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العدد )4587(
السنة السابعة عشرة

االثنين )13( كانون الثاني 2020

اجلامعي���ون  واخلريج���ون  الكلي���ات  اأ�س���اتذة  وكان 
بع�س���رين  ذل���ك  بع���د  حتق���ق  مل���ا  بالن�س���بة  )القالئ���ل 
�س���نة( جتمعه���م باأع���داد كب���رة املنا�س���بات الثقافي���ة 
كاملحا�سرات العامة اأو املعار�ض الفنية )على ندرتها( 
اأو حفالت املو�سيقى الكال�سيكي���ة التي تقدمها الفرقة 
ال�سمفوني���ة العراقي���ة النا�سئ���ة اأو امل�سرحي���ات التي 
تقدمه���ا بوجه خا�ض الفرق الزائ���رة ويف تلك احلفلة 
يف ف���رتة اال�سرتاحة خرج���ت مع رفي���ق يل اإىل قاعة 
املرطبات كغري من املتفرجني واإذا نحن اأمام مالون 
وزوجته ن�سرب القهوة مل تكن البيب�سي اأو الكوكاكوال 
قد دخلت الع���راق بعد.وعلقنا على ما راأينا من متثيل 
تعليق���ا عابرا وت�ساألنا عن نقط���ة اأو نقطتني وملا عدت 
اإىل الكاون���رت الأ�س���ع عن���ي فنج���ان القه���وة قابلن���ي 
دزمون���د �ستي���وارت و�ساألني متفكه���ا هل وجدمت حال 
للجرمي���ة؟ مل اأفهم ق�س���ده وقلت اأية جرمي���ة؟ اأجاب: 
جرمية من اخرتاع ال�سيدة التي راأيتك تتحدث األيها.

فقلت: اأ�سف ال اأفهم ق�سدك.
قال: اأمل تكن تتحدث اإىل اغاثا كري�ستي؟

اأده�سني �سوؤالك وح�سبته مازال يتندر وقلت بب�ساطة: 
كنت اأحتدث اإىل ماك�ض مالون وزوجته وهتف ظننتك 
تعلم امل�سز مالون هذه هي كاتبة الروايات البولي�سية 

اأغاثا كري�ستي.
-. م�ستحيل!!.

-. اأذه���ب األيها وتاأكد..ولكن اأف���راد اجلمهور بانتهاء 
ف���رتة اال�سرتاح���ة كانوا ق���د ع���ادوا اإىل مقاعدهم يف 
امل�س���رح وع���دت اإىل مقعدي واأنا ال اأ�س���دق ما �سمعت 
اأه���ذه حق���ا اأغاثا كري�ست���ي التي قراأت له���ا الكثر من 
الرواي���ات البولي�سي���ة من���ذ �سن���ي حداثت���ي اأزوره���ا 
واأناق�سه���ا وال يخط���ر بب���ايل حلظت���ني اأنه���ا اأم�سكت 
يوم���ا قلما بيدها مل ا�ستطع متابعة الن�سف الثاين من 
امل�سرحي���ة يف انتظ���ار نهايتها وب���دت كاأنها لن تنتهي 
اإىل ان اأ�س���دل ال�ستار اأخ���را وحترك النا�ض مغادرين 
مقاعده���م بعد الت�سفيق بينما تركت رفيقي واأ�سرعت 
م���ن بينهم باحثا على امل�سز مال���ون اإىل اأن ملحتها عند 
الباب اخلارجي واقفة م���ع زوجها بانتظار �سيارتهما 
ذهب���ت األيه���ا و�ساألته���ا مبا�س���رة , هل اأنت حق���ا اأغاثا 

كري�ستي؟ �سحكت ال�سيدة الفا�سلة واأجابت بب�ساطة 
, نع���م. قل���ت: يوؤ�سفني ج���دا اأنني مل اأك���ن اعلم بذلك.   

قالت: اأح�سن! اأح�سن! متى تزورنا يف منرود؟.
البولي�سي���ة  الرواي���ات  اأن موؤلف���ة  ذل���ك عرف���ت  بع���د 
امل�سه���ورة كانت قد احتفظ���ت باال�سم ال���ذي اكت�سبته 
منذ م���ا قبل الع�سرينات عن زوجه���ا االأول الكولونيل 
كري�ستي وبعد اأن هجرها ثم مات كانت �سهرتها اأو�سع 
م���ن اأن جتعله���ا تتنازل عن ه���ذا اال�سم كلم���ا اأ�سدرت 
رواية اأخرى من رواياتها التي راحت تتواىل بانتظام 
و�سرع���ة ترتجم اإىل لغات الع���امل , وتدر عليها اأرباحا 
طائل���ة , وملا تزوجت العامل اأالآثاري ماك�ض مالون بعد 
لقائهم���ا يف العراق وبالتحدي���د يف اأور اأخذت ترافقه 
اإىل اأقط���ار ال�سرق العربي حي���ث كان يعمل وقيل اأنها 
كان���ت تنفق من اأموالها اخلا�سة على بع�ض م�ساريعه 
االأركيولوجي���ة وجعل���ت م���ن بع�ض جتاره���ا يف هذه 
االأ�سف���ار خلفي���ات لع���دد م���ن " اجلرائ���م " املثرة يف 
رواياته���ا الت���ي كان يحل األغازها ب���ني احلني واالآخر 
البط���ل ال���ذي ابتدعته الأول م���رة ع���ام 1920 املفت�ض 
البلجيك���ي هركيول بوارو – كما يف جرمية يف قطار 
ال�سرق ال�سري���ع )1934( و موت على النيل )1937( 

وغرها.
وكان املو�س���م الذي تق�سيه مع زوجها يف العراق منذ 
�سن���وات يب���داأ يف اأواخ���ر ال�ستاء وينته���ي بعد ثالثة 
اأ�سه���ر اأو اأربع���ة يف اأوا�س���ط الربي���ع. ومل تكن تطيل 
البقاء عادة ببغداد , بل تف�سل الوجود بني احلفريات 
وتاللها واأك���وام ترابها. والعم���ال والباحثني واللقى 
الرثي���ة التي يعرثون عليها بني اأونة واأخرى. وهناك 
تكتب وقد عزلت نف�سها ب�سكل غريب وغر متوقع عن 
املدين���ة املعا�س���رة وحياته���ا لتحيا يف ج���و العالقات 
واالأماك���ن وال�سخ�سيات التي يختلقه���ا خيالها بعيدا 
عما يحيط بها كل البعد , مكانا وزمانا واأنا�سا , بحيث 
بقي عاملها الروائي عامل �سنوات الع�سرينات بل �سكال 
معين���ا منه رف�ست اأن تغر �سيئا فيه , رغم التغيرات 
الكا�سحة وال�سريعة التي عرفتها املجتمعات والعادات 
يف لن���دن وعوا�س���م الع���امل كله���ا ط���وال الثالثين���ات 
والعق���ود التالي���ة ذلك الأنه العامل ال���ذي يخدم حاجتها 
اخليالية امللحة عليه���ا ا�ستطاعت اأن جتعل منها متعة 
مطلقة ولعب���ة ذهبية مثرة. للماليني من النا�ض. وقد 
قراأت له���ا اأيامئذ روايتني تق���ع اأحداثهما يف العراق. 
هم���ا , جرمية يف وادي الرافدي���ن و جاءوا اإىل بغداد 
فوج���دت اأن االأج���واء وال�سخ�سي���ات يف كليتهم���ا ال 

ذوات  االأخ���رى  رواياته���ا  عنه���ا يف  كث���را  تختل���ف 
اخللفي���ات االنكليزية اللهم با�ستثن���اء بع�ض الو�سف 
الأ�سواق الب�سرة يف الواحدة وبع�ض الو�سف لفندق 
" و�ساحب���ه ببغ���داد يف الثانية فهي ال تدعي  " زي���ا 
اأن همه���ا يف م���ا تكت���ب ه���م اجتماع���ي اأو �سيا�سي اأو 
ت�سجيلي اأمنا هي احلبكة البولي�سية البارعة تطالبها 
بتحري���ك �سخو�سه���ا �سم���ن ح���دود لعبته���ا الذهني���ة 
االأ�سا�سية وال يبقى للجو املحيط باحلدث �ساأن يتعدى 
م���ا يقدمه م���ن دور اخللفية غر املح���ددة لهذه اللعبة. 
التي تكاد تك���ون ريا�سية �سرفا يف تركيبها ومنطقها 
عل���ى العك�ض بال�سبط مما فعل دزموند �ستيوارت يف 
�سن���وات اخلم�سين���ات وما بعده���ا يف روايات���ه التي 
جتع���ل اأحداثه���ا يف العراق ث���م لبنان واأخ���را م�سر 
ف�سال عما فعله يف متابعة اخللفيات املكانية املتباينة 

جدا يف ثالثيته ال�ساللية تعاقب االأدوار.
عند و�سولنا اإىل موق���ع احلفريات. ا�ستقبلنا روبرت 
هاملت���ون بح���رارة وب���داأ يف حالة غريبة م���ن االإثارة 
والف���رح وبادرته بالق���ول باأنه على غ���ر حاله املعتاد 
فق���ال وهو يقتادنا اإىل بقعة من العمل طبعا لقد عرثنا 
ه���ذا ال�سب���اح عل���ى لوحة )�ستب���ال( هائل���ة انها �سور 
�سلمان�س���ر الثال���ث واقفا بامت���داد قامته ها ه���ي اأنها 
حتف���ة , حتف���ة ثمينة ج���دا اأتري���ان هذه الرم���وز هذه 
الكتاب���ة. كان �سلما ن�سر الثال���ث اأبن اأ�سور نا�سر بال 
الث���اين الفاحت الكب���ر الذي نقل العا�سم���ة من مدينة 
اأ�س���ور اإىل من���رود يف القرن التا�س���ع ق. م وكان اأول 
م���ن داأب عل���ى تخليد اأعمال���ه يف جداريات من النحت 
النات���ئ يف الرخام املحلي وقد حف���رت برباعة مذهلة 
بتفا�سيلها الدقيقة لكي تبطن جدران الق�سر واأروقته 
مب�ساحته���ا الكب���رة امل�سرت�سلة اإ�ساف���ة اإىل التماثيل 
ال�سخم���ة واأ�ستم���ر اأبنه عل���ى غراره بحي���ث امتالأت 
منرود باأعم���ال فنية متفردة ت�سور حي���اة تلك الفرتة 
ومنها العاجيات البديعة النق�ض التي اكت�سفت الكثر 
منه���ا ماك�ض مالون يف بئر عميق���ة يف ركن من اأحدى 
باح���ات الق�سر يبدو اأنها كانت ق���د األقيت فيها. حفظا 

لها من اأيدي االأعداء عندما هاجموا املدينة.
مل تك���ن اللوحة الرخامية الت���ي اكت�سفت ذلك ال�سباح 
كب���رة ولكنها يف حالة ممت���ازة ف�سال عن دقة وجمال 
نحتها وال���رتاب مازال عالقا عل���ى حوافها ومما كدت 
اأم���د يدي طالب���ا مل�سها حت���ى منعني هاملت���ون هاتفا. 
ال , ال اأرج���وك! يجب معاجلتها علمي���ا قبل اأن يلم�سها 

اأحد.

�ساألت���ه مازح���ا ع���ن قيمتها فاأج���اب. ال تثم���ن مببلغ.. 
ملي���ون دين���ار عل���ى االأق���ل و�ستك���ون يف االأرجح من 
ح�سة املتحف العراقي ببغداد. يف هذه االأثناء جاءنا 
ماك�ض مالون مبتهج���ا ومنفعال كزميله , وقال " اأنتما 
اأول م�ساهدي���ن علمائي���ني لهذه اللقي���ة املده�سة واالآن 

تف�سليا معنا فامل�سز مالون يف االنتظار.
وحت���ت ظليل���ة معدني���ة ال�سقف ممت���دة وجدن���ا اأغاثا 
كري�ست���ي ومعها �سكرترتها و اثنان اأو ثالثة اآخرون 
م���ن االأركيولوجي���ني م���ن �سمنه���م االأ�ست���اذ واأي�سمن 
اخلبر بامل�سماريات , وكان ق���د قراأ الكتابة املنقو�سة 
النقو����ض  يق���راأ  اأن���ه  وتب���ني  �سلمان�س���ر.  لوح���ة  يف 
امل�سماري���ة كم���ن يق���راأ العربي���ة اأو االنكليزية وكانت 
الروائية الكبرة قد هياأت ال�ساي االنكليزي مع �سيء 
من احلليب البارد و املعجنات و الزبدة و املربى كاأية 
�سي���دة يف منزله���ا يف لن���دن. و�ساركناه���م جميعا يف 
االحتف���ال باكت�ساف مهم اآخر ي�سي���ف تف�سيال جديدا 

اإىل معرفتنا بتاريخ هذا الوادي العظيم.
ويومه���ا راأي���ت الغرف���ة ال�سغ���رة املبني���ة م���ن اللنب 
املجف���ف بال�سم����ض التي جعل���ت منها اأغاث���ا كري�ستي 
الث���ران  ب���ني االأط���الل ومتاثي���ل  كتبته���ا وملجاأه���ا 
املجنحة واجلداري���ات الرخامية املنحوتة التي كانت 
بع����ض بقاي���ا الق�س���ر امللك���ي وعلى م���راأى م���ن راأ�ض 
مرم���ري هائل احلجم ملق���ى على االأر�ض ق���ال مالون 
اأن���ه كان من اأول م���ا اكت�سف اليارد م���ن متاثيل هناك 
ع���ام 1945 ح���ني راح العم���ال احلف���ارون يقف���زون 
ويت�سايح���ون ح���ال اأخراجه من ال���رتاب قائلني اأنهم 

اكت�سفوا راأ�ض منرود اجلبار.
وال ب���د من القول اأنني ي���وم زرت منرود للمرة الثالثة 
اأو الرابع���ة يف �سيف عام 1986 اأي بعد هذه الزيارة 
بخم����ض وثالث���ني �سنة ويف عز ال�سم����ض " اآب اللهاب 
اأ�سبت مع  العراق  الفن يف  نقاد  اأع�ساء رابطة  " مع 
زمالئ���ي بالن�س���وة القدمي���ة نف�سه���ا لروؤي���ة بقايا تلك 
املنحوت���ات املذهلة اأب���دا. وزرنا غرف���ة مغلفة فتح لنا 
بابه���ا اخل�سب���ي البدائ���ي احد حرا����ض املوق���ع. واإذا 
هي غرفة اأغاثا كري�ست���ي ال�سغرة اإياها وقد حفظت 
كم���ا كانت يف االأربعين���ات واخلم�سينات وقد جعلتها 
املوؤلف���ة غرفة انكليزي���ة رغم �سيقه���ا ال�سديد مبا فيها 
املوق���د االنكلي���زي )فايريلب����ض( م���ع رف���ه التقلي���دي 
)مانتل بي�ض( ويف املوقد حترق االحطاب يف الليايل 
الب���ارد ة وه���ي تخ���رتع �س���وء م�سب���اح نفط���ي تل���ك 
التداخ���الت والعالقات اخلفية والظاه���رة يف جرائم 
جتعل حلبكتها املعقدة �سحرا يتخطى الزمان واملكان. 
واأغلب الظن اأنها يف ربيع تلك ال�سنة بالذات )1951( 
كتب���ت يف تلك الغرف���ة الطيفية ال�سغ���رة م�سرحيتها 
التي �سمتها )امل�سيدة( والتي اأفتتح مو�سمها بعد ذلك 
ب�سنة واحدة يف لندن. فنجحت جناحا عجيبا وبقيت 
فيم���ا بعد متث���ل كل ليلة طوال خم�س���ة وثالثني عاما. 

فحطمت كل رقم قيا�سي يف العامل بهذا ال�ساأن.
يف اأوائ���ل ال�ستين���ات وقد تخط���ت الكاتب���ة ال�سبعني 
م���ن عمرها وكانت زيارتها لبغ���داد قد جعلت تتناق�ض 
�ساألته���ا يوم���ا ك���م رواي���ة كتب���ت حت���ى االآن؟ فقالت: 
اأح�سيته���ا من���ذ مدة فوج���دت اأنها اثنت���ان وخم�سون 
رواي���ة. ولكنني قبل اأيام قراأت مقالة عني اأنني كتبت 
�ست���ة وخم�سني رواية اأعتقد ان �ساح���ب املقالة اأقرب 
اإىل ال�س���واب من���ي , ث���م اأ�ساف���ت م�ست�سحك���ة. يف 
الواقع , عندما تتخطى الرقم اخلم�سني ال يعود للرقم 

اأهمية.
فقل���ت: �سيدت���ي املهم هو اأن يكون ل���دى املرء دائما ما 
ه���و جديد يري���د اأن يقول���ه وي�ستحق الق���ول وعندما 

�ساألتني مبكر لطيف واأنت كم كتابا كتبت حتى االآن؟
هززت راأ�سي �ساحكا ومل اأجب.

عن: ج. الجمهورية 1985

يف شهر نيسان من ذلك 
العام 1949 أقيمت حفلة 

متثيلية باللغة االنكليزية يف 
قاعة امللك فيصل الثاين 

)قاعة الشعب حاليا( ويف 
مناسبات كتلك كنت ترى 

حولك معظم مثقفي بغداد 
من عراقيني وأجانب ألن 
املدينة مل تكن بعد قد 

اتسعت كثريا عمرانا وسكانا 
وكان املرء يشعر أنه يكاد 
يعرف كل من يستحق أن 

يعرف يف املدينة وأنه 
باملقابل معروف لديهم 

جميعا.

جبرا ابراهيم جبرا

ال�سورة التقطت يوم 13 كانون االول 1945 لزيارة 
املل���ك في�س���ل الث���اين ل���دار االآث���ار العربي���ة يف خان 
مرج���ان , وي�ساهد امللك واىل ي�س���اره االمر رعد بن 
االم���ر زي���د . ويف الو�س���ط ي�ساه���د الدكت���ور ناجي 
اال�سيل مدير االثار العام واىل ميينه امل�سرت �سيتون 
لوي���د امل�ست�سار الفني بدائرة االثار العامة ,فالدكتور 
م�سطفى جواد واال�ستاذ داود �سياء مدير متحف دار 
االث���ار العربية  , وقد افادنا اال�ستاذ موؤيد الب�سام ان 
داود هذا هو والده . واىل ي�ساره العقيد عبد الوهاب 
عبد اللطيف مرافق امللك في�سل الثاين , واال�ستاذ طه 
باق���ر امني املتحف العراق���ي واال�ستاذ �سامل االلو�سي 
املوظف يف مديرية الثار العامة وامل�سرف على جملة 

) �سومر( ..
 تذك���رت بع���د كتاب���ة ه���ذا التعلي���ق ان نب���ذة عن هذه 
الزي���ارة امللكية كان قد كتبها يل اال�ستاذ الراحل �سامل 
االلو�س���ي من �سن���وات , وقد ع���رثت عليه���ا  باآخرة , 
واق���دم هنا فحواها , ولعله���ا حتتجن فوائد تاريخية 

غائبة ملن يروم البحث عنها وغرها .
 ويف الب���دء اقول ان الدكت���ور م�سطفى جواد مل يكن 
يوم���ذاك م���ن موظف���ي دائرة االث���ار العام���ة , بل كان 
مدر�س���ا يف دار املعلمني العالية , وانتدب لتعليم امللك 
في�س���ل الثاين مب���اديء اللغة وادابه���ا ,  وقد ذكر انه 
طل���ب م���ن دار املعلمني العالي���ة ان ينق���ل اىل مديرية 
االث���ار ل�سعوب���ة اجلم���ع ب���ني التدري����ض يف ال���دار 
وتعلي���م املل���ك ال�سغر فنقل اىل وظيف���ة مالحظ فني 
يف مديرية االثار العامة , وملا راى �سوء االدارة فيها 
�� كما ذكر�� وبق���اء راتبه املايل على حاله رجع اىل دار 

املعلم���ني العالي���ة وبقي فيه���ا اىل ان ان�س���اأت جامعة 
بغداد و�سميت هذه الدار بكلية الرتبية .

 �س���ارك الدكتور م�سطف���ى جواد  يف اعم���ال مديرية 
االثار العامة يف جمال البحث  والتحقيق التاريخي , 
وكان من ابرز الكتاب يف جملة �سومر التي ت�سدرها 
تل���ك املديري���ة , ومتت���از كتابات���ه بالر�سان���ة العلمية 
والنقدي���ة . ول���ه الف�سل يف ح���ذف كلم���ة ) القدمية ( 
من ا�سم مديري���ة االثار القدمية , لكون االثار تت�سف 

بالقدم , واالكتفاء بدائرة االثار العامة .
زيارة امللك في�سل الثاين لالآثار :

يذكر اال�ستاذ االلو�س���ي : ان الدكتور م�سطفى جواد 
كان خالل تعليمه امللك في�سل اللغة العربية والتاريخ 
ياتي ل���ه ببع�ض االمثلة وال�سواهد التاريخية , وكان 
يرغبه يف زي���ارة االثار , فا�ستجاب امللك لهذه الرغبة 
حيث قام بزيارة املتحف العراقي يوم 6 كانون االول 

1945 اعقبه���ا بزي���ارة اىل دائرة االث���ار العربية يف 
خ���ان مرج���ان ي���وم 13 كان���ون االول 1945 . وكان 
يرافقه االمر رعد جنل االمر زيد ورئي�ض املرافقني 

العقيد عبد الوهاب عبد اللطيف .
كان يف ا�ستقب���ال املل���ك هيئة برئا�س���ة الدكتور ناجي 
اال�سيل مدي���ر االآثار العام واال�ساتذة : طه باقر امني 
املتحف العراقي وامل�سرت �سيتون لويد امل�ساور الفني 
يف مديري���ة االث���ار العامة والدكت���ور م�سطفى جواد 
املالح���ظ الفني فيها وال�سيد داود �سياء امل�سوؤول عن 
ادارة متح���ف االثار العربية وال�سي���د �سامل االلو�سي 
دلي���ل املتح���ف . ويذك���ر االلو�سي ان دخ���ول امللك من 
ب���اب دار االث���ار العربي���ة يف خان مرج���ان يف �سارع 
ال�سموؤال وه���ي باب م�ستحدثة , فالباب اال�سلية تقع 
يف �سوق االقم�سة بداللة الكتاب التاريخية التي تعلو 

املدخل اال�سلي . 

ت���وىل الدكتور ناجي اال�سيل تق���دمي نبذة خمت�سرة 
عن الدول وال�سالالت التي حكمت العراق بعد �سقوط 
الدولة العبا�سية . بعدها التفت اال�سيل نحو الدكتور 
م�سطفى جواد طالبا منه الكالم عن تاريخ اخلان الذي 
مت حتويل���ه بع���د �سيانته وترميم���ه اىل متحف ي�سم 
االثار العربية . فبداأ الدكتور جواد يتحدث عن العهد 
اجلالئ���ري وت�سيي���د املدر�سة املرجاني���ة على يد امني 
الدي���ن مرجان عل���ى عهد ال�سلط���ان اوي�ض اجلالئري 
عام 758 ه�� )1356 م( وتعرف اليوم بجامع مرجان 
, ام���ا ه���ذه البناي���ة الت���ي تع���رف بخان مرج���ان فهي 
من اوق���اف املدر�س���ة املرجاني���ة وق���د مت بناوؤها عام 
760ه����� ) 1358م( , وذك���ر ل���ه ادواره���ا التاريخي���ة 
حت���ى �سميت بالعهد العثماين االخر بخان االورمتة 
) امل�سق���وف ( . وكان���ت مديرية االثار ق���د ت�سلمته من 
مديرية االوقاف العامة وا�سلحته وجعلته دار لالثار 
العربي���ة واال�سالمية التي ت�س���م جمموعة نفي�سة من 
االث���ار من بينه���ا تلك التي اكت�سفته���ا دائرة االثار يف 

كل من الكوفة ووا�سط و�سامراء ..
يذك���ر اال�ست���اذ االلو�س���ي ان ال���ذي جل���ب نظ���ر امللك 
واب���ن عم ابيه ج���رة كبرة ) حب للم���اء كبر( مزينة 
بالزخ���ارف والنقو�ض البارزة اجلميلة , فالتفت نحو 

الدكتور م�سطفى جواد م�ستف�سرا ,فاجابه :
ي���ا �سي���دي ه���ذا ن���وع نفي����ض م���ن االواين الفخارية 
تتمي���ز بالكتابة والنقو�ض الناتئة وهو ما يعرف عند 
موؤرخ���ي الفنون اال�سالمية ب���� ) الباربوتني ( , وكان 
يحل���ى هذا االن���اء بيتان من ال�سع���ر باخلط الن�سخي 
النات���يء , وانحن���ى الدكت���ور جواد متفح�س���ا مدققا 
قارئا وبعد حلظات قال : يا�سيدي هذا �سعر يعرب عن 
حال ه���ذا احلب وكيف ا�ستقر به املق���ام يف بيت اهل 

الف�سل والكرم بعد مكابدة :
انا حب للماء يّف �سفاء            

                                      ورواء للوارد ال�س����ماآن
نلت هذا عند الكرام ب�سربي    

                                 يوم القيت يف لظى النران
ف�سحك امللك واحلا�سرون واثنوا على براعة الدكتور 

جواد يف قراءة الن�سو�ض .
ويف معر����ض االث���ار املعدني���ة كاالواين واالباري���ق 
والكوؤو�ض وال�سواين وغرها , ا�سار الدكتور جواد 
اىل اث���ر معرو�ض م�سنوع من النحا�ض غريب الهيئة 
وال�س���كل قائ���ال : هذه ي���ا جاللة املل���ك اداة من ادوات 
العل���م واالدب ت�سمى ) املقلم���ة( وهي عبارة عن دواة 
او حم���ربة ال�سقت بج�سم م�ستطي���ل حلفظ االقالم , 
وكانت هذه االداة يحملها العلماء وال�سعراء والكتاب 
وا�سحاب احلاج���ات يف حلهم وترحاله���م ي�سعونها 

يف احزمتهم عند االنتقال م�سيا او ركوبا ..
كان���ت اي�ساح���ات م�سطف���ى ج���واد مو�س���ع اعجاب 
وتقدي���ر احلا�سري���ن املرافق���ني للمل���ك . ومل يكت���ف 
الدكت���ور ج���واد بذلك فهم����ض قائال للدكت���ور اال�سيل 
: موالن���ا اال�ست���اذ : ام���ا كان االح���رى بالقائمني على 
�س���وؤون املتاح���ف واالث���ار ان يطلقوا كلم���ة ) املاأثرة 
( عل���ى املتحف النه���ا امل���كان املخ�س�ض لالث���ار ؟ فرد 
علي���ه الدكت���ور اال�سي���ل قائ���ال : ولكن كلم���ة املتحف 
ابل���غ واجمل النها م���كان حفظ التح���ف . بعدها هرع 

احل�سور لتوديع جاللة امللك.

صفحة مطوية لصورة نادرة و زيارة ملكية في ذكرى رحيلها في 12 كانون الثاني 1976

عندما زار الملك فيصل الثاني خان مرجان أغاثا كريستي في العراق

رفعة عبد الرزاق محمد

هذه الصورة التاريخية املعربة ، كثريا ما سئلت عنها ، اذ كنت اعرف اغلب الظاهرين يف الصورة ومل اعرف اثنني منهم 
حتى اسعفني االستاذ الراحل سامل االلويس يف اجابة لسؤايل يوم الخامس من اذار 1983، ومن الطريف انه يف عام 2010 

التقى الكاتبة االعالمية السيدة سعاد الجزائري وكنت حارضا هذا اللقاء ، وملا صار الحديث عن ناجي االصيل وخان مرجان 
وتجديده ، احرض االلويس رحمه الله هذه الصورة وبدأ بذكر من يف الصورة باديا ، لكنه نيس بعض االسامء ، رمبا بسبب 
الشيخوخة ، فاستدركت عليه وقلت له : انك قد ذكرت يل سنة 1983 ان هؤالء فالن وفالن ، فاكد هذا واستحسن استدرايك .
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وام���ام ت�ساع���د تل���ك االح���داث وخطورته���ا , ات�سل 
الو�سي بالفريق نور الدين حممود م�سطفى , رئي�ض 
اركان اجلي����ض , وكلف���ه بت�سكي���ل احلكوم���ة , بعد ان 
عر����ض فكرته على ال�سفر الربيطاين يف اللقاء الذي 
مت بينهم���ا يف وق���ت �ساب���ق , ومل يج���د معار�سة منه 
عل���ى تويل �سخ�سي���ة ع�سكري���ة لرئا�سة ال���وزارة بل 
�سجعه اي�سا على �سرب االحزاب ال�سيا�سية واعتقال 

قادتها.
ومن حديث للفريق نور الدين حممود مع عبد الرزاق 
احل�سن���ي . ان الو�س���ي عندما كلفه بتاألي���ف الوزارة 
امره ان يختار زمالءه من رجال اجلي�ض دون غرهم 
, وان ي�س���وق روؤ�س���اء االحزاب وال�سا�س���ة البارزين 
اىل املجال�ض العرفية الع�سكرية وين�سب امل�سانق يف 

ال�ساحات العامة.
ويف ال�ساعة اخلام�سة من اليوم امل�سادف 21 ت�سرين 
الثاين بداأ راديو بغداد يعلن ان رئي�ض اركان اجلي�ض 
�سيلقي بيان���ًا مهمًا ويف ال�ساع���ة ال�ساد�سة اعلن نور 
الدي���ن حمم���ود ان الو�سي قد كلف���ه بت�سكيل الوزارة 
اجلدي���دة وطل���ب اىل ال�سع���ب ان يخل���د اىل اله���دوء 

النهاء حالة اال�سطراب ال�سائدة.
ويف ال�ساع���ة العا�س���رة من م�س���اء 23 ت�سرين الثاين 
اذاع رادي���و بغداد ت�سكيل احلكوم���ة اجلديدة واعلن 

ا�سماء اع�سائها .
بع���د ان انهى ن���ور الدين حمم���ود مهمته الت���ي كلفها 
به���ا الو�س���ي وا�ستط���اع ان يفر����ض االم���ن والنظام 
بالق���وة ف���ان الو�سي وجد ان���ه من اخلط���ر ا�ستمرار 
بق���اء الع�سك���ر يف احلك���م وكان يتخ���وف ان يتم�سك 
ن���ور الدي���ن مبن�سبه الذي اعلن ه���و نف�سه رغبته يف 
البق���اء يف احلك���م امام الوف���د الربمل���اين الربيطاين 
ال���ذي زار بغداد يف اواخر كانون الثاين 1953 . كما 
ان الو�سي كان يتخوف من ان يت�سجع احد ال�سباط 
الطامعني فرتكب عماًل من �ساأنه ان يفر�ض من خالله 

وجوده يف احلكومة وله���ذا ناق�ض الو�سي مو�سوع 
ابع���اد ن���ور الدي���ن حمم���ود م���ع ال�سف���ر الربيطاين 

واقرتح ان ي�سبح �سفرًا للعراق يف طهران.
ي�س���اف اىل ذلك ان الو�س���ي كان يرغب بعد ان انهت 
ال���وزارة مهمته���ا بتكلي���ف �سخ�س���ي م���دين ميتل���ك 
خ���ربة �سيا�سية يختلف متاما ع���ن نور الدين حممود 
الذي تعوزه اخل���ربة ال�سيا�سية وال���ذي بدا طموحه 

ال�سيا�سي يظهر للعيان .
ل���ذا او�سح الو�سي لنور الدين حممود رغبته بعودة 
احلكم املدين وطالبه باالن�سحاب من الوزارة وتعينه 
ع�س���وًا يف جمل�ض االعي���ان اال انه رف����ض اال�ستقالة 
يف ب���ادئ االمر والتخلي ع���ن امل�سوؤولية ب�سكل مهدد 
وخطر , وكان وزير ماليته علي حممود ال�سيخ ي�سر 

عليه بوجوب ال�سمود والبقاء يف احلكم  . 
غ���ر ان ن���وري ال�سعي���د ا�ستط���اع اقناع���ه بتق���دمي 
ا�ستقالت���ه واملوافق���ة عل���ى تعينه ع�س���وًا يف جمل�ض 
االعي���ان . وكذل���ك عندما �سعر بان اربع���ة من وزرائه 
يريدون اال�ستقالة م���ن منا�سبهم حلمله على التخلي 
عن امل�سوؤولي���ة لذا ا�سطر اىل االذع���ان فتقدم بكتاب 

اال�ستقالة على م�س�ض وجاء فيها .
�سي���دي �ساحب ال�سم���و امللكي الو�س���ي وويل العهد 

املعظم .

تلبية الرادة �سموكم الغالية قد ا�سطلعت بامل�سوؤولية 
يف ظروف حرجة , وكنت قد حددت واجبات وزارتي 

يف البيان الذي اذعته يف النا�ض ,وهي تنح�سر:
1. باعادة االمن وا�ستقراره.

2. القيام بالت�سريعات املقت�سية للتخفيف عن دافعي 
ال�سريبة , والتنفي�ض عن ال�سعب .

3. ل�سن مر�سوم يقوم على ا�سا�ض االنتخاب املبا�سر , 
واجراء االنتخابات مبوجبه 

وملا كانت وزراتي قد اجنزت مهمتها , وقامت بواجبها 
بنج���اح ت���ام , بف�س���ل ار�س���اد �سموك���م وتع�سي���ده , 
فارجو من �سموكم امللكي معذرتي عن اال�ستمرار يف 

امل�سوؤولية . ما زلت خادم �سيدي املطيع .
23 كانون الثاين 1953 نور الدين حممود

ولقد احتفظ الو�سي بهذا الكتاب ب�سعة ايام حتى اذا 
تقرر تاألي���ف الوزارة اجلديدة يف التا�سع والع�سرين 
م���ن كانون الث���اين , وجه اىل الرئي����ض امل�ستقيل هذا 

اجلواب :
تناولت كتاب ا�ستقالتكم يف 23 كانون الثاين 1953 
, وم���ع ابداء ا�سف���ي على تخليكم ع���ن من�سب رئا�سة 
ال���وزراء , الب���د يل م���ن االع���راب عن فائ���ق �سكري , 
ومزيد تقديري للجه���ود القيمة التي بذلتموها , انتم 
وزمالوؤك���م , خلر الوطن و�سالحه خالل ممار�ستكم 

احلكم يف الظروف الدقيقة التي مرت بها البالد .
�س���در عن بالطن���ا امللك���ي يف اليوم الثال���ث ع�سر من 
�سه���ر جم���ادي االول �سن���ة 1372 الهجري���ة املواف���ق 
للي���وم التا�سع الع�سرين من �سه���ر كانون الثاين �سنة 

1953 امليالدية .
عبد االله

ينفي ن���ور الدين حممود ما ذكره خليل كنه يف كتابه 
)العراق ام�س���ه وغده( ����ض155-156 او ال�سويدي 
يف مذكراته �ض519 من ان الو�سي ملح له باال�ستقالة 
ورف�ض ذلك , ويدلل عل���ى راأيه ببقاء كتاب اال�ستقالة 
ملدة �سبعة ايام عند الو�سي فلو كان الو�سي هو الذي 
طلب اال�ستقالة لقبله���ا فورًا و�سكل وزارة جديدة يف 

اليوم نف�سه.
ترك���ت ا�ستقال���ة ن���ور الدي���ن حمم���ود يف 29 كانون 
الثاين 1953 , م���رارة كبرة يف او�ساط الع�سكريني 
, فق���د ف�س���رت تلك اخلط���وة من قبلهم ب���ان البالط قد 
احلق اهان���ة كبرة باجلي�ض , ب�سبب ا�ستخدامه اداة 
قمع �سد ال�سعب , ومن ثم اخراجه من احلكومة على 

تلك ال�ساكلة , وعدوا انه عومل بطريقة �سيئة.
ويف �سوء ذلك بداأ ال�سا�سة التقليديون الذين تن�سلوا 
من امل�سوؤولية خ���الل االنتفا�سة بالظهور من جديد , 
ح���ال ا�ستتب���اب الو�س���ع االمن���ي , وتهيئ���ة انف�سه���م 
للعودة اىل ال�سلطة فاخذوا يطالبون الو�سي بعودة 

احلكم املدين , وهذا ما كان يدور يف ذهن الو�سي.
وعلى الرغم من اعرتاف���ات هوؤالء ال�سا�سة بدور نور 
الدين حمم���ود يف انقاذ البالد من خطر داهم , عندما 
ا�ستط���ع ان يعي���د االو�س���اع اىل حالته���ا الطبيعي���ة , 
اال انه���م مل ينكروا ت�سلط���ه الديكتاتوري وحماوالته 
التحك���م مبق���درات البالد.وق���د ا�ستم���رت وزارة نور 

الدين حممود م�سطفى �سهرين و�ستة ايام.
مل ت�ستط���ع وزارة م���ن ال���وزارات العراقي���ة ان تنفذ 
منهاجه���ا كام���اًل مثلما اتيح ذل���ك لوزارة ن���ور الدين 
حمم���ود التي حكمت حوايل ال�سهرين والتي ت�سلمت 
احلك���م يف ظ���روف غ���ر اعتيادية . حي���ث انها قامت 
باجنازات مهمة على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي 
االم���ن  توطي���د  يف  اجله���ود  بذل���ت  انه���ا  وااله���م   .
وارجاع احلال���ة الطبيعية اىل ن�سابه���ا . وا�ستجابة 
لرغب���ة االمة ا�س���درت ال���وزارة مر�سوم���ًا يقوم على 
ا�سا����ض االنتخ���اب املبا�سر ملجل�ض الن���واب, واجرت 

االنتخابات مبوجبه.
عن: رسالة )نور الدين محمود ودوره 
العسكري والسياسي(

زكية جورج.. من حلب الى بغداداستقالة وزارة الفريق نور الدين محمود

إستقالة ام إقالة؟
ملا اصبحت البالد يف 

احداث انتفاضة ترشين 
الثاين 1952  يف وضع 

متدهور واالضطرابات 
شاملة يف جميع انحاء 

البالد ، وخاصة يف 
العاصمة بغداد ، 

واالزمة السياسية حادة 
وقوية كام قال الويص 
رئيس الوزراء الالحق.

واصبح جليًا اّن املوقف 
ال ميكن ان ينقذه سوى 

الجيش ، وقيام ادارة 
عسكرية تتوىل حسم 
املوقف املتدهور ، 

وهذا ما حدث بالفعل.

فاطمة عدنان شهاب الدين

هل تزوجت سرا من الملحن صالح الكويتي؟

كان الرق����ض ه���و العم���ل االول للفنان���ة زكية جورج 
يف املو�س���ل ثم بغداد , وقد مار�س���ت هذا العمل لعدة 
�سنوات حلني احرتافه ب�سكل ر�سمي يف ملهى �سالح 
بط���اط ع���ام 1926 . اال ان���ه وبع���د لقائه���ا باالخوين 
�سال���ح وداود الكويت���ي واعج���اب �سال���ح الكويت���ي 
ب�سوته���ا فقد حتولت من الرق�ض اىل الغناء . ان هذا 
�سيجع���ل امامنا حقيق���ة اخرى البد م���ن توثيقها هي 
انه ال يوج���د اي اغنية لزكية ج���ورج قبل ذلك الوقت 
, وه���ذا �سيجعله���ا مطرب���ة عراقية ا�سيل���ة يف جانب 

امتهان واحرتاف الطرب .
ويف عام 1936 تاأ�س�س���ت دار االذاعة العراقية وكان 
اول �س���وت ن�س���وي عراقي ينطلق م���ن �سماعات تلك 
االذاع���ة اىل االأث���ر هو ح�س���را �س���وت الفنانة زكية 
ج���ورج . تعترب هذه هي ال�سهادة الثانية على عراقية 
ه���ذا ال�س���وت �سناع���ة واحت�سان���ا . م���ن جانب اخر 
علين���ا ان ال نن�سى بان الكلمات التي �سدحت بها هذه 
الفنانة ه���ي كلمات عراقية ا�سيل���ة , وكثرا ما كانت 
باللهجة البغدادية اال�سيلة ومن نظم �سعراء عراقيني 
مثل عب���د الكرمي العالف وكمال ن�س���رت وكرم احمد 
. كم���ا ان االحلان التي غن���ت عليها هي احلان عراقية 
وبغدادية ا�سيلة معظمها من تاأليف املو�سيقار املبدع 
�سال���ح الكويتي . ان ه���ذه العوامل جتعل برمتها من 

الفنان���ة زكية جورج مغنية عراقية باأمتياز حتى وان 
كان���ت م���ن ا�سول غ���ر عراقية , وهناك ح���االت فنية 
م�سابه���ة عديدة ملثل هذه احلالة . كما ان الفنانة زكية 
ج���ورج اعتزلت الغن���اء والعمل الفني عن���د مغادرتها 
للع���راق ع���ام 1955 وعودتها اىل م�سق���ط راأ�سها يف 
حل���ب - �سوري���ا , وه���ذا يوؤ�س���ر لدينا بان���ه ال توجد 
اأي اغ���اين غر عراقية لزكي���ة جورج . مما يوؤكد هذه 
املعلوم���ة هو انها ظلت لفرتة تعي����ض مبا ادخرته من 
ام���وال , وح���ني قارب���ت عل���ى النف���اذ عمل���ت يف احد 
معام���ل الغ���زل والن�سيج حتى وفاته���ا يف عام 1966 
. ميك���ن مما جاء اعاله اال�ستنتاج ب���ان الفنانة )زكية 
ج���ورج( هي فنان���ة عراقية ا�سيلة بالرغ���م من كونها 
�سوري���ة اال�سل واملول���د , وان كل فنه���ا الذي اجادت 

ب���ه يف حياته���ا الفنية هو ف���ن عراقي اأ�سي���ل بجميع 
مفرداته .

بالرغ���م م���ن ان الفرتة ب���ني جميء زكية ج���ورج اىل 
العراق والتقائها بالفنان �سالح الكويتي تبلغ حوايل 
الع�سر �سنوات , لكن كما يبدوا فان احلب جمعهما من 
اول لقاء . لي�ض هناك معلومات دقيقة عن ظروف هذا 
اللقاء ومكانه وزمانه بال�سبط , لكن ترك زكية جورج 
ملهن���ة الرق����ض وبداأه���ا بالغن���اء من احل���ان الكويتي 
يدل���ل على ان تاأث���ر هذا اللقاء كان كب���را جدا عليها 
. م���ا من �سك ب���ان زكية جورج كان���ت رائعة اجلمال , 
وكان���ت قد ن�سج���ت متام���ا يف تلك الف���رتة وتكاملت 
�سخ�سيته���ا وب���رزت مع���امل اأنوثتها لت�سب���ح طاغية 
ميك���ن ان توؤثر يف اأي من الرج���ال الذين يلتقون بها 
, وحتما بالرجال الرومان�سيني الذين تفي�ض حياتهم 
بالعاطفة مثل �سال���ح الكويتي . بالتاأكيد بان العالقة 
ب���داأت كعالقة عمل , لكنها كانت عالقة من نوع خا�ض 
حي���ث راأينا الكويتي يعمل كرادود )او كور�ض( خلف 
زكية ج���ورج يف معظم اغانيها التي ظهرت يف بداية 
عهدها الفني بالغناء مما يدلل على مدى تاأثرها عليه 
. ومن الطبيعي ان ن�سلم بان دوام العالقة التي بداأت 
مبي���ل عاطفي �ستتع���زز وتقوى مع االي���ام , وهذا ما 
ح���دث فعال . وبعد تطور هذه العالقة البد ان نت�سائل 
�س���وؤاال مهما وخطرا هو : هل تزوج �سالح الكويتي 

من زكية جورج ام ال ؟
ان كل املعلوم���ات التاريخي���ة ت�س���ر اىل ان الفنانني 
�سال���ح الكويت���ي وزكي���ة ج���ورج ارتبط���ا ب�س���كل ما 
وا�سبح���ا يعي�س���ان مع���ا يف منزل واح���د يف اوا�سط 
عق���د الثالثينات وانهما ظال على هذا احلال لفرتة من 
الزم���ن . وم���ع ان هذا النوع من العالق���ة التي يعي�ض 
فيها رجل مع ام���راأة بالرغم من عدم زواجه منها كان 
�سائع���ا بذل���ك الزم���ان , خ�سو�سا م���ع الفنانات حيث 
يق���ال عن ف���الن بانه )ا�ستكع���د( فالن���ة , اي انه �سار 
يعي����ض معه���ا كزوج���ة بالرغم من عدم زواج���ه منها . 
غر ان يكون �سالح الكويتي قد ا�ستكعد زكية جورج 
فهذا امر بعيد عن االحتمال ل�سبب ب�سيط هو ان زكية 
جورج كان���ت فنانة طموحة وكانت راغبة بان ت�سنع 
لنف�سها م�ستقباًل فني���ًا بارزًا ا�سوة مبثيالتها اللواتي 
ظه���رن يف ذلك الوقت يف العراق وم�سر , لذا فان من 
امل�ستبعد ب���ان تكون قد غام���رت ب�سمعتها ال�سخ�سية 
الت���ي كان ميكن ان حتط من مكانته���ا الفنية لو كانت 
فعال امراأة )م�ستكعدة( من قبل الفنان �سالح الكويتي 
. االحتم���ال الثاين القابل للحدوث ه���و انهما كانا قد 
تزوجا زواجا �سريا مل يعلنانه ال�سباب تتعلق ب�سالح 
الكويت���ي اكرث عالقتها بزكية جورج . لقد كانت زكية 
ج���ورج تعي�ض بالع���راق من غر عائل���ة تخ�سى بانها 
ق���د ال توافق عل���ى زواجها م���ن �سال���ح الكويتي , اال 
�سالح الكويتي كان يعي�ض مع ا�سرته التي لها اأ�سول 
وفروع ممت���دة ميينا وي�س���ارا وهن���اك احتمال كبر 
بانه���ا ما كان���ت لتوافق على زواجه م���ن زكية جورج 
ل�سب���ب رئي�سي ه���و انها لي�س���ت على دين���ه �سواء ان 
كان���ت م�سلمة او م�سيحية . على ه���ذا اال�سا�ض ميكن 
اخلال����ض اىل ان زكي���ة ج���ورج ق���د تزوج���ت زواجا 
�سري���ا من �سال���ح الكويتي , وان هذا ال���زواج انتهى 
بع���د فرتة ال�سباب ق���د يكون اهمها ه���و رف�ض �سالح 
الكويتي اعالن هذا الزواج . ومما يدفع اىل امليل اىل 
ه���ذه احلقيقة ه���و ان زكية جورج ق���د هجرت �سالح 
الكويت���ي ب�سفرها اىل الب�س���رة ورف�سها العودة اليه 
بالرغم م���ن تو�سله اليها من خالل ع���دد من الو�سطاء 
. لذل���ك وجدنا �سالح الكويتي يتج���ه اىل الزواج من 
ابنة عم���ه مبا�سرة بعد تلك احلادث���ة بعد ان ياأ�ض من 

عودة زكية جورج اليه .
عن: مدونة )ايامي( لالستاذ الشالجي

وسام الشالجي

عرفنا بان الفنانة زكية جورج )فاطمة( قد ولدت يف مدينة حلب بسوريا مام يعني بانها سورية االصل . ويف عام 1920 
هاجرت اىل بغداد - العراق مع شقيقتها )علية( للعمل كراقصتني يف مالهي املوصل ثم بغداد . ان دافع الهجرة كان 

املجيء اىل مدينة تزدهر بها الحياة الفنية وتعج باالضواء التي تجلب الشهرة كبغداد , وهذا يعني بان الفتاتني مل متارسا 
العمل الفني عىل مستوى االحرتاف العام يف مسقط رأسهام يف حلب قبل مجيئهام اىل بغداد , لكن هذا ال مينع ان تكونا 

قد رقصتا يف البيوت عىل املستوى الخاص مام جعلهام تكتشفان موهبتهام القابلة لالستثامر.
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وفع���ال مت تد�س���ني الن�س���ب ع���ام 1923 يف منطق���ة 
الكرميات يف جانب الكرخ اأمام مقر املندوب ال�سامي 
الربيط���اين, ال���ذي حت���ول الحق���ا اىل مق���ر لل�سفارة 
الربيطاني���ة, ليكون اأول ن�س���ب ت�سهده بغداد. ومتر 
بعده���ا �سن���وات ويف خ�س���م موج���ة الف���رح العراقي 
بانته���اء االنت���داب الربيط���اين واإع���الن اال�ستق���الل, 
ودخ���ول الع���راق ع�سب���ة االأمم املتح���دة يف اكتوب���ر 
1932, حت���ني الفر�سة لفك���رة اإن�ساء ن�سب الول رمز 
لالأم���ة العراقي���ة الوليدة, مليكه���ا املوؤ�س�ض في�سل بن 

احل�سني.
يذك���ر ناجي �سوكت, وزير الداخلية يف وزارة نوري 
ال�سعيد الثاني���ة, يف مذكراته, اإنه هو من اقرتح على 
امللك في�سل فكرة اإقامة ن�سب له. ويبدو اأن امللك فرح 
باملقرتح, لكنه ت�ساءل عن كيفية تغطية نفقات العمل, 
ال���ذي ا�س���ارت درا�س���ة تكاليف���ه اىل احلاجة حلوايل 
50 األ���ف روبية كلفة تنفيذ الن�س���ب, وهو مبلغ كبر 
حينها, لكن ناجي �سوكت اأقنعه باإمكانية تدبر االأمر, 
لتت���م مفاحتة النحات الذي نف���ذ ن�سب اجلرنال مود, 
ب���رتو كانوني���كا, الذي بات م���ن اأ�سه���ر النحاتني يف 
منطق���ة ال�س���رق االأو�سط نتيج���ة تنفي���ذه العديد من 
االأعمال الفنية يف دول املنطقة. كما يروي حم�سن ابو 
طبيخ يف مذكراته, اأن امللك في�سل االول كان قد زاره 
يف مدينت���ه غما����ض  التي كان قد بنى فيه���ا حيا اأ�سكن 
فيها فالح���ي اأرا�سيه البالغة حوايل 100 األف دومن, 
وم���ن �سمن ما �ساهده امللك يف ه���ذه الزيارة ح�سانا 

عربي���ا اأ�سيال من خي���ول اأبو طبي���خ, فاأعجبه كثرا, 
فما كان من اأبو طبيخ اإال اأن اأر�سله اإىل امللك هدية مع 
�ساي�ض م�سوؤول عنه, ففرح امللك بالهدية فرحا �سديدا 
واأه���دى ال�سيد م�سكور ب���ن ال�سيد حم�سن الذي جلب 
الهدي���ة اىل بغ���داد �ساعت���ه الذهبي���ة امتنان���ا لوالده. 
و�سرع���ان ما ارتدى امللك اأبه���ى ثيابه العربية وعقاله 
احلج���ازي وامتطى �سهوة ج���واده العربي بح�سور 
م�س���وره ال�سخ�سي ,ال���ذي وثق اللحظ���ة والتقط له 
عدة �سور, فكان من ن�سيب اإحداها الذهاب اىل روما 
حيث م�سغل الفنان برتو كانونيكا لتنفيذ ن�سب امللك 
املوؤ�س�ض احتفاال با�ستق���الل العراق, ودخوله ع�سبة 
االأمم كاأول دول���ة يف الع���امل تنهي عه���د االنتداب عام 

.1932
ا�ستغ���رق العم���ل على التمث���ال الربون���زي للملك 18 
�سه���را يف اإيطالي���ا, ويف ه���ذه االثن���اء كان���ت وزارة 
ن���وري ال�سعيد الثانية ق���د ا�ستقالت, وكذلك ا�ستقالت 

ال���وزارة الالحقة لها برئا�سة �ساح���ب املقرتح  ناجي 
�سوك���ت, ويف ماي���و ع���ام 1933  اإب���ان وزارة ر�سي���د 
عايل الكيالين متت اإزاحة ال�ستار عن  هذا الن�سب يف 
�ساحة يف منطقة ال�ساحلية يف �سارع حمل ا�سم امللك 
املوؤ�س�ض يف مكان قريب من متثال اجلرنال مود. وقد 
ح�سر االحتفال جمع غفر من ال�سخ�سيات الر�سمية 
االأجنبية والعراقية, وجمهور من املتفرجني, املفارقة 
التي حدثت متثل���ت يف اأن ال�ست���ارة البي�ساء املغلفة 
للتمث���ال كان يج���ب ان ت���زاح مبح���رك كهربائي, لكن 
عط���ال اأ�ساب���ه ما جع���ل اإزاح���ة ال�ستارة تت���م يدويا, 
فعلقت ال�ستارة ب���اأذن متثال احل�سان لتوثق اللحظة 
التاريخي���ة ب�سورة �سهرة وال�ست���ارة عالقة يف اأذن 
احل�سان. وقد �سدرت اإرادة ملكية ع�ام 1933 ب�م�ن�ح 
بيرتو كانونيكا و�س�ام الرافدين م�ن الدرجة الثالثة.

بق���ي متثال امللك املوؤ�س�ض وهو عل���ى �سهوة جواده, 
وراأ�سه متجه ناحية الي�سار, يطل على عابري ال�سارع 
املكت����ض باحلركة على مدى ربع ق���رن, ويف �سبيحة 
14 يولي���و 1958 اأ�سق���ط املتظاه���رون الغا�سب���ون 
متث���ال اجل���رنال م���ود الراب����ض يف مدخ���ل ال�سفارة 
الربيطاني���ة, ثم حتولوا اىل متثال امللك في�سل االأول 
القري���ب فاأ�سقط���وه ليتم حتطيم���ه اىل قطع �سغرة, 
تعب���را عن غ�سبهم واإعالنا عن �سقوط النظام امللكي 

وبدء عهد اجلمهورية.
ولن�ستم���ر يف �سرد حكاية التمث���ال البد من التعريف 
بالفن���ان ال���ذي نفذه, ان���ه بيرتو كانوني���كا ) 1869- 
1959(,   نح���ات اإيط���ايًل وموؤلف مو�سيق���ي واأ�ستاذ 
للفن���ون يف اكادميية روما, اختر ع�سًوا يف جمل�ض 
ال�سي���وخ االإيط���ايل م���دى حيات���ه, نف���ذ العدي���د م���ن 
الن�س���ب يف خمتلف دول الع���امل, ومنها اأعمال بارزة 
يف ال�سرق االو�سط مثل ن�سب كمال اتاتورك ممتطيا 
�سهوة جواده, نفذه عام 1927 ومت و�سعه يف �ساحة 
اجلمهوري���ة يف مدين���ة ازم���ر, ون�س���ب اخلدي���وي 
اإ�سماعيل الذي نفذ عام 1938 لي�سغل مكانه املميز يف 
ميدان املن�سية يف مدينة االإ�سكندرية. اأما يف العراق 
فكانت ح�س���ة كانونيكا الن�سب الثالث���ة االوىل التي 
زين���ت �ساحات بغ���داد؛ متثال اجلرنال م���ود ومتثال 
املل���ك في�س���ل االول ومتثال رئي�ض ال���وزراء العراقي 
عب���د املح�س���ن ال�سع���دون. وق���د مت االحتف���اظ بن�سخ 
رخامي���ة من اأعماله املنت�س���رة يف خمتلف مدن العامل 

يف متحفه يف فيال بورغيزا يف قلب روما.
ق���رب نهاي���ات احل���رب العراقي���ة – االيراني���ة ع���ام 
1987 وتثمينا ملوقف االردن ومليكها الداعم للعراق 
يف حرب���ه, ق���ررت احلكوم���ة العراقي���ة اإع���ادة ن�سب 
املل���ك املوؤ�س����ض في�س���ل االول اىل مكان���ه يف منطق���ة 
ال�ساحلي���ة, ومت التح���رك عل���ى متح���ف الفنان برتو 
كانونيكا لغر�ض عم���ل ن�سخة برونزية طبقا للن�سخة 
الرخامية املوجودة يف خمازن املتحف. املفارقة هذه 
املرة كانت اأن راأ�ض ح�سان امللك يف ن�سخته الرخامية 
كان ق���د حتط���م يف عملية اخلزن, وب���دا االأمر حمرا 
ومرب���كا, حت���ى اق���رتح اأح���د الفنان���ني العامل���ني يف 
املتح���ف ا�ستخدام قالب راأ�ض ح�س���ان كمال اأتاتورك 
ال���ذي نفذه كانونيكا يف فرتة مقارب���ة لتنفيذه متثال 
في�س���ل االول, ليت���م تركيب���ه يف ن�س���ب املل���ك في�سل 
االول, وه���ذا م���ا مت فعال. لكن مفارق���ة جديدة ظهرت 
ه���ذه املرة, اإذ اأن راأ�ض ح�سان املل���ك الذي كان ملتفتا 
اىل الي�س���ار والذي ح�سرت في���ه �ستارة االحتفال عام 
1934, ب���ات اليوم ناظ���را اىل االمام بح�سب الو�سع 
ال���ذي كان علي���ه ح�س���ان كم���ال اتات���ورك. العمل نفذ 
ومت ن�سب متثال امللك املوؤ�س�ض يف مكانه القدمي عام 
1989, اي بع���د اأك���رث من ن�سف ق���رن على حتطيمه, 
لكن احل�سان حظي براأ�ض جديد ليطل من عليائه على 

زحام بغداد وال اأحد يعلم ما الذي يخباأه له القدر.

إن فكرة إصدار مجلة يف العراق 
كانت تراود مخيلة األب انستاس 
الكرميل ألن العراق مل تكن فيه مجلة 
مبستوى املجالت التي كانت تصدر 
يف األقطار العربية األخر، عىل نحو 
مجلة املقتطف والهالل املرصيتني، 
واملقتبس والهالل السوريتني، واآلثار 
واملرسة اللتني صدرتا يف لبنان، 
وغريها من املجالت العربية التي كان 
الكرميل ينرش مقاالته فيها. من دون 
شك فإنه كان يدرك املستوى الذي 
كانت عليه مجلة "زهرية بغداد"، التي 
مل تصل إىل مستوى املجالت العربية 
املعارصة لها فسعى إىل إصدار مجلة 
جديدة أطلق عليها أسم مجلة "لغة 
العرب"، واألسم وحدة ذو دالالت 
مهمة ينطوي عىل متضمنات قومية.

وم����ن الطبيع����ي ف����اإن االأب كان م����دركًا احل����ال الت����ي 
كان����ت عليها اللغة العربية يف العهد العثماين. ف�ساًل 
عن ذلك فاإنه����ا تكون منربًا ثقافي����ًا للتعريف بالعراق 
واحلياة الثقافية واالجتماعية فيه, وهو االأمر الذي 
اأ�سار اإليه �سراحة يف مقدمة العدد االأول الذي �سدر 
يف مت����وز 1911 اإذ ق����ال اإن ))الغاية م����ن اإن�سائها اأن 
نعرف الع����راق واأهله وم�ساهره, مب����ن جاورنا من 
�س����كان الديار ال�سرقي����ة, ومبن ناأى عنا م����ن العلماء 
والباحث����ني وامل�ست�سرق����ني يف االأقط����ار الغربي����ة((. 
العراقي����ني  املثقف����ني  تعري����ف  نف�س����ه  الوق����ت  ويف 
بالبحوث والدرا�سات التي ت�سدر يف اأوربا وغرها 
الأن ))اأغل����ب املجالت واجلرائ����د وال�سحف ال�سيارة 
تبحث عن بالد اأ�سحابها ورجاله, وال تذكر اإال النزر 

التافه عن هذه االأرجاء وذويها((.   
كان ل�س����دور جملة "لغة الع����رب" �سدى ملمو�ض يف 
ال�سحاف����ة العراقي����ة والعربي����ة, فقد ن�س����رت عدٍد من 
اجلرائد واملج����الت العراقية والعربي����ة خرب �سدور 
الع����دد االأول من املجلة, واملت�سمن اأهدافها وخطتها, 
ومتن����ت له����ا اال�ستم����رار يف خدم����ة اللغ����ة العربي����ة 

واآدابها. 
"لغ����ة الع����رب", خ����الل م�سرته����ا يف  كان����ت جمل����ة 
�سنوات احلكم العثماين, املجلة الرائدة يف العراق, 
وكان����ت ال�سباقة اإىل ن�سر البحوث االأدبية التاريخية 
والق�سائ����د ال�سعري����ة, اأخذت على عاتقه����ا الدفاع عن 
اللغة العربية واملحافظة عليها, تولت مهمة ت�سويب 
االأخطاء اللغوية يف ال�سحف العراقية. لذلك كان من 
الطبيعي اأن يثر ن�ساط املجلة يف هذا املجال حكومة 
االحتادي����ني الت����ي وقفت �سد كل الدع����وات القومية, 
اأخذت تتح����ني الفر�ض الإغالق املجلة, والتخل�ض من 

�ساحبها, فما اإن اندلعت احلرب العاملية االأوىل حتى 
�س����ارع االحتاديون اإىل نف����ي االأب ان�ستا�ض الكرملي 
اإىل مدين����ة قي�سرى يف االأنا�س����ول, واإغالق املجلة, 
بع����د اأن اأمت����ت �سنته����ا الثالث����ة, و�س����در ج����زءان من 

ال�سنة الرابعة. 
ع����اد الكرملي من منفاه اإىل الع����راق عام 1916, غر 
اإن ظروف احلرب واخل�سي����ة من تنكيل االحتاديني, 
وارتف����اع االأ�سعار حال دون اإ�سدار املجلة من جديد, 
وه����ذا االأمر اأ�سار اإليه اأح����د حمرريها, ففي 8 ني�سان 
1917 كتب كاظم الدجيل����ي اإىل الكرملي ر�سالة بهذا 
ال�س����اأن, ويب����دو اإن وجه����ات نظرهم����ا كان����ت متفق����ة 
بخ�سو�����ض ع����دم ا�ستئن����اف اإ�س����دار املجل����ة يف ظل 

الظروف اآنذاك. 
بعد قي����ام احلكم الوطني عام 1921, حاول الكرملي 
ا�ستئناف اإ�سدارها مرة اأخرى ال �سيما بعد اأن متكن 
من �سراء مطبع����ة من اأوربا يف منت�سف عام 1921, 
غ����ر اإن جه����وده مل تتكل����ل بالنج����اح, ب�سب����ب تاأخر 
احلكومة االأمر باإجازة املطبعة وعرقلة بنائها. بقيت 
املجلة مغلق����ة حتى منت�سف العق����د الثالث من القرن 

الع�سرين, حيث جتددت الرغبة لدى االأب ال�ستئناف 
اإ�س����دار املجلة ب�سب����ب الر�سائل الكث����رة التي كانت 
ت�سل اإلي����ه من املفكري����ن العرب واالأجان����ب, مطالبة 

بالعودة اإىل اإ�سدار املجلة. 
على ما يبدو فاإن الظروف اأ�سبحت مالئمة عام 1926 
الإ�سداره����ا م����ن جدي����د, اإال اإن االأب الكرمل����ي اأخت����ار 
�سهر مت����وز الأنه ال�سهر الذي �س����درت فيه الأول مرة, 
واأعترب اأعدادها مكملة الأعدادها االأوىل التي �سدرت 
قب����ل احلرب. رحب����ت االأو�س����اط االأدبي����ة, والعلمية, 
وال�سحاف����ة املحلية با�ستئناف �س����دور املجلة وكان 
نب����اأ مدعاة ل�س����رور عدد كبر م����ن املثقف����ني, اإذ تلقى 
االأب ع����دٍد م����ن الر�سائل, يهنئونه فيه����ا ويباركون له 
جه����ده وم�سعاه, فف����ي ر�سالة اإليه ب����ارك ال�سيخ عبد 
امل����وىل الطريح����ي من النج����ف, �سدور الع����دد االأول 
من املجل����د الرابع من املجلة اإذ قال: ))�سررت جدًا ملا 
ا�ستنباأت ب�سدور العدد االأول من املجلد الرابع "للغة 
العرب" التي اأحيت اآباءنا واأجدادنا العرب و�سنثابر 
على هذا ك����ي نخلد ذكرًا جمي����دًا((, كما حيت جريدة 
18 متوز 1926  ال�سادر يف  عددها  "الف�سيلة" يف 

عودة املجل����ة اإىل ال�سدور ومتنت لها 
التق����دم واالنت�سار ال�سريع, وب����ارك اأحد املثقفني يف 
بغ����داد يف ر�سالة اإىل االأب الكرملي ا�ستئناف اإ�سدار 
املجل����ة فقال ))�سررت جدًا مل����ا اأطلعت هذا اليوم على 
م����ا ن�سر يف العامل م����ن ا�ستئنافكم اإ�س����دار جملة لغة 
العرب الزاهرة , تل����ك املجلة الذائعة ال�سيت بغزارة 
مادته����ا االأدبية والعلمي����ة والتاريخية لكل من ينطق 

بال�ساد((.   
كان جمم����وع ما �سدر منه����ا بعد معاودته����ا ال�سدور 
�ست����ة جمل����دات, وبذل����ك بلغ جمم����وع ما �س����در منها 
حتى عام 1931, ت�سعة جملدات حوت مائة وع�سرة 

اأجزاء. 
عل����ى الرغ����م م����ن اإن اإدارة جملة "لغة الع����رب" بذلت 
جه����ودًا كب����رة لتخط����ي ال�سعوب����ات الت����ي واجهت 
اإ�سداره����ا, غ����ر اإن ال�سعوب����ات املالي����ة الت����ي كانت 
تع����اين منها ,ب�سبب ارتف����اع االأ�سعار, مم����ا اأدى اإىل 
زي����ادة نفق����ات طبعه����ا, وقل����ة وارداتها ب�سب����ب تلكوؤ 
امل�سرتك����ني يف دف����ع ب����دل اال�س����رتاك, وازدي����اد عدد 
املج����الت ال�س����ادرة يف الع����راق, وامل�سايق����ات التي 
كان يتعر�����ض له����ا االأب الكرملي يف الدي����ر الذي كان 
يقيم فيه م����ن لدن الرهبان االآخري����ن, حالت من دون 

ا�ستمرارها.  
ق����د اأ�س����ار الكرمل����ي اإىل امل�سكالت الت����ي واجهته يف 
عملية اإ�سدار املجلة �سراحة يف نهاية اجلزء الثاين 
ع�سر من ال�سنة التا�سعة, التي اأعلن فيه توقف املجلة 
عن ال�سدور فقال: ))قد عزمنا عزمًا اأكيدًا اأال يحتمل 
الرد واال�ستئناف على اإغالق املجلة من االآن الأننا مع 
مقا�ساتنا اأتعابًا جمة وم�ساٍق هائلة ناهكة, كنا نكابد 
خ�سائ����ر باهظة ط����ول �سنني �س����دور املجلة, حتى مل 
يبَق يف قو�سنا منزع وال يف همتنا مكنة, ن�سيف اإىل 
ذلك ت�س����اوؤل املعنيني, وقلة املعا�سدين من اأبناء لغة 
ال�ساد, الذين اأخرجنا ه����ذه املجلة املوءودة للتنويه 
به����م وبلغته����م وتاريخهم. وق����د �سربنا ه����ذا ال�سرب 
االأيوب����ي, حتى اأعذرنا كل معاتب والئم, ولي�ض على 
االإن�سان اأن يرك����ب امل�ستحيل ويجازف يف ما ت�سوء 
عقب����اه((.  وا�ستنادًا اإىل قان����ون املطبوعات رقم 82 
ل�سنة 1931, �سدر االأمر باإلغاء امتياز املجلة يف 17 

كانون االأول 1945. 
عن: رسالة )االب انستاس ماري الكرملي 
ودوره...(

مل تكن بغداد العثامنية تعرف النصب والتامثيل، ألنها ببساطة مل تكن تعرف الشوارع والساحات العامة حتى مطلع 
العهد املليك، حني تحرك املندوب السامي الربيطاين السري بريس كوكس وبدعم وتربع من بعض أثرياء بغداد، تم 
الطلب من النحات اإليطايل برتو كانونيكا عمل نصب للجرنال مود ممتطيا صهوة جواده. والجرنال مود هو الضابط 

الذي قاد الجيوش الربيطانية التي احتلت العراق، فقد دخل بغداد عىل رأس القوات الربيطانية يف 11 مارس 1917، 
ليتم بعدها احتالل باقي مدن العراق، لكن مل يطل به املقام، إذ تويف بعدها بثامنية أشهرفقط، يف نوفمرب من 

العام نفسه، بعد ان أصيب بالكولريا إثر تناوله حليب ملوث يف حفل أقامته مدرسة االليانس اليهودية.

تمثال الملك فيصل االول 
بين الفن والسياسة

كريم عبد الحسن الفرج

صادق الطائي

في ذكرى رحيله يوم 7 كانون الثاني 1947

الكرملي ومجلته الشهيرة )لغة العرب(



وكان حقي ال�سبلي هو الولد والفني االأول ب�سبابه 
بطل  ك��ان  ان��ه  اىل  اإ�سافة  وجهه  تقاطيع  وح�سن 
ثم  املدر�سة,  م�سرح  على  قدمها  التي  امل�سرحيات 
التمثيلية  »الفرقة  فرقته  م�سرحيات  يف  كذلك  كان 
فرقة  ج��اءت  وقد   1927 عام  املوؤ�س�سة  الوطنية« 
فاطمة ر�سدي اىل بغداد بعد ذلك ب�سنتني اأي عام 
1929. وكان من الطبيعي ان يت�سل »ولد امل�سرح 
الطلبة”فاطمة  »�سديقة  ب�  االأول  وفتاه  العراقي« 
»ا�ستلطاف”بني  ع��الق��ة  ن�����س��اأت  وه��ك��ذا  ر���س��دي. 
االثنني على طريقة االأفالم يومها لقد اأحبت »البنت 
الولد« وميكن القول انهما اكتفيا مبا نعما به من 
اخلياالت يف عالقة »رومان�سية« علما باأنهما عرفا 
واق��ع ال��ع��الق��ات ب��ني امل���راأة وال��رج��ل لي�ض بحكم 
عملهما يف امل�سرح فح�سب واإمنا اأي�سا الأن فاطمة 
ر�سدي كانت ذات بعل, وكان حقي ال�سبلي ي�ستعني 
بهاويات التمثيل من العامالت يف املالهي الليلية!
وب�سبب عدم ر�سو العالقة بينهما عند نقطة معينة 
فقد �سافر ال�سبلي اىل م�سر, اإر�ساء لعواطفه اأوال, 
واإر�ساء لهوايته امل�سرحية ثانيا,  ومل تطل اإقامة 
لي�ستاأنف  بغداد  اىل  ع��اد  اذ  القاهرة  يف  ال�سبلي 

ن�ساطه الفني

هل اأحبت فاطمة ر�سدي فناننا حقي ال�سبلي؟
كتب ال�سحفي الرائد �سادق االزدي :

ال�سبلي, قبل  يوم اعلن خرب وفاة املرحوم حقي 
�سهور بادر بع�ض الذين عرفوه اىل الكتابة عنه. 
وا�سار اكرث من واحد منهم اىل العالقة الغرامية 
امل�سري  امل�سرح  جنمة  وب��ني  بينه  قامت  التي 
االدي��ب  الزميل  ذك��ر  وق��د  ر�سدي  فاطمة  ال�سيدة 
ن�سرته  له  تعقيب  ال��رباك يف  القادر  عبد  اال�ستاذ 
اىل  ا�سارت  ر�سدي  فاطمة  »االحتاد”ان  جريدة 
فناننا امل�سرحي يف مذكراتها, ولكنها اخطاأت يف 

كتابة لقبه, اذ كتبته »ال�سلبي”بدال من ال�سبلي!
فناننا  ر�سدي  فاطمة  احبت  االن:ه��ل  *وال�سوؤال 

حقي ال�سبلي!؟
واجلواب: هو »نعم!”وهنا يرد اىل الذهن �سوؤال 

اخر هو: وهل احبها هو بدوره؟!
�سافر من  ك��ذل��ك,الأن��ه  نعم  ه��و  وي��ك��ون اجل���واب 
لدى  لي�ض  ولكن  القاهرة  اىل  ب��غ��داد  م��ن  اجلها 
معلومات  اي��ة  اليه,  واقربهم  ب��ه,  النف�ض  ال�سق 
�سمعوها منه عن عالقته بها, وما وقع بينهما الن 

يف القاهرة, وال يف بغداد قبل ذلك!
حوله  ال��ت��ف��وا  ال��ذي��ن  وال���ه���واة  ال�سبلي,  وك���ان 

تطلعاتهم  يف  وامل�سرح  ال�سينما  ب��ني  يخلطون 
ال��وق��ت �سامتة, وك��ان  ذل��ك  االف���الم يف  وك��ان��ت 
رواد دور العر�ض يطلقون على بطل كل فلم ا�سم 
»الولد« يقابله الفتى االول يف امل�سرحيات وكان 
الوجه,  وجمال  الفتوة  منهما,  اأي  يف  ي�سرتط 
ور�ساقة القامة واناقة امللب�ض, وكان ا�سهر جنوم 
الذي  فالنتينو«  »رودولف  املمثل  »هوليوود« هو 
يف  �سجة  الع�سرينيات,  نهاية  يف  وفاته  احدثت 
يف  قدوتهم  هو  فكان  افالمه!  م�ساهدي  او�ساط 

لبا�ض وحركات, وت�سفيف �سعر!
االول  والفني  ال��ول��د  ه��و  ال�سبلي  حقي  *وك���ان 
انه  اىل  ا�سافة  وجهه  تقاطيع  وح�سن  ب�سبابه 
م�سرح  على  قدمها  التي  امل�سرحيات  بطل  ك��ان 
فرقته  م�سرحيات  يف  ك��ذل��ك  ك���ان  ث��م  امل��در���س��ة, 
التمثيلية الوطنية« املوؤ�س�سة عام 1927  »الفرقة 
وقد جاءت فرقة فاطمة ر�سدي اىل بغداد بعد ذلك 

ب�سنتني اأي عام 1929!
لقاء..فحب!

امل�����س��رح  »ول����د  يت�سل  ان  الطبيعي  م��ن  وك����ان 
العراقي« وفتاه االول بت »�سديقة الطلبة”فاطمة 
ر�سدي التي كانت تقيم حفالت متثيلية خا�سة لهم 
با�سعار خمف�سة ف�سار ا�سمها اليذكر يف املجالت 
الفنية امل�سرية اال وقد �سبقه لقبها ك�سديقة لهم«.

بطالب  اأ�سبه  �سبابه  ريعان  يف  وهو  حقي  وكان 
باللهجة  الكالم  يجيد  وك��ان  الكليات,  اح��دى  يف 
ال�سعبية  امل�سرحيات  تابع  اإذ  الدارجة,  امل�سرية 
التي جاءت  الفرق  التي عر�ستها بع�ض  امل�سرية 
التي  امل�سرحيات  يف  ���س��ارك  كما  ال��ق��اه��رة,  م��ن 
يف  عملت  ابي�ض”التي  ج���ورج  »ف��رق��ة  قدمتها 
بغداد عام 1926, وكان وثيق ال�سلة بامل�سريني 

يف  قلتهم  على  ال��ع��راق,  يف  العاملني 
حينه!

»اإ�ستلطاف”بني  عالقة  ن�ساأت  وهكذا 
االثنني على طريقة االفالم يومها لقد احبت 

مبا  اإكتفيا  انهما  القول  وميكن  الولد«  »البنت 
نعما به من اخلياالت يف عالقة »رومان�سية« علما 
والرجل  امل��راأة  بني  العالقات  واق��ع  عرفا  باأنهما 
وامن��ا  فح�سب  امل�سرح  يف  عملهما  بحكم  لي�ض 
وكان  بعل,  ذات  كانت  ر�سدي  فاطمة  الأن  اي�سا 
من  التمثيل  ب��ه��اوي��ات  ي�ستعني  ال�سبلي  حقي 

العامالت يف املالهي الليلية!
نقطة  عند  بينهما  ال��ع��الق��ة  ر���س��و  ع��دم  وب�سبب 
اإر���س��اء  م�سر,  اىل  ال�سبلي  �سافر  فقد  معينة 
لعواطفه اوال, واإر�ساء لهوايته امل�سرحية ثانيا, 
فم�سر كانت حتمل راية امل�سرح العربي, وكانت 
التمثيل فيها حرفة, ولي�ض هواية كما كان �ساأنه 
اإ�سافة  العربية!  االقطار  من  وغ��ره  العراق  يف 
وثيقة  كانت  م�سر  يف  امل�سرحية  احلركة  ان  اىل 
ال�سلة بامل�سارح االوروبية, وكانت »دار االوبرا« 
الفرق  بع�ض  �سنة  كل  يف  ت�ستقبل  القاهرة  يف 

امل�سرحية الفرن�سية واالنكليزية!
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ذاكرة عراقية

كانت فرقة الفنان 
جورج ابيض قد 

قدمت اىل بغداد 
عام 1926 وأحيت 

العديد من الحفالت 
املرسحية. أراد جورج 
ابيض ممثلني إضافيني 

ثانويني ”كومبارس” 
لعدد من املرسحيات 

التي كانت فرقته 
تعرضها عىل مرسح 

السينام الوطني فقصد 
مدرسة التفيض حيث 

كان حقي الشبيل 
احد طالبها وكان 

متميزا ضمن العروض 
املدرسية التي تقدمها 

مدرستا الجعفرية 
واملركزية واختار 

جورج ابيض عددا من 
الطالب وكان حقي 
واحدا منهم، حيث 
اسند اليه دور”ابن 

أوديب”يف املرسحية 
املعروفة وقد نجح 

حقي يف متثيل دوره 
رغم صغر سنه ويف 

ختام العرض جاء 
جورج ابيض وقبله 

أمام الجمهور.

سارة برنار الشرق

في بغداد
فاطمة رشدي


