرق حتت 
كل غل���ط نقع علي���ه فيما نقراأه فياأتي بعدن���ا من يقف عليه 
فيعرف ما فيه من الزلل واخللل. وملا طالعنا نبذة الأ�ضتاذ 
)مندور( املدر�ش بكلية الآداب خططنا خطوطًا زرقًا حتت 
بع����ش الألف���اظ، واأ�ضرنا بع����ش الأحيان بالن����ش اإىل ما 
فيها من الأغ���الط بكلمات وجيزات، ول �ضيم���ا اأ�ضرنا اإىل 
قول���ه: )اإن هريود�ش اأتيقو����ش( روماين، ل يوناين، فهذا 
اأبع���د يف اخلطاأ من ا�ضتن���كاره اأن يعتر )ثيودو�ضيو�ش( 

يونانيا...( ا�ضتح�ضنها اجلميع وا�ضت�ضوبها الكثريون
بق���ي علينا اأن نع���رف ال�ض���م احلقيقي لل�ضاع���ر اليوناين 
)اإبقو����ش( اأو )اإتقو�ش( اأو )اإنقو�ش( اأو )اإيقو�ش(؛ اإذ كل 
هذه الرواي���ات وردت م�ضحفة لال�ضم احلقيقي امل�ضحف، 
فتذكرن���ا اأننا ملا كن���ا ندر�ش اليوناني���ة يف جامعة بريوت 
الي�ضوعي���ة، اإن اأح���د معلمينا ذك���ر ا�ضتط���رادًا ا�ضم �ضاعر 
يوناين م�ضهور �ضماه )اإيبيقو�ش(، وكان قد ذكره من باب 
العر����ش، من غ���ري اأن يت�ضدى له ت�ضدي���ًا مق�ضودًا، فبقي 
ا�ضمه ه���ذا مطبوع���ًا يف ذاكرتنا، وكان عمرن���ا يومئذ 21 

�ضنة: )اأي كان ذلك يف �ضنة 1887م(
ف�ضاألن���ا اأحد احلا�ضري���ن يف اجلمعة الت���ي وقعت يف 28 
اأغ�ضط����ش )اآب( م���ن ه���ذه ال�ضن���ة امل�ضت�ض���رق الإيط���ايل 
�ضريين���ي والأ�ضتاذ مري ب�ضري من�ضئ جملة )غرفة جتارة 
بغداد(: اأتعرفان �ضيئًا عن )اإيبيقو�ش(؟ فقال: وكيف يكتب 
ه���ذا ال�ضم باحل���رف الروماين؟ فقلنا: لعل���ه فقال الأ�ضتاذ 
�ضريين���ي: �ضاأنظ���ر غ���دًا ال�ضب���ت يف املعلم���ة الريطاني���ة 
واأفي���دك عن���ه الإف���ادة ال�ضادق���ة، وكذلك ق���ال الأ�ضتاذ مري 
ب�ضري.ويف اليوم الثاين - بعد اأن م�ضت اأربع وع�ضرون 
�ضاع���ة على �ضوؤالنا - هتف الأ�ضت���اذ ب�ضري قائاًل: وجدُت 
�ضالتكم يف املعلم���ة الريطانية، ويكتب العلم هكذا ل كما 
كتبتم���وه ثم قال: وهاأنذا اأنقل اإليك���م بالعربية ما ورد يف 
املعلمة املذكورة، واأبعث ب���ه اإليكم يف هذه ال�ضاعة. وبعد 

ع�ضر دقائق،

7 كانون الثاني 1947

في ذكرى الراهب العالمة الكرملي.. 
نصوص جديدة

يف صباح اليوم السابع من شهر 

كانون الثاين سنة 1947 تويف يف 

املستشفى املليك ببغداد العالمة 

)العابق بأحاديث الشعراء واألدباء 

الذين يفدون للسالم واالطمئنان(.

األب أنستاس ماري الكرميل الحايف 

أثر أمراض الزمته منذ مدة من 

الزمن كان يتغلب عليها بحيويته 

ونشاطه حتى تغلب عليه فاضطرته 

إىل دخول املستشفى. وكان وهو 

يصارع هذه األمراض داخل 

املستشفى، يطالع ما يأتيه من 

الكتب ويرد عىل الرسائل التي 

ترده من الرشق والغرب ويجيب 

عىل األسئلة ويستقبل زواره 

الذين كانوا يتوافدون لالطمئنان 

عىل صحته. حتى أصبحت الغرفة 

التي ينام فيها مجلسا للشعر 

واألدب والنقد واللغة! وكان يشرتك 

يف بعض األحاديث - بالرغم من 

مرضه الشديد ويستأنس بهذا الجو.

مع الدكتور اأمني رويحة يف الدير

دير الكرمليني يف ال�سورجة �سنة 1917

جمل�س اجلمعة يف دير الكرمليني
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وعن����د دخويل املكت����ب وجدت الأم����ري واقفًا مي����د يده يل 
ي�ضافحن����ي ثم يجل�ش وي�ضري يل باجللو�ش على الكر�ضي 
املقاب����ل له وكانت البت�ضامة ل تفارق وجهه وهو ي�ضاألني 
عن الدرا�ضة يف اإنكلرتا وحياة الطالب وما اإذا عانيت من 
ب����رودة دم الإنكليز.. وكاأنه زمي����ل قدمي فخف قلقي واأخذ 
احلدي����ث يتوا�ض����ل ويت�ضع����ب حت����ى انتقلن����ا اإىل اأحوال 
العراق والأح����داث التي مر بها اأثناء احلرب ومنها حركة 
ر�ضيد علي الكيالين، وهنا تناول الأمري �ضيكارة واأولعها 
وق����ال بلهجة ج����ادة :”اإن خاليف م����ع ر�ضي����د مل يكن، كما 
اأ�ضاع هو واأعوانه، ب�ضبب التعاون اأو عدمه مع ال�ضلطات 
الريطاني����ة لأن )ر�ضي����د( نف�ض����ه كان يب����دي اأمامي واأمام 
الريطاني����ني ا�ضتعداده للتعاون معه����م وقبوله للمعاهدة 
العراقية. الريطانية لع����ام 1930 ولكن كان يقول عك�ش 
ذلك للع�ضكريني وللراأي العام، وكان يوحي لهوؤلء باأنني 
اأن����ا وحدي ال����ذي اأريد التع����اون م����ع الريطانيني وهكذا 
خل����ق فجوة بيني وبني بع�ش الع�ضكريني وعامة النا�ش. 
وهذا ما اأريد ت�ضحيحه. اأن �ضبب اخلالف احلقيقي بيننا 
ه����و اأن ))ر�ضيد(( كان يري����د الإنف����راد بال�ضلطة والتحكم 
بال����وزارة والب����الط، وعندما �ض����ار رئي�ضًا لل����وزراء اأخذ 

ي�ضكو من تدخالت البالط يف �ضوؤون الوزارة..”.
وبع����د نحو ن�ضف �ضاعة من احلديث نه�ش الأمري م�ضريًا 
اإىل انته����اء املقابل����ة فا�ضتاأذن����ت بالن�ض����راف وذهبت اإىل 
مكتب رئي�����ش الديوان وبعد دقائق مع����دودات رن جر�ش 
التلف����ون وبع����د انتهاء املكامل����ة التفت يل رئي�����ش الديوان 
وق����ال اأهنوؤك لقد اأوع����ز الأمري بتعيين����ك م�ضاعدًا لرئي�ش 

الت�ضريف����ات فهي����اأ نف�ضك.. مل يك����ن القرار �ضه����اًل بالن�ضبة 
يل.. لكني رجحت القبول وودعت رئي�ش الديوان �ضاكرًا، 

وطالبًا رفع �ضكري وامتناين ل�ضمو الأمري.
ا�ضتم����رت خدمتي يف البالط نحو �ضت����ة اأ�ضهر وكان اأبرز 
م����ا لحظته خالل هذه املدة ه����و نزاهة الأمري وترفعه عن 
�ضغائ����ر الأم����ور ومغري����ات احلي����اة املادية، ث����م توا�ضعه 
وب�ضاط����ة حياته وتعامله م����ع النا�ش، اإىل جانب حت�ض�ضه 
باأهمي����ة العراق و�ض����رورة املحافظة عل����ى كيانه ومكانته 
الدولي����ة، ورعاية م�ضال����ح وحقوق اأبنائ����ه.. وكان �ضديد 
احلر�����ش على ع����دم التدخ����ل يف �ض����وؤون الإدارة اإىل حد 
التخل����ي عن م�ضاحل����ه اأو م�ضالح العائل����ة اخلا�ضة. ففي 
ذات يوم بعد اأن انتهت مقابالت الزائرين نادى علّي وقال 
)اأن����ت تعرف رئي�ش ال����وزراء �ضال����ح بك”يق�ضد املرحوم 
�ضال����ح ج����ر"( قلت )نعم ي����ا �ضيدي( قال )اأري����د اأن تكلمه 
باأمر يتعل����ق مبزرعة امللك في�ض����ل الأول يف خانقني لأين 
ل اأري����د اإحراج����ه اإذا فاحتت����ه بنف�ض����ي، ول اأرغب التدخل 
يف الأم����ور املالية اأو الإداري����ة للحكومة. اإن وزارة املالية 
تطال����ب الورث����ة”اأي امللك في�ض����ل الثاين”بدف����ع �ضرائب 
ل�ضنوات �ضابقة وقد اأعفي منها اأ�ضحاب املزارع املجاورة 
ب�ضبب عدم هطول الأمطار اأو غريها من الأ�ضباب ل اأعلم، 
ولك����ن املزرع����ة امللكية هذه مل تع����ف منها لع����دم املراجعة 
ب�ضاأنها( لقد اأده�ضني هذا املوقف يف الوقت الذي اأكرته. 
وبالفع����ل اغتنم����ت اأول فر�ض����ة وذك����رت الأم����ر لرئي�����ش 
ال����وزراء الذي ح����ّدق بوجهي ه����و الآخ����ر م�ضتغربًا وقال 
�ضاأدر�ش املو�ضوع.. ومل يفاحتني الأمري فيما بعد بالأمر 

ولكن )ناظر اخلزينة اخلا�ش( نوه يل اأن رئي�ش الوزراء 
اأجرى ت�ضوية عادلة للمو�ضوع.

وبع����د انتق����ايل من العم����ل يف الب����الط اإىل اإدارة امل�ضرف 
ال�ضناعي العامة.. برغبة من رئي�ش الوزراء �ضالح جر، 
تقدمت �ضركة الغ����زل واملن�ضوجات القطنية )وكانت اأكر 
�ضرك����ة من نوعه����ا اآن����ذاك( اإىل امل�ضرف بطل����ب امل�ضاهمة 
فيه����ا فوافق جمل�����ش اإدارة امل�ض����رف على الطل����ب، وكان 
ال�ضائ����ع اأن الو�ضي م�ضاهم كبري يف ه����ذه ال�ضركة، ولكن 
بعد الإط����الع على نظام ال�ضركة وجدن����ا اأن امل�ضاهمة هي 
با�ض����م املل����ك في�ضل الث����اين واخلزينة اخلا�ض����ة ومل تكن 
كبرية ومل ي�ضجل اأي �ضهم با�ضم الو�ضي وكانت امل�ضاهمة 
امللكية تهدف اإىل ت�ضجيع امل�ضروع اأكرث منها للربح حيث 
مل ت����وزع ال�ضركة اأية اأرباح طيلة ثالث �ضنوات من عملها. 
امله����م اأن����ه طيل����ة خم�����ش �ضنوات م����ن عمل����ي يف امل�ضرف 
ال�ضناع����ي ورغ����م مقابالتي العديدة لالأم����ري مل اأ�ضمع منه 
�ض����وؤاًل اأو ا�ضتف�ضارًا اأو تو�ضية ب�ض����اأن هذه ال�ضركة رغم 

اأنها مّرت بظروف كانت تقت�ضي امل�ضاندة...
يف �ضي����ف 1955 قم����ت بزي����ارة لالأم����ري، ع�ض����رًا، وكان 
يجل�����ش يف احلديق����ة املقابل����ة لق�ض����ر )الرح����اب( وتناول 
احلديث �ضوؤونًا عراقية وعربية خمتلفة وقبل اأن اأ�ضتاأذن 
بالن�ض����راف طل����ب من����ي البق����اء وخاطبن����ي قائاًل:”لدي 
اأم����ر يقلقن����ي ويح����ريين كث����ريًا واأري����د اأعرف راأي����ك فيه 
ب�ضراح����ة. لقد مر اأكرث من �ضنة عل����ى ت�ضلم امللك �ضلطاته 
الد�ضتوري����ة.. واأن����ا اأعلم اأن البع�ش يت�ض����اءل عن موقفي 
ودوري بع����د ه����ذا.. هل ان�ضح����ب اأم ا�ضتم����ر مبمار�ضة ما 
اأقوم به من �ض����وؤون ال�ضلطة.. اأن امللك ما يزال �ضابًا قليل 
اخل����رة.. واأن����ا يف احلقيق����ة اأخ�ضى عل����ى )في�ضل( وهو 
اأمانة يف عنقي.. اأخ�ضى عليه من ذئاب ال�ضيا�ضة العراقية 
الذي����ن طامل����ا عبثوا باحلك����م وعّر�ض����وا الب����الد للخطر”. 
كان ال�ض����وؤال خطريًا وحم����ريًا اإيّل اأي�ض����ًا ومل ا�ضتطع اإل 
اأن اأقول����ه ل����ه :”... باعتقادي اأن املل����ك يحتاج لدعمكم يف 
البداي����ة ولكن����ي اأرى اأنكم يجب اأن تخطط����وا لالن�ضحاب 
تدريجيًا.. ويجب اأن يكون هذا معروفًا بني النا�ش". كان 
رده :”نع����م قد يكون هذا هو احل����ل الأمثل...”ورغم ذلك 
كانت الإ�ضاع����ات تقول اأن الأمري ي�ضغط على امللك ويريد 
ال�ضتم����رار يف ال�ضلطة....األ����خ ومل يكن ل����دى البالط اأو 
احلكوم����ة جهاز لالإعالم قادر عل����ى تكذيب تلك ال�ضائعات، 
اأن املتقول����ني كانوا ي�ضتن����دون اإىل الظواهر فيقولون اأن 
الغرف����ة املخ�ض�ضة ملكت����ب جاللة امللك ق����د اختريت مقابل 
غرف����ة الو�ض����ي لت�ضهي����ل مراقبت����ه واأن بع�����ش الزائري����ن 
كان����وا يذهبون اأوًل ملقابلة الو�ضي وبعده يقابلون امللك. 
واأن جاللت����ه اأحيان����ا كان يقول لزائري����ه بعفوية �ضاأتذاكر 
مع”خال����و”يف ه����ذا الأم����ر. والواق����ع اأن الغرف����ة الت����ي 
خ�ض�ضت جلاللة امللك كانت األيق الغرف يف بناية البالط 
الق����دمي واأو�ضع من غرفة الأمري التي ل ي�ضتطيع اجلال�ش 
فيه����ا روؤية من يدخل ويخ����رج من غرفة املل����ك... فاأبواب 
الغرف مل تكن متقابلة وامل�ضاف����ة بينهما وا�ضعة، والأمري 
مل يك����ن معنيًا، كما مر ذك����ره، مبراقبة املل����ك بقدر عنايته 
يف اإع����داده ملمار�ض����ة م�ضوؤوليات����ه وحقوق����ه الد�ضتورية، 

وكان يف ذهن����ه دائمًا اأن ينتقل اإىل مهام اأخرى يف اأق�ضر 
وق����ت بعد اأن يتم ق����راآن امللك، ولكن الأق����دار القا�ضية اأبت 

اأن يكون ذلك...
يف �ضتاء 1957 عندم����ا كنت �ضفريًا للعراق )يف املغرب(، 
ق����ام الأم����ري عبد الإل����ه بزيارة للرب����اط، وح����ل �ضيفًا على 
�ضديقه ويل عهد املغرب الأمري احل�ضن، يف ق�ضره اخلا�ش 
يف ال�ضوي�ضي � الرباط، ويف اليوم التايل لو�ضول �ضموه 
ج����اء لزيارتي ب�ضورة م�ضتعجلة �ضديقي املرحوم احلاج 
اأحمد بناين رئي�ش الت�ضريفات يف الق�ضر امللكي وقال اأن 
مكلف برجاء خا�ش اإليك ذلك اأن القائم بالأعمال الفرن�ضي 
)وكان ال�ضف����ري غائبًا( قد طلب من الق�ضر ترتيب موعد له 
ملقابل����ة الأمري عبد الإله ليبلغ����ه ر�ضالة هامة من احلكومة 
الفرن�ضية، قل����ت للحاج البناين اأن العالقات الدبلوما�ضية 
�ضب����ه منقطع����ة بينن����ا وب����ني فرن�ض����ًا ب�ضب����ب موقفه����ا من 
اجلزائر كم����ا تعلم ول اأ�ضتطيع حتقي����ق مثل هذه املقابلة 
ول اأظ����ن الأم����ري �ضريتاح اإليه����ا وهو يف زي����ارة خا�ضة. 
ق����ال ل اأدري كي����ف يكون ذلك ولكني اأوؤك����د رغبة املقامات 
املغربي����ة العلي����ا به����ذا الأم����ر … كان الأم����ري احل�ضن قد 
اأع����د حفلة ع�ضاء م�ض����اء ذلك اليوم لالأم����ري وحا�ضيته واأنا 
منه����م يف مق����ر �ضكناه وقب����ل موعد الع�ض����اء قابلت الأمري 
منف����ردًا و�ضرحت له املو�ضوع فواف����ق على اقرتاحي باأن 
ياأت����ي القائم بالأعمال الفرن�ض����ي اإىل ق�ضر الأمري احل�ضن 
وينتظ����ر يف القاع����ة ال�ضغرية يف مدخ����ل الق�ضر يف اآخر 

ال�ضل����م املوؤدي اإىل غرفة الطعام وبعد انتهاء الع�ضاء اأنزل 
اأن����ا اأوًل للق����اء القائم بالأعمال ثم ين����زل الأمري يف طريقه 
اإىل غرف����ة التدخ����ني فاألتقي����ه واأقدم ل����ه القائ����م بالأعمال، 
وهكذا كان  …. نه�ش ال�ضيد )لويت( عندما اأقبل الأمري 
وحّي����اه بكلمات عربية ث����م تكلم بالإنكليزي����ة قائاًل :”… 
اإن حكومت����ي كلفتن����ي بو�ضفه����ا اأحد كب����ار امل�ضاهمني يف 
�ضرك����ة النف����ط العراقي����ة باإب����الغ �ضموكم ع����ن ا�ضتعدادها 
لتق����دمي اأي����ة ت�ضهيالت مالي����ة يحتاجها الع����راق مل�ضاريعه 
الإعمارية التي تقدره����ا احلكومة الفرن�ضية اأعظم تقدير، 
وذل����ك اإظهارًا حل�ضن نواياها ورغبته����ا بتوثيق العالقات 
ب����ني الدولتني وترج����و حكومتي اأن يواف����ق �ضموكم على 
هذا العر�ش وي�ضاعد يف اإجن����ازه”.. ومل ي�ضتغرق الأمر 
اأك����رث م����ن دقيق����ة واح����دة، حت����ى التف����ت يل الأم����ري وقال 
:”اأبل����غ �ضعادة القائم بالأعمال �ضكري على ح�ضوره واأن 
يعل����م حكومته باأننا يف الع����راق ل�ضنا بحاجة للم�ضاعدات 
املالي����ة لإجناز م�ضاريعنا العمراني����ة وقريبًا رمبا �ضيكون 
لدين����ا فائ�ش نقر�ضه اأو ن�ضاعد به الغري.. ولكن اإذا كانت 
احلكومة الفرن�ضي����ة تريد حقًا حت�ضني العالقات معنا فاإن 
الطريق لذلك هو اأن تكف عن اأعمالها الع�ضكرية �ضد اأبناء 
اجلزائر ومتنحهم حقهم باحلرية وال�ضتقالل”. ترجمت 
كالم الأم����ري للقائم بالأعمال وانتهت املقابلة حيث وا�ضل 
الأم����ري طريقه اإىل غرفة ال�ضرتاح����ة والتحقت به بعد اأن 

ودعت القائم بالأعمال.

لقد �ضررت به����ذا املوقف من جانب الأمري وقد جاء عفويًا 
�ضادقًا دومن����ا حت�ضري، وقد ده�ش له الأخ����وان املغاربة، 
ومل ي�ض����اوؤوا اإذاعة اخلر ومل ن�ضر نحن على ذلك حر�ضًا 

على واجبات ال�ضيافة والعالقات الطيبة بني البلدين.
واحلادث����ة التالية تدل على اإن�ضاني����ة الأمري ودمائة خلقه 

وت�ضاحمه وحبه للدعابة.
اإعت����اد اأح����د ال����وزراء ال�ضابق����ني اأن يطلب مقابل����ة الأمري 
م����رة كل اأ�ضب����وع ومل اأعل����م اأن الرج����ل م����ن املطيل����ني يف 
احلدي����ث دون مراع����اة الوقت. فلم����ا قّدم����ت اإ�ضمه لالأمري 
ه����ز راأ�ضه قلي����اًل قم قال ليكن موعده ي����وم اخلمي�ش حيث 
ع����دد الزائري����ن اأق����ل. وح�ض����ر الرج����ل وكان عل����ى جانب 
كبري من الثقاف����ة والإناقة ولكنه بعد دخوله مكتب الأمري 
بق����ي يتحدث اأك����رث من ن�ض����ف �ضاعة. والوق����ت املتعارف 
علي����ه هو ربع �ضاع����ة فقط لكل زائر. وق����د اأربك هذا الأمر 
منهجنا واأحرجنا م����ع بقية الوافدين، ف�ضكوت الأمري من 
ذل����ك فاأجابني )م����اذا اأعمل اأنا ل اأ�ضتطي����ع منع الرجل من 
ال����كالم وه����و يف �ضيافتي. ولكن عن����دي راأي.. حّددوا له 
موع����د املقابل����ة يف امل����رة القادمة يف اآخر �ضاع����ات الدوام 
لع����ّل اجلوع يدركه فيخت�ض����ر احلديث ويوفر الوقت علّي 
وعليك����م(. وفع����اًل قمن����ا بتطبيق الق����رتاح وحددنا موعد 
زيارت����ه التالية يف اآخر �ضاع����ات الدوام ودخل عند الأمري 

يف تلك ال�ضاعة وظلت اآمالنا معلقة بع�ضافري معدته،
غ����ري اأن تل����ك الآمال خاب����ت وامت����دت املقابل����ة اإىل ما بعد 
�ضاع����ات العم����ل. ومل����ا انتهت املقابل����ة �ضاأل����ت الأمري كيف 
ح����دث ه����ذا؟ ق����ال )ل اأدري ولك����ن يب����دو يل اأن الرج����ل قد 
ا�ضتعد لالأم����ر وتناول وجبة الغداء مبك����رًا قبل احل�ضور 
… فا�ضتمر باحلديث ومل ي�ضعر بجوٍع ول من يحزنون 

واأجركم عند الله!(.
رح���م الل���ه الأم���ري عب���د الإل���ه لق���د كان نزيه���ًا ع���ف اليد 
والل�ض���ان، فلم ُيعرف عنه ال�ض���رتاك يف �ضفقات جتارية 
ل���ه اأو لذوي���ه اأو تقا�ضي عمولت كما يفع���ل اأكرث احلكام 
وم���ا يزالون بل، كان يرف�ش كل ن���وع منها. وعلى �ضبيل 
املث���ال عر�ضت اإح���دى ال�ض���ركات الأجنبية تق���دمي هدية 
خا�ض���ة له من �ضنعها وهي طائ���رة مائية ميكنها الهبوط 
يف الأنه���ار والبحريات ال�ضغ���رية ومناطق الأهوار مما 
ي�ضهل رحالت الأمري ملختلف اأنحاء العراق، ولكن الأمري 
علم اأن تلك ال�ضركات ت�ضعى للح�ضول على مقاولة كبرية 
م���ن جمل�ش الإعمار فقرر رف�ش العر����ش واألقاه يف �ضلة 

املهمالت.
وظل���ت م���وارد الأم���ري حم���دودة براتب���ه ال�ضه���ري رغم 
واجب���ات من�ضبه املتزاي���دة. واأذكر م���رة تطرق احلديث 
فيها لهذا املو�ضوع يف اأوائل عام 1956م فقال اأنه يعاين 
م���ن �ضائق���ة مالية ه���ذه الأيام �ضببه���ا اأنه يدف���ع مرتبات 
�ضهرية لرئي�ش اخلدم والطباخ واأعوانه نحو 400 دينار 
�ضهري���ًا وهم الآن يطلبون زيادة فريتف���ع املبلغ اإىل 500 
دين���ار اأو اأك���رث و�ضي�ضطره ذل���ك لتخفي����ش م�ضروفاته 

املعتادة..
ف�ضاألت���ه ومل���اذا ل تطلبون م���ن احلكومة زي���ادة مرتبكم؟ 

�ضكت ومل يجب على هذا ال�ضوؤال.

ع���ب���د ال���غ���ن���ي ال���دل���ي

من ذكريات وزير في الخمسينيات

 هكذا عرفت االمير عبد اإلله

كان األميير عبد اإلله صبيح الوجه أنيق 

املظهر فارغ القامة يلقي زائريه باسييًا 

منبسط األسارير كيوم من أيام الربيع.. 

هكذا رأيته عيين أول مقابلة يل معه يف 

مكتبه يف البالط وظلييت هذه الصورة 

ومييا تييزال عالقيية يف ذهنييي إىل هذه 

السيياعة. مل أره عابسًا أو متجهًا خالل 

اثني عرش عامًا التي عرفته خاللها إال يف 

مناسييبتني األوىل عند قيام املظاهرات 

الصاخبيية ضد معاهدة بورت سييموث 

عام 1948 والثانية عندما اشتدت الدعاية 

النارصية ضد العراق قبل شييهرين من 

قيام اإلنقالب العسييكري الدامي يوم 

14 متوز 1958 املشؤوم.

كانت بداية معرفتي الشييخصية باألمر 

يف أواخيير عام 1946 عندما اسييتدعيت 

للعمل يف البالط وكنت آنذاك محارضًا 

يف كلية الحقوق، ومل يكن يخطر ببايل 

يومًا ما أن أقابل األمر عبد اإلله الويص 

عىل عرش العراق، وأن أعمل يف معيته، 

خصوصًا وأنني عندما قامت حركة رشيد 

عيل الكيييالين عام 1941 ضييد الويص، 

وكنت أتابع دراستي يف إنكلرتا، كنت من 

املتحمسييني لها وملا زار األمر إنكلرتا 

بعد ذلك مل أشييأ أن أكون بني الطالب 

الذييين ذهبييوا ملقابلتييه والرتحيب به 

وقد عاتبني بعضهم عىل ذلك، ولذلك 

كان قلقي شييديدًا عندمييا قال يل رئيس 

الديوان املليييك املرحوم أحمد مختار 

بابان بعد حضوري عنده”أن األمر يريد 

مقابلتك فتعال معي إىل مكتبه”ودارت 

يف رأيس األفكار والهواجس، ترى ماذا 

سيقول يل األمر ومباذا سأجيبه وكيف 

أفرس موقفي السابق منه؟

االأمري عبد االله

الديل مع 
عبد االله 
والوزارة 
اجلمالية 

1953
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زك���������������ي م��������ب��������ارك

م���ا كنت اأنتظ���ر اأن اأجد يف )�ضرا( ما راأي���ت هذه الليلة. 
ف�ض���را حي �ضخ���اب ل مثيل ل���ه يف احلرك���ة وال�ضجيج 
بني اأحياء القاهرة. هو يف الأ�ضل من ال�ضواحي الهادئة 
ملة ال�ضوارع باأ�ضج���ار اجلميز والتوت، ثم  الوادع���ة املَجّ
حتول يف م���دة قليلة اإىل حملة مزدحمة بالتجار واأرباب 

الأعمال

كانت �ضهرة هذا امل�ضاء يف منزل �ضديق عزيز ي�ضكن تلك 
املحل���ة، وكانت ال�ضه���رة مثقلة باحلديث ع���ن م�ضروعات 
وزارة املع���ارف، فل���م يكن فيها جانب واح���د من جوانب 

الهدوء وال�ضفاء

وم���ن عي���وب رج���ال التعلي���م يف م�ض���ر اأنه���م يحمل���ون 
�ضواغله���م يف كل م���كان، حتى لتح�ض���ب اأن تلك ال�ضواغل 
ه���ي كل ما ميلكون م���ن زاد احلديث يف �ضه���رات الأندية 

والبيوت... لطف الله بكم يا زمالئي!

وزاد يف عنف اجلدل مع���ايل النقرا�ضي با�ضا كان حتدث 
م���ع جريدة املقطم يف اأ�ضياء تفتح املجال للنظر والتاأمل، 
وتق���دم للم�ضتغلني بالتعليم فر�ضًا كث���رية حلركة الأفكار 
والعق���ول واأردت اأن اأخ���رج قلي���اًل من ذلك املي���دان الذي 
كن���ت اأرك�ش فيه وق���ت ال�ضباح، ونوي���ت اأن اأخل�ش من 
�ضواغله وقت الليل، فاقرتحت اأن تتف�ضل )روحية( فتقراأ 
علينا حدي���ث النقرا�ضي با�ضا ب�ضوتها ال���ذي ي�ضبه بغام 
الظب���اء، واأنا اأرج���و اأن اأحول تلك املع�ض���الت التعليمية 

اإىل م�ضكالت وجدانية

ولكن روحية تلحن حني تقراأ، واللحن من مثلها ل يغتفر: 
لأنها طالبة باإحدى كليات اجلامعة امل�ضرية، ومن البعيد 
اأن اأطرب لكالمها امللحون، فقد كان املقام مقام تعليم، ومل 
يك���ن مقام ت�ضبي���ب، واإن كنت ق�ض���دت اأن يفي�ش �ضوتها 

على ذلك املو�ضوع اجلاف نفحًة من نفحات الوجدان

فه���ل غريتن���ي الأي���ام حتى �ض���رت اأعد اللح���ن من ذنوب 
املالح؟!

مع���ذرة، يا روحية، فاأن عمك نقله الزمان من اإىل اأحوال! 
خرج���ت مكروب ال�ض���در اأفكر يف اأ�ضي���اء واأ�ضياء، ولكن 
القم���ر طالعني بوجه اأ�ضب���ح وهاج، فنظ���رت اإليه برفق 
وحن���ان، وكدت اأن�ضى ما يف ال�ضدر من هموم واأثقال... 
الف���وادح يف  اأ�ضجانه���م  وال�ضع���راء كالأطف���ال ين�ض���ون 

حلظات!

قال رفيقي: اأين تقع هذه الليلة من ال�ضهر؟

فنظرت يف املقطم على نور القمر فراأيتنا يف م�ضاء اليوم 
الثالث ع�ضر من �ضوال، فقلت: هذه ليلة البدر، يا رفيقي!

وما هي اإل ملحة حتى كان املذياع ي�ضافح اآذاننا بجلجلته 

من منزل بعيد فهرعت اإليه واأنا ماأخوذ، فجذبني الرفيق 
م���ن يدي وه���و يقول: اإن مل يك���ن بد ال�ضم���اع فارجع بنا 

ن�ضمع املذياع يف البيت؟

فقل���ت: اأريد اأن اأ�ضمع مع قوم ل يعرفون وزارة املعارف، 
ول يفكرون يف املناهج، ولتهمهم م�ضا ير التالميذ!

وقف���ت اأ�ضمع كما وقف ابن عبد رب���ه ي�ضمع منذ اأكرث من 
ت�ضعة قرون، ومل اأخف مما وقع لبن عبد ربه؛ فقد طردوه 
باأ�ضلوب قبيح حني رم���وه بجرة من املاء ليحرموا اأذنيه 
اأحلان الغناء! ثم نظرت فراأيت الدنيا حويل تذكر مبحلة 
ال�ضدري���ة يف بغ���داد هي والله حمل���ة ال�ضدرية مبنازلها 
املنثورة بال نظام ول ترتيب، ويف ثناياها نخالت طوال 

تخيلتها نقلت من هناك

قال رفيقي: اإن املذياع يف بيت لي�ش فيه �ضياء

فقلت: اإنه يغنى اأهل البيت يف حلظة �ضفاء

فقال: األ يكون من الأدب اأن نت�ضرف؟

فقل���ت: وم���ن اخلري اأن اأرج���ع اإىل داري لأكت���ب كلمة عن 

اأب���ي كلث���وم الوف���دي، فقد تذكرت���ه حني راأي���ت يف �ضرا 
�ض���ورة ال�ضدرية يف وطن الأه���ل والأحباب، اإن بقي يل 

يف الدنيا اأهل واأحباب!

فمن هو اأبو كلثوم الوفدي؟

هو اأبو كلثوم: لأنه مفتون كل الفتون باأغاريد اأم كلثوم، 
وهو يهذي بها يف كل وقت

وه���و وفدي: لأنه حقًا و�ضدقًا من اأ�ضياع الوفد امل�ضري، 
وهو يهفو اإليه يف كل حني

فم���ن هو اأب���و كلثوم الوف���دي املوزع القلب ب���ني القاهرة 
وبغ���داد؟ هو الأخ العزي���ز الأ�ضتاذ حممد باق���ر ال�ضبيبي 

اأحد ال�ضعراء املجيدين يف العراق

وم���ا كان باقر ال�ضبيب���ي اأول من فنت باأغاري���د اأم كلثوم، 
فقد فنت بها الزهاوي والر�ضايف والبناء، ولهم يف الهيام 
باأغانيه���ا ق�ضائد جي���اد، ورمبا جاز القول ب���اأن اأم كلثوم 
�ضغلت جميع �ضع���راء العراق، فمن النادر اأن متر اأغانيها 
هن���اك بال ت�ضوف. وقد زاد الهتمام ب���اأم كلثوم عند اأهل 
العراق بعد اأن عرفوا اأن حنجرتها م�ضروقة من احلمامة 

املو�ضلية التي تقيم باإحدى نوافذ املنارة احلدباء

مل يكن باق���ر ال�ضبيبي اأول املفتون���ني باأغاريد اأم كلثوم، 
ولك���ن هيام���ه بها قد ات�ض���ل بنزعة نبيلة ه���ي اجلزع من 
الن�ضقاق الذي وقع يف الوفد �ضنة 1932 وخرج به على 

الزعامة ثمانية اأع�ضاء

يف تل���ك الأيام ذهب���ت اأم كلثوم لزيارة بغ���داد فا�ضتقبلها 
ال�ضاعر بخفقة من القلب والروح وهو يهتف:

على ال�ضاطئ �ضيداٌح... هنيئًا لك يا دجله

�ضاأرَعى النجم لل�ضبِح... واأْحي الليل يف احلفله

فاأهاًل ظبية النيِل... وَمرَحى جارة الرمله

وبوركِت على ال�ضرِي... وُهِنّئت على الرحله

هنيئًا لِك بغداُد... فهذى اأم كلثوِم

من الِغيد الأعاريِب... اأتتنا، ل من الروم

لقد اأحيْت لياليِك... بتغريد وترنيم

فعذرًا فرحة النف�ِش... اإذا َقّ�ضر تكرميي

ينا اإىل الفجِر اأعيدي ال�ضجَع وال�ضدَح... غِنّ

هُر... ُمطاّلُت مع البدِر فهذى الأجنُم الُزّ

حِر ّ وغيه من ال�ضِ فغِنّى اأروع ال�ضعِر... و�ضُ

فمن َنحرك للثغِر... ومن ثغرك للنحِر

اأِطّلي بنت فرعوٍن... على امل�ضرح وامللعْب

ة ال�ضوِت... باأح�ضائ���ي اأن ُتنهْب فاأنت الكاعُب  ورفق���ًا رَبّ
برب وُد... فما الظبُي وما الَرّ الُرّ

خذي روحي اإىل م�ضٍر... فم�ضُر الوطُن الأقرب

ثم تثور النزعة الوفدية يف �ضدر ال�ضاعر في�ضيح:

... فقد ذاب من الوجد �ضلى قلبي عن احلِبّ

فكم لَب على الرو�ش... وكم حام على الوِرِد

�ضليني �ضاحَب اللوِن... فمن �ُضهٍد اإىل �ُضهِد

خذي قلبَي للوفِد... فاأين يف الهوى وفدي

ومل يكت���ف )وف���دُيّ الهوى( به���ذه الزفرة، ب���ل انتقل اإىل 
ان�ضقاق الوفد وهو ي�ضرخ:

عجبنا اأَمّ كلثوم... من احلادثة الكرى

َت الأمرا؟ ملاذا انق�ضم الوفُد؟... ومن ذا َبَيّ

ا؟ مَل؟... األ من يطرد ال�ضًرّ اأََل َمْن يجمع ال�َضّ

ُخِذى ِحْذرك يا م�ضُر... وُرِدّي الكيَد واملكرا

وتوجع ال�ضاعر ملا �ضار اإليه �ضعادة الأ�ضتاذ حممد جنيب 
الغرابلي با�ضا فقال:

راأيت اخل�ضَم جْذلَن... مبا َجًدّ من اخُللف

َل الوفُد... )جنيبًا( وهو يف ال�ضَفّ ا َف�ضَ اأحًقّ

فهذا احلادُث الِبكُر... اأرانا مواطَن ال�ضعِف

اإىل الوحدِة يا م�ضُر... اإىل الإ�ضفاِق والعطِف

نظم���ت تلك الق�ضيدة يف مثل ه���ذه الأيام من �ضنة 1932 
فهل كانت اآخر زفرة من زفرات الأ�ضتاذ باقر ال�ضبيبي يف 

الت�ضوق اإىل اأم كلثوم واإىل الوفد امل�ضري؟

اإليكم هذا اخلر الطريف:

يف بواك���ري الربيع م���ن �ضن���ة 1938 اجتمع ن���ادي القلم 
العراقي مبنزل �ضع���ادة الدكتور فا�ضل اجلمايل، وكانت 
اجلل�ض���ة بريا�ضة مع���ايل الأ�ضتاذ حممد ر�ض���ا ال�ضبيبي، 
وكانت الكلمة يومئذ لالأ�ضتاذ عبد امل�ضيح وزير، فما الذي 
ق���ال؟ اأخذ يقراأ ق�ض���ة من ق�ض�ضه فا�ضرتك���ت مع الأ�ضتاذ 

عبا�ش العزاوي يف ال�ضخرية من خياله اجلميل!

وعن���د نهاي���ة الق�ض���ة طلبت الكلم���ة لأحا�ض���ب )القارئ(، 
ولك���ن معايل الأ�ضتاذ حممد ر�ض���ا ال�ضبيبي خ�ضي عاقبة 
الهجوم على الأ�ضتاذ عب���د امل�ضيح فاقرتح ترك التعقيب، 

ثم قال اأن عنده موعدًا وان�ضرف

وا�ضتوؤنف���ت اجلل�ضة بريا�ضة الدكتور اجلمايل فقلت: اإن 
معايل الرئي�ش اأغلق باب التعقيب لأنه م�ضغول، وهو قد 
ان�ضرف، فاأنا اأطلب الكلمة من جديد، ثم قلت: اإن الغر�ش 
ه���و اإلقاء حما�ض���رة، ل قراءة ق�ضة، فكي���ف جاز لالأ�ضتاذ 
عب���د امل�ضيح وزي���ر اأن يحب�ضنا �ضاع���ة لن�ضهد طريقته يف 
الت���الوة؟ فقال الدكتور عقراوي: الأ�ضل اأن يلقى الع�ضو 
حما�ضرة، ولكن ما الذي مينع من اأن يقراأ �ضيئًا من اآثاره 
الأدبي���ة؟ اإن الأدب. هو الأ�ضل والتعليق عليه هو الفرع، 

فالق�ضة كالق�ضيدة لون من الأدب ال�ضرف

وق���ال الدكتور اجلم���ايل: فليكن ه���ذا تقلي���دًا جديدًا من 
تقاليد نادي القلم العراقي، ومن حق ال�ضعراء من اأع�ضاء 
ن���ادي القل���م اأن ين�ض���دوا بع����ش ق�ضائده���م يف اجلل�ضة 
املقبل���ة، و�ضتكون فر�ضة ن�ضمع فيها �ضوت الدكتور زكي 

مبارك، فقد �ضمعت اأنه �ضاعر، وله ديوان

فق���ال الدكت���ور عق���راوي: ول ي�ض���رتط اأن يك���ون ال�ضعر 
جدي���دًا، فالدكتور مبارك �ضاع���ر مقل، وعليه واجبات يف 

دار املعلمني العالية قد تعوقه عن نظم ق�ضيد جديد

وبهذا املحاورة جنا الأ�ضتاذ عبد امل�ضيح من ل�ضاين، وما 
كاد ينجو، مع اأنه اأبو اإينا�ش

اأنا �ضاعر مقل؟

هذا �ضحيح، ولكن كيف األقي نادى القلم العراقي بق�ضيد 
نظمته منذ �ضنني؟ وكيف اأ�ضيع الفر�ضة فال اأقرع اأ�ضماع 
بغ���داد بق�ضي���د جدي���د؟ وم�ضيت واأن���ا اأح���اور �ضيطاين 

فنظمت ق�ضيدًا )يف اأحد ع�ضر ومائة بيت( عنوانه:

)م���ن جحي���م الظل���م يف القاه���رة اإىل �ضع���ري الوج���د يف 
بغ���داد( واأن�ضدت���ه يف الأ�ضبوع الت���ايل بالر�ضتمية. فقال 
مع���ايل الأ�ضتاذ حممد ر�ضا ال�ضبيب���ي: كيف ا�ضتجزت يا 
دكت���ور قتل هذه ال�ضاعري���ة؟ فقلت: قتله���ا التاأليف، وهو 
ي�ضغل الفكر عن الغناء و�ضاح الأ�ضتاذ رفائيل بطي: اأين 

ال�ضاعر الذي يجيب الدكتور مبارك؟

فق���ال الدكتور اجلمايل: �ضيجيب���ه الأ�ضتاذ باقر ال�ضبيبي 
ح���ني جنتمع يف منزل���ه بالزوية يف الأ�ضب���وع املقبل، اإن 

�ضاءت ال�ضياطني!

واجتمعن���ا بالزوي���ة يف م�ض���اء مقت���ول الن�ضي���م ودجل���ة 
ت�ضغ���ي اإلين���ا يف ت���ودد وترف���ق، والإخ���وان ينتظرون 

ق�ضيدة ال�ضيد باقر ال�ضبيبي، فهتف البلبل:

ي مع�ضري  وفاًء بعهدي اأو نزوًل على وعدي... وقفت اأُِحّ
وبنى ودي

���ي ُع�ضبًة عربي���ًة... به���ا ن�ضتب���ني الر�ضد حقًا  وقف���ُت اأِحّ
ون�ضتهدي

فاأه���اًل بكم يف رو�ضة احل���ب وال�ضفا... واأه���اًل بكم عند 
ة اأو عندي امل�ضَرّ

وهيجن���ي يف الر�ضتمية �ضاعٌر... ب���ه مثل ما بي من اأنني 
ومن �ُضهد

ب���ه م���ن هوى ليل���ي ر�ضي����ٌش من اله���وى... وب���ي لهب ل 
ينطفى من هوى هند

وم���ا كاد ي�ض���ل اإىل ه���ذا احلد حت���ى حدثني القل���ب باأنه 

�ضيتح���دث عن اأم كلثوم والوف���د لأن القافية دالية، فقلت: 
اأراهن اأنك �ضتعل���ن ان�ضمامك اإىل الوفد! ف�ضحك �ضحكة 

كادت تزلزله من مكانه، ثم م�ضى يقول:

رين عهد ال�ضب���ا يف ن�ضيدِه... �ضالٌم على عهد ال�ضبا  وذَكّ
يف رُبا جند

ه���واه على اأجراف دجلة وافٌد... واأما هوى قلبي فللنيل 
و )الوفد(

ف�ض���اح الأع�ض���اء: �ضح���ت فرا�ض���ة الدكت���ور مب���ارك يف 
)الوف���د( فهل ت�ض���ح يف )اأم كلثوم(؟ فم�ض���ى ال�ضاعر يف 

الن�ضيد:

فال حت�ضبوه �ض���ارد اللب وحده... ول حت�ضبوين �ضادرًا 
يف الهوى وحدي

�ضري���َع الغ���واين، ل ُتلمن���ي فاإنن���ي... �ضري���ع اأغاين اأم 
كلثوَم ل دعد

�ضالم على تلك الأغاريد اإنها... اأغاريد من وحي ال�ضبابة 
والوجد

اأم���ا بعد فه���ذا حدي���ث اأبي كلث���وم الوفدي، اأع���زه احلب 
ور�ضي���ت عن���ه العروب���ة امل�ضري���ة والعراقية، ف���اأن كنت 
ف�ضح���ت هواه فال يلمني )فاإين يف الهوى وفدي( ورمبا 
�ضرح���ت فقل���ت اإين �ضيوع���ي يف احل���ب: فل���ي �ضبابات 
تغ���رب فت�ض���ل اإىل باري����ش ولواح���ق باري����ش، وت�ضرق 
فت�ض���ل اإىل بغ���داد ولواحق بغداد م���ن حوا�ضر العراق، 

وهل تركتني دم�ضق وبريوت بال عقابيل؟

اإن حايل لعجيٌب... ما ُيَرى اأعجُب منُه

كُلّ اأر�ش يِلَ فيها... غائٌب اأ�ضاأل عنُه

جملة الر�سالة/العدد 335/ 
بتاريخ: 04 - 12 - 1939

عندم��ا وصف زك��ي مبارك الش��بيبي 
بابي كلثوم الوفدي

حممد باقر ال�سبيبي

ام كلثوم بالعباءة العراقية

د. زكي مبارك

ام كلثوم يف بغداد 
�سنة 1946 يف ق�سر 
الرحاب
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���س��ة

اأحد اال�ستعرا�سات الع�سكرية تمر في �سارع الر�سيد عام 1935

�سورة الملك في�سل الثاني وخاله
الهنود المرافقون لقوات االحتالل البريطاني في 
�سارع الر�سيد قرب جامع الحيدرخانه عام 1917

منطقة الع�سار في 
الخم�سينات

من ا�سواق بغداد القديمة �سارع ال�سعدون في بداية الخم�سينات 
من القرن الما�سي

زوجة الرئي�س الفرن�سي 

جاك �سيراك في زيارة ل�سوق 

ال�سفافير في لبغداد في 

ال�سبعينيات
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ع����ل����ي أب�������و ال��ط��ح��ي��ن 

ول���دت اأميا كوكران لأبوين اأمريكني يف قرية ن�ضطورية 
يف كرد�ضتان اأيران قرب بحرية اأورميا يف �ضنة 1863، 
 ،J.G. Cochran حي���ث كان والدها الق�ش كوك���ران
مدي���رًا لأح���دى املدار�ش التب�ضريي���ة الأمريكية. فتعلمت 
اللغ���ات الرتكية والفار�ضي���ة وال�ضرياني���ة بجانب لغتها 
الإنكليزية. غادرت اأميا اىل الوليات املتحدة الأمريكية 
لدرا�ض���ة التمري�ش وعادت اىل ال�ض���رق يف �ضنة 1885، 
لت�ضاع���د اخوه���ا الطبي���ب جوزيف كوك���ران يف امل�ضفى 
العائ���د للبعثة المريكي���ة. بعد عودته���ا اأ�ضيبت مبر�ش 
املالري���ا، فن�ضح���ت بالذه���اب اىل مدين���ة تري���ز لنق���اء 
الرو�ض���ي يف  القن�ض���ل  جوه���ا، وهن���اك تعرف���ت عل���ى 
تري���ز ال�ضي���د بي���ري بونافيدين، ال���ذي اأ�ضب���ح زوجها. 
وق���د مت زواجهما يف لندن كمنت�ض���ف الطريق للعائلتني 
�ضان���ت  اىل  رجوعهم���ا  وبع���د  والأمريكي���ة.  الرو�ضي���ة 
بطر�ضبورغ، مت تع���ني بونافيدين قن�ض���اًل عامًا لرو�ضيا 
يف بغ���داد يف �ضن���ة 1889، ملجابه���ة النف���وذ الريطاين 
يف الع���راق من جهة، ومل�ضاع���دة امل�ضلمني الرو�ش الذين 
ي���زورون العتب���ات املقد�ض���ة يف الع���راق وح���ل امل�ضاكل 
الت���ي يتعر�ض���ون له���ا م���ن قب���ل احلكوم���ة الرتكي���ة من 
جهة اأخ���رى. توفى بيري بونافدي���ن يف �ضنة 1919 بعد 
الثورة الرو�ضية، وا�ضتطاعت اأميا مع اأثنان من اأولدها 
األك�ضندر وجوزيف بالهرب اىل الوليات املتحدة، وبقي 
اأبنه���ا الكب���ري ج���ورج ال���ذي قت���ل يف �ضن���ة 1920 وهو 
يحارب الثوار البال�ضفة. و�ضعت اأميا كوكران ذكرياتها 
عندم���ا كان زوجه���ا قن�ضال يف الع���راق واإيران يف كتاب 
بعنوان”حيات���ي يف ال�ض���رق امل�ضل���م”يف �ضن���ة 1932، 

ومنها هذه الف�ضول عن العراق. 

تجارب حديثة
ق���د يب���دو اأن لرو�ضيا  اهتمام متوا�ض���ع يف بغداد، لي�ش 
�ضوى ابقاء ا�ضطورة  رغبتها ال�ضائنة ملواجهة بريطانيا 

يف الهند. لكن الهتمام كان حقيقيًا جدًا و اأ�ضا�ضي.
ولتبيان اأهمية التمثيل الرو�ضي يف هذه البالد البعيدة، 
علين���ا اأن نفك���ر بالدين الإ�ضالمي. بع���د �ضنني عديدة من 
الإحتكاك بال�ضيا�ض���ة الدولية اأدركت احلاجة اىل درا�ضة 
ديانات الع���امل، وب���داأت اأفهم حكمة احلكوم���ة الرو�ضية 
اإ�ضاف���ة اىل اللغ���ات  بالت�ضدي���د عل���ى ه���ذه الدرا�ض���ات 
والتاري���خ،... األخ. الكث���ري من الإمتعا����ش، واحلوادث 
دبلوما�ضي���ة  وحتى ح���روب كان ممكن، وم���ازال ممكنًا 

الآن، جتنبه���ا ل���و قب���ل ه���ذا كج���زء م���ن التعلي���م يف كل 
مكان، وباخل�ضو����ش للدبلوما�ضيني، الذين على الغالب 
يتعر�ضون لالإحتكاك بالتعقيدات الدينية. من الواجبات 
الأ�ضا�ضية للم�ضلم اجليد هو الزيارة والدفن يف اأرا�ضي 
مقد�ض���ة. ول�ضمان الدخول اىل اجلن���ة، يكفي، اأذا كانت 
الزي���ارة غري ممكنة، بحمل العظ���ام اىل اىل تلك الأر�ش 

املقد�ضة للدفن.
يك���ّون ال�ضيع���ة الغالبية يف بالد فار����ش، ويف القوقا�ش 
والهند، بينم���ا ال�ضنة لهم الغلبة يف تركيا والقرم واأ�ضيا 
الو�ضط���ى وغرب ال�ضني وبالد العرب. مكة واملدينة هما 
املدينتان الرئي�ضيتان املقد�ضتان للطائفتني، لكن، ي�ضيف 
ال�ضيع���ة مدن يف فار����ش ويف تركيا يحجها الزوار. ففي 
ب���الد فار�ش هن���اك مدين���ة م�ضهد، وق���د دفن فيه���ا الأمام 
الر�ض���ا - وه���و امل���كان ال���ذي اأ�ضب���ح بعدها بيتن���ا ملدة 
خم�ض���ة �ضنوات. ويف تركي���ا اأكرث تلك امل���دن �ضهرة هي 
مدين���ة كرب���الء، وتبع���د �ضبع���ة وخم�ضني مي���اًل جنوب-

غرب���ي بغ���داد، والنجف، ب�ضت���ة واأربعون مي���اًل اأخرى. 
الزي���ارات اىل ه���ذه امل���دن الأخ���رية حتظ���ى بتعقي���دات 
عدي���دة وباخلط���ر، فه���ذه امل���دن يف منطقة ع���داء ديني. 
وبالرغم من ع���دم ح�ضول، ح�ضب معرفتي، اأية م�ضايقة 
مركزة للزوار ال�ضيعة من قبل احلكومة الرتكية ال�ضنية، 
�ض���وى بع����ش اأفراد م���ن املوظفني املحلي���ني ويف بع�ش 

الأحيان من اأعتداء جماهريي قد طلب حلمايتهم.
قواف���ل الزوار، ال�ضائرة باأعالمها املرفرفة واملرددة بتلك 
الأهازيج الدينية املقد�ض���ة لها �ضورة رائعة. فامل�ضلمون 
ّل���ون اىل بغداد من ال�ضرق،  الرو����ش، وكذلك الفر�ش ي�ضِ
ويجتازون احلدود يف خانقني. ت�ضتغرق الرحلة لهوؤلء 
القادم���ني م���ن القوقاز خم�ضة اأو �ضت���ة �ضهور. يف بع�ش 
الأحي���ان يعود ال���زوار بذات الطري���ق ؛ والبع�ش الأخر 
يذه���ب اىل مك���ة واملدين���ة، ويع���ودون ع���ن طري���ق قناة 
ال�ضوي����ش اىل الدردني���ل واىل البحر الأ�ضود. جتلب كل 
ع���ام عن ه���ذا الطريق ح���وايل ع�ضرة اآلآف م���ن اجلثث، 
وتفر����ش ال�ضلط���ات الرتكية يف خانق���ني ر�ضوم كمركية 
عل���ى كل جث���ة قادمة. وم���ن الطبيعي اأن ي���وؤدي هذا اىل 
تهري���ب ه���ذه الب�ضائ���ع ذات الر�ضوم الكمركي���ة العالية، 
وم���ن ال�ضهول���ة تبيان ك���م هو مّل���ح للحكوم���ة الفار�ضية 
والرو�ضية بوجود ممثل حلماي���ة رعاياهم. خمتلفة هي 
الق�ضاي���ا التي واجهت اأهتم���ام القن�ضلي���ة. على الغالب 
يعام���ل الرو����ش بغ���ري اإن�ض���اف، وع���دم الإن�ض���اف هذا 

يتفاق���م بالع���داء الديني. لك���ن يف بع����ش الأحيان هناك 
اأح���داث ذات طبيع���ة ماأ�ضاوية �ضاحكة يك���ون مواطنينا 

يف اجلانب اخلاطئ.
علمن���ا عن ق�ضية تتعلق بالطبي���ب الرو�ضي الذي األتقينا 
ب���ه يف �ضان���ت بطر�ضب���ورغ تلق���ي بع����ش ال�ض���وء على 
كراهيت���ه اىل ال�ض���رق. لقد اأر�ض���ل هذا الطبي���ب من قبل 
احلكوم���ة الرو�ضي���ة لدرا�ض���ة م�ضاأل���ة ال���زوار من وجهة 
نظ���ر احلجز ال�ضح���ي وليت�ضاور م���ع ال�ضلطات الرتكية 
يف خانقني عل���ى الو�ضائل ل�ضمان بع����ش القيود. جرت 
الع���ادة، بنقل عظ���ام املوتى للدفن بعد �ضن���ني عديدة من 
املوت، لكن هناك اأغ���واء �ضديد بتجاهل هذه التعليمات. 
ف���اأذا اأ�ضتعد اأحده���م لرمبا الزيارة الوحي���دة يف حياته، 
فم���ن الطبيعي اأن يدفع���ه الأح�ضا�ش الأب���وي بحمل قدر 
ا�ضتطاعته عظ���ام املقربني من عائلت���ه، فياأخذ لي�ش فقط 
عظام اأجداده ب���ل واأبويه ورمبا اأخوته واأطفاله، بغ�ش 
النظر عن قرب تاري���خ موتهم. يف بع�ش الأحيان عندما 
يق���ع وقت الزيارة يف مو�ضم احلر تتفاقم امل�ضكلة. اأتذكر 
يف منا�ضب���ة عندما األتقينا اأحد ه���ذه القوافل، كان علينا 
اأن ننق���ل خيامنا اىل مكان اأبعد. هذه احلقائق لها اأهمية 

يف اأنت�ضار الأوبئة التي تتكرر على اأثر قوافل الزوار.
احلكوم���ة الرتكي���ة وب�ض���كل �ضلي���م �ضع���رت ب�ض���رورة 
اأخ���ذ الحتياط���ات الالزم���ة. واحلكوم���ة الرو�ضية، رغم 
اإدراكه���ا لذلك، وج���دت نف�ضها ب���ني املطرق���ة وال�ضندان. 
المرطوري���ة الرو�ضي���ة كان���ت دائم���ًا ح���ذرة يف ع���دم 
امل�ضا����ش بالأحا�ضي����ش الدينية للم�ضلم���ني العديدين يف 
المراطورية، �ضواء �ضيعة اأم �ضنة. حمل العظام للدفن 
ه���و اأحد ال�ضعائ���ر املقربة للقلب، لل�ضيع���ة باخل�ضو�ش، 
ويجب احل���ذر ال�ضديد بالتعامل مع ه���ذه الق�ضية. ومن 
هنا كانت مهمة الطبيب املذكور. لقد كان ب�ضحبة غالم ثقة 
من القن�ضلية الرو�ضية يف تريز، واأكد له بالعتماد على 
ولءه وحكمته. عند و�ضولهم اىل خانقني، طلب الأتراك 
م���ن الطبيب، بب�ضاطة كاإجراء ع���ام، بتفتي�ش اأمتعته. ملا 
ل���ه من �ضمري ح���ي وافق الطبيب على ذل���ك، بل واأن يتم 
ذلك بدون ا�ضرافه. بعد حلظات اأرتفعت الأ�ضوات، التي 
دائمًا ت�ضاحب الختالف يف املواقف يف ال�ضرق، وجلبت 
انتباه���ه وخ���رج من خيمت���ه ملعرفة الق�ضي���ة. هناك راأى 
حقائب ال�ضرج مفتوحة ومن خمتلف الأماكن الكثري من 
العظ���ام املخبئة، لي�ش فق���ط يف الأفر�ضة واملالب�ش لكن، 
ل�ضمئ���زازه، م���ن حقائب ممتلكات���ه اخلا�ض���ة بالطحني، 
والرز،..األ���خ. جماج���م وعظام ب�ضرية اأخ���رى اأم�ضك بها 
الأتراك باإنت�ضار، و"الغالم الثقة”وقف مرتبكًا، ليجيب 
عل���ى الأ�ضئلة املتقاذفة علي���ه بالدمدمة،”هذا لي�ش �ضوى 

راأ�ش جدي. هذا جزء من اأبي!"
مل يك���ن متوقع���ًا اأن توؤث���ر احلادثة على موق���ف الطبيب 

جلانب حقوق مواطني بلده!
خ���الل اإقامتن���ا يف بغ���داد احتل���ت م�ضاأل���ة ال���زوار اأكرث 
امل�ض���اكل  م�ض���ادر  واأح���د  اإرهاق���ًا.  القن�ضلي���ة  مهم���ات 
امل�ضتم���رة كان تهري���ب الزعف���ران، وه���و م���ادة يف طلب 
�ضديد للطبخ ال�ضرق���ي ويف �ضنع احللوى. يح�ضل على 

الزعف���ران بكميات قليل���ة وغري كافية لل�ض���وق وباأ�ضعار 
باهظة. وخلف���ة وزنه فاأن �ضعره يق���ارب وزنه بالذهب. 
وحم���اولت تهريبه ع���ر احلدود م�ضتم���رة وبارعة. من 
المثل���ة التي �ضببت الكثري من التعقيدات والتي �ضفتني 
من ح���ب الزعف���ران ح���ني اأت�ض���ح اأن امل�ضلم���ني الرو�ش 
والفر����ش يعبئ���ون ه���ذه امل���ادة يف جتاوي���ف العظ���ام 

الطويلة لأجدادهم واإدخالها اىل تركيا.
ه���ذا اأذن ميثل اأح���د جوانب العم���ل يف القن�ضلية ؛ لكن 

هن���اك اأي�ض���ًا التج���ارة ال�ضرعي���ة والأم���ور ال�ضيا�ضي���ة 
الت���ي جعل���ت بغ���داد يف ذلك الوق���ت مركزًا مهم���ًا، تدعو 
اىل الراع���ة وح�ض���ن التدب���ري والتفهم الت���ام للتاأثريات 
ال�ضيا�ضي���ة والديني���ة. بالأ�ضاف���ة اىل ذل���ك كان لزوج���ي 
تعاط���ف حقيق���ي م���ع ال�ضرقي���ني ويعرف جمي���ع اللغات 
الدارج���ة يف ه���ذه الزاوية املتع���ددة اللغات م���ن العامل، 
وب�ضرع���ة ك�ضب ثقة واإحرتام ال���رتك وامل�ضلمني الرو�ش 

املقيمون يف بغداد وما حولها.

اأقت�ضادي����ًا، بغ����داد له����ا الأهمي����ة الدائم����ة يف طريق نقل 
الب�ضائ����ع بني ال�ض����رق والغ����رب. �ضيا�ضيًا، له����ا درجات 
متباين����ة م����ن الأهمي����ة للق����وى الأوربي����ة. اأكرثها جدية 
وواقعي����ة، بالطب����ع، ه����ي امل�ض����اكل التي تواج����ه رو�ضيا 
وبريطاني����ا، بينم����ا لفرن�ض����ا لي�����ش اأكرث م����ن اأهتمامات 
علمية ودينية. اأملانيا لي�ش لها ما يرى، لكن اأثبت الزمان 
كمال درايتها ال�ضيا�ضية، والأقت�ضادية، والع�ضكرية يف 
ه����ذه املنطق����ة. وللوليات املتح����دة الأمريكي����ة قن�ضلية 
اقيمت عندما ات�ضح اهمي����ة احلفريات الآثرية التي قام 
بها متحف فالدليفيا لعلوم الآثار. ومل يكن هناك وجود 

لأية قن�ضلية اأوربية اأخرى يف بغداد.
“لغ����ة ال�ضوق”بالطب����ع كان����ت العربي����ة، فال�ض����كان يف 
الق����رى املحيطة ببغداد تتك����ون يف غالبيتها من العرب. 
جمي����ع ما حولن����ا ويف املدينة ه����م من الع����رب القاطنة، 
لك����ن يف بع�����ش املوا�ضم قبائ����ل البدو حت�ض����ر الأغنام، 
وال�ض����وف، واخلي����ول، والأجب����ان والقيم����ر، وال�ضراء 
باملقاب����ل من ال�ضوق قليل من الأ�ضياء الب�ضيطة امل�ضنعة 

التي حتتاجها حياتهم البدائية.
مل يك����ن لرتكي����ا ال�ضيط����رة التامة على الع����رب. فالقبائل 
البدوي����ة القوي����ة خ�ضعت ب�ض����كل اأو باأخر حتت ظروف 
خمتلف����ة لكن ب����دون رغب����ة لطبيعتهم املفتخ����رة كعن�ضر 
م�ضتق����ل. ح����وادث من����ذ احل����رب العاملي����ة اأب����رزت ه����ذه 
احلقيق����ة باأ�ضتم����رار اأم����ام الع����امل يف ط����رق لي�ضت على 
ال����دوام حم�ضوب����ة لرف����ع هيب����ة اأورب����ا يف عي����ون اأبناء 
ال�ضحراء هوؤلء. اأن����ا اأتعاطف مع وجهات نظرهم، فهم 
ب����ني كثري م����ن النا�����ش الذين �ضع����روا باأنه����م مل يعاملوا 
ب�ض����ورة عادلة من احللف����اء. وحتى الع����رب املتح�ضرة 
يف امل����دن وحولها كان����وا يف احتكاك مع احلكم الرتكي، 
لك����ن البدو هم الذين ل يتوقفون م����ن التخطيط واحللم 

باحلرية.
هذا الإ�ضطراب اأثر فينا يف طريقة ملفتة للنظر. وجدنا 
م����ن غ����ري املمك����ن التج����ول يف ال�ضح����راء ب����دون اأثارة 
احلكومة الرتكي����ة. كل القنا�ضل الأوربيون لهم احلرية 
يف رحالت طويلة يف اأي مكان يف ال�ضحراء ولأية غاية 
تعجبهم، املتعة، البحث العلمي، اأو لل�ضيد. ونحن، على 
ال�ض����د، ل نتمك����ن من ال�ضري يف ال�ضح����راء دون اأ�ضتالم 
اأن وزي����ر  اإ�ضطنب����ول تق����ول  برقي����ة م����ن ال�ضف����ارة يف 

اخلارجية الرتكية قلق ملعرفة اأين وملاذا ذهب زوجي.
يف النهاي����ة وب�ضب����ب املرا�ضالت العدي����دة والبغ�ش بني 
ال�ضف����ارة واحلكوم����ة الرتكي����ة بع����د كل خط����وة، طل����ب 
ال�ضفري من زوج����ي اأن يقل�ش جميع الرحالت. يبدو اأن 
هناك معتقد �ضائع بني البدو باأن العرب �ضيتحررون من 
احلكم الرتكي عندما يح�ض����ر املو�ضكوييون ذو الب�ضرة 
البي�ض����اء والعي����ون الزرق����اء. له����ذا كل حت����رك ملوظ����ف 
رو�ض����ي بني الع����رب ينظر األي����ه بعدم ثقة عن����د الأتراك. 
اأنه م����ن الق�ض����اوة، ب�ضبب تنب����وؤ ورغبة ممثلين����ا الذين 
يعي�ضون يف متعة املناخ يف اإ�ضطنبول لتجنب مزيد من 
املرا�ض����الت، علينا اأن نحرم من متع����ة عظيمة بالتجوال 

يف ال�ضحراء  يف املو�ضم البارد.

ذكريات
 أيما كوكران 

في بغداد
م�سهد بغدادي 

اأوائل القرن 
املا�سي

زقاق بغدادي
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كن����ا ذات ي����وم نتح����دث يف هذا وفيم����ا جره عل����ى الأمة 
العربي����ة م����ن اجله����ل وال����ذل والفقر ونح����ن جلو�ش يف 
ن����دوة ال�ضي����د �ضبحي الدف����رتي حمافظ بغ����داد يومئذ؛ 
وه����ي ندوة تقوم يف داره امل�ضياف �ضحى يوم اجلمعة 
م����ن كل اأ�ضبوع فيندو اإليها ال����وزراء والزعماء والأدباء 
والقادة، فيك����ون لكل طائفة منهم حلق����ة وحديث. ولكن 
الزه����اوي اإذا تكل����م اأ�ضغ����ت اإلي����ه ال����دار وحتلق����ت علية 
الندوة؛ لأن جمياًل كان اآية الله يف فكاهة الطبع وظرف 
املحا�ض����رة وح����الوة الدعابة ورقة العب����ث. وكان له يف 
اإلق����اء الن����ادرة لهج����ة واإ�ض����ارة وهيئة ل ي����رح �ضامعها 
م�ضتط����ار الل����ب ن�ض����وان امل�ضاع����ر م����ن غراب����ة م����ا يرى 

وطرافة ما ي�ضمع

كان احلدي����ث اأول ما بداأ دائ����رًا بيني وبني ال�ضيد ناجي 
الأ�ضي����ل عل����ى اأن احل����رب واأوزاره����ا ا�ضتقلت مبواهب 
ال����رتك فلم ت����دع لهم كفاي����ة لل�ضيا�ضة والثقاف����ة؛ واأخذنا 
ن�ض����رب الأمثال على ذلك مما ج����رى يف العراق وم�ضر. 

وكان املرح����وم الزه����اوي بجانبي، ولكن����ه كان م�ضغول 
الأُذن بكلم����ة منافق����ة يف العق����اد والر�ض����ايف اأُلقيت اإليه 
يف خف����وت وخب����ث. فلما ت�ضربه����ا �ضمعه واأج����از عليها 
القائل بب�ضمة وهزة و�ضي����كارة، اأقبل علينا ف�ضمع طرفًا 
من احلديث نب�ش ل����ه ناب�ضة فقال: ُهوُهوه! اإذا حدثتك 
مولنا ع����ن حمق الولة من الرتك ل ينتهي احلديث ول 

ينق�ش العجب!

ث����م اأر�ضل نكتت����ه احلا�ضرة و�ضحك �ضحكت����ه ال�ضاخرة 
فتنبه املجل�ش اإىل اأن الزهاوي �ضيتحدث، ف�ضكت املتكلم 
واأ�ضغ����ي امل�ضتم����ع وتهي����اأت النفو�ش لل�ض����رور ال�ضديد 

وال�ضحك املت�ضل؛ واأخذ ال�ضاعر يقول:
اأر�ضل����ت اإلينا الدولة العلية بعد جفاف الريق واملداد من 
�ضك����وى اجلهل والف�ضاد، واليًا ي�ضري بالعراق يف طريق 
العم����ارة والعل����م، فقابل����ه البغدادي����ون باحتف����ال عظيم 
وف����رح �ضامل. وكان يل يومئذ ي����د يف اإدارة التعليم كما 
تري����ده الدول����ة، فقال يل ال����وايل ذات يوم: اأن����ا نريد اأن 
نن�ضئ مدر�ضة للبن����ات فابحثوا عن دار ت�ضلح اأن تكون 
لها مكانًا. وكان تعليم البنت يف ذلك العهد اأماًل من اآمال 
امل�ضلحني تتقارع حوله الأقالم باحلجج يف غري طائل. 
فقلن����ا اإن الرجل رحب الب����اع يف الإ�ضالح، ودللناه على 
جملة من ال����دور الكبرية ال�ضاحلة، فكان كلما دخل دارًا 
قال اإن الأب�ضار جترح البنات من هنا، والأ�ضماع ت�ضرق 
الأ�ض����وات م����ن هن����اك؛ حتى مل ي����دع يف بغ����داد دارًا اإل 
عابه����ا هذا العي����ب من طريق التوه����م اأو التخيل! وظهر 
م����ن ت�ضرف الرج����ل اأن به باله����ة وغفلة، فخط����ر يل اأن 
اأتداعب عليه لأك�ضف حاله للنا�ش فال ي�ضتنيموا حلكمه. 
فقل����ت ل����ه: اأفن����دم! مل يبق يف البل����د كله اإل م����كان واحد 

اأرج����و اأن يق����ع م����ن هواك موق����ع الر�ضى. فق����ال: ام�ش 
بن����ا اإليه. فذهبت به اإىل )منارة �ض����وق الغزل( و�ضعدنا 
فوقها، فلم تكد قدم����ه ت�ضتقر على �ضرفتها العليا، وعينه 
تق����ع عل����ى �ضطوح بغ����داد وه����ي متطامنة حت����ت املاأذنة 
العالي����ة، حتى �ضه����ق من الفرح و�ضاح مب����لء فيه: نعم! 

نعم! هذا هو املكان املنا�ضب!

ث����م نزل ويف نيته اأن يتخذ الأهبة م����ن املقاعد والأدراج 
ليفتتح املدر�ضة! فقلت له: مولنا! ل بد اأن جتمع النا�ش 
قبل الفتتاح لتقنعهم بتعلي����م بناتهم فاإنهم �ضيئو الراأي 
يف ذل����ك التعليم. وجناح الأمر موقوف على اأن يعتقدوا 
فيك التقى وال����ورع. و�ضاأدلك على اأقرب الطرق لتحقيق 

هذا العتقاد:

اإذا اجتم����ع النا�ش واكتظ بهم الدي����وان جل�ضت اأنت يف 
ال�ضدر، وجل�ش عن ميينك وعن ي�ضارك رجال املعارف؛ 
ث����م ت�ضع����ل )�ضبقك( وتاأم����ر كال منهم اأن يفع����ل فعلك؛ ثم 
تبتدئ فتذكر الله ب�ضوت موَقّع على �ضربات كفي واأنت 
مُتيل راأ�ض����ك من ال�ضمال اإىل اليمني ت����ارة، ومن اخللف 
اإىل الأم����ام تارة، واأنا واحلاُفّون م����ن حولك نتابعك يف 
كل كلم����ة ويف كل حرك����ة. ث����م ح����اول اأن تاأخ����ذك احلال 
وي�ضتخف����ك الذك����ر؛ فكلم����ا اأزب����د الف����م واأرع����د ال�ضوت 
وت�ضنج اجل�ضم وهاج ال����دم، كان ذلك اأحمل للنا�ش على 
اأن يعتقدوا فيك الولية فتقودهم �ضاغرين اإىل ما تريد

و�ض����دق الوايل كل م����ا قلته له ت�ضديق����ًا ل تتخاجله فيه 
�ضبه����ة. وجاء يوم اجلم����ع واحت�ضد الأعي����ان والوجوه 
ي�ضمعون ماذا يقول الوايل. وجل�ش البا�ضا واأنا بجانبه 
و�ضيوخ املع����ارف من حوله، واأم����ر فاأ�ضعلت )الغاليني( 
الطويلة، واأخذ يذك����ر ويرتنح واأنا اأر�ضم له، وال�ضيوخ 
يذك����رون مع����ه. ثم غمزت����ه بعد ح����ني فته����ور و )تطور( 
واأرغ����ى. وتظاه����رت اأنا بجذبة الوج����د و�ضكرة التجلي 
فقرع����ت غليون����ه بغليوين، ث����م اأخذت بلحيت����ه البي�ضاء 
وراأ�ض����ه الأ�ضل����ع، ففع����ل بي مثل م����ا فعلت ب����ه، واأخذنا 
نتدح����رج على الب�ض����اط، فمرة اأكون فوق����ه، ومرة يكون 
فوق����ي، وال�ضي����وخ يعج����ون بالذكر، والنا�����ش ي�ضجون 
بال�ضح����ك، واأنا والوايل قد ملكتنا حميا الولية فدخلنا 
يف �ض����راع عني����ف مل يخرجنا من����ه اإل انقط����اع النَف�ش. 
فجل�ضنا م�ضرتخيني نله����ث من الإعياء وكالنا ينظر اإىل 
�ضاحبه نظر الديك املنتوف اإىل الديك املهي�ش. وذلك يا 
مولنا هو الوايل الذي اختري لتعليم اجلاهل وت�ضحيح 

املري�ش!

حدثنا الزهاوي..

 من طرائف العهد العثماني

يف اوراق االستاذ الراحل عبد الحميد الرشودي  الخاصة بالشاعر الكبر جميل صدقي الزهاوي، 

ورقة كتب فيها تحت العنوان املذكور ما ييل :

تركييية القدمييية - غفر الله لها - كانييت يف دول األرض معنى من معيياين اإلرهاب حروف لفظه 

ييم والسييجن والسيييف  ييم واَليُّ السُّ

والسييوط! جمعت يف يدهييا القوية 

أطراف الييرشق والغرب، ثم أدارت 

حييول تاجها الرهيب هالة من خالفة 

الرسييول فعنييت لجاللهييا الوجوه، 

ولكنها  األفئدة؛  لسلطانها  وخشعت 

مل تسييتطع أن تثبييت ملكهييا بقوة 

الروح وبراعة الذهن وعبقرية البيان كا فعل العرب، فظلت واقفة أمام شييعوبها 

الثائرة عابسيية الوجه معقودة العنق منشييورة الشارب مشييهورة السيف، فحرمها 

ذلك املوقُف نصيبها من طأمنينة السلم ومدينة العلم ونعمة الثقافة. وكان والتها 

عىل األمصييار الخاضعة يحكمون الناس بهذه العقلييية الجهول، فيظهرون األبهة 

ىش واملصادرة  وينييرشون الرهبة ويحصدون األمييوال واألنفس بالرضائب والييرُّ

والقتل. فإذا طالت الوالية واكتظ الوايل ورىض )املابني( وأراد الباشييا أن يفكر يف 

الدين أو يف العلم أو يف اإلصالح دل عىل فهم بليد وغفلة عجيبة!

: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

ويف ع���ام 1920 �ض���در بي���ان البولي�ش رق���م 72 ل�ضنة 
1920 لغر����ش تنظيم وحتديد )واجب���ات و�ضالحيات 
ال�ضرط���ة( بع���د اإن�ض���اء دول���ة الع���راق احلديث���ة اآنذاك، 
وعني املق���دم بري�ضكوت مفت�ضا عاما لل�ضرطة. ويف عام 
1922 مت تعيني عدد من العراقيني ك�ضباط يف ال�ضرطة 
العراقي���ة وبو�ض���ر بال�ضتغن���اء ع���ن ال�ضب���اط الإنكليز 
واليه���ود يف هذا املرف���ق احليوي يف حي���اة املواطنني 
العراقي���ني واإح���الل �ضب���اط عراقي���ني ب���دًل منه���م يف 
واجبات وخدمات ال�ضرطة.ويف مثل هذا اليوم من عام 
1922 اأعلن عن تاأ�ضي�ش مديرية ال�ضرطة العامة، وعني 
ن���وري ال�ضعيد اأول مدير له���ا.ويف عام 1924 اأ�ضدرت 
وزارة الداخلي���ة العراقية حين���ذاك )تعليمات ال�ضرطة( 
حلني �ض���دور اأول قان���ون خلدمة ال�ضرطة ه���و )قانون 
خدم���ة ال�ضرطة وان�ضباطها رق���م 7 ل�ضنة 1941( الذي 
اأعقب���ه )قان���ون خدمة ال�ضرط���ة رقم 40 ل�ضن���ة 1943( 

وتعديالته.

 من وثائق ومرا�ضالت تاأ�ضي�ش �ضرطة العراق
وجه���ت دائ���رة القائ���د الع���ام لق���وات ماب���ني النهري���ن 
)مي�ضوبوتامي���ا( عل���ى اأث���ر عق���د اإجتم���اع مو�ض���ع يف  
وج���دوا  املجتمع���ني   ان  في���ه  او�ضح���ت   1921/1/2
 Public الع���ام  لالأم���ن  مديري���ة  ت�ضكي���ل  �ض���رورة 
اأث���ر  الداخلي���ة. ويف  نط���اق وزارة  Security  يف 
الجتم���اع وجه���ت دائ���رة القائ���د الع���ام لق���وات ما بني 
النهري���ن ر�ضال���ة برق���م )12( يف 1921/1/3 بتوقي���ع 
النقي���ب كاليت���ون م�ضاع���د امل�ضت�ض���ار ل���وزارة الدف���اع 
معنون���ة اإىل وزارة الداخلي���ة ت�ضري فيه���ا اإىل مقررات 
الجتم���اع املخ�ض����ش لبح���ث م�ضتقب���ل ق���وات الليف���ي 
لي�ضع���ره اأن بالإم���كان و�ضع م�ضروع مق���رتح بت�ضكيل 
الأمن العام يرفع اإىل جمل�ش الوزراء مع التو�ضية باأن 

يكون وزير الداخلية قائدا عاما لالأمن العام. 
ويف العا�ض���ر م���ن كان���ون الث���اين 1921 وج���ه وزي���ر 
الداخلي���ة جواب���ا برق���م )414( اإىل دائ���رة القائد العام 

لقوات مابني النهرين اأعلن فيها موافقة املجل�ش الأعلى 
عل���ى املبادئ ال���واردة يف الر�ضالة ع���دا اإن تعيني مدير 

عام لالأمن العام منوط مبجل�ش الوزراء.
طال���ب  الداخلي���ة  وزي���ر  وج���ه   1921/1/11 ويف 
ال���وزراء  جمل����ش  �ضكرتاري���ة  اإىل  ر�ضال���ة  النقي���ب 
ت�ضمنت املقرتحات لت�ضكي���ل الإدارة الأمنية العمومية 
 )Public Security Department Of(
حت���ت اإدارة وزارة الداخلي���ة طالب���ا اإدراجه���ا �ضم���ن 

منهاج الجتماع املقبل ملجل�ش الوزراء وكالآتي:
1.ت�ضكي���ل اإدارة الأمن العموم���ي يكون مرجعها وزارة 
الداخلي���ة ويعني مدي���را عاما له���ا م�ضوؤول اأم���ام وزير 
الداخلي���ة، وتك���ون له م���ن جه���ة الراتب اأ�ضب���ه بدرجة 

مت�ضرف من الدرجة الأوىل.
2.يع���ني نوري با�ض���ا ال�ضعيد ال���ذي كان رئي�ضا لأركان 

اجلي�ش احلجازي � مديرا عاما لها.

في ذكرى تأسيسها السادسة والتسعين

هكذا تأسست الشرطة 
العراقية

كانييت الرشطيية يف العهد 

العثيياين تتمثييل بنظييام 

يسييمى  ومييا  الجندرميية 

ميين  وأغلبهييم  بالشييبانة 

املتطوعني املحليني تحت 

قيييادة من ضبيياط الرشطة 

االحتالل  وبعييد  األتييراك. 

الربيطيياين للعييراق عييام 

مؤسسييات  تشييكلت   1917

للقيادة  التابعيية  البوليييس 

العسكرية املحتلة من عدد 

من ضبيياط الرشطة الهنود 

مييا  ورشطيية  املتمرسييني 

يسمى )كونسييتابل( إضافة 

إىل مجندين محليني باسم 

ألحقييت  وقييد  )الليفييي(.. 

دوائر الرشطة بكل أصنافها 

بوزارة الداخلية يف الوزارة 

العراقييية املوقتة برئاسيية 

عبد الرحمن النقيب.

◄
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زيرالداخلية يفاحت جمل�ش الوزراء 
وباليوم نف�ضه رفع طال���ب النقيب وزير داخلية العراق 
�ضكرت���ري  اإىل   1921/1/18 يف   927 برق���م  ر�ضال���ة 

جمل�ش الوزراء ت�ضمنت : 
اأمني���ة  اإدارة  لت�ض���كل  التي���ة  القرتاح���ات  لك���م  اق���دم 
العمومي���ة حتت وزارة الداخلية لتدرجوها  يف مناهج 

املذكرات الجتماع جمل�ش الوزراء املقبل: 
اأوًلً: ت�ضكيل اأدارة المن العمومية التي يكون مرجعها 
وزارة الداخلية وتعيني مدي���ر عام يكون م�ضوؤوًل لدى 
وزي���ر الداخلي���ة وتكون له م���ن جهة الرات���ب وما اأ�ضبه 

بدرجة مت�ضرف من الدرجة الأوىل. 
ثانيًا: تنقل اأمور ال���درك )زاندرمة( وامللي�ضي )�ضبانة( 
الت���ي كان���ت حت���ت وزارة الدف���اع اىل وزارة الداخلية 

ك�ضعبة لدارة الأمنية العامة التي �ضت�ضم اأي�ضا:
1.قوة البولي�ش احلالية 

2.اإدارة ال�ضجون احلالية 
3.�ضعب���ة املخ���ازن املركزي���ة لتقوم باحتياج���ات جميع 
ال�ضع���ب الراجعة اىل دائرة الأمني���ة العمومية كتجهيز 
الألب�ض���ة و ال�ض���الح و النقلي���ات و الذخائر وم���ا اأ�ضبه. 

جمل�ش الوزراء يوافق على الفكرة
ويف جل�ض���ة جمل����ش الوزراء لي���وم ال�ضب���ت 8 ت�ضرين 
الأول  1921 نوق�ض���ت الفق���رة الأوىل مق���رتح وزي���ر 
الداخلي���ة اإن�ضاء مديري���ة لالأمن العام و اأق���رت الفكرة. 
يف   973 برق���م  ال���وزراء  جمل����ش  �ضكرت���ري  وكت���ب 

1921/10/20 اىل وزير الداخلية جاء فيها:�

اىل �ضاحب املعايل ح�ضرة وزير الداخلية 
بعد الحرتام اأمرت اأن اأجيب على كتاب معاليكم املرقم 
17317 املوؤرخ يف 2ت�ضرين الأول �ضنة 1921 واملتعلق 
بل���زوم تاأ�ضي����ش مديري���ة الم���ن الع���ام اأي البولي����ش، 
واقرتاحك���م على املجل�ش ابق���اء �ضعادة اجلرنال نوري 
با�ض���ا ال�ضعي���د مبوافقة مع���ايل جعفر با�ض���ا الع�ضكري 
وزي���ر الدف���اع الوطن���ي مدة �ضه���ر واح���د يف وزارتكم 
لدر�ش م�ضالة تاأ�ضي�ش مديرية المن العام اأي البولي�ش 
م���ع وزارتك���م ووزارة املالي���ة وو�ض���ع من���ه �ضكرت���ري 
جمل����ش ال���وزراء اجا لذلك من قبل اجلمي���ع ورفع بيان 

عن ه���ذا الأمر اىل جمل�ش الوزراء وابل���غ معاليكم بان 
جمل����ش الوزراء قرر باتف���اق الراء يف جل�ضته ملنعقدة 
يف 5 �ضفر �ضنة 1340 ه� املوافق  8 ت�ضرين الأول �ضنة 

1921 قبول هذا القرتاح والأمر لوليه     

علم���ا اأن جمي���ع املرا�ض���الت ب���ني املجل�ش وال���وزارات 
كانت تتم باللغة الإنكليزية واأحيانا ترتجم ويف اأحيان 
كثرية تبقى على �ضيغته���ا الإنكليزية.. وفعال تاأ�ض�ضت 
مديري���ة ال�ضرطة العام ي���وم 1922/1/9 اأي بعد ثالثة 
ا�ضه���ر من ق���رار جمل�ش ال���وزراء وا�ضتل���م اأول من�ضب 
مدي���ر عام فيه���ا العقيد نوري با�ض���ا ال�ضعيد.)عن موقع 

الكاردينيا(.
مدراء ال�ضرطة العامون يف العهد امللكي

ويف درا�ض���ة للدكتور اكرم عبد ال���رزاق امل�ضهداين عن 
تاري���خ ال�ضرطة العراقي���ة اخرتنا هذه املحط���ة املهمة، 
وهي ا�ضم���اء مدراء ال�ضرطة العام���ون يف العهد امللكي 

: )1958 �� 1922(
 1. العقي���د ن���وري با�ضا ال�ضعيد: م���ن 1922/1/9 اىل 

1922/6/1
2.العقيد ا�ضماعيل ال�ضفار من 1922/6/19 اىل5/10 

1923/
3.العقيد احلاج حممد �ضلي���م: من 1923/6/17 لغاية 

1931/4/9

ويع���د )العقي���د احل���اج حمم���د �ضلي���م( �ضاح���ب الرق���م 
القيا�ض���ي من حيث ط���ول الفرتة الت���ي اأم�ضاها )مديرًا 
عام���ًا لل�ضرطة( م���ن 1923/6/17 لغاي���ة 1931/4/9 
اأي �ضبع���ة اأع���وام وع�ض���رة اأ�ضه���ر ون�ض���ف. وق���د كتب 
عن���ه كثريا �ضاحب كت���اب )بغ���داد يف الع�ضرينات( لأن 
ه���ذا الرج���ل كان ل���ه دور يف الرتق���اء بجه���از ال�ضرطة 

وتطويره وو�ضع ا�ض�ش بناءه املهني.
4.الفري���ق �ضبح���ي جني���ب م���ن 1931/4/12 لغاي���ة 

                  1935/6/19
مدي���ر  من�ض���ب  �ضغ���ل  العل���وي   ها�ض���م  5.الفري���ق 
ال�ضرط���ة الع���ام ملرتني الوىل م���ن 1935/6/11 لغاية 
1936/11/15، والثاني���ة من من 1939/1/21 لغاية 

1939/7/10. ا�ضته���ر بالكفاءة واملقدرة وكان مو�ضع 
ر�ضا وتقدير امللك غ���ازي الذي كان يناديه )خايل( لنه 
من ال�ضرة العلوية. وقد �ضبق ان كتبنا بالتف�ضيل حول 
حادث���ة مقتله يف منطقة الرطبة عق���ب مقتل امللك غازي 
بثالث���ة ا�ضهر وهو يف طريقه لق�ض���اء اجازة عائلية مع 
عائلت���ه يف ب���ريوت لكن بيان احلكومة ان���ذاك ادعى ان 
املرح���وم قد انتحر مب�ضد����ش كان يحمله يف حني ت�ضري 
رواي���ات اخرى اىل )مقتله( خا�ضة بعد ان اظهر احلزن 
العمي���ق عل���ى م���ا ال اليه م�ض���ري امللك غ���ازي و�ضكوكه 

القوية بان احلادث مدبر ولي�ش ق�ضاء وقدر.
لغاي���ة  م���ن 1936/11/6  فهم���ي:  6.الفري���ق ح�ض���ني 

1937/8/24
7. اللواء عبداحلميد ال�ضاجلي من 1937/8/24 لغاية 

1939/1/21
8. الفريق ح�ضام الدين جمعة  من 1939/9/14 لغاية 

1941/6/3
9.الفري���ق احم���د ابراهيم ال���راوي: م���ن 1941/6/5 

لغاية 1945/6/2

10. الفري���ق عبداجلب���ار ال���راوي: م���ن 1945/6/12 
لغاية 1946/10/1

م���ن  الوىل  :الف���رتة  ح�ض���ني  عل���وان  11.الفري���ق   
1946/10/2 لغاي���ة 1948/4/14و الف���رتة الثاني���ة: 

من 1950/9/21 لغاية 1954/3/21
12.الفري���ق عل���ى خال���د احلجازي:م���ن 1948/4/14 

لغاية 1950/2/21
وهو �ضاحب الرواية التي ا�ضتهرت عن قيامه مبحاولة 
انق���الب �ضرطوي �ضد �ضالح ج���ر الذي كانت عالقتهما 

�ضيئة جدا.
13.الفري���ق وجي���ه يون����ش م���ن 1954/4/21 لغاي���ة 

1956/9/4
14.الل���واء الركن عبا����ش علي غالب م���ن 1956/9/5 

لغاية 1958/7/14

من طرائف حوادث ال�ضرطة
يف �ضت���اء ع���ام 1932 و�ض���ل خ���ر اىل مع���اون �ضرطة 

ال�ض���راي )ال�ضيد حميي الدين عبد الرحمن( عن حدوث 
�ضرق���ة يف الب���الط امللكي وان امل�ضروق���ات كانت عبارة 
ع���ن �ضيف للملك في�ض���ل الول �ضخ�ضياأ فتوجه املعاون 
ف���وراآ اىل البالط امللك���ي وقابل ال�ضي���د رئي�ش الديوان 
امللك���ي اآن���ذاك املرح���وم )ر�ضي���د ع���ايل الكيالين(لخذ 
التوجيهات وال�ضتي�ضاحات من���ه عن احلادث. و�ضرح 
ل���ه تفا�ضي���ل �ضرقة �ضيف املل���ك من مكتب���ه اخلا�ش، ثم 
طل���ب الكي���الين من���ه الذه���اب اىل غرف���ة املل���ك لل�ضالم 
وال�ضتئ���ذان مببا�ض���رة التحقي���ق حول احل���ادث وكان 
اللق���اء �ضريع���اآ ب�ضب���ب ان�ضغال امللك مبوع���د مقابلة مع 
ال�ضف���ري الريطاين يف بغداد، ثم با�ض���ر ال�ضيد املعاون 
اعماله وتدوين اقوال العاملني يف البالط امللكي واخذ 
املعلوم���ات التي يتطلبها التحقي���ق، فال�ضرقة وقعت يف 
املكت���ب اخلا�ش للملك وال�ضي���ف كان يف دولب خ�ضبي 
مثب���ت عليه زجاج �ضفاف، ومل يالحظ اأية �ضدة او عنف 
يف ك�ض���ر او فت���ح الدولب. ومن خ���الل تدوين القوال 
لال�ضخا�ش الذين ي���رتددون اىل املكتب اخلا�ش بامللك، 
ومن خالل اجراء الك�ضف على حمل احلادث، فان ال�ضيد 

املعاون ح�ضر �ضبهاته يف �ضخ�ضني اثنني فقط هما :
)اب���و �ضفي���ق( وه���و �ض���وري اجلن�ضية وال���ذي انيطت 
به مهمة تنظي���ف مكتب امللك والخ���ر )ال�ضيخ �ضنداح( 
امل�ض���وؤول ع���ن اعداد القه���وة للملك و�ضيوف���ه وهو من 
احلجازق���دم اىل الع���راق م���ع املل���ك في�ض���ل، وقبل ذلك 
كان م�ض���وؤولآ عن اعداد القه���وة العربية يف بالط امللك 
عل���ي عندما كان يف احلجاز. ق���ام املعاون حميي الدين 
باأب���الغ رئي����ش الدي���وان )الكيالين( مب���ا تو�ضلت اليه 
حتقيقات���ه فاأخ���ره الكي���الين ان المر يتطل���ب ا�ضعار 
املل���ك بالنتائج، وفعال اخر مبا تو�ضلت اليه حتقيقاته 
ف�ضع���ق امللك لهذا اخل���ر، لنه اخر من ي�ض���ك بهما هما 
اخلادم���ان املخل�ضان، بعدها ا�ضت���اأذن املعاون من امللك 
وخ���رج مع رئي����ش الديوان وطلب م���ن رئي�ش الديوان 
الذن با�ضت�ضح���اب هذي���ن ال�ضخ�ض���ني مع���ه اىل مركز 
�ضرط���ة ال�ض���راي ملوا�ضل���ة التحقيق معهم���ا ومل ميانع 

رئي�ش الديوان بذلك. 

ويف املرك���ز اختل���ى املعاون مع ال�ض���وري )ابو �ضفيق( 
وح���ني تعمق معه يف التحقيق انه���ار واخذ يبكي وقال 
: ه���ل من املعق���ول ان اخون �ضيدي املل���ك الذي اكرمني 
غاية الكرم...؟ بعدها ح�ض���ر اىل املركز �ضقيقه )احلاج 
خ���ريو( وه���و �ضاحب حمل لبي���ع املرطب���ات يف �ضوق 
المان���ة يف �ضارع الر�ضي���د، وهو �ضديق ق���دمي ملعاون 
ال�ضرطة، فرجا منه ان يختلي مع �ضقيقه لوحدهما فاأذن 
له، واختلى معه ثم خ���رج من عنده واخر املعاون باأن 

�ضقيقه لي�ش هو ال�ضارق وهو متاأكد من �ضدقه.
بعده���ا رجع املعاون اىل ابو �ضفيق وطلب منه ان يعود 
بذاكرته اىل ال���وراء وي�ضتعر�ش �ضلوك ال�ضيخ �ضنداح 
وعادات���ه وه���ل تغ���ري �ض���يء م���ن �ضلوك���ه بع���د اختفاء 
ال�ضي���ف..؟ وبع���د �ضمت قليل اخر املع���اون ان ال�ضيخ 
�ضنداح قد تغري �ضلوكه فعالآ بعد اختفاء ال�ضيف، واخذ 
يطي���ل البقاء يف غرفته، وكان يحمل اكدا�ضاآ من اكيا�ش 
الفحم ويقوم بتكدي�ضها يف الغرفة، وحني اأ�ضتف�ضر منه 

عن ال�ضبب  قال انه يحتاجها ملوقد القهوة.
وهنا قام املع���اون وا�ضطحب معه ابو �ضفيق وعاد اىل 
البالط امللكي وتوجه مبا�ضرة اىل غرفة ال�ضيخ �ضنداح 
فوج���د اكيا����ش الفحم ب�ض���ورة تكدي�ش لي����ش له مرر 
وطل���ب املعاون من رئي����ش الديوان ب���اأن ياأمر باخراج 
جمي���ع حمتويات الغرف���ة، وفعالآ مت تفري���غ حمتويات 
الغرفة، فلما ا�ضبحت ار�ضي���ة الغرفة خالية من املواد، 
طل���ب املعاون اح�ضار م���اء وامر بع�ش عمال الق�ضر ان 
ي�ضك���ب املاء عل���ى ار�ضية الغرف���ة امل�ضفوف���ة بالكا�ضي 
به���دوء واخ���ذ امل���اء ينت�ض���ر على ار�ضي���ة الغرف���ة فلما 
و�ض���ل اىل زاوية ظهرت فقاع���ات دللة على وجود حفر 
حدي���ث يف ه���ذه املنطقة. فطل���ب اليه���م ان يحفروا يف 
هذه املنطق���ة وبح�ضور رئي�ش الديوان امللكي وال�ضيخ 
�ضنداح الذي طلب اح�ض���اره، وبعد حفر قليل عرث على 
قطع���ة من القما����ش فلما اأخرجوها وج���دوا ال�ضيف يف 

داخلها 

3.تنق���ل اأمور الدرك )زاندرم���ة( و امللي�ش )�ضبانة( من 
اإمرة وزارة الدفاع اإىل وزارة الداخلية ك�ضعبة.

واقرتح وزي���ر الداخلية اأن ي�ض���م الت�ضكيل اجلديد كال 
من:

1.قوة البولي�ش احلالية.
2.اإدارة ال�ضجون احلالية.

3.�ضعب���ة املخ���ازن لتق���وم باحتياج���ات جمي���ع ال�ضعب 
الأقم�ض���ة  كتجهي���ز  الع���ام  الأم���ن  دائ���رة  اإىل  التابع���ة 

وال�ضالح والنقليات والذخائر وما اأ�ضبه.
اإن تفا�ضي���ل املوظفني وغريه���م املطلوبني لدارة الآمن 
الع���ام �ضتح�ضر بعد املداولة م���ع وزارة املالية و�ضتقدم 

لت�ضديق املجل�ش عند و�ضول املدير العام.
وزير الداخلية يفاحت وزير املالية

وق���د اأر�ضل وزير الداخلية ر�ضالة اإىل وزير املالية برقم  
491يف 1921/1/11 يرجوه املوافقة على ا�ضتحداث 
�ضعب���ة املخ���ازن املركزية وق���ال له: )اأرج���و اأن تنظروا 
له���ذه امل�ضاأل���ة بع���ني الأهمي���ة وت�ضرعوا باإب���داء الراأي 

ولكم �ضالف ال�ضكر(.
وزير الدفاع يوؤيد الفكرة

كم���ا اأج���اب الفري���ق جعف���ر الع�ضك���ري / ناظ���ر الدفاع 
الوطني بكتابه �ضورى احلرب يف 1921/1/16: 

�ضاحب املعايل وزير الداخلية املحرتم 
جوابا على حتريرات دولتكم املوؤرخة 11كانون الثاين 
�ضنة 1921 املرقمة حتت 491: اين اأت�ضرف بال�ضرتاك 
عل���ى اق���رتاح دولتكم بخ�ضو����ش ت�ضكي���ل مديرية اأمن 
العام ت�ضمن اأمن الداخلي واأحد مدراء �ضرطة بولي�ش( 
وق���وات درك )زاندرم���ة( يف الألوي���ة والق�ضية و�ضم 
ال�ضجون للدائرة املذكورة. واأما م�ضاألة املخازن �ضتكون 
اأوفق اإذا ا�ضتهلكت مديرية الأمن العام ذلك مل�ضتودعات 
اجلي����ش العرب���ي للم�ض���ارف الباه�ضة وت�ض���رف عدد 
امل�ضتخدم���ني وم���ع ذل���ك الإرادة اإليك���م �ضيدي..ناظ���ر 

الدفاع الوطني الفريق جعفر الع�ضكري
يف   404 بكتابه���ا  اأجاب���ت  فق���د  املالي���ة،  وزارة  اأم���ا 
 Opposed ال�ضدي���دة  املعار�ض���ة   1921/1/14
لالأ�ضباب  العام(  لالأمن  )مديرية  لإن�ضاء    Strongly

اأدناه: 
1.اأن جمل����ش ال���وزراء �ضبق اأن اأقر بق���اء قوات الليفي 

باأمر وزارة الدفاع يف حني اأن امل�ضروع اجلديد 
ي�ضعه���ا ج���زءا من املديري���ة املقرتحة واأن���ا ل اأفهم ملاذا 

هذه املغادرة لقرارات املجل�ش.
2.لي����ش وا�ضحا ما هي العالقة ب���ني املديرية املقرتحة 

وبني ت�ضكيالت ال�ضرطة احلالية، والليفي، وال�ضجون؟
3.اإذا نقل���ت قوات الليف���ي اإىل الداخلية، م���اذا �ضيكون 
واج���ب الدف���اع؟ األي�ضت ق���وات الليفي ق���وات ع�ضكرية 
مكيفة لواجبات ال�ضرطة؟ اإذا كان ذلك فينبغي تخفي�ش 
اإعداده���ا لأن البالد ل حتتمل مثل هذا العدد ال�ضخم يف 
ال�ضرط���ة. واإذا بق���وا كع�ضكري���ني ينبغ���ي اأن يخ�ضعوا 

لوزارة الدفاع.
4.اأن ه���ذه الأم���ور يج���ب اأن تتو�ضح قبل اأي���ة مناق�ضة 
ملو�ضوع تاأ�ضي�ش دائرة للم�ضتودعات اأو املخازن، اإنني 

اأدعوك لتو�ضيح اأكرث ل�ضباب املقرتح اأمام املجل�ش.
5.علمت اأنك اأ�ضدرت اأمرا اإىل قوات الليفي يف حني اأن 

ذلك يجب اأن يكون من وزير الدفاع، يجب علي اأن 
اأحتج على الطريقة التي تعالج فيها اأمور خطرية بدون 

الرجوع اإىل الدائرة املعينة.
ويب���دو من اللهج���ة ال�ضديدة والقا�ضية م���ن لدن وزارة 
املالية على عك�ش الر�ضالة �ضديدة الأدب عظيمة املجاملة 
املوجه���ة م���ن وزي���ر الدفاع)الفريق جعف���ر الع�ضكري( 
الذي يخاطب وزير اآخر من درجته هو وزير الداخلية،  
بلفظ )�ضيدي(، علما اأن عنا�ضر املالية كان معظمهم من 
اليه���ود ابت���داء من وزيره���ا )�ضا�ضون ح�ضقي���ل( وزير 

الداخلية يجاوب وزير املالية
وقد اأر�ضل وزيرالداخلية طالب النقيب ر�ضالة اىل وزير 

املالية برقم 900 يف 1921/2/18 جاء فيه :
معايل وزير املالية املحرتم

عطف���ا عل���ى كتابك���م 404 امل���وؤرخ 1921/1/14 نظرا 
ملطالعتك���م على �ضورة التحرير الذي اأر�ضلته مع كتابي 
املرقم 491 املوؤرخ 11 كانون الثاين 1921 اين ل اأظن 
ب���ان الغاية املطلوبة حت�ضل بتبادل املرا�ضالت بني هذه 

الوزارة ووزارتكم.

ان ت�ضكي���ل الإدارة الأمني���ة العمومي���ة ح�ضبم���ا افتك���ر 
وكما يوؤيدين وزي���ر الدفاع بذلك من المور اجلوهرية 
و�ضروري���ة لتوطي���د الم���ن ودعائم ال�ضل���م يف العراق 
ولذلك اين مر�ضل التحرير امل�ضار اإليه اآنفا اإيل �ضكرتري 
جمل����ش الوزراء لو�ضع امل�ضال���ة على ب�ضاط البحث يف 
اجلل�ض���ة التية. و�ضتك���ون لكم الفر�ض���ة حينذاك لتكرا 
ر معار�ضاتك���م له���ذا امل�ضروع وانه م���ن حقوق املجل�ش 
ان يبح���ث يف اأم���ر امل�ضالة على ما ت�ضتح���ق من النظر. 
واذا حاز هذا امل�ض���روع موافقة املجل�ش فاين �ضاح�ضر 

التفا�ضيل املالية باملذاكرة معكم وال�ضالم.   
مركز �سرطة )دكان �سناوه( 1933 وزير داخلية العراق



م����ا احلى لي����ايل الأن�ش و الط����رب و اإن كانت 
مقت�ضرة يف بغداد يومذاك على ال�ضباحة يف 
نهر دجلة بوا�ضطه القوارب البالم )جمع بلم( 
ل�ضيما اإذا كانت الليايل مقمرة و الذهاب اىل 
اجلزره الكاوريه و على اجللو�ش يف مزارع 
الباقالء )الباجل����ه(. و اح�ضن مزارع الباقالء 
هي ار�ش املميز و تقع يف طريق العظمية و 
ا�ضبحت الآن دورا و مدار�ش. و اجللو�ش يف 
مزارع الباقالء خا�ش باأنا�ش تعودوا احت�ضاء 
اخلم����ر بها اذ ت�ضاهدهم منبثني بها منت�ضرين 
يف جوانبه����ا و جلو�ضه����م ع�ضر كل يوم وقت 
الع�ضاء، و ل تخلو ه����ذه املجتمعات من غناء 
املق����ام العراقي و اغلبه مق����ام البهريزاوي. و 
كث����ريا م����ا كان املغن����ي العراقي احم����د زيدان 
يجل�����ش م����ع ا�ضدقائه يف هذه امل����زارع رافعا 
عقريته يغني و النا�ش ي�ضتمعون اىل مقاماته 

وب�ضتاته. اما اجلالغي البغدادي فاقول :
يتاألف جالغ����ي بغداد و هو اجلوق املو�ضيقي 
البغدادي م����ن فرقتني حتت����وى على اجلوزة 
وال�ضنطور و الدف و الدنبك. الفرقة الوىل: 
و ت�ضتغ����ل لي����ال يف مقه����ى املمي����ز يف راأ�����ش 
اجل�ض����ر الق����دمي و قوامها كل م����ن القارئ اي 
املغني املرح����وم احمد زيدان و ن�ضيم ب�ضون 
عازف عل����ى اجلوزة و �ضاوؤول ب�ضون عازف 
علىال�ضنطور و ح�ضقيل �ضاوؤول �ضارب على 

الدف و �ضاوؤول زنكي �ضارب على الدنبك.
ي����وم  كل  ت�ضتغ����ل ع�ض����ر  الثاني����ة  الفرق����ة  و 
يف مقه����ى �ضب����ع باملي����دان و قوامه����ا كل م����ن 
الق����ارئ ح�ضن ال�ضكرجي مره و ال�ضيد جميل 
البغدادي م����ره اخرى، و �ضالح �ضميل عازف 
اجل����وزة و حوكي بتو ع����ازف على ال�ضنطور 
و يو�ض����ف حمو �ضارب عل����ى الدف و عبودي 
امعاط����و �ضارب على الدنب����ك. و عندما يغني 

املغن����ي ت�ضاه����د اجلال�ض����ني و عل����ى روؤو�ضهم 
الط����ري و كلهم اآذان �ضاغيه ل�ضتماع ما.يلقيه 
اولئ����ك املغن����ون الذين حفظوا احل����ان الغناء 

بالروايات و التدري�ش ال�ضفوي امل�ضتمر.
و مل تك����ن املقام����ات العراقي����ة تغن����ى يومذاك 
و حده����ا يف جالغي بغداد ب����ل يتخللها اغاين 
الب�ضت����ات عن����د نهاي����ة كل مقام يغن����ى، و كان 
ياأب����ي القارئ ان يغن����ي الب�ضته مع املغنني. و 
من ا�ضهر تل����ك الغاين اغنية”م����ا دار ح�ضنه 
ل  و  �ضريبي”و”ام�ضل����م  اب�ضمر”و”لب�����ش 
امفارج هله”و”كمرة و ربيعة”و”لول ال�ضعر 
البزرنكو�ش”و”ح����ول  ينباع”و”يال����زارع 
خي����ال ال�ضك����رة”و غريه����ا، و م����ن الغ����اين 

الرتكي����ة اغنية”عربي فاله����ي”اي فالحي و 
اغنية”ذريه كدر�ضن يا بيك”مبعنى اين ذاهب 
ي����ا بيك.و غريها و هذه الغاين بادت و كاأنها 
مل تكن. و على �ضوء كتابة هذه ال�ضطر يجب 
ان ل نن�ض����ى املغني يو�ضف حوري�ش الذي مل 
يجع����ل الغناء مهنة له اإل يف ايامه الخرية و 
هو مغني جميد اخذ الغناء عن احمد زيدان و 
ع����ن روبني رجوان و اتقن اداءه حتى ا�ضبح 
من املغنني املعدودين ا�ضتهر مبقام واحد هو 
مقام اخلنبات بعد ان �ضجله با�ضطوانة لقت 

اقبال عظيما عند هواه املقام العراقي. 
وجن����م ال�ضيخلي كان مغنيا جهوري ال�ضوت 
و يف اول ام����ره انخ����رط م����ع زم����ره ال�ضغالة 
يف حف����الت املنقبة النبوي����ة و قد اخذ ي�ضول 
و يج����ول فيها م�ضتعين����ا ب�ضوته حتى ا�ضتهر 
و بع����د احت����الل بغ����داد اعتلى كر�ض����ي الغناء 
يف مقهى عزاوي باملي����دان فكان القبال عليه 

منقطع النظري و حينما وردت ماكنة ت�ضجيل 
ال�ضطوان����ات على احلاكي اىل بغداد كان يف 
طليعة من دعوا اليها و �ضجلت له ا�ضطوانات.

عدي����دة ل زلنا ن�ضمعها بني الآونة و الخرى.   
وحمم����د القباجني الذي مل تع����رف بغداد يف 
تاريخه����ا احلدي����ث و القدمي مغني����ا و مطربا 
كاملط����رب ال�ضتاذ حممد القباجني. لقدحفلت 
�ضريت����ه باأعاجي����ب فني����ة و امت����الأت حيات����ه 
مبواقف مو�ضيقية مالأ �ضداها الندية فاأرتفع 
به����ا اىل م�ضت����وى ف����ن املق����ام العراق����ي. كان 
القباجني هبهة من مواهب الفن و فرحهة من 
فرح����ات املو�ضيقى ال�ضرقية. مل ياأخذ ال�ضتاذ 
القباجن����ي الغن����اء العراقي عن اح����د كما قيل 
ب����ل ا�ضتوىل علي����ه بفطرته الغنائي����ة و ذكائه 
العراق����ي فكان مطربا بارع����ا و مغنيا ف�ضيحا 
�ضمعت����ه لأول م����ره فقل����ت: اأ�ضه����د ان����ك خامت 

املغنني يا حممد.
عن كتاب )بغداد القدمية(
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طبعت مبطابع موؤ�ض�ضة املدى لالإعالم والثقافة والفنون

رئيس التحريــر التنفيذي: علـي حســـين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني: خالد خضير

ملحق اأ�ضبوعي ي�ضدر عن موؤ�ض�ضة  لالإعالم والثقافة والفنون
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رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

ذكريات  البغ��دادي..  الجالغي 

www.almadasupplements.com

ع���ب���د ال���ك���ري���م ال���ع���الف 

عبد الكرمي العالف

يو�سف حوري�س

اجلالغي البغدادي


