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العدد )4349(
السنة السادسة عشرة

االثنين )14( كانون الثاني 2019

رفعة عبد الرزاق محمد 

يف 1853 زار النجف رحالة انكليزي يدعى لوفت�س، وقد 
كان ع�ض����وًا م����ن اأع�ضاء جلن����ة احلدود الت����ي جتولت يف 
منطقة احل����دود العراقية االيرانية يف 1849 فعملت على 
تثبيته����ا. ويف �ضف����رة ثاني����ة اإىل الع����راق الأغرا�س علمية 
اآثارية جت����ول يف البالد فكتب رحلته املعروفة يف و�ضف 
املو�ضل فبغ����داد فالفرات االأو�ضط فالب�ض����رة فعرب�ضتان. 
وقد جاء اإىل النجف االأ�ض����رف يف �ضيف 1853 من احللة 
ويف معيت����ه دروي�����س با�ض����ا مت�ض����رف احلل����ة وطاهر بك 
احلاكم الع�ضكري فيها، مع ثلة من اجلنود االأتراك. ولذلك 
ن����راه يذكر �ض����يئًا عن الكوفة التي و�ض����ل اإليه����ا من الكفل 

قبل و�ض����وله اإىل النجف بطبيعة احل����ال. فيورد عددًا من 
الرواي����ات عنه����ا، منها، اأن موقع الكوفة كان هو املو�ض����ع 
ال����ذي نزل فيه جربائيل اإىل االأر�س ف�ض����لى لله عّز وجّل، 
ومن����ه انبثقت مياه الطوفان الطاغية على عهد نوح )عليه 
ال�ضالم( فا�ضتقل فلكه هربًا منها. ويزعم العرب باال�ضافة 
اإىل ذلك ان احلّية حينما اأغوت حواء نفيت اإىل هذا املكان 
عقوبة لها; ومن هذا ن�ض����اأت فكرة ات�ض����اف اأهايل الكوفة 
باملك����ر واخل����داع. وبعد ذل����ك ياأت����ي على ذك����ر الكوفة يف 
اأيام العرب، واأهمية اخل����ط الكويف، ومقتل االإمام )عليه 
ال�ض����الم( فيها من قبل اخلوارج، ثم ي�ضري اإىل اأنها مل يبق 
منه����ا يف وقت زيارته لها )اأي يف 1853( �ض����وى عدد من 
التل����ول وبقايا جدار من جدرانها مع اأنها كانت متتد على 

ما يقال اإىل ما يقرب من كربالء )م�ضافة 45 ميال(.
وحينم����ا ينتق����ل اإىل ذكر النج����ف يقول اأنها اأ�ض�ض����ت على 
اأنقا�����س مدين����ة احل����رية القدمي����ة، الت����ي ن�ض����اأت ااُل�ض����ر 
العربي����ة املالك����ة املعروف����ة فيها، وال �ض����ك اأنه ي�ض����ري بذلك 
اإىل املن����اذرة. وكان����ت احل����رية عل����ى ح����د قوله ق����د التجاأ 
اليه����ا خالل الق����رن الثالث للميالد كثريون من الن�ض����ارى 
اليعاقب����ة هرب����ًا من اال�ض����طهاد والفو�ض����ى الت����ي انتابت 
اأح����وال الكني�ض����ة. وبه����ذه الو�ض����يلة اعتنق مل����ك احلرية 
ورعاياه الديانة امل�ضيحية قبيل مولد النبّي حمّمد )�ضلى 
الله عليه واآله و�ض����لم(. ويتطرق اإىل فتح خالد بن الوليد 
للح����رية ويق����ول اأنها فتحت ب�ض����هولة بعد قت����ل ملكها يف 
املعركة، وبذلك فر�ض����ت عليها اجلزي����ة التي كان مقدارها 
)7000( قطع����ة ذه����ب يف ال�ض����نة. وتعد احل����رية اأول بلد 
فتحه امل�ض����لمون خارج اجلزيرة العربية; كما تعد اجلزية 
التي فر�ض����هت عليها اأول جزية فر�ض����وها على اأي بلد من 

البالد االأجنبية.
وي�ضف لوفت�س موقع النجف اجليولوجي و�ضكلها العام 
كذل����ك فيق����ول اأنها تق����ع فوق ه�ض����بة من احلج����ر الرملي 
املي����ال اإىل الل����ون االأحمر، وترتف����ع اإىل اأربعني قدمًا فوق 
ال�ض����هول املحيطة بها. وقد وجد اأ�ضوارها عامرة ممتازة، 
يحيط بها خندق عميق خال من املاء. ثم يتطرق اإىل بحر 
النجف فيقول انه ميتد نحو اجلنوب ال�ضرقي اإىل م�ضافة 
اأربعني ميال، وين�ض����اأ من نهايته ال�ضفلى نهران يقال لهما: 
�ضط اخلفيف )Khuff( و�ضط العط�ضان. وحينما يطغى 
الفرات طغيانه ال�ض����نوي املاألوف يفي�س اإىل بحر النجف 
فت�ض����بح امل�ض����افة املمتدة بينه وبني ال�ض����ماوة كلها قطعة 
واح����دة م����ن املياه، يطل����ق عليها"خ����ور الله"اأم����ا ماء هذا 

البحر فيكون عذبًا �ض����احلًا لل�ضرب حينما ت�ضب فيه مياه 
الف����رات، وي�ض����بح ملحًا ُاجاجًا حينم����ا تنقطع عنه، وعند 

ذلك ي�ضطر االأهايل اإىل جلب املاء من الكوفة.
ويب����دو مم����ا كتب����ه لوفت�س ان����ه دخل ال�ض����حن ال�ض����ريف 
مبعية دروي�س با�ض����ا وطاهر بك; وبحرا�ض����ة من اجلنود 
االأتراك املدججني بال�ضالح. وهو يقول يف هذا ال�ضاأن انه 
كان من النادر اأن ت�ض����نح الأي م�ض����يحي الفر�ض����ة للدخول 
اإىل اأماك����ن عب����ادة امل�ض����لمني وال �ض����يما يف م����كان مقد�س 
مثل م�ض����هد االإمام علّي. وحينما اأب����دى فكرة الدخول اإىل 
طاهر بك وجد ت�ض����جعيًا منه على ذلك. وملا مرت جماعتهم 
بال�ض����وق امل����وؤدي اإىل ال�ض����حن كان النا�����س عل����ى عادتهم 
ال�ض����رقية ينه�ض����ون للتحية; فريدونه����ا لدروي�س وطاهر 
لكنه����م كانوا ينظرون �ض����زرًا اإىل )االأف����رجن(. وقد جتمع 
ح�ض����د من النا�����س وراءهم، وحينما قاربوا باب ال�ض����حن 
كان����ت النظ����رات التهديدية والهم�ض����ات اخلافتة تدل على 
انهم كانوا ُانا�ض����ًا غري مرغوب فيهم. لكن اجلند ا�ض����طف 

يف مدخل ال�ضحن فاجتازوا من بينهم دون تردد.
ويق����ول لوفت�����س ان����ه ال ميك����ن اأن ي�ض����ف ال�ض����عور الذي 

يخالج الناظر اإىل جميع ما كان يف داخل اجلامع من زينة 
يف البناء وتنا�ض����ق يف االأل����وان، الأن مايراه كان البد من 
اأن يولد انطباعًا خالدًا يف نف�ض����ه. وي�ض����ف �ضكل ال�ضحن 
ال�ض����ريف وال�ض����ريح املطهر املوجود يف و�ض����طه، م�ضريًا 
اإىل زين����ة القا�ض����اين املحتوي����ة على الر�ض����وم املتنا�ض����قة 
للطي����ور واالأوراق النباتية والكتابات املذهبة ثم يذكر ان 
اأركان����ًا ثالثة من اأركان ال�ض����حن كانت تق����وم فوقها ماآذن 
ث����الث ك�ض����يت االثنت����ان االأماميت����ان منها باالآج����ر املغلف 
بالذه����ب الذي يكل����ف تذهي����ب الواحدة منه مبل����غ تومان 
واح����د، اأو ما يعادل باونني ا�ض����رلينيني. وهذه مع القبة 
كان����ت توؤل����ف منظ����رًا فخمًا يعج����ز عنه الو�ض����ف. وكانت 
القب����ة الك����ربى املك�ض����وة بالذه����ب وهي تتوه����ج يف نور 
ال�ضم�س تبدو للرائي من بعيد وكاأنها تل من الذهب يقوم 
م����ن الرباري املمتدة من حول����ه. كما كانت توجد بني يدي 
ال�ض����ريح املطهر بركة من النحا�س تزيد يف جمالها اأ�ضعة 
ال�ض����م�س املراق�ضة فوق �ض����طحها ال�ض����قيل اللماع الذي 

يكاد يحاكي �ضطح القبة نف�ضه يف بهائه وتالألوؤه.
ومل يدخ����ل لوفت�س اإىل احل�ض����رة، لكنه يذكر ان داخليتها 

كانت على النمط نف�ض����ه من البه����اء والرونق االخاذ. الأنه 
علم ان اأر�ض����يتها كانت مبلطة بقط����ع منتظمة من االأبريز 
امل�ض����فى، وان عددًا غري ي�ض����ري من االأعالق الفنية املهداة 

من امل�ضلمني املوؤمنني كانت تزين الداخل كله.
ويذكر كذلك ان ال�ض����حن كانت تباع فيه اأ�ض����ياء وحاجات 
كثرية، فيقارن ذلك باملعبد يف بيت املقد�س الذي دخل اليه 
امل�ض����يح قبل ثمانية ع�ض����ر قرنًا فوجد النا�س يبيعون فيه 
الثريان واالأغنام، وال�ض����رافني يتاج����رون بالعملة. ولقد 

لفتت نظره على االأخ�س طيور احلمام الكثرية كذلك.
ويق����ول لوفت�س انه حينما خرج مع جماعته بعد مدة غري 
طويلة الحظ يف ال�ضوق ان الوجوه كانت مكهفرة واجلو 
مكهربًا، فاأدرك ال�ض����بب الذي ح����دا بطاهر بك اإىل اأن ياأتي 

باجلند امل�ضلح معه.
ولقد�ض����ية النجف هذه كان يق�ض����دها الزوار ال�ض����يعة من 
جميع االأنح����اء على حد قوله، وعلى ه����وؤالء كانت تعي�س 
البلدة باأجمعها. وهو يقدر معدل عدد الزوار الذين كانوا 
يف����دون عليه����ا يف كّل �ض����نة مبقدار )80/000( �ض����خ�س، 
كم����ا يقدر عدد اجلنائ����ز التي كان يوؤتى بها للدفن ب�ض����يء 
يراوح بني )5000( و )8000( جنازة يف ال�ضنة وكانت 
اجلث����ث تنقل م����ن بعيد عل����ى ما يق����ول ب�ض����ناديق مغلفة 
باللباد اخل�ض����ن، وحتمل على ظه����ور البغال، ولذلك كانت 
كّل قافلة ت�ض����ل اإىل بغداد من ايران على االأخ�س البد من 
اأن يك����ون من بني اأجماله����ا عدد من هذه ال�ض����ناديق التي 

كان منظرها ماألوفًا يف الطرق املوؤدية اإىل النجف.
وكان����ت ااُلجور الت����ي تفر�س على دف����ن اجلنائز تراوح 
م����ا بني ع�ض����رة توام����ني ومئتي توم����ان )خم�ض����ة اإىل مئة 
باون ا�ضرليني(، واأكرث من ذلك اأحيانًا. وكثريًا ما كانت 
اجلنائ����ز تتكد�س خارج ال�ض����ور مدة م����ن الزمن حتى يتم 

االنفاق على ااُلجرة التي يتحتم على االأقارب دفعها.
ث����م يذكر ان توارد ال����زوار على النجف بك����رثة قد اأغناها 
غناء غري ي�ض����ري يف تلك االأيام، كما ي�ض����تدل من التو�ض����ع 
الت����ي طراأ عليه����ا يف تلك ال�ض����نني وال�ض����ور اجلديد الذي 
ُان�ض����يء لها. وكذلك ي�ضري اإىل انه وجد اأن نهرًا كان يحفر 
الي�ض����ال املاء اإىل البلدة من الفرات، وحل م�ضكلته، واإىل 
ف�ض����ول اأهايل النجف وجتمعهم ح����ول االأجانب القادمني 
م����ن اخل����ارج اإىل ح����د اأن البع�س منه����م كان ياأت����ي باأهله 

ون�ضائه للتفرج عليهم.

مو�سوعة العتبات املقد�سة. ق�سم النجف

يف  الع�ض����رينيات م����ن الق����رن الع�ض����رين، زار العراق عدد 
م����ن الفرق الفني����ة امل�ض����رية،  وكان لها ال����دور الكبري يف 
دف����ع احلرك����ة الفني����ة العراقي����ة اىل االأمام بع����د ان  كانت 
حم�ض����ورة بالعم����ل املدر�ض����ي فح�ض����ب. ويف 14كان����ون 
الث����اين م����ن عام 1929 �ض����هدت �ض����الة  ال�ض����ينما الوطني 
عر�س اأول م�ضرحية لفرقة الفنانة الكبرية فاطمة ر�ضدي(

�ضارة  برنار ال�ضرق(.

وكان����ت فرق����ة الفنان ج����ورج ابي�س قد قدم����ت اىل بغداد 
ع����ام 1926 واأحيت العديد من احلفالت امل�ض����رحية. اأراد 
جورج ابي�س ممثلني اإ�ضافيني ثانويني"كومبار�س"لعدد 
م����ن امل�ض����رحيات التي كانت فرقته تعر�ض����ها على م�ض����رح 
ال�ض����ينما الوطن����ي فق�ض����د مدر�ض����ة التفي�����س حي����ث كان 
حقي ال�ض����بلي احد طالبها وكان متميزا �ض����من العرو�س 
املدر�ض����ية الت����ي تقدمه����ا مدر�ض����تنا اجلعفري����ة واملركزية 
واختار جورج ابي�س عددا من الطالب وكان حقي واحدا 
منه����م، حيث ا�ض����ند الي����ه دور"ابن اأوديب"يف امل�ض����رحية 
املعروف����ة وق����د جن����ح حق����ي يف متثي����ل دوره رغم �ض����غر 
�ض����نه ويف ختام العر�����س جاء جورج ابي�����س وقبله اأمام 

اجلمهور.
كتب االأ�ضتاذ ال�ضحفي �ضادق االأزدي:.

كان حقي ال�ضبلي هو الولد والفني االول ب�ضبابه وح�ضن 
تقاطيع وجهه ا�ض����افة اىل انه كان بطل امل�ض����رحيات التي 
قدمها على م�ض����رح املدر�ض����ة، ثم كان كذلك يف م�ضرحيات 
فرقت����ه »الفرق����ة التمثيلية الوطنية« املوؤ�ض�ض����ة عام 1927 
وقد جاءت فرقة فاطمة ر�ضدي اىل بغداد بعد ذلك ب�ضنتني 

اأي عام 1929!
لقاء..فحب! 

*وكان م����ن الطبيع����ي ان يت�ض����ل »ولد امل�ض����رح العراقي« 
وفتاه االول ب� "�ضديقة الطلبة" فاطمة ر�ضدي التي كانت 
تقيم حفالت متثيلية خا�ض����ة لهم با�ض����عار خمف�ضة ف�ضار 
ا�ض����مها اليذكر يف املجالت الفنية امل�ض����رية اال وقد �ضبقه 

لقبها ك�ضديقة لهم«.
وكان حقي وهو يف ريعان �ضبابه اأ�ضبه بطالب يف احدى 
الكليات، وكان يجيد الكالم باللهجة امل�ضرية الدارجة، اإذ 
تابع امل�ض����رحيات ال�ضعبية امل�ض����رية التي عر�ضتها بع�س 
الفرق التي جاءت من القاهرة، كما �ضارك يف امل�ضرحيات 
التي قدمته����ا »فرقة جورج ابي�س"الت����ي عملت يف بغداد 
ع����ام 1926، وكان وثيق ال�ض����لة بامل�ض����ريني العاملني يف 

العراق، على قلتهم يف حينه! 
وهكذا ن�ض����اأت عالقة »اإ�ض����تلطاف"بني االثنني على طريقة 
االفالم يومها لقد احبت »البنت الولد« وميكن القول انهما 
اإكتفي����ا مبا نعم����ا به من اخلياالت يف عالقة »رومان�ض����ية« 
علما باأنهما عرف����ا واقع العالقات بني املراأة والرجل لي�س 
بحكم عملهما يف امل�ض����رح فح�ض����ب وامنا اي�ضا الأن فاطمة 
ر�ض����دي كان����ت ذات بع����ل، وكان حق����ي ال�ض����بلي ي�ض����تعني 

بهاويات التمثيل من العامالت يف املالهي الليلية! 
وب�ض����بب عدم ر�ض����و العالقة بينهما عند نقط����ة معينة فقد 
�ضافر ال�ضبلي اىل م�ض����ر، اإر�ضاء لعواطفه اوال، واإر�ضاء 
لهوايته امل�ض����رحية ثانيا، فم�ضر كانت حتمل راية امل�ضرح 
العرب����ي، وكانت التمثي����ل فيها حرفة، ولي�����س هواية كما 
كان �ض����اأنه يف العراق وغريه من االقطار العربية! اإ�ضافة 
اىل ان احلركة امل�ض����رحية يف م�ض����ر كانت وثيقة ال�ض����لة 
بامل�ض����ارح االوروبي����ة، وكانت »دار االوب����را« يف القاهرة 
ت�ض����تقبل يف كل �ض����نة بع�س الفرق امل�ض����رحية الفرن�ض����ية 

واالنكليزية! 
ال�سفر الى باري�س! 

ومل تط����ل اقام����ة ال�ض����بلي يف القاه����رة اذ ع����اد اىل بغ����داد 

لي�ض����تاأنف ن�ض����اطه الفن����ي، ويتحدث 
ع����ن زيارت����ه مل�ض����ر، وكاأنه����ا فنية 

بحت����ة –واجلديد ال����ذي جاء به 
�ضار يلقي املنلوجات امل�ضرية 

املرحة بني ف�ضول امل�ضرحيات 
التي يقدمها ومنها منلوج: 

ليل اأو نهار..نهار او ليل
ما يف غري، حديث اخليل!

ج����واد  اال�ض����تاذ  وكت����ب 
البيات����ي: يف اوائل �ض����نة 
1929  ح�ض����رت اىل بغداد 
قادمة من م�ضر فرقة الفنانة 

وقدم����ت  ر�ض����دي  فاطم����ة 
عرو�ض����ًا جميلة يف م�ض����ارح 

بغ����داد، وقد مت ا�ض����تغالل هذه 
الزي����ارة الإقامة تع����اون فني بني 

الف����رق الفنية العراقية وامل�ض����رية 
وعلى �ض����وء ذلك فق����د �ض����افر الفنان 

حقي ال�ض����بلي اىل م�ض����ر لدرا�ض����ة الفن 
امل�ض����رحي والتمثي����ل على يد الفن����ان عزيز 

عي����د، وق����د ان�ض����ق يف غيابه ق�ض����م من اع�ض����اء 
فرقته فقاموا بت�ض����كيل )الفرقة التمثيلية الع�ضرية( 

بقي����ادة حم����ي الدي����ن حممد م����ع بق����اء )الفرق����ة التمثيلية 
الوطنية( التي ا�ض�ض����ها حقي ال�ض����بلي ولكنها اختارت يف 

غيابه الفنان عبد العزيز علي لقيادتها.
يف اواخر عام / 1929 ت�ضكلت فرقة جديدة با�ضم )الفرقة 
التمثيلية ال�ض����رقية( التي ا�ض����تبدل ا�ضمها فيما بعد بفرقة 
الر�ض����يد برئا�ض����ة الفن����ان �ض����ربي �ض����كوري وقدمت هذه 
الفرقة عدة عرو�س وانحلت بوفاة رئي�ض����ها �ض����كوري يف 
مطلع 1935، ويف نف�����س الوقت الذي قام به الفنان كمال 
عاكف بتاأ�ض����ي�س فرقة )جمعية احياء الفن( وكان من بني 
اع�ضائها �ضالح الدين وتقي �ضم�س الدين وغريهما وهذه 
الفرقة كان عمرها ق�ض����ريًا جدًا فق����د انحلت بعد ان قدمت 

�ض����ني  نف�����س عر يف  فق����ط 
العام الذي تاأ�ض�ضت فيه وهو 1935.

يف عام 1930 عاد حقي ال�ضبلي من م�ضر مع فرقة الفنانة 
فاطمة ر�ض����دي التي تزور العراق للمرة الثانية بعد جناح 
زيارته����ا االوىل اوائ����ل عام 1929، بعد ان اكمل ال�ض����بلي 
درا�ض����ته على يد الفنان عزيز عيد، وقد قدمت فرقة فاطمة 
ر�ض����دي عرو�ض����ًا يف بغداد والب�ض����رة واملو�ضل وبعد ان 
ع����ادت اىل م�ض����ر، وق����ام الفنان حق����ي ال�ض����بلي يف بغداد 
بجم����ع الفرقت����ني )الفرق����ة الع�ض����رية للتمثي����ل( وفرقت����ه 
)التمثيلية الوطنية( و�ض����كل فرقة م�ضرحية معتمدة با�ضم 
)فرقة حقي ال�ض����بلي( وذلك يف اواخر عام 1930 فزاولت 
الفرقة عملها وقدمت عرو�ض����ها حتى اوا�ض����ط عام 1935 
وهي ال�ضنة التي �ضافر فيها ال�ضبلي اىل فرن�ضا للدرا�ضة. 
وم����ن طرائ����ف زيارته����ا لبغ����داد �ض����نة 1929 ان ال�ض����اعر 

الفيل�ض����وف جميل �ض����دقي الزه����اوي التقى 
فاطم����ة ر�ض����دي والقه����ا امامه����ا مقطوع����ة 
�ض����عرية جميلة معربة عن حب ال�ض����اعر 
م����ن  الرغ����م  عل����ى  اجلميل����ة  للحي����اة 

�ضيخوته فقال :
ان الفراق حلادث         

 �ضعب وانت به خبرية 
لي�����س احلدي����ث ع����ن اله����وى  م����ن 

�ضاعر �ضيخ جريره 
ولنغتبظ بالفن ان         

 حياتنا هذي ق�ضرية 
ولكن ال�ض����اعر ال�ض����عبي املال عبود 
بالفناني����ني  يان�����س  مل  الكرخ����ي 
العرب الئني جاءوا العراق فقال يف 

احدى ق�ضائده الطريفة :
يا عراقيني اإىل َم 

الكرخي ما ت�ضغوا لكالمْه
اإذا تاتيكْم َمدامْة

راق�ضْة، طرتوا بجرعْة
ويوم اإجْت فّطومْة ُر�ضدي

و�ضْت بديعْة يعني بدعْة
وبعدها االأ�ضتاْذ جانْة

�ضامي �ضّوا يدْك كمانْة
بني حانْة وبني مانْة 

�ضاعْت احلانْة ب�ضرعْة

وق����راأت مقالة لال�ض����تاذ ج����واد الرميث����ي ذكر فيه����ا رواية 
جديدة فحواها :

عن����د ق����دوم الفن����ان امل�ض����ري ج����ورج ابي�����س اإىل بغ����داد 
وعر�ض����ه لتمثيليات����ه على م�ض����رح �ض����ينما الوطني مقابل 
جامع ال�ض����يد �ضلطان علي، اخذ مبعاونته وتدريبه الفنان 
العراقي الكبري املرحوم حقي ال�ضبلي واأربعة من التالميذ 

ال�ضغار هم عبا�س بغدادي
وكاظم البحراين وزكي يحيى وعبد الوهاب االأمني. وقد 
كان ج����ورج ابي�س يعام����ل اأفراد فرقته بالق�ض����وة البالغة 
وال�ض����تم وال�ض����رب. ومن التمثيليات الت����ي قدمها جورج 
كانت متثيلية )لوي�س احلادي ع�ض����ر( ومتثيلية )هاملت( 
ال�ض����يخ  املرح����وم  الق����ارئ  وكان  قي�ض����ر(،  و)يوليو�����س 
اأمني ح�ض����نني يقراأ الق�ض����ائد واملواويل قب����ل بدء التمثيل 
وعل����ى مقدمة امل�ض����رح قب����ل رف����ع ال�ض����تارة، حيث جتري 
اال�ضتعدادات الإخراج التمثيلية بعيدا عن انظار اجلمهور. 
وكان����ت اأج����رة الدخ����ول مل�ض����اهدة التمثيلي����ة )ربيت����ان( 
لل�ض����فوف االأمامي����ة و)ربية واحدة( لل�ض����فوف اخللفية، 
اأم����ا اأجرة اللوج فكانت ع�ض����رة ربيات عن اربع كرا�ض����ي. 
وكان ق����د جاء قبل جورج ابي�س مبدة ق�ض����رية اأمني عطا 
الله وفرقته امل�ض����ماة فرقة )ك�س ك�س بك( وبرفقته املمثلة 
ال�ضابة احل�ضناء )ايزابال( وال نعرف هل اأن الفنان جنيب 
الريحاين ا�ضتقى ا�ضم"ك�س ك�س بك"من امني عطا الله ام 
العك�س، و ا�ضتاأجر �ضطحا مك�ضوفا مقابل قهوة عارف اأغا 
عر�س فيه متثيلياته. ويظهر ان جناح هاتني الفرقتني قد 
�ض����جعت فرقا م�ض����رية اأخرى للقدوم اإىل العراق. فجاءت 
فرق����ة فاطمة ر�ض����دي وزوجه����ا عزيز عي����د، وكانت فاطمة 
جتمع بني اجلم����ال والفن، واأ�ض����هر متثيلياتها دورها يف 
رواية )فرخ الن�ضر( ابن نابليون، وكانت متثل هذا الدور 
باعتبار اأن ابن نابليون كان مراهقا و�ضيما ي�ضبه الفتيات 
وق����د تزوج����ت فاطم����ة ر�ض����دي من احد �ض����باط ال�ض����رطة 
العراقي����ني بع����د اأن طلقها عزيز عيد ولك����ن زواجها مل يدم 

طويال، فعادت اإىل م�ضر بعد اقل من �ضنة.

في مثل هذا اليوم قبل تسعين عاما

فاطم��ة رش��دي ف��ي بغ��داد.. ذكريات 
وطرائف

النجف في  منتصف القرن التاسع عشر 
كما يصفها لوفتس

ج�����ع�����ف�����ر ال�����خ�����ي�����اط
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ري�����اض ف���خ���ري ال��ب��ي��ات��ي

مصطفى رافع البغدادي

ع����ني وزيرًا للمالية يوم 6 ني�ض����ان 1939م، وا�ض����تمر يف 
من�ضبه االأخري حتى يوم 22 كانون الثاين 1940م، وذلك 

يف وزارة نوري ال�ضعيد الرابعة.
وبينما كان ر�ضتم حيدر جال�ضًا يف مكتبه يف وزارة املالية 
يوم 18 كانون الثاين 1940م، ا�ض����تاأذن يف الدخول عليه 
�ض����خ�س يدعى ح�ض����ني فوزي توفيق وهو مفو�س �ضرطة 
�ضابق، ف�ضل من اخلدمة يوم 3 متوز 1935م، لعدم قيامه 
بواجباته ب�ض����ورة �ضحيحة، ثم انتقل اىل العمل بوزارة 
الدفاع باجور يومية، لكنه طرد ب�ض����بب اتهامه بالف�ض����اد، 
ث����م عم����ل وكي����اًل لتج����ار حملي����ني، و�ض����افر اىل ع����دة دول 
اوربي����ة منها املاني����ا التي تاأثر بنظامه����ا النازي، وحتول 
اىل داعي����ة �ض����د بريطاني����ا، وكان يك����ن الكره لل�ض����وريني 
وعدهم مفتقرين للوطنية احلقيقية، وحني حاول التعيني 
يف دوائ����ر ال����ري، رف�س طلبه بدعوى ع����دم موافقة وزير 
املالية على طلبه، مما دفعه للقيام بقتل وزير املالية ر�ضتم 
حيدر، وبعد اأن �ض����مح له بالدخول قدم اأمام اأنظار ر�ض����تم 
حي����در كتابًا، وبعد اأن قراأه ر�ض����تم حيدر اجته نحو الباب 
للخروج من مكتبه فيما قام ح�ض����ني فوزي توفيق باإطالق 
ر�ض����ا�س م�ضد�ض����ه عليه من اخلل����ف، فاأ�ض����ابه من اجلهة 
الي�ض����رى، ونفذت من االأمام، وقد هرع املواطنون واأفراد 
ال�ض����رطة اإىل مكان احلادث، وقب�ض����وا على اجلاين، فيما 

نقل ر�ضتم حيدر اإىل امل�ضت�ضفى امللكي الإ�ضعافه.
 ده�ض����ت االأو�ض����اط الر�ض����مية وال�ض����عبية واالأجنبية لتلك 
احلادثة، وعدتها خامتة �ض����وؤمٍ على البالد ، وال �ض����يما ان 

املجني عليه كان مثااًل للكفاءة وال�ضجاعة واال�ضتقامة.
 وبع����دان الق����ي القب�����س على ح�ض����ني ف����وزي توفيق نقل 
اإىل مديري����ة �ض����رطة بغ����داد، ومت التحقي����ق مع����ه من قبل 
جمي����ل االورفلي وبح�ض����ور املدعي العام ومدير �ض����رطة 
بغداد،وقد اعرف  ح�ض����ني ف����وزي توفيق بقيامه باطالق 
الر�ض����ا�س على ر�ض����تم حيدر، ب�ض����بب عدم ح�ض����وله على 
وظيفة وعدها اإياه بها وزير املالية ر�ضتم حيدر، وملا ياأ�س 
من احل�ض����ول على وظيفة اقدم عل����ى تلك العملية دون ان 

يحر�ضه اويعاونه او ي�ضرك معه اأي �ضخ�ٍس اآخر.
بع����د انته����اء التحقيق مع ح�ض����ني فوزي توفي����ق يوم 18 
كان����ون الث����اين 1940م ح�ض����ر رئي�����س ال����وزراء ن����وري 
ال�ض����عيد م�ض����اء ذلك اليوم ، وكان ب�ض����حبته ابنه �ض����باح 
و�ض����كرتري وزارة الدفاع ، ومعاون ال�ض����رطة عبد الرزاق 
الع�ض����كري،  وقد وجه اأ�ضئلة اإىل ح�ضني فوزي توفيق، اإذ 
�ض����األه عن االأ�ضباب التي دفعته لقتل ر�ضتم حيدر، اذ اعتقد 

نوري ال�ض����عيد ان تلك اجلرمية قد حدث����ت بتحري�س من 
قبل اأ�ض����خا�س اآخري����ن، واختلى ن����وري ال�ض����عيد به ملدة 

ن�ضف �ضاعة، ثم خرج بعدها مع من كانوا ب�ضحبته.
ويف الي����وم الث����اين العتقال ح�ض����ني ف����وزي توفيق اتخذ 
اإجراء قانوين مفاجئ غرّي من جمرى الق�ضية، اإذ اأر�ضلت 
اإ�ض����بارة التحقي����ق اإىل املجل�س العريف الع�ض����كري، بناًء 
عل����ى طل����ب رئي�س املجل�����س الع����ريف، فقد كان����ت االأحكام 
العرفي����ة معلنة يف الب����الد يف ذلك الوقت، وذل����ك على اأثر 
معلوم����ات اأدىل به����ا اجلاين ح�ض����ني فوزي توفي����ق، اأدت 
اىل تغي����ري جم����رى التحقيق بعدم����ا دون تل����ك املعلومات 
بخ����ط يديه والتي اأفادت اأنه ق����د حر�س من قبل جمموعة 
م����ن    االأ�ض����خا�س، عل����ى ارت����كاب تلك اجلرمي����ة، وقد مت 
توقي����ف املحر�ض����ني عل����ى تل����ك اجلرمي����ة بناًء عل����ى طلب 
رئي�����س املجل�����س الع����ريف. واالأ�ض����خا�س الذي����ن اتهم����وا 
بالتحري�����س عل����ى تل����ك العملي����ة ه����م : جني����ب ال����راوي، 
اإبراهيم كمال، �ضبيح جنيب، عارف قفطان، �ضفيق نوري 

ال�ضعيدي،ح�ضن فهمي،وغريهم من االأ�ضخا�س املعروفني 
بخ�ضومتهم لنوري ال�ضعيد

يت�ض����ح اأن نوري ال�ض����عيد اأراد اإلقاء م�ض����وؤولية اجلرمية 
على عاتق خ�ض����ومه وخ�ضوم ر�ض����تم حيدر ال�ضيا�ضيني ، 
اإذ ا�ض����تغل وجود خالفات بني ر�ض����تم حي����در ومن اتهموا 
بالتحري�����س عل����ى تل����ك العملي����ة، لغر�����س االإيق����اع به����م، 
وال�ض����يما اأنهم كانوا يجاهرون بعدائه����م للوزارة القائمة 
يف عه����د نوري ال�ض����عيد. كان����ت هناك خالفات �ضخ�ض����ية 
بني ر�ض����تم حيدر واملتهم����ني بالتحري�س على عملية قتله، 
فق����د اعر�����س ر�ض����تم حي����در عل����ى تعي����ني �ض����بيح جنيب 
ملن�ض����ب وزي����ر الع����راق املفو�����س يف تركي����ا بدع����وة عدم 
توفر املخ�ض�ضات الكافية الأ�ضغال ذلك املن�ضب واعر�س 
على اعادة عارف قفطان وح�ض����ن فهم����ي اىل اخلدمة، كما 
اعر�س على ح�ض����ول ابراهيم كمال على ارا�ضي امريية 
بطريق����ة تفوي�����س يف منطق����ة �ض����نجار، اإذ اأ�ض����ر على اأن 

يكون تفوي�ضها عن طريق املزايدة العلنية.

وذكر طه الها�ض���مي، اأن نوري ال�ض���عيد كان قلقًا كثريًا من 
جراء ذلك احل���ادث، واأنه قام بتوجي���ه االتهامات اإىل عدد 
من االأ�ض���خا�س مدعيًا وجود موؤامرة ا�ض���تهدفت النيل من 
حي���اة ر�ض���تم حيدر، وطلب اإيقاف اأي �ض���خ�س ي�ض���تبه به 
واعتقاله. وهناك وجهة نظر قد ت�ضب يف دعم ذلك الراأي، 
تق���ول : انه ح���ني اأريد تنفي���ذ حكم االإع���دام بحق اجلاين 
ح�ض���ني فوزي توفيق، وقف ي�ض���يح قائ���اًل : ))اأين الوعد 
ي���ا نوري... لق���د وعدتني بخ���ري اجلزاء... اأه���ذا جزائي 
بعد اأن قتلت ر�ض���تم((، ثم اأ�ضاف حني و�ضع حبل امل�ضنقة 
حول عنقه، وقد ردد ا�ض���م ن���وري ثالث مرات قائال : ))لقد 
خدعتن���ي يا نوري، وعدتني بان تنق���ذين يا نوري، يجب 

ان ت�ضنق معي يا نوري الأنك �ضريكي((.

عق���د اجتم���اع ملجل�س ال���وزراء ، وحدثت معار�ض���ة داخل 
املجل����س عل���ى مق���رح ن���وري ال�ض���عيد يف اإحالة ق�ض���ية 
مقتل ر�ض���تم حيدر اإىل حمكمة عرفي���ة، واعتبارها جرمية 
�ضيا�ض���ية وبخا�ض���ة من قبل وزي���ر اخلارجية علي جودت 
االأيوب���ي، ووزي���ر املو�ض���الت ج���الل باب���ان، اإذ طلب من 
نوري ال�ض���عيد اإحالة الق�ض���ية اإىل املحاكم املدنية، وعدها 
جرمية جنائية عادية، لكن نوري ال�ضعيد اأ�ضرَّ على اإحالة 

الق�ض���ية اإىل املجل�س الع���ريف الع�ض���كري ، واقرح وزير 
العدلية حممود �ضبحي الدفري تاأليف جلنة حمايدة.

ويف اثناء م���ا كانت اللجنة التحقيقية ما�ض���ية يف عملها، 
تويف ر�ض���تم حيدر يوم 22كانون الثاين 1940م، متاأثرا 
بجراحة بعد اأن ق�ض���ى اأربعة اأيام يف امل�ضت�ضفى.اعر�س 
بع����س ال���وزراء مطالب���ني بح�ض���ر التحقيق م���ع اجلاين 
ح�ض���ني ف���وزي توفيق وح���ده وه���ددوا باال�ض���تقالة، كما 
التقى عدد من روؤ�ض���اء الوزارات ال�ضابقني   بالو�ضي عبد 
االل���ه واحتجوا على اإجراءات ال�ض���رطة يف عملية توقيف 
االأ�ضخا�س الذين اتهموا بالتحري�س على ارتكاب جرمية 
قت���ل ر�ض���تم حي���در، بناًء عل���ى املعلوم���ات الت���ي ادىل بها 

اجلاين ح�ضني فوزي توفيق.
ويت�ض���ح مم���ا تق���دم ان ال���راأي االأرجح ح���ول دوافع قيام 
اجل���اين ح�ض���ني ف���وزي توفيق بعملي���ة قتل ر�ض���تم حيدر 
انها كانت بدافع حالة الياأ�س النف�ضي التي انتابت اجلاين 
املذك���ور، ف�ض���اًل ع���ن ميول���ه وتاأث���ره بالدعاي���ة االأملانية، 
وات�ض���ح ذلك من خالل الو�ض���ية التي كتبه���ا املذكور يوم 
11 كان���ون الث���اين 1940م، )قبل اأ�ض���بوع واح���د من تلك 
العملي���ة( والتي جاء فيه���ا : ))اأن داعيًا وطنيًا دعاين لهذه 
التجربة ما دمت قد �ض���ممت على االنتح���ار، وهي اإن اأنقذ 
اأمت���ي وبالدي من �ض���رور اح���د اخلونة على االأق���ل، وانه 
لي����س هناك من حر�ض���ني على هذا الواجب((.  ف�ض���اًل عن 
ذل���ك ما ت�ض���منه طلبه الذي قدم���ه اإىل وزير املالية ر�ض���تم 
حي���در ي���وم 18 كان���ون الث���اين1940م م���ن تهج���م عل���ى 
احلكوم���ة العراقية،كما و�ض���ف االأملان في���ه باأنهم خري من 

الربيطانيني.

ب���داأت حماكم���ة اجل���اين ح�ض���ني ف���وزي توفي���ق وبقي���ة 
املتهم���ني، يف مقتل ر�ض���تم حي���در ي���وم 3 اآذار 1940م، اإذ 
�ض���كلت هيئة للمحكمة تكونت من رئي�س للمحكمة واأربعة 
اأع�ض���اء اآخرين، وقد  اأ�ضدرت حكمها على اجلاين ح�ضني 
ف���وزي توفي���ق باالإع���دام وف���ق امل���ادة )214( م���ن قانون 
العقوب���ات البغ���دادي ، لكونه قد ارتك���ب جرمية القتل مع 
�ض���بق االإ�ض���رار والتعم���د، كما حك���م على �ض���بيح جنيب 
بال�ض���جن ملدة �ض���نة واحدة، وذل���ك وفق امل���ادة )89(، من 
قانون العقوبات البغدادي، وو�ضع حتت مراقبة ال�ضرطة 
بتهم���ة اإثارته الكراهية والبغ�ض���اء بني ال�ض���كان، واأطلق 
�ض���راح بقي���ة املتهم���ني بع���د تربئته���م م���ن تل���ك اجلرمية، 
وق���د عدت عملية اغتيال ر�ض���تم حيدر حدث���ًا مهمًا يف عهد 
الو�ض���ي عبد االإله، وكاإحدى جرائم االغتياالت ال�ضيا�ضية 

يف تلك احلقبة التاريخية.

عن ر�سالة )ظاهرة االغتياالت ال�سيا�سية يف العهد امللكي(

ه����ل نتذك����ر الفنانة القديرة اح����الم وهبي، مطرب����ة االغنية 
البغدادية اجلميلة؟.. ولكن ما اكرث اال�ضماء التي كانت على 
كل ل�ض����ان ثم تنا�ض����تها االل�ض����ن.. وهذا ديدن الن�ضيان الذي 
غمر حياتنا من كل جانب.. ن�ض����يان النا�س الذين قدموا لنا 
كل جمي����ل يف الزمن اجلميل الذي بداأ يعيد ذكرياته وايامه 
وليالي����ه. واق����دم يف ه����ذه الكلمة بع�س ما �ض����جلته عن تلك 

الفنانة القديرة.
كتبت تقول يف لقاء معها :

انا ع�ضت مع عائلة فنية، فكان لوالدي ال�ضاعر حافظ جميل 
الف�ضل بت�ضجيعي وملربيتي الفنانة منرية الهوزوز الف�ضل 
يف اكت�ضايف كمطربة. وانا يف التا�ضعة من عمري حملتني 
الفنانة املطربة منرية الهوزوز من الب�ضرة اىل بغداد، ومن 
خالل احتكاكها بالو�ضط الفني كنت احفظ اغانيها وارددها 
باالإ�ضافة اإىل م�ضاهدتي ال�ضينما وتاأثرت بالفنانتني �ضباح 
ونعيم����ة عاك����ف وهذا م����ا جع����ل املطرب����ة من����رية الهوزوز 

ت�ضجعني دائما بعد ان راأت اين امتلك �ضوتا جيدًا. 
تقدم����ت م����رات لالختب����ار كمطرب����ة لكن����ي مل اجن����ح والذي 
اخت����ربوين مل يكون����وا فنان����ني وال اأتذك����ر اأ�ض����ماءهم كان 
عم����ري ان����ذاك 14 عاما وكانت اللجنة تق����ول يل تعايل بعد 
اربع �ض����نوات عندما يتكامل �ض����وتك وفع����ال انتظرت حتى 
اأ�ض����بح عم����ري 18 عام����ا وتقدم����ت لالختب����ار م����ن جديد.. 
زوجي لي�س فنانا.. انه اللواء ر�ضاد عبد الواحد وهو الذي 
دفعن����ي للغن����اء وب����دا يبحث مع����ي عن ملح����ن معروف ومت 
ذلك عندما ا�ض����طحب زوجي ذات يوم امللحن احمد اخلليل 
وعندما �ض����مع �ض����وتي احبه وبداأنا نتدرب على الغناء ملدة 
�ض����نتني كانت ركيزة مهم����ة بحياتي الفنية، ث����م جاء امللحن 
خلي����ل خمتار واأعط����اين اول حلن"ع�ض����اق االأغنية"تقدمت 
به����ا لالإذاعة وجنحت وكان����ت هذه البداي����ة احلقيقية يل و 
بع����د خليل خمتار ج����اء احمد اخلليل وناظ����م نعيم وخزعل 
مه����دي وغريه����م. �ض����ابقا..  كان املحن هو ال����ذي يبحث عن 
املط����رب، واأتذكر امللحن يا�ض����ني الراوي كي����ف جاءين ذات 
ي����وم م����ن الب�ض����رة ليعطيني حلن����ا كانت اغني����ة"ال يا قلبي 
ان����ت ال تعت����ب علي"ومل ي����اأت مفكرا يف الربح ب����ل الإعجابه 
ب�ض����وتي، جن����ح اللحن وم����ا زال ي����ردد حتى االآن لالأ�ض����ف 
االن وبعد 30 �ض����نة من الغناء عندما طلبت حلنا من املحلن 
يا�ض����ني الراوي اجابني، اعطيت اللحن ملطربة اخرى النها 
اأعطتن����ي خم�ض����مائة دين����ار. ان����ا ارف�����س ه����ذا التعامل الن 
امل�ضاريف اخلا�ضة باللحن ت�ضرف من االذاعة والتلفزيون 
باال�ض����افة اىل الت�ض����جيع الكب����ري م����ن قبل امل�ض����وؤولني لكل 
عم����ل فني ناجح االمور اليوم تغريت واأ�ض����بحت املادة هي 

القيا�س ولي�س االأ�ضوات. 
ع����ام 1965 يف احلف����الت بالكوي����ت التقيت املرح����وم فريد 
االأطر�س، بعد اأن �ض����مع �ض����وتي اقرح علي ال�ضفر معه اىل 
القاهرة، وفعال مت ذلك وا�ضطحبت معي امللحن كاظم نعيم. 

كان����ت جتربة جديدة عليهم الأنني اأول مطربة عراقية تزور 
م�ض����ر فغنيت للملحن �ض����يد مكاوي وبلي����غ حمدي وحممد 
املوجي والذي كانت احلانه هي االقرب اىل �ضوتي.  كانت 
فعال م�ض����كلة، فعندما ا�ض����ركت بحفلة ا�ض����واء املدينة غنى 
املرحوم عبد احلليم حافظ وغنت فايزة احمد وغنى حممد 
ر�ضدي وعندما جاء دوري وغنيت �ضاح اجلمهور"عاوزين 
غنا عربي يا �ض����ت"فكانت �ض����دمة بالن�ض����بة يل ا�ض����طررت 
ان اغن����ي باللهجة امل�ض����رية. وعندم����ا كان النا�����س يلتقون 
بي بال�ض����ارع كان����وا ينادونني با�ض����م االغنية الت����ي غنيتها 
اغنية"ب����ني  يل  فلح����ن  حم����د  بلي����غ  ام����ا  املوج����ي،  ملحم����د 
النجوم"وهي"اغنية طرب"ال ت�ض����لح ل�ض����وتي ولو غنتها 
املطرب����ة �ض����عاد حمم����د لنجح����ت فيه����ا. كان حمم����د املوجي 
فنان����ا رائعا، �ض����جعني كثريا وتفهم �ض����وتي وفتح يل بيته 
وكذل����ك الفنان املرحوم فري����د االطر�س ولوالهما مل جنحت 
يف م�ض����ر، فاملوجي كان االقرب يل فني����ا. ولكني مل احاول 
الزواج منه ب�ض����راحة بعد عالقة ا�ض����تمرت حوايل ال�ض����نة 
�ضنحت يل الفر�ضة وزرت بيته وجدت لديه زوجة عظيمة.. 

ولذلك رف�ضت الزواج وقررت العودة اىل العراق. 
كان والدي ال�ض����اعر حافظ جميل يعمل يف الب�ض����رة موظفا 
ب�ض����ريبة الدخل وكانت تعي�س مع����ه الفنانة املطربة منرية 
اله����وزوز وه����ي لي�ض����ت زوجت����ه وه����ي لي�ض����ت والدتي بل 
مربيتي وبعد ت�ض����ع �ض����نوات عرفت من هي والدتي فهي ال 
زالت تعي�س يف الب�ض����رة، وعندم����ا انتقل والدي اىل بغداد 

وكان يعم����ل مديرًا"لبدال����ة الهواتف"كن����ت اذهب اليه الآخذ 
م�ض����اريفي كان يطل����ب من����ي ان اغن����ي ال�ض����دقائه. لقد كان 
طيب القلب حمافظا على ا�ض����مه ك�ض����اعر.   لكني مل ات�ضم به 
ال�ض����بب يعود اىل ان والدي كان �ضاعرا معروفا فاقرح ان 
يكون ا�ض����مي ا�ض����ما فنيا، وقد نقلني يف بداية طفولتي اىل 
بي����ت عمي باالعظمية.  ان حافظ جمي����ل ابي رغم االقاويل 
وعن����دي ما يثبت ذل����ك، اوراقي ال�ضخ�ض����ية وورقة والدتي 
مب�ضت�ض����فى ال�ض����عر بالب�ض����رة والتي اعطاها يل هو نف�ض����ه 
باال�ضافة اىل �ض����ريط م�ضجل ب�ض����وته وبح�ضور املرحوم 
حقي ال�ض����بلي والدكتور احمد النعيمي وبع�س اال�ضدقاء. 
وجميع ا�ض����دقاء والدي يعرفون ذلك باال�ض����افة اىل �ضهادة 
املي����الد ال�ض����ادرة بتاري����خ 1938/8/28 وال�ض����ادرة م����ن 

م�ضت�ضفى بالب�ضرة تثبت ذلك. 
عمل����ت يف اف����الم �ض����ينمائية وبظ����ل ظروف �ض����عبة جدا مل 
تك����ن هن����اك التقني����ة ال�ض����ينمائية املتوف����رة بالع����راق االآن، 
فلذل����ك كان����ت افالم����ا مل يكتب له����ا النجاح لال�ض����ف.  عملت 
يف فيلم"باأم����ر احلب"مع املخرج حممد �ض����لمان وكان معنا 
املمثل عبد ال�ضالم النابل�ضي واملطربة �ضباح، وكذلك مثلت 
بفيلم"لي����ايل العذاب"وفيل����م اآخر ا�ضمه"الب�ض����رة ال�ض����اعة 
11"وقد جنح هذا الفيلم.  انا كنت اقوم بتمويلها ت�ضويقها 

وبيتي كان اأ�ضتوديو الت�ضوير.
ه����ذا م����ا ذكرت����ه اح����الم وهب����ي يف لق����اء اج����ري معه����ا يف 
ثمانينيات القرن املا�ض����ي، ولتف�ضيل ما قالته وجدت بع�س 

املدونات قد ذكرتها مبا يلي :
ول����دت اح����الم وهب����ي يف 6 حزي����ران 1938، عندم����ا بداأت 
اأح����الم تعي الفن كانت والدتها من����رية الهوزوز قد اأعتزلت 
الغناء بينما وا�ض����لت اأحالم اأرتياد دور ال�ضينما وم�ضاهدة 
االف����الم العربي����ة وعندم����ا تخرج من م�ض����اهدة الفل����م كانت 
حتف����ظ االغ����اين وتردده����ا وتاأخ����ذ برديدها.تقدم����ت اإىل 
اختب����ار االذاع����ة يف بداية اخلم�ض����ينات ولكنها ف�ض����لت يف 
االختب����ار بع����د اأن قدم����ت اغني����ة فلكلورية �ض����ائعة، وكانت 
انطالقته����ا احلقيق����ة عام 1958 عندما قدمت اأغنية"ع�ض����اك 
العيون"وقد جنحت اأح����الم يف هذه االغنية على اأعتبارها 
اأغنية ذات طابع �ض����عبي ماألوف. وغنت اأي�ض����ًا اأغنية والله 
حرت وي����اج ياعين����ي. ويف الف����رة ما ب����ني 1959-1958 
قدم����ت اأحالم عدد من االغاين اجلميلة مثل"�ض����بعة ايام من 

عمري"و"وحيدة يا مية"و"هلهلي وغنيلي يوم الفرح".

ميك����ن اعتبار املرحل����ة الثانية التي مرت به����ا اأحالم وهبي 
م����ع امللحن ناظم نعي����م حيث قدم لها اأول حل����ن اغنية"هاي 
من ق�ض����متي"و"عندي هدي����ة للولف وردة"وام����ا اآخر حلن 
فكان"الل����ه الله من عيونك"والت����ي القت جناحًا باهرًا.ومن 
ث����م حلنن له����ا عبا�س جميل ور�ض����ا عل����ي ويا�ض����ني الراوي 
وغريه����م.. ومن اأ�ض����هر اغاين ه����ذه املرحلة"اأن����ت ال تعتب 
عليه"و"حلوين ال�ض����مر والبي�س اأحلى"و"ت�ضلم يا حبيبي 
عيونك الزركة"وغنت اأحالم وهبي ثنائية مع املطرب"اأحمد 
�ض����لمان"واملطرب"فاروق هالل"، وقدمت االغني الدعائية 

وال�ضياحية.
�ض����اعة  بفيلم"ب�ض����رة  اأ�ض����ركت  ال�ض����ينما  م�ض����توى  عل����ى 
يف  ا�ض����ركت  كم����ا  اأغنية"ال�ض����قاوة"،  قدم����ت  11"حي����ث 
فيلم"لي����ايل الع����ذا ب"م����ع املمثل �ض����ليم الوكي����ل وكان ذلك 
�ض����نة 1961 وعر�س الفيلم على �ضا�ض����ة �ضينما اخليام، كما 
اأ�ض����ركت بالفيلم العربي"باأمر احلب"الذي اأخرجه"اأحمد 

�ضلمان"عام 1961 وقد عر�س الفيلم يف بريوت.
عا�ض����ت اأحالم وهبي لفرة طويلة يف بريوت حيث انتقلت 
للعي�����س هناك عام 1970، وخ����الل اقامتها يف القاهرة حلن 
له����ا بلي����غ حم����دي - م����ع النج����وم كما حل����ن لها من����ري مراد 
اأغنية"فالحة"وحل����ن له����ا �ض����يد م����كاوي اأغنية"اأي����ه �ض����كل 
احل����ب ميه"، وع����ادت اأحالم وهب����ي اإىل بغ����داد عام 1975 
بعد خم�س �ض����نوات عا�ض����تها يف بريوت. وعند عودتها اإىل 
بغداد قامت بت�ض����جيل اغ����اين والدتها القدمي����ة مثل"عيني 
عالهوزوز"و"كلبك �ض����خر جلمود"وغريها.اأخريًا اعتزلت 
الغناء يف بداية الت�ض����عينات وهي ال تزال متتاز باحليوية 
و�ض����وتها وادائه����ا اجلذاب، اختف����ت عن اال�ض����واء وحاليًا 
تعي�����س يف منزله����ا يف بغ����داد وتعاين من اأهم����ال وجتاهل 
امل�ض����وؤولني مع العلم انها فنانة عراقي����ة كبرية خدمت الفن 

الأكرث من 40 �ضنة.

في 18 كانون الثاني 1940

اغتيال رستم حيدر.. اسرار وحقائق

لنتذكراحالم وهب��ي.. ونتذكر الجمال 
والفن االصيل
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ح����م����ي����د ال���م���ط���ب���ع���ي

التميمي عكار  هادي  وسام  د. 

عل����ى اأثر االنق����الب العثم����اين عام 1908، ح�ض����ل تبدل 
يف نظرة الدولة نحو ال�ض����يعة، الذي����ن توقعوا اأن تنعم 
طائفته����م باحلري����ة يف ظ����ل الد�ض����تور، كما كان����ت تاأمل 
الطوائ����ف االأخ����رى ذل����ك. وبدافع من تلك االآمال �ض����عت 
جمموعة متنورة من ال�ض����يعة اإىل احل�ضول على اجازة 
لتاأ�ض����ي�س مدر�ض����ة لتعلي����م االأوالد، وكان يف مقدمته����م 
)جعفر ابو التم����ن( )علي الب����ازركان(، ومهدي اخلياط 

وروؤوف القطان.
ومما نبه تلك املجموعة اإىل اأهمية ذلك امل�ضروع، هو اأن 
هناك بع�س املدار�س اليهودية، كانت تخّرج �ضنويًا عدد 
من اليه����ود يقومون بدور كّتاب لدى التجار امل�ض����لمني، 
وق����د اأ�ض����بحوا بحك����م معرفته����م املرا�ض����الت باللغ����ات 
االأجنبي����ة واطالعهم على اأ�ض����رار التج����ارة، وقد تعدى 
االأم����ر اإىل �ض����يطرتهم يف بع�����س االأحي����ان على املحالت 

التجارية من اأيدي امل�ضلمني.
ولتاأ�ض����ي�س تلك املدر�ضة ق�ض����ة طريفة ولكن مهمة، الأنها 
تك�ضف لنا �ض����ورة من �ض����ور تاأريخ التعليم االأهلي يف 
تلك املدة. وملخ�ضها اأن احلاج �ضلمان اأبو التمن ا�ضتورد 
�ض����ماورات، جميلة ال�ض����كل، وقد نفدت من ال�ضوق، واأن 
اح����د اأ�ض����دقاء علي الب����ازركان قد طلب منه اأن ي�ض����ري 
له �ض����ماور من احلاج �ض����لمان، وملا طل����ب البازركان ذلك 
م����ن احلاج �ض����لمان اعتذر االأخري لنفاده����ا، وملا علم اأنها 
مطلوبة يف ال�ض����وق اأوع����ز اإىل كاتبه اليهودي )�ض����ميل 
�ضوميخ( اأن يكتب له برقية اإىل رو�ضيا القي�ضرية لطلب 
كمية منه����ا، فحرر الكاتب اليه����ودي الربقية، وبعد مدة 
�ضاهد علي البازركان �ضماورات من نف�س النوع يف حمل 
اآخ����ر، فعاتب احلاج �ض����لمان على عدم بيعه����ا له، فده�س 
االأخري وذه����ب ليتاأكد من وجوده����ا يف ذلك املحل، فلما 
�ض����اهد احلاج �ضلمان �ضاأل �ض����احب املحل عن م�ضدرها، 
فاأخربه عن �ضرائها من اأحد اليهود. فتاأثر احلاج �ضلمان 
من خيانة كاتبه اليهودي الذي اأخفى الربقية وطلب من 
اأح����د التج����ار اليهود اأن ي�ض����تورد ذلك الن����وع. ومن تلك 
احلادثة ا�ض����تطاع علي البازركان اأن ينبه احلاج �ضلمان 
اإىل �ض����رورة اإعداد �ضباب من امل�ض����لمني يتقنون اللغات 
االأجنبي����ة التخاذه����م كتاب����ًا وكامت����ي اأ�ض����رار جتارتهم، 
وال يك����ون ذلك اإال عن طريق فتح مدر�ض����ة، ولكن احلاج 
�ضلمان اأو�ض����ح لعلي البازركان، اإن ذلك امل�ضروع �ضوف 
يالقي املعار�ض����ة من النا�س الذي����ن يعتربون ذلك العمل 

من باب الكفر.
ومل����ا كانت الفكرة حتت����اج اإىل املال فقد ا�ض����تطاع جعفر 
اأبو التمن من اأقناع اأبيِه على تبني الفكرة، وقام بدعوة 
ع����دد م����ن ال�ضخ�ض����يات للح�ض����ور اإىل دار ول����ده احلاج 
داود، يف الثام����ن من ت�ض����رين الث����اين 1908، وكان من 
جملة احل�ض����ور علي البازركان، مهدي اخلا�ضكي، عبد 
الكرمي حيدر، ال�ضيد علي مهدي البغدادي، احلاج ح�ضن 
ال�ض����هرباين، احلاج داود اأبو التمن، احلاج �ض����لمان اأبو 
التمن، وال�ض����يخ �ض����كر الل����ه اأحد علم����اء الدين ال�ض����يعة 
يف بغداد، وقرر هوؤالء تاأ�ض����ي�س مدر�ض����ة وكونوا هياأة 
موؤ�ض�ض����ة لها، وانتخبوا ال�ضيخ �ض����كر الله رئي�ضًا للهياأة 

وجعف����ر اأبو التمن اأمينًا لل�ض����ندوق، واأخذوا يجمعون 
االإعانات لتاأ�ضي�س تلك املدر�ضة.

ق����ررت الهياأة املوؤ�ض�ض����ة اإر�ض����ال ُكٍل من عل����ي البازركان 
وجعفر اأبو التمن لتقدمي عري�ض����ة اإىل وايل بغداد)عبد 
مدر�ض����ة  بفت����ح  ال�ض����ماح  فيه����ا  يطلب����ون  با�ض����ا(  الل����ه 
با�ض����م)مكتب الرق����ي اجلعفري العثم����اين(، وقد جرت 
مناق�ض����ة ب����ني مقدمي الطل����ب والوايل حول �ض����بب فتح 

املدر�ضة مع وجود مدار�س حكومية وعن �ضبب ت�ضميتها 
باجلعفري����ة، اإذ طلب ال����وايل حذف ا�ض����م اجلعفرية من 
ا�ض����م املدر�ض����ة، ولك����ن اأجابه عل����ي الب����ازركان ال يوجد 
جعف����ري يف املدار�س احلكومية، بينما اأ�ض����ر جعفر ابو 
التمن على اال�ض����م، وافهم الوايل اأن الغاية من الت�ضمية 
مل تكن لنع����رة طائفية، ولكن تاأ�ض����ي�س املدار�س االأهلية 
فك����رة حديث����ة ال جت����ذب النا�س، فالق�ض����د من اال�ض����م اأن 

ي�ض����عر اأبناء املذهب اجلعفري اأن املدر�ض����ة منهم واليهم 
ُفيقبل����وَن عل����ى اإر�ض����ال اأوالدهم األيه����ا، فاأقتن����ع الوايل 

ووافق على اأجازة املدر�ضة.
اأُِعَد للمدر�ضة دار تقع بالقرب من م�ضجد احلاج داود اأبو 
التمن ومت تاأثيثها، وكانت تلك الدار قد ا�ض����توؤجرت ملدة 
عام����ني، ودفع بدل االإيجار احلاج �ض����لمان اأبو التمن من 
ماله اخلا�س، وجرى افتتاح املدر�ض����ة يف الثاين ع�ض����ر 
من كانون االأول 1908، باحتفال كبري، كان عدد الطالب 
الذين �ض����جلوا عند افتتاحها نحو )300( طالب توزعوا 
عل����ى خمتل����ف مراحل الدرا�ض����ة التي احتوتها املدر�ض����ة 
من )رو�ضة وابتدائية ور�ض����دية( لتعليم اأالميني مبادئ 
الق����راءة والكتابة، وتعليم احل�ض����اب واللغ����ات الركية 
والفرن�ض����ية ملن يعرف الق����راءة، اأما اإدارة املدر�ض����ة فقد 
كانت بعهدة ال�ض����يخ �ض����كر الله وعلي البارزكان معاونًا 

له، وجعفر اأبو التمن اأمينًا لل�ضندوق للمدر�ضة. 
�ض����عى جعفر اأبو التمن الإقناع اأبن����اء الطائفة اجلعفرية 
الدخ����ول اإىل املدر�ض����ة، بالنظر ملوقف تل����ك الطائفة اإىل 
املدار�����س وحترميه����ا، فق����د ا�ض����تطاع جعفر اب����و التمن 
مب����ا بذله م����ن جهد االت�ض����ال بعلم����اء الدي����ن يف كربالء 
والنجف، للح�ضول منهم على فتاوى حتث على االإقبال 
على التعليم يف املدر�ض����ة، اإذ ن�ضر ر�ضالة بعنوان)فتوى 
بج����واز دخ����ول اجلعفريني املكات����ب للتعليم( ج����اء فيها 
:"ج����واز دخ����ول اأوالد اجلعفري����ة اإىل املكات����ب لتعلي����م 
العلوم واملعارف واللغ����ات املختلفة التي مت�س احلاجة 
م����ع  ال�ض����رورة بع����دم جهله����ا  اإىل تعليمه����ا، وتق�ض����ي 
التحفظ على القواعد االإ�ضالمية...لذا اإن علماء االإ�ضالم 
املجتهدي����ن يف النج����ف وكرب����الء دفعًا لل�ض����بهة الواقعة 
يف اأذه����ان اجلهلة قد كتبوا لعم����وم اجلعفرية يحثونهم 
وي�ض����وقونهم عل����ى تاأ�ض����ي�س وت�ض����ييد هك����ذا مكات����ب، 
حاوية لل�ضروط املتقدمة وذكروا اأن ذلك اأف�ضل االإعمال 

اخلريية".
�ضارت املدر�ضة منذ ذلك التاأريخ باندفاع، غري اإن ن�ضوب 
احلرب العاملية االأوىل عام 1914، �ض����بب بع�س الفتور 
فيها، رغم ذلك تخرج من )املدر�ضة اجلعفرية(، عدد كبري 
م����ن الرج����ال الذين تول����وا املنا�ض����ب العلي����ا يف اململكة 

العراقية.
تاأ�ضي�ضًا على ما تقدم، ُتعد مدر�ضة مكتب الرقي اجلعفري 
العثماين)اجلعفري����ة( اأول مدر�ض����ة اأهلية )وطنية( غري 
ر�ض����مية يف تاأريخ بغداد احلديث، ا�ضتهدف موؤ�ض�ضوها 
من اإن�ض����ائها �ض����د ثغرة خطرية يف ثقافة ال�ضعب، اإميانا 
منهم بان الثقافة ال�ضحيحة هي االأداة الناجحة حلماية 
الوح����دة الوطني����ة وتاأكيده����ا. ف����كان م����ن الطبيع����ي اإن 
ت�ض����طدم ه����ذه الفكرة بجملة م����ن العقبات ل����دى الكثري 
من النا�س ذوي االجتاهات املُحافظة والتقليدية، ف�ضاًل 
عن تخوف ال�ض����لطة العثمانية من تقاطعها مع �ضيا�ض����ة 
التريك القائمة وقتذاك.  لذلك ظلْت املدر�ض����ة اجلعفرية 
منذ تاأ�ضي�ض����ها، ت�ض����ري على النهج املر�ض����وم لها وتوؤدي 
ر�ضالتها يف حدود اإمكانياتها املتوفرة، كما كانْت مركزًا 

وطنيًا مهمًا منذ تاأ�ضي�س احُلكم الوطني يف العراق.

وعندم���ا ا�ض����س نقابة املحام���ني 1933 خاط���ب اجلمهور 
القان���وين: )نح���ن يف بداية الطري���ق وان كنا اهل �ض���بق 
ح�ض���اري.. وعلينا ان ننتزع حقوقنا من ايدي االنكليزي 
�ضيئا ف�ضيا..( وهتف احد حمامي النقابة اجلديدة: )بدعم 
القان���ون وبدولة حق القانون �ض���ندعم ا�ض���تقاللنا( وعلق 
ال�ض���ويدي عل���ى الهت���اف: )نع���م نع���م.. القانون ه���و قمة 

احلرية(!
ول�ض���هرته يف فكرة الد�ضتورية، و�ض���هرته يف بناء قواعد 
اكرث الد�ضاتري العربية، مبعاونة ال�ضنهوري فقيه القانون 
الدبلوما�ض���ية  االكادميي���ة  يف  ع�ض���وية  من���ح  امل�ض���ري، 
العاملي���ة وع�ض���ويات اآخ���ر قانوني���ة و�ضيا�ض���ية يف بلدان 
اوربي���ة 1930 - 1935.. وعهدئ���ذ اراد االنكلي���ز تعويقه 
يف املجال الت�ضريعي لكنه �ضاح يف وجوههم: )ان مهنتي 
وط���ن يتق���دم..( ومل���ا احمر وجه���ه يف عام 1941 و�ض���ع 
ي���ده بيد ر�ض���يد ع���ايل الكي���الين وا�ض����س"حكومة الدفاع 
الوطني"بداي���ة لطرد اآخر قواف���ل االحتالل االنكليزي من 
الع���راق، لك���ن احلكوم���ة �ض���قطت يف حلظة غ���ادرة وجاء 
املحتل بقفل عيني ناجي ال�ض���ويدي ونفاه اىل رودي�ض���يا 
وهناك يف غربته ومنفاه و�ض���وؤل ج�ض���ده ال�ض���ريف مات 
�ض���هيدا يف ا�ض���مى مرات���ب ال�ض���هادة الوطني���ة! وناج���ي 
ال�ضويدي )1882 - 1942( كاأي رمز له امتداد يف التاريخ 

العراقي له موؤيدون وخ�ضوم فخ�ضومه اخذوا عليه:
1. ان���ه ملك���ي، وم���ا دام العهد امللك���ي مدانا، فال�ض���ويدي 
واالنكليزي���ة  الوطني���ة  ب���ني   - ثنائي���ة  في���ه  م���دان.2. 
العراقي���ة مل حت�ض���م هويت���ه  امل�ض���توردة.3. االكادميي���ة 
االنتمائية، فقد وقفت املوقف القلق ازاء ادواره الوطنية.

اما الوثائق االجنبية فقد:
بغط���اء  باأنه"يت�ض���ر  العثماني���ة  الوثائ���ق  و�ض���فته   .1

العثمانية لتمرير وطنياته ال�ضرية".
2. و�ضفته امل�س بيل باأنه: )ذكي لكنه مراوغ كال�ضمكة..

3. وجاء يف تقرير بريطاين: )م�ض���تقبل ناجي ال�ضويدي 
ينذر باخلطر(.

وقد ارتفع يف اعني موؤيديه من خالل:
1. ق���ال لفي�ض���ل االول وكان يراأ����س ال���وزارة العراقي���ة 
يف  االنكلي���ز  امل�ضت�ض���ارين  لط���رد  االوان  1930:"اآن 
ال���وزارات العراقي���ة، لك���ن املل���ك املوؤ�ض����س رف����س طلب���ه 
قائال:"الزم���ن م���ازال زم���ن االنكليز".وا�ض���تقال:"اما انا 
فل�ض���ت متفائ���ال..".2. نقح كث���ريا يف ن�ض���و�س املعاهدة 
العراقية الربيطانية ل�ضالح حقوق العراق، ولذلك ترب�س 
بتاريخه االنكليز..3. مل يخ�ض���ع لالراجيف عندما �ض���رخ 
يف يوم بوجه نوري ال�ض���عيد:"كفى ذال فالعراق اقوى من 
ت���ارخ االنكلي���ز..".4. مل يدن�س يده ام���ام خزينة الدولة، 
وكان دائم���ا يق���ول لفي�ض���ل االول واتباع���ه :"الكفاف هو 

الوطنية..".
ولد يف بغداد ويت�ض���ل ن�ض���بة باال�ض���رة العبا�ض���ية عريقة 
اجل���ذور، وكان اج���داده يتزه���دون بجدهم املعت�ض���م بن 
ه���ارون الر�ض���يد والي���ه ترج���ع �ض���جرتهم الن�ض���بية.. اما 
لقب"ال�ض���ويدي"فجاء اليهم عن طريق جدهم ال�ضيخ عبد 
الله ال�ضويدي 1693 - 1761 الذي عرف بتوقيع ر�ضائله 
وخطابات���ه با�ضم"�ض���ويد"احد اقارب���ه م���ن جه���ة االم، ثم 
مّد �ض���ويد اىل �ض���ويدي كايقاع حمبب ل���دى العامة، فحل 
اللقب اجلديد حم���ل اللقب القدمي"اآل مرعي"وراح النا�س 

ينادونهم با�ض���م اآل ال�ضويدي الذي نبغ فيهم فقهاء وبلغاء 
منه���م يف القدمي"عب���د الرحم���ن زي���ن الدين"ومنه���م يف 
العراق املعا�ضر"يو�ض���ف ال�ضويدي"1853 - 1929 وهو 
والد ناجي ال�ض���ويدي.. الذي �ضغل رئا�ضة جمل�س االعيان 
1925 - 1929، و�ض���قيقه"توفيق ال�ضويدي"احد روؤ�ضاء 
الوزارات العراقية، فهم بيت ا�ضالة وزعامة وانحياز اىل 

عراق متعدد االعراق.
بع���د تخرج���ه يف املدار����س العثماني���ة ببغ���داد انتمى اىل 
الدرا�ض���ة الفقهي���ة عل���ى �ض���ياق رج���ال الدي���ن والتق���وى، 
وكان اول در�ض���ه على يد العالمة ال�ض���هيد حممود �ض���كري 
االلو�ض���ي فاأج���ازه قائال:"انك راوية وحمدث"و�ض���م يف 
در�ض���ه الث���اين - فقها ومنطلق���ا اىل مدر�ضة"ال�ض���يخ غالم 
ر�ض���ول املولوي"فمنح���ه اج���ازة يف التف�ض���ري.. ثم اخرب 
والده بان الدرو�س الفقهية ال ت�ض���د رمقه الروحي، وادرك 

والده مرامي ابنه ناجي فوافق على �ض���فره اىل اال�ض���تانة 
لدرا�ضة القانون يف حقوق تركيا وتخرج فيها 1905.

ويع���د اول عراقي يدر�س يف تلك الكلية، وكانت اال�ض���تانة 
يف زمن درا�ضته"برميل بارود"وهي تتفجر على �ضيحات 
التحرر واالنعتاق من قب�ض���ة ال�ض���لطان اال�ض���تبدادي عبد 
احلمي���د العثم���اين. وكان ال�ض���ويدي اح���د اح���رار العرب 
م�ض���اركا رفاقه من العرب"عزيز علي امل�ضري"يف الغ�ضب 
عل���ى امرباطوري���ة الرج���ل الهزيل.. ومندجم���ا مع احرار 
الدع���وة اىل  كم���ال"، يف  فك���رت ونام���ق  الرك"توفي���ق 
احلرية والتحرر وامل�ض���اواة، ويف يوم خطب ال�ض���ويدي 

امام تظاهرة:"تطالب با�ضتقالل العرب".
ويف اال�ضتانة اي�ضا ا�ضهم بتاأ�ضي�س اجلمعيات العربية مع 
رفاقه العرب ومنهم �ضبيب اال�ضعد و�ضفيق املوؤيد و�ضكري 
احل�ضني وهي اجلمعيات التي طالبت با�ضتقالل الواليات 

العربية ن�ضل و�ضدقا وجهارا.
و�ض���غل من���ذ بدايات���ه االوىل م�ض���وؤوليات رفيع���ة لرفع���ة 
�ضخ�ض���يته وح�ض���افتها.. فقد توىل الق�ض���اء يف الب�ض���رة 
وبغ���داد واليمن، ثم ت���وىل االدارة املركزي���ة يف الكاظمية 
1911 والنج���ف 1913 وعم���ل يف الداخلي���ة العثمتانية، 
لكن العثمانيني حاولوا ايقافه عن اال�ض���الح فا�ض���تقال من 
وظائف���ه �ض���نة 1918 والتحق بحكومة دم�ض���ق واليا على 

حلب وم�ضت�ضارا للملك في�ضل.
وراأى يف االم���ري او املل���ك في�ض���ل ب���ن احل�ض���ني امل�ض���لح 
الكبري الذي �ضي�ضلح امة العرب، ف�ضانده ودعا اىل واليته 
عل���ى عر�س العراق ويف 1921 راأ�س الوفد الذي ا�ض���تقبل 
امللك في�ض���ل يف الب�ضرة وهو يقول له:"انت �ضمانتنا يف 
اق���اة الدولة الع�ضرية"وابت�ض���م امللك:"وانت���م العراقيون 
يدي اليمنى".ويف خما�س التاأ�ضي�س االول توقفت عالقة 
ال�ض���ويدي بفي�ضل ثم جزرت بعد ان نادي ال�ضويدي برفع 

�ضعار تقلي�س االمتيازات الربيطانية 1930.
الربملاني���ة  احلري���ة  اىل  الع���راق  دخ���ول  اعت���اب  وعل���ى 
�ض���ارك ال�ض���ويدي يف �ض���ياغة برامج حزبية انت�ضب اليها 
ومنها"ح���زب االمة 1942"بزعامة ال�ض���يخ احم���د الداود 
و"حزب التقدم"برئا�ض���ة عبد املح�ض���ن ال�ضعدون 1925.
وحزبيت���ه مل تك���ن تطم���ح لقي���ادة اعل���ى، ب���ل لك���ي يجعل 
االح���زاب د�ض���تورية يف اهدافها، ولكي ير�ض���د االع�ض���اء 
اىل احلرك���ة الد�ض���تورية، وكان وه���و يف اال�ض���تانة يرى 
يف"احلزبية"البيئ���ة التي تنمو عل���ى تربتها بذور الهوية 

الوطنية، هوية احلرية حني تفر�س �ضلطانها القانوين.
وكان قد مار�س الوزارة بروح مرجعيته للقانون واحل�ضم 
في���ه حلظ���ات االزم���ة، اعن���ي ان���ه كان وزي���ر راأي ال وزير 
ا�ضت�ض���ارة، وزي���ر حرية ال���راأي واخلي���ار االرادي ولي�س 
الوزير املنفذ يف ماكنة الدولة، وهكذا هو يف كل الوزارات 
الت���ي انيطت به، ومنها وزارة العدلية واملالية والداخلية، 
ثم راأ�س الوزارة 1929 - 1930 و�ض���ار بها �ضرية �ضاحب 
االرادة يف ت�ض���فية اال�ض���تالب والقهر االجنبي.ثم مار�س 
النياب���ة، يف الربمل���ان يف ث���الث مراح���ل 1925 - 1932، 
وكان �ضوته فيه يتناغم مع النا�ضطني يف احلركة الوطنية 
واال�ضتقاللية، وهو يكرر دائما مقولته الربملانية:"النيابة 
قيادة ولي�ض���ت زعامة..".وكان يف عام 1925 قدم لفي�ضل 
االول"الئح���ة قانون لربمل���ان حرناجح"هو اآذن : امل�ض���ّرع 
بد�ض���تور والفقي���ه ب���روح الد�ض���تور ومرجعي���ة القان���ون 
باحالة الد�ض���تور والقا�ض���ي املتفقه باأدب الق�ضاء العربي 

القدمي.
وم���ن غرائب ال�ض���ويدي انه مل ي�ض���ع او يط���رح موؤلفا يف 
القانون، وال ترك درا�ض���ة قانوني���ة لتالميذ كلية احلقوق، 

اأذلك ناجت عن فقر يف املعلومة؟
ام هو توا�ضع ابعده عن التاأليف او التحقيق او هو �ضيء 
اآخر؟ اأظن انه غري هذا وهذا، امنا هو انه كان يخ�ض���ى ان 
يقع اخلطاأ هنا وهنا يف تاأليفه، ويكت�ض���ف اخلطاأ من قبل 
خ�ض���ومه فيندم علي���ه وهو الذي خاف الزل���ل يف طفولته 
الديني���ة، واع���اب عل���ى االآخري���ن ان يقعوا يف زلة ل�ض���ان 
وهفوة عق���ل واهتزاز روؤية.. كان فاحتة عهد منذ �ض���حا، 

ومنرب عهد منذ تكون قدرا مبدعا!

عن كتاب �سخ�سيات عراقية

من بواكير التعليم االهلي في العراق

مكت��ب الترق��ي الجعف��ري العثماني 
ناجي السويدي فقيه الدستور العراقي)المدرسة الجعفرية(

إذا أردنا الحديث عن تاريخ مدرس��ة مكتب الرتق��ي الجعفري العثامين، فيجب أن 

نعود بالذاكرة إىل مطلع القرن العرشين، إذ بدأ يدب الوعي الس��يايس واالجتامعي 

والثق��ايف يف العراق كغريه م��ن البالد التي 

كانْت خاضعة لنف��وذ اإلمرباطورية العثامنية 

ومحروم��ة م��ن أس��باب النهض��ة الحديث��ة، 

بفع��ل تبن��ي العثامنيني يف سياس��تهم مبدأ 

)فّرق تس��ّد( بني سكان العراق أنفسهم، فقد 

كانت تتعصب ضد أبناء الطائفة الش��يعية يف 

مختلف املجاالت، كان من أبسطها حرمانهم 

من االس��تفادة من املدارس التي أنشأتها الُس��لطات العثامنية، ليك ال يطمعوا بعد 

ذلك بالوظائف الحكومية، إىل جانب ذلك كان الش��يعة أنفسهم يحرمون املدارس 

العثامنية الحديثة ويعتربونها مفسدة للدين واألخالق.

ناجي الس��ويدي احد رموز الترشيع العراقي، وكان قبل ان يضبط بنود الدستور العراقي 1924 قد تلقى فيصل االول 

عىل يديه التفقه بالدستور ومبواده القانونية، وقال للملك املؤسس: )علينا منذ اآلن ان نبني عراقا دستوريا، الكل فيه 

يفكر ويعقل الحياة(، وتدفأ فيصل بكالمه ورد: )اخي: ان االمة اعىل من ارسيت، والوطن اعىل من خصوصياتنا جميعا..( 

ومىض السويدي يف اجتهاده القانوين يبني هياكل الدولة الوليدة، هنا يرشع نظاما للدبلوماسية العراقية وهنا بصمة 

اخرى لربملان او مجلس اعيان حتى استحق لقب: )فقيه االكرثية( عىل حد تعبري ياسني الهاشمي، الذي وجد فيه ليس 

خطيب الجميع فقط بل هو الذي ستتحد يف افكاره الحرية باملساواة، واالرادة بوعي العرص الحديث!

كاتب راحل
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ع����ل����ي اب�������و ال��ط��ح��ي��ن 

بداأت الفكرة يف �ض���نة 1884 حني تربعت االآن�ض���ة 
كاثري���ن وول���ف مببلغ خم�ض���ة االآف دوالر اأمريكي 
الإر�ضال جلنة علمية من الواليات املتحدة االمريكية 
اىل العراق لدرا�ضة اف�ضل املواقع لبدء حملة تنقيب 
والك�ض���ف عن االآثار وجلبه���ا اىل متاحف الواليات 
املتحدة ا�ض���وة مبا قامت به فرن�ض���ا وبريطانيا منذ 

منت�ضف القرن التا�ضع ع�ضر. 
يف االأن�ض���ول يف طريق البعثة اىل العراق، تعرف 
ويليم وارد مدير البعث���ة، على جون هرني هاينز، 
وه���و اأمريكي كان يعمل مدر�ض���ا مل���ادة التاريخ يف 
الواليات املتحدة، وكان قد �ضبقهم يف الو�ضول اىل 
تركيا قبل ب�ض���عة �ض���نوات �ض���من حملة مل حت�ضل 
عل���ى موافق���ة احلكوم���ة العثماني���ة يف البحث عن 
االآثار يف جزيرة كريت. و�ضنحت له الفر�ضة بتعلم 
الت�ض���وير الفوتوغرايف يف اأثينا على يد الر�ض���ام 
والباح���ث االمريكي ويليم �ض���تيلمان. فطلب ويليم 
وارد ب�ض���م جون هاينز  اىل بعثة وولف كم�ض���ور 
فوتوغ���رايف اإ�ض���افة اىل خربت���ه يف التنقي���ب عن 

االآثار.  

و�ض���لت البعث���ة اىل بغ���داد يف الي���وم االأول م���ن 
كانون الثاين �ضنة 1885، بعد اأن قامت يف طريقها  
باالإطالع عل���ى اأعمال التنقي���ب ومواقع احلفريات 
الربيطانية والفرن�ض���ية ال�ض���ابقة يف املو�ضل. من 
بغ���داد انطلق���ت البعث���ة اىل مدين���ة احلل���ة، ثم اىل 
الديواني���ة وانح���اء الف���رات االأو�ض���ط يف جول���ة 

التق�ضي عن املواقع االآثارية املحتملة للتنقيب. 
بعد انتهاء املهمة وعودة بعثة وولف اىل الواليات 
اختي���ار  يف  االآراء  اأع�ض���ائها  وت���داول  املتح���دة 
مواقع التنقي���ب املحتملة، تقرر اع���داد بعثة علمية 
ا�ضتك�ض���افية اىل موقع االآث���ار يف نفر قرب عفك يف 
الديواني���ة. واأوكل���ت املهمة اىل جامعة بن�ض���لفانيا 
يف فيالدلفي���ا بتنظي���م حملة اال�ضتك�ض���اف البابلية 
ب�ض���م خ���رباء يف عل���وم االآث���ار وال�ض���رقيات، ومت 
اختيار ج���ون هرني هاين���ز م�ض���ورًا فوتوغرافيًا 
للحمل���ة اإ�ض���افة اىل عمله يف االآث���ار، ورفع اإقراح 
اىل وزارة اخلارجي���ة االأمريكي���ة باعتم���اد ج���ون 
هاينز قن�ض���اًل للواليات املتح���دة يف بغداد. وهكذا 
اأ�ض���بح امل�ض���ور الفوتوغرايف جون هرني هاينز، 

اأول قن�ض���ل للواليات املتحدة االأمريكية يف العراق 
من عام 1888 وحتى 1892. 

م���ن  الر�ض���مية  املوافق���ات  عل���ى  احل�ض���ول  بع���د 
احلكوم���ة العثماني���ة، ب���دء العم���ل يف موق���ع نف���ر 
للتنقي���ب واكت�ض���اف االآثار يف مطلع �ض���نة 1889، 
واأ�ض���تمرت حمالت جامعة بن�ض���لفانيا للتنقيب عن 
االآث���ار يف الع���راق يف اربعة مراح���ل متتالية حتى 

�ضنة 1900.
قام جون هاينز  ف�ضال عن وظائفه االأخرى بالتقاط 
ال�ضور الفوتوغرافية جلميع مراحل احلملة خالل 
خم�ض���ة ع�ض���ر عامًا، من���ذ بعثة وولف �ض���نة 1885  
وحت���ى نهاي���ة احلفري���ات �ض���نة 1900. وت�ض���مل 
املجموع���ة ف�ض���ال ع���ن �ض���ور احلفري���ات واالآث���ار 
واللقى املكت�ض���فة، عدد كبري من ال�ض���ور يف بغداد 

ومناطق االأهوار القريبة من مواقع العمل. 
ال�ض���ور  جمموع���ة  بن�ض���لفانيا  جامع���ة  حفظ���ت 
الفوتوغرافي���ة العراقي���ة مل���ا يقارب االألف �ض���ورة 
من اأعمال جون هاينز يف خزانة خا�ض���ة باحلملة، 
تتوزع يف األبومات مرقمة ح�ضب مراحل التنقيب، 

ف�ض���ال عن �ض���ندوقني ي�ض���م جمموعة من ال�ض���ور 
املفرطة.  

ظهرت جمموعة من هذه ال�ضور الفوتوغرافية عن 
العراق واملحفوظة يف جامعة بن�ضلفانيا يف بع�س 
الكت���ب احلديث���ة، فف���ي �ض���نة 2004 ا�ض���در ادورد 
اك�ضون�ض���ليغر كتاب بعنوان"عرب اأه���وار العراق 
يف جن���ة عدن"م���ن من�ض���ورات جامعة بن�ض���لفانيا 
ي�ضم الكتاب ف�ضال عن جون هاينز مع عدد كبري من 
�ضور الفوتوغرافية التي التقطها عن عرب االهوار 
يف العراق.  و�ض���م كذلك ال�ض���اندرو بيزاتي بع�س 
م���ن �ض���ور هاين���ز يف الع���راق يف كتاب"مغامرات 
يف الت�ض���وير الفوتوغرايف، حمالت اال�ضتك�ض���اف 
جلامعة بن�ض���لفانيا"وذلك يف �ضنة 2002. واخريا 
يف �ض���نة 2011 و�ضع روبرت او�ض���رهوت كتاب 
بعنوان"جون هرني هاينز، امل�ض���ور وعامل االثار 
يف االمرباطورية العثمانية 1881 – 1900"وهو 
�ض���رية حياة امل�ض���ور ج���ون هرني هاين���ز. يحمل 
الكتاب العديد من ال�ض���ور الفوتوغرافية، بع�ض���ها 

من العراق.  

يف اواخر القرن التاسع عرش وجدت الواليات املتحدة االمريكية بان متاحف انكلرتا 

وفرنسا قد سبقتها بشكل كبري يف الحصول عىل املقتنيات من الفنون واآلثار الرشقية 

عىل أثر التنقيبات والحفريات األش��ورية والبابلية واملرصية خالل العقود املاضية. 

فأعلن عن تأس��يس صندوق لجمع التربعات باس��م"صندوق استكشاف بابل"لتمويل 

حملة التنقيب عن اآلثار العراقية، وأوكلت املهمة اىل جامعة بنسلفانيا يف فيالدلفيا 

لتشكيل فريق البحث واالستكشاف. 


