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مل يكن الدكتور عبد اجلبار عبد الله يظن يوما انه 
�شي�ش���اق اإىل املعتقل ويهان اهانة �شديدة، ال جلرم 
اإال كونه رئي�شا جلامعة بغداد على عهد الزعيم عبد 
الكرمي قا�شم. ويبدو اأن علماء العراق واكادميييه 
املبدع���ني مل يتخل�شوا اأبدا م���ن اأحقاد ال�شيا�شيني 
التافه���ني، فيتهم���وا ب�شت���ى التهم الدنيئ���ة.. هكذا 
�شيق عبد اجلبار عبد الله من قبل احلر�س القومي 
ميلي�شيا البعثيني اإىل واحدة من الزنزانات واهني 
و�ش���رب على يد احد طلبت���ه االأغبياء، بتهمة كونه 
حم�شوب���ا عل���ى الي�ش���ار العراقي، ودف���ع ثمن هذا 
االته���ام، باإحالته على التقاع���د اثر انقالب 1963. 
كان ط���وال بقائ���ه معتق���ال م�شدوه���ا مم���ا يح���دث 
ل���ه، اإذ مل يكن يتّخي���ل اأبدا ان���ه �شيعامل مبثل تلك 
املعامل���ة يف يوم م���ن االأيام. وثم���ة روايات حول 
موقف اال�شت���اذ عبد العزيز الدوري من زميله عبد 
اجلب���ار عبد الله، وقد غدا الدوري رئي�شا للجامعة 
ح  بعد اعتقال عبد اجلب���ار عبد الله.. دعوين اأو�شّ

الروايات الثالث التالية:

الرواية االولى
لقد �شعى كما ي�شه���د بع�س من �شهد تلك االأحداث، 
ان العدي���د من االأ�شاتذة يف جامعة بغداد قد �شعوا 

مل�شاع���دة عب���د اجلب���ار عب���د الل���ه، وعل���ى راأ�شه���م 
ب رئي�شا  الدكت���ور عب���د العزيز الدوري ال���ذي ن�شّ
جلامعة بغداد بدال من الدكتور عبد اجلبار عبد الله 
! اذ نرج���ع اأي�شا اإىل مقال الدكتور ر�شيد اخليون 
ال���ذي جاء في���ه قول���ه: quot; مل ي���رك الدوري 
زميل���ه و�شديق���ه العامل عبد اجلبار عب���د الله يهان 
ورمب���ا ي�شفى ج�شديًا، فقيل اإن���ه �شعى يف اإطالق 
�شراح���ه بالتن�شيق م���ع وزير الربي���ة اأو املعارف 
اآن���ذاك اأحمد عب���د ال�شت���ار اجل���واري. �شاألت اأحد 
املعتقلني مع عبد اجلبار عبد الله حول ما حدث له، 
قال: اأهان���وه وكانوا يب�شقون على وجهه، ويومًا 
نودي عليه ملقابلة �شخ�س ما، فعاد بعد مغادرة ذلك 
ال�شخ����س مهانًا، فقلنا له: َم���ْن راأيت قال: �شديقي 
الدكت���ور عبد العزيز ال���دوري، واأن���ا ال اأعرف مْن 
يك���ون ال���دوري، قلت له، ه���و الذي اأم���ر باإهانتك، 
وعنده���ا اأ�شر عب���د اجلبار عل���ى م�شاعدة الدوري 
ل���ه، قائ���اًل: ال، ال���دوري �شديقي وق���دم مل�شاعدتي

اأن عبد اجلبار  النتيج���ة  كان���ت  quot;، وفع���اًل 
اأُطل���ق �شراح���ه مب�شاع���دة ال���دوري، واالأخري كما 
نعلم واإن كان قوميًا لكنه مل يكن يف يوم من االأيام 
حزبيًا. غ���ري اأن هذا التفا�شل بني عاملني يخرب عن 
زمن جميل، يحرم العلم والعلماء اإذا ما قي�س ذلك 
بربع �شخ�س مثل �شم���ري ال�شيخلي، لي�س رئي�شًا 
جلامعة بغ���داد، واإمنا وزيرًا للتعليم العايل وق�س 
على هذا. واإن اأُقيل عبد العزيز الدوري من رئا�شة 
اجلامعة م���ن قبل عب���د ال�شالم ع���ارف، اأعاده عبد 
الرحم���ن عارف ليف�شل منه بع���د انقالب 17 متوز 
1968، ويعتق���ل مل���دة ع���ام، ثم ت�شط���ره الظروف 

للهجرة quot; )انتهى الن�س(.

الرواية الثانية
وحول هذه امل�شاألة املهمة، يكتب يل االأ�شتاذ عربي 
اخلمي�شي قائال: quot; اأما عن اعتقاله فلم ي�شفع 
له الدوري .. بل كان���ت هناك ثمة تدخالت اأجنبية 
واأو�شاط علميه من كل �شوب وممار�شات �شغوط 
دول منها اأمريكا وجامعاتها خا�شة معهد )امي اآي 
تي( وانكلرا خا�شة موؤ�ش�شة اللورد برنارد ر�شل 
وجامع���ة اوك�شف���ورد وجامعة كيم���ربج والتجمع 
للدفاع ع���ن املعتقلني الذي يراأ�ش���ه ال�شاعر حممد 
بجيكو�شلوفاكي���ا  ب���راغ  يف  اجلواه���ري  مه���دي 
واملوؤ�ش���ف انه تعر�س لالهان���ة وال�شتم على اأيدي 
احلر����س القوم���ي وكذل���ك يف �شج���ن رق���م واح���د 

الع�شكري..quot; )انتهى الن�س(.

الرواية الثالثة
حدثني بها ولده االأ�شغ���ر ال�شديق الدكتور ثابت 
عب���د الل���ه قائ���ال: quot; عندما كان عب���د اجلبار 
عب���د الل���ه رئي�شا جلامع���ة بغ���داد، فانه ق���د تّدخل 
ل���دى الزعيم عبد الكرمي قا�ش���م الإطالق �شراح عبد 
العزي���ز ال���دوري الذي كان قد اعتق���ل يف اجلامعة 
عل���ى عهد عبد الكرمي قا�شم، وكان عبد اجلبار عبد 
الله ق���د رف�س تّدخل احلكوم���ة يف حرم اجلامعة، 
فللجامع���ة حرمته���ا. وكان عب���د اجلب���ار يعتقد ان 
ل���ه دالة عل���ى الدوري، فلم���ا اعتقل ه���و نف�شه بعد 
انق���الب البعثي���ني يف 8 �شب���اط / فرباي���ر 1963، 
طل���ب م���ن زوجت���ه، وه���و يف املعتق���ل اأن تذه���ب 

اإىل ال���دوري ك���ي ي�شاع���ده يف حمنت���ه.. فذهب���ت 
اإلي���ه وذكرته مبع���روف ا�شداه له زميل���ه، فاأجابها 
ال���دوري انه ال ي�شتطيع فعل �شيء، فرجعت خائبة 
متاأملة م���ن جوابه واعتذاره ! ولكن ي�شتطرد ولده 
الدكتور ثابت قائال: اإن �شديقا لوالده عبد اجلبار 
ا�شمه نعمان اجلادر وهو اأ�شتاذ ريا�شيات �شابئي 
حدّث���ه باأن الدكتور عبد اجلبار قال له باأن الدكتور 
ال���دوري عندما طلبت املحكم���ة �شهادته على زميله 
عبد اجلبار الذي كان قد وجهت اإليه تهما عدة منها 
ان���ه كان �شيوعي���ا اأو متعاط���ف م���ع ال�شيوعيني.. 
ف���ان الدوري اأجاب باأن عبد اجلب���ار عبد الله برئ 
من كّل هذه الته���م، وانه مل يكن مرتبطا باأي حزب 
�شيا�شي، ومل يكن متعاطفا مع اية جهة، اأو منتميا 
اإىل اأي اجتاه.. يقول الدكت���ور ثابت باأن الدوري 
مل ي�شه���د �ش���د وال���دي. وان عبد اجلب���ار قد حفظ 

للدوري جميله.

ماذا نرى؟
الل���ه مل  اأن عب���د اجلب���ار عب���د  اأكاد اج���زم  اإنن���ي 
يك���ن منتمي���ا اأب���دا اإىل اأي حزب �شيا�ش���ي اأو كتلة 
�شيا�شي���ة، لكن���ه كان دميقراطي النزع���ة، وتقدمي 
التفكري، ومييل اإىل الي�ش���ار فكريا، وله ا�شتنارته 
الت���ي يعتز بها غاية االعتزاز، ويع�شق العراق اإىل 
ابعد احلدود، ويكمن هاج�شه يف خدمة وطنه لي�س 
اإال.. كان موؤمنًا باحلرية، ويحرم االآخرين، وكان 
جريئا و�شريحا يف قول كلمة احلق، فتعر�س اإىل 
االأذى، واملالحقة.. وملا اأف���رج عنه واخلي �شبيله، 
ق���رر مغادرة العراق كي يعود جمددا اإىل الواليات 
املتح���دة االأمريكي���ة، وكان ق���د جت���اوز اخلم�شني 
م���ن العم���ر، وبق���ي يحم���ل الع���راق يف اأعماق���ه، 
ويح���ّن اإلي���ه بالرغم من كل م���ا تّعر�س ل���ه فيه، اإذ 
يحدّثن���ي بع����س االأ�شدق���اء الذين رافق���وه رحلته 
االأخرية و�شن���وات اغرابه القا�شية، انه كان دائم 
احلن���ني اإىل العراق، وكان يتتب���ع اأخبار العراق.. 
ات الت���ي تعّر�س لها،  ولك���ن مل تفارق���ه اأب���دا الغ�شّ
وخ�شو�ش���ا االأي���ام ال�شعب���ة عندما تلّق���ى االهانة 
واأ�شي���ئ اإليه يف الزنزان���ة اأو خارجها وهو العامل 
واالأكادمي���ي العراقي ال�شه���ري. اإن علماء واأ�شاتذة 
ون  ال ح�ش���ر له���م يف الع���راق تعر�ش���وا ويتعر�شّ
حتى اليوم للمزيد من ال�شتائم واالهانات الأ�شباب 
فكري���ة و�شيا�شية، ومن قبل اأنا����س عدميي النظر 
والتفكري واالأخالق.. اأنا�س متع�شبون اأو جوقات 
من املجانني الذين يخلطون دوما اأهواء ال�شيا�شة 
بالعل���م، وال ميي���ّزون النا�س وال يق���درون العلماء 
ح���ق قدره���م. اإن عّل���ة ه���وؤالء االفاك���ني تكمن مبا 
يكبتون���ه من اأحقاد وكراهية، ويرجمون ذلك اإىل 
هو�س حقيقي واىل �شلوك همجي �شد كل املبدعني 

العراقيني يف اأزمان وعهود خمتلفة.

الرحيل: النهاية المؤلمة
ا�شتغل يف الواليات املتحدة االأمريكية قرابة �شت 
�شن���وات، اإذ دّر����س يف جامعات ومعاه���د اأمريكية 
مرموقة، منه���ا جامعة نيويورك وجامعة بو�شطن 
ومعه���د اأبح���اث الف�ش���اء يف األب���اين )نيويورك(، 
ويف كولورادو )بودل���ر(. تويف فيها يوم 9 متوز 
/ يولي���و 1969 وه���و يف الثامن���ة واخلم�شني من 
العم���ر.. وكان رحيل���ه فاجع���ة األيمة اأملّ���ت بعائلته 
واأ�شدقائ���ه وزمالئ���ه وكل معارف���ه وطلبته، ونقل 
جثمان���ه اإىل الع���راق ليدفن يف تراب���ه، ليرك من 
ورائه �شرية واحد من املع علماء العراق ومبدعيه 
يف الق���رن الع�شري���ن، وم���ن اأولئ���ك الذي���ن دفعوا 
ثمنا باهظا جراء وطنيته���م وتقدميتهم ونظافتهم 
وذكائه���م.. واذك���ر اأن بع����س املثقف���ني العراقيني 
اختلفوا ح���ول مقرح ت�شمية ي���وم العلم العراقي 
ليك���ون با�شم الدكتور عبد اجلبار عبد الله ليحتفل 
بذل���ك الي���وم �شنوي���ا يف الع���راق، وكان���ت ردود 
البع�س غري مقبولة يف حينه.. اإذ مل يزل املثقفون 
م���ا بينه���م ح���ول كل  العراقي���ون منق�شم���ون يف 

املو�شوعات التي تخ�س العراق والعراقيني !
عن: كتاب الدكتور سيار الجميل: زعماء 
ومثقفون: ذاكرة مؤرخ

ن�ش���اأ و ترع���رع عب���د اجلبار عب���د الل���ه يف اأجواء 
مندائية، حيث يك���ر ال�شابئة املندائيون يف قلعة 
�شال���ح والنواح���ي القريب���ة منها، والت���ي يحاذي 
ق�ش���م منه���ا ه���ور احلوي���زة، وكذل���ك يف الكحالء، 
وهو ق�ش���اء اخر تابع ملحافظ���ة مي�شان )العمارة( 
ويحافظ اأبن���اء هذه ال�شريح���ة الراقية احلري�شة 
عل���ى طقو�س خا�شة به���م. ويتواجدون عادة قرب 
االأنه���ار التي ت�ش���كل مياهها اجلاري���ة اأ�شا�شا مهماأ 

يف طقو�شهم و حياتهم.
وال���ده ال�شيخ عبد الل���ه ال�شيخ �ش���ام كان الرئي�س 
وكان  املندائي���ني،  ال�شابئ���ة  لطائف���ة  الروح���اين 
لورع���ه  نتيج���ة  واحرامه���م  بحبه���م  يحظ���ى 
اداء  يف  له���م  املتوا�شل���ة  وخدمت���ه  وا�شتقامت���ه 
الطقو����س واملرا�شيم واملحافظة عل���ى ا�شتمرارية 
الطائف���ة. والدته )نوف���ه رومي( الت���ي تنحدر من 
عائل���ة معروف���ة، فاخو ها ال�شخ�شي���ة االجتماعية 
والثقافية غ�شبان رومي، توفت وهو ملا يزل طفال 
مم���ا اأفقده حنانًا مل يكن م���ن ال�شهل تعوي�شه. اأما 
عقيلت���ه فه���ي ق�شم���ت ال�شي���خ عني�س الت���ي امتهن 

والده���ا مهنة �شياغة الذه���ب والف�شة، املهنة التي 
برع فيها الكثري من املندائيني اآنذاك.

كان لتل���ك االأج���واء الديني���ة امل�شبع���ة مبمار�ش���ة 
املعتق���دات املندائية اأثرها عل���ى طفولة و�شبا عبد 
اجلب���ار عبد الله حيث زرعت في���ه الرغبة يف تعلم 
الكث���ري من االأم���ور، كلغة وتاريخ ه���ذه املجموعة 
الب�شري���ة امل�شامل���ة، التي تعترب من �ش���كان العراق 
االأ�شلي���ني. ويعتق���د اأن حب���ا ن�ش���اأ م���ن هن���ا ومنا 
للتاري���خ واللغ���ة واالأدب والفل�شف���ة، انعك����س فى 
الف���رة الالحق���ة ف���ى قراءات���ه واهتمام���ه بال�شعر 
اجلاهل���ي والتاريخ والفل�شفة وللح�شارة العربية 

واالإ�شالمية
 

تفوق دائم
الل���ه بتف���وق املدر�ش���ة  اأنه���ى عب���د اجلب���ار عب���د 
قلع���ة  يف  اإن�شاوؤه���ا  مت  الت���ي  االأوىل  االبتدائي���ة 
�شالح، وكذلك متو�شطة العمارة. اإنتقل الحقا اىل 
بغ���داد ليدر�س يف االأعدادي���ة املركزية، التي كانت 
م���ن اأهم املدار����س الثانوية يف الع���راق اإن مل تكن 
اأف�شله���ا عل���ى االأط���الق. وق���د ح�شل عل���ى املرتبة 

االأوىل عند تخرجه منها.
ر�ش���ح يف عام 1931 اإىل بعث���ة درا�شية باجلامعة 
�شه���ادة  ن���ال  حي���ث  ب���ريوت،  يف  االأمريكي���ة 
البكالوريو����س يف الفيزي���اء. وح�ش���ل اي�شا على 

املرتبة االأوىل عند تخرجه من اجلامعة.
بعد رجوعه اإىل العراق عام 1934 عمل مدر�شا يف 

مدار�س العم���ارة وبغداد. كما ا�شتغل يف االأر�شاد 
اجلوية يف مطاري الب�شرة وبغداد.

يف �شن���ة 1944 متت���ع عبد اجلبار عب���د الله ببعثة 
درا�شية اإىل الواليات املتحدة االأمريكية للح�شول 
عل���ى الدكت���وراه. و ق���د مت ل���ه ذل���ك، واأجن���ز تلك 
املهم���ة يف زمن قيا�شي وبنج���اح وتفوق كبريين. 
لق���د ن���ال �شه���ادة الدكت���وراه باأقل م���ن �شنتني من 
معه���د م�شات�شو�شت�س، وهو م���ن اأرقى املعاهد يف 
اأمري���كا والع���امل. ومل يك���ن تفوقه راج���ع اإىل ذلك 
الزم���ن القيا�ش���ي الذي اأنه���ى فيه درا�شت���ه العليا، 
واإمن���ا اأي�ش���ا اإىل االأبحاث العلمية الت���ى اأجراها، 
ون�ش���ر نتائجها فى مقاالت باأ�شهر املجالت العلمية 

االأمريكية )�شنتحدث عن تلك البحوث الحقا(.
لق���د �شخر د. عبد اجلب���ار كل ذلك النجاح والتفوق 
من اأج���ل النهو�س باحلرك���ة العلمي���ة والتعليمية 

والربوية يف بلده العراق الذي اأحبه كثريًا.

خالد في الذاكرة
ا�شته���ر عب���د اجلبار عب���د الله لي�س بعلم���ه الوفري 
فح�شب، واإمنا اأي�شا بب�شاطته وطيبته وتوا�شعه. 
وهنالك امثلة عديدة ت�شهد على ذلك. ومن بني تلك 
االأمثل���ة ما يروي���ه اأح���د تالمذته، وزميل���ه الحقا، 
وهو د. عبد الكرمي اخل�شريي. ففي اإثناء احلرب 
العاملية الثانية كان اخل�ش���ريي تلميذا باالإعدادية 
املركزي���ة يف بغ���داد، حي���ث كان عب���د اجلب���ار عبد 
الل���ه مدر�ش���ا للفيزي���اء فيها. ومل يك���ن اخل�شريي 

م���ن �شم���ن ال�شف���وف التي ق���ام عبد اجلب���ار عبد 
الل���ه بتدري�شها، لكنه كان يود ج���دا اقتناء �شل�شلة 
الكت���ب الت���ي الفها ون�شره���ا عبد اجلب���ار عبد الله 
حل�شاب���ه اخلا�س. ومل تكن تلك الكتب متوفرة يف 
االأ�ش���واق؛ نتيجة لالإقب���ال ال�شديد عليه���ا من قبل 

التالميذ واملدر�شني. يقول د. اخل�شريي:
لذل���ك ق�شدته يف مكتبه. كن���ت اعرفه منذ �شنوات. 
فق���د در����س قبلي اأخ���وي االأك���رب من���ي يف ثانوية 
العم���ارة )مي�ش���ان حالي���ًا( ٠ كم���ا كان اب���ي يعرف 
اب���اه ال�شي���خ عب���د الل���ه رئي����س طائف���ة ال�شابئ���ة 
املندائي���ني ان���ذاك، وحدثته مبا اري���د. �شحب، يف 
احلال، ج���رار مكتبه واخ���رج احد اأج���زاء الكتاب 
وقال مبت�شمًا:"خذ هذا اجلزء هدية مني و�شاأتيك 
باالأجزاء الباقية يف االأ�شبوع القادم". �شكرته على 
هديته وخرج���ت وانا الهج بالثناء على لطفه. وقد 
ظلت �شورة االأ�شتاذ عبد اجلبار قوية يف ذاكرتي. 
كان فائ���ق الذكاء لدرجة العبقري���ة، يحفظ االأرقام 
واملع���ادالت الريا�شي���ة من النظ���رة االأوىل، وكان 

حمبوبا من طالبه وحمرما من زمالئه.

بساطة وتواضع الكبار
حقيقي���ني  ومبدع���ني  علم���اء  م���ن  الكب���ار  يتمي���ز 
بالتوا�شع والب�شاط���ة، ففي �شعيهم نحو اكت�شاف 
ا�ش���رار الطبيعة وت�شخريها خلدم���ة الب�شر، ويف 
جهوده���م الإيجاد وخلق القي���م اجلمالية، يكونون 
ع���ن الرنج�شي���ة والتبج���ح وال�شجي���ج  بعيدي���ن 
غ���ريه، ويع���رف  قب���ل  ي���درك  والباح���ث  فالع���امل 
اأك���ر م���ن االآخرين، ع���ن توا�ش���ع نتاج���ه العلمي 
واالإبداع���ي بالن�شب���ة اإىل احلقائ���ق واالألغ���از عن 
الك���ون واالإن�ش���ان. ومن االأمثلة الب���ارزة على ذلك 
وب�شه���ادة الكثريين هو العامل العراقي الكبري عبد 

اجلبار عبد الله.

دار المعلمين العالية
كان توا�شع عبد اجلبار عبد الله حقيقيا وب�شاطته 
�شادق���ة. وكان ذل���ك نابع���ًا م���ن حب���ه واحرام���ه 
للنا����س، ومت�شك���ه بالقي���م االخالقي���ة واالإن�شانية 
التي ن�شاأ وتربى عليها، ومتكنه من نوا�شي العلم 
وتوغل���ه عميقا يف رح���اب املعرفة. مل يعر اهتماما 
اإىل املراك���ز الوظيفية، ومل يع���رف التبجح طريقًا 
اىل �شلوك���ه، وال اأدرك التك���رب اأ�شل���وب حيات���ه مل 
يحدث يوماأ انه فر�س نف�شه يف موقع او حدث ما، 
واإمنا مكانته العلمية واالجتماعية هي التي كانت 

تدعو كل اىل حوله اإىل الفخر واالعتزاز به.
العالي���ة  التدري����س يف دار املعلم���ني  كان يف�ش���ل 
) كلي���ة الربي���ة الحق���ا (، رغ���م املهم���ات العلمي���ة 
والربوي���ة والتعليمي���ة الكب���رية الت���ى اأنيطت به 
لف���رات خمتلفة فعندما عل���م باإمكانية العودة اإىل 
الع���راق ثاني���ة، بعد اإن غ���ادره اإثر انق���الب �شباط 
الدم���وي عام 1963، ف�شل العودة اإىل تلك الكلية. 
ويعود ال�شبب يف ذل���ك اإىل حبه للتدري�س واإعداد 
املدر�شني، واإىل ذكريات عزي���زة على قلبه؛ اإذ كان 
ق���د عني مدر�ش���ا هناك بع���د عودته م���ن اأمريكا يف 

ال�شنة 1949-195٠.
عن: الحوار المتمدن

د سيار الجميل

عبد الجبار عبد هللا ..الجذور األولى

د. أبراهيم الخميسي

قصة االعتقال واالعتداء 
عليه سنة 1963

يف جنوب العراق،  وعىل ضفاف دجلة، ولد عبد الجبار عبد االله يف الرابع من ايار عام لـ 1911 

)ووفقا لحساباته هو نفسه، إستنادًا إىل التقويم املندايئ، فإن ميالده 14 نوفمرب عام 1913( يف 

قلعة صالح مبحافظة ميسان )العامرة( ،. وقد شهدت هذه املنطقة واملناطق القريبة منها، مثل 

املجر الكبري و الكحالء، والدات أخرى يف نفس العام، أو أوقات أخرى مقاربة، ألشخاص كان لهم 

صلة قرابة أو عالقات حميمة و قوية الحقا مع عبد الجبار عبد االله. وكان لبعضهم حضورَا ثقافيا 

واجتامعيا متميزا لدى الصابئة املندائيني خاصة واملجتمع العراقي بصورة عامة. ومن بني تلك 

الشخصيات املعروفة نعيم بدوي، وقبل ذلك بست سنوات غضبان رومي.
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د. ستار نوري العبودي

يف تلك االأجواء ال�شيا�شية ال�شعبة، فكر عبد 
الفتاح اإبراهيم ; ابرز اأملثقفني الدميوقراطني 
يف الع���راق ولولب احلركة التي �شتظهر فيما 
بعد به���ذا اال�شم، يف تاأ�شي����س جمعية ثقافية 
جتم���ع �شم���ل الدميقراطي���ني التقدمي���ني يف 
كتل���ة واحدة، ولعل ذل���ك �شيكون نواة حلزب 
�شيا�شي دميقراطي ا�شراكي راديكايل يف ما 
بعد. ولهذا تقدم عبد الفتاح اإبراهيم و�شحبه 
بطل���ب اإىل وزارة الداخلي���ة يف عه���د وزارة 

الرابط���ة  لتاألي���ف )جمعي���ة  ال�شعي���د  ن���وري 
الثقافي���ة(، وقد وافق���ت وزارة الداخلية عنى 
الطل���ب٠ وبذل���ك اأعلن عن تاأ�شي����س اجلمعية 
يف 6 ٢ م���ن �شهر كانون االأول عام 1943 يف 
بغداد، وهي تتك���ون من عبد الفتاح اإبراهيم، 
وخ���دوري خ���دوري ، وعبد اجلب���ار عبد الله 
، واملحام���ي خمل���ف العبي���دي ، و جمال عمر 
نظم���ي ، وح���ازم نام���ق ، وجميل عب���د الله و 
انتخ���ب الإدارته���ا عب���د الفتاح ، وجم���ال عمر 

نظم���ي �شكرتريا ، وجميد عب���د الله حما�شبا، 
كم���ا �شمت اجلمعية ع���ددا اآخر من التقدميني 
والدميقراطي���ني م���ن اأمث���ال ناظ���م الزهاوي 
، وحمم���د توفي���ق ح�ش���ني ، وفا�ش���ل ح�شني، 

وكامل قزاجني. 
وبعد ذلك عم���ل اال�شتاذ عبد الفت���اح اأبراهيم 
عل���ى تاأ�شي����س ن���ادي بغ���داد ليك���ون، ملتقى 
الدميوقراط���ني التقدمي���ني قب���ل ان يوؤ�ش����س 
جمعي���ة الرابطة الثقافية و لله���دف ذاته٠ ثم 

عمل على اإ�شدار جملة )الع�شر احلديث( يف 
عه���د وزارة حكم���ت �شليمان ،ظه���ر منها احد 
ع�شر عددا ، ف�شدر العدد االأول منها يف االأول 
من ايار 1937، بينما �شدر 1لعدد االأخري يف 
ت�شري���ن االأول يف العام ذات���ه٠ ك�شفت املجلة 
يف افتتاحية عددها االول الهدف من تاأ�شي�شها 
بالق���ول انه يتوىل حترير ه���ذه املجلة بع�س 
�شب���اب هذا البلد وق���د �شحت عزميته على ان 
يجعل منها �شحيفة للثقافة والبحث العلمي و 
غر�شه تهيئة االأ�شباب الفكرية مل�شتقبل �شعب 
يعي�س يف الق���رن الع�شرين ، بلد اأنعمت عليه 
الطبيع���ة اأعظم خرياته���ا٠ وم���ع ان التدقيق 
يف اأ�شم���اء اأ�شرة حترير املجلة او امل�شاهمني 
فيها ال يك�ش���ف عن هوية عبد اجلبار عبد الله 
ب���ني افراد هذه املجموعة م���ن ال�شباب ، لكننا 
�شنكت�شف بعد ح���ني انها ذات املجموعة التي 
تنف�س من خاللها عبد اجلب���ار اإطاره الفكري 
الع���ام ، بع���د ت�شكيلها جلمعي���ة ثقافية كبرية 
التوجه���ات-  وب���ذات   ، الع���راق  جدي���دة يف 
واالآف���اق األفكرية، اأال وه���ي )جمعية الرابطة 

الثقافية ( عام 1943.
اأم���ا اأب���رز اأه���داف اجلمعي���ة اجلدي���دة ، فهي 
بث الثقاف���ة والروح الدميقراطي���ة وت�شجيع 
الن�شاط العلمي واالجتماعي ، وكل ما يتي�شر 
لها من الو�شائل امل�شروعة كاإ�شدار الن�شرات 
ون�شر البح���وث واأعمال التاألي���ف والرجمة 
االجتماع���ات  اإقام���ة  و  املحا�ش���رات  واإلق���اء 
والتع���اون م���ع املوؤ�ش�ش���ات الت���ي له���ا عالقة 
مبو�ش���وع الرابط���ة٠ وح���ني ج���رى انتخاب 
هيئاته���ا االإداري���ة يف كانون الث���اين من عام 
1944، مل يكن عبد اجلبار عبد الله ع�شوا يف 
تل���ك الهيئة ، لكنه كان ان�ش���ط اأع�شاء جملتها 
ال�شه���رية واملهم���ة والتي مثلت اب���رز اعمالها 
خالل تل���ك املرحلة حني �شغ���ل موقع �شكرتري 
التحري���ر فيها من���ذ �شدور الع���دد االول لتلك 
املجلة يف 16 م���ارت )اآذار( يف كانون الثاين 

1944. كان �شاحبه���ا عب���د الفت���اح اب���ر اهيم 
واع�ش���اء هيئ���ة حتريرها جم���ال عمر نظمي 
وخ���دوري خ���دوري وحمم���د غن���اوي وعبد 
اجلبار خملف العبيدي ف�شال عن عبد اجلبار 

عبد الله �شكرتري حتريرها ٠
اأم���ا عن انتم���اء عبد اجلبار عب���د الله جلمعية 
فتظه���ر   ، فيه���ا  ودوره  الثقافي���ة  الرابط���ة 
االأحداث ان انتقاله من الب�شرة اإىل بغداد يف 

اأواخ���ر ع���ام 1943 كان منا�شبة الإعادة �شبكة 
عالقاته االجتماعي���ة بزمالء درا�شته ال�شابقة 
يف مرحل���ة الدرا�ش���ة االعدادي���ة املركزي���ة او 
يف اجلامع���ة االأمريكي���ة يف ب���ريوت، ال�شميا 
ان فك���رة تاأ�شي����س رابطة ثقافي���ة جديدة يف 
بغداد، يوم ذاك، كانت قد ظهر ت بني خريجي 
اجلامعة االأمريكية يف بريوت ، ولهذا فانه مل 
يتاأخ���ر يف االنتم���اء اإىل مث���ل ه���ذه اجلمعية 
الت���ي روج لها زمالء كان قد تع���رف اإليهم من 
قبل وخرب توجهاتهم الفكرية الوطنية ، فكان 
من ال�شباق���ني يف االنتماء لها ومن النا�شطني 
فيها، ولهذا .مل يكن من م�شادفة ان يحتل هو 
اب���رز موقع يف جملتها املهم���ة وامل�شوؤول عن 
�شفحاته���ا العلمية ٠ لقد �شمت هذه اجلمعية 
عددا كبريا من ال�شباب املثقف يف العراق حيث 
بلغ عدد اأع�شائه���ا يف االأيام االأوىل لتكوينها 
�شتني ع�ش���وا يف بغداد واملو�ش���ل وبعقوبة 
والك���وت ، و�شم���ت ب���ني اأع�شائها ع���ددا من 
كبار املثقفني الذين لعبوا دورا فكريا وثقافيا 
متميزا قيما بعد ، نذكر منهم على �شبيل املثال 
، الدكت���ور فا�شل ح�ش���ني واالأ�شت���اذ طه باقر 
و كوركي����س عواد، ف�شال ع���ن موؤ�ش�شيها عبد 
الفتاح اإبراهيم وعزيز �شريف وح�شني جميل 
وجواد ها�شم وغريهم٠ والبد ملثل هذا اجلمع 
ان ي���رك ب�شماته على كل ع�ش���و من اأع�شاء 
ه���ذه اجلمعية ومنه���م عبد اجلبار عب���د الله. 
واحلقيق���ة ان التاأثري الثق���ايف للجمعية امتد 
اىل خارج نطاقها بع���د ان تو�شعت ن�شاطاتها 
٠ فق���د �شكلت اجلمعية بع���د تاأ�شي�شها العديد 
م���ن اللج���ان ملمار�ش���ة ن�شاطاته���ا الثقافي���ة، 
م���ن خ���الل جلن���ة املحا�ش���ر ات و املناق�شات 
وجلن���ة التاأليف والرجم���ة والن�شر وغريها 
م���ن اللج���ان االأخ���رى ٠ ومل تكت���ف اجلمعية 
بذلك فق���د اأ�ش�شت مكتبة خا�ش���ة بها من اجل 
بي���ع جملة الرابطة ومن�شوراتها من الر�شائل 
والكت���ب ، ث���م تو�شع���ت ن�شاطاته���ا لتاأ�شي�س 

�شرك���ة للطباعة بعد ان ا�شرت مطبعة حديثة 
يف  مقره���ا  وكان  الرابط���ة  مطبع���ة  �شمته���ا 
منطق���ة ال�شرافي���ة و )مطبع���ة دار اجلماهري 
احلالي���ة( والت���ي ج���رى ا�شتمالكها م���ن قبل 
الدول���ة عام 1968، بع���د تعوي�س امل�شاهمني 
ال�شابق���ني ٠ ومع ذلك ف���ان جملتها التي �شغل 
فيه���ا عبد اجلبار عبد الل���ه موقعا مهما، كانت 
هي االأهم بني جميع ن�شاطاتها ، كما يوؤكد ذلك 

اأحد اأع�شائها.
لق���د قام عبد اجلبار عب���د الله بدور متميز يف 
اإ�ش���دار تلك املجلة وكان يعم���ل بجد و�شمت 
من���ذ �شدور عددها االأول، وابتعد عن اأ�شواء 
ال�شه���رة رغ���م ان���ه كان يكتب ع���دة موا�شيع 
الت���ي  املوا�شي���ع  تل���ك  ال�شيم���ا  املجل���ة،  يف 
ا�شتح���وذت عل���ى اهتماماته العلمي���ة كاأخبار 
الفل���ك والر�ش���د اجل���وي والفيزي���اء وغريها 
م���ن املو�شوع���ات العلمي���ة االأخ���رى ويب���دو 
اأن االأج���واء األثقافي���ة العامة األت���ي عا�س يف 
رحابها عب���د اجلبار عبد الله قد القت بظاللها 
ه���ي االأخرى فجعلت���ه يدلو بدل���وه اي�شا يف 
بع����س املو�شوع���ات الفكري���ة واالجتماعي���ة 
املهم���ة، وله���ذا جن���ده ي���رد مثال عل���ى احدى 
املق���االت الفكري���ة الت���ي كتبه���ا اال�شت���اذ عبد 
الفت���اح ابراهي���م ، وكان���ت بعن���وان )احلرية 
وال�شرورة( والق���راءة املتاأنية له���ذه املقالة، 
توؤ�ش���ر لنا مالم���ح �شخ�شية وطني���ة وفكرية 
م�شتقلة عن بع����س ال�شخ�شيات الرئي�شة يف 
هذه اجلمعي���ة ٠ ومل يتوق���ف عبداجلبار عن 
هذه املقالة امنا اردف ذلك مبقالة اخرى حتت 
عن���وان )احلري���ة وال�ش���رورة يف املجتمع(، 
ويف ه���ذه املقال���ة ، يلم����س الق���ارئ بو�شوح 
م���دى تبل���ور الوع���ي الوطن���ي والتوجه���ات 
الدميقراطية واال�شراكية الأفكار عبد اجلبار 
عبد الله، والتي ات�شمت بروؤية خا�شة يف فهم 
الدميقراطية واملجتمع ، بحيث اختلفت بقدر 
او باآخر ع���ن فهم االأ�شتاذ عبد الفتاح اإبراهيم 
، وجماع���ة االأه���ايل الت���ي ا�شته���رت بفك���رة 
ال�شعبي���ة املعروف���ة ٠ وم���ع ه���ذا ف���ان ذلك ال 
يعد خالفا جذريا بين���ه وبني جماعة الرابطة 
الت���ي كان هو اح���د عنا�شره���ا الرئي�شني الن 
�شريته الالحقة توؤ�شر ذلك، فقد ظل وفيا لتلك 
اجلماعة كما ظ���ل؛ اهتمام���ه الرئي�س من�شبا 
على اجلانب العلمي بالدرجة االأ�شا�س قيا�شا 
ببقي���ة اهتماماته الثقافية والفكرية االأخرى ، 
ولهدا ن���راه يتوقف عن مثل ه���ذه املماحكات 
الفكري���ة ، ويع���ود اإىل م�ش���اره العلمي االأول 
، فيكت���ب مقال���ة بعن���وان: الفيزي���اء املثالي���ة 
واملادي���ة٠ ث���م يتممه���ا مبقال���ة اأخ���رى بذات 
العنوان يف العدد الالحق، ورغم كثافة ن�شاطه 
العلم���ي وال�شحفي خالل هذه املرحلة، اإال ان 
اأواخ���ر العام 1944 ي�شه���د اآخر ن�شاطاته يف 
الع���راق وذلك بعد �شف���ره يف ت�شرين اأول من 
العام املذكور اإىل الواليات املتحدة االأمريكية 
ال�شتكمال درا�شته األعليا هناك ولهذا كان العدد 
الثاين ع�شر من املجلة اخلا�شة بالرابطة هو 
اآخر االأعداد التي حملت ا�شم عبد اجلبار عبد 
الل���ه ك�شكرت���ري للمجلة املذك���ورة فحل حمله 
ال�شيد خدوري خدوري �شكرتريا جديدًا لها. 
وم���ع ذلك فق���د ن�شرت له املجل���ة مقالة جديدة 
بعنوان )ن�شاأة العلم( يف بداية العام 1945، 
يبدو انه تركها لدى هياأة التحرير يف املجلة، 
ث���م اردفها مبقالت���ني اأخرت���ني، فكانت االأوىل 
حتت عنوان )العلم والتطورات االجتماعية( 
والثانية تتم���ة للمو�شوع٠ ويبدو لنا ان تلك 
املو�شوع���ات كتبها قبل �شف���ره اإىل الواليات 
املتحدة اأالأمريكية اأو اأر�شلها عن طريق الربيد 

، وهو؛ االحتمال اأالأ�شعف يف تقديرنا٠
عن: كتاب )الدكتور عبد الجبار عبد 
هللا – سفير العراق العلمي – العالم 
الفيزيائي والمثقف الوطني(

ولدت فكرة تأسيس هذه 

الجمعية خالل سنوات 

الحرب العاملية الثانية 

حني بدأت كفة دول 

الحلفاء ترتجح عىل كافة 

دول املحور السيام 

بعد عام 1941 حني بدأ 

الهجوم األملاين النازي 

عىل االتحاد السوفيتي 

)يوم ذاك(، واعتقد بعض 

الشباب من الذين انتموا 

إىل جمعية الرابطة فيام 

بعد ، ان ذلك الحدث 

يعد تحوال خطري يف 

مجريات الحرب ، وعلقوا 

اآلمال، عىل وجود 

االتحاد السوفيتي يف 

جبهة الحلفاء التي توقعوا 

انتصارها يف الحرب 

سيساعد عىل انتصار 

الدميقراطية مبفهومها 

السيايس واالجتامعي 

يف عامل ما بعد الحرب 

العاملية الثانية يف بقاع 

عدة من العامل ومنها 

املنطقة العربية ، ولهذا 

اعتقدوا ان العرب 

سينالون حقوقهم ورمبا 

سيؤدي ذلك إىل نرصتهم 

واىل فشل املرشوع 

الصهيوين يف فلسطني.

قام عبد الجبار عبد الله بدور 

متميز يف إصدار تلك املجلة 

وكان يعمل بجد وصمت منذ 

صدور عددها األول، وابتعد 

عن أضواء الشهرة رغم انه 

كان يكتب عدة مواضيع يف 

املجلة، السيام تلك املواضيع 

التي استحوذت عىل اهتامماته 

العلمية كأخبار الفلك والرصد 

الجوي والفيزياء وغريها من 

املوضوعات العلمية األخرى 

ويبدو أن األجواء ألثقافية العامة 

ألتي عاش يف رحابها عبد الجبار 

عبد الله قد القت بظاللها هي 

األخرى فجعلته يدلو بدلوه ايضا 

يف بعض املوضوعات الفكرية 

واالجتامعية املهمة..

الدكتور عبد الجبار عبد هللا
العالم الفيزيائي والمثقف الوطني

عندما انتمى لجمعية الرابطة الثقافية سنة 1944



6

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4590( 
السنة السابعة 
عشرة - الخميس

)16( كانون الثاني 
2020

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني: حيدر الكواز

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

رئيس التحرير التنفيذي 
علــي حســين

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق

WWW. almadasupplements.com

7

من ابحاث���ه العلمية االوىل اطروح���ة الدكتوراه 
)يف جامع���ة ام اي ت���ي( وق���د عاجل���ت نظري���ة 
االم���واج اجلوية والف���ت مناق�شة �شامل���ة لتزايد 
�شرع���ة  بوا�شط���ة  االم���واج  ه���ذه  مث���ل  طاق���ة 
جمموعتها. ثم وج���ه اهتمامه نحو م�شكلة تكون 
االعا�ش���ري احللزوني���ة املدارية وحت���ري التاأثري 
امليكانيكي الندفاع هواء بارد يف تكرار االع�شار 
احلل���زوين  واأظه���ر ان اندف���اع ه���واء ب���ارد �شد 
ه���واء اقل برودة يعطي االخري مقدار من الطاقة 
م�شاوي���ا لتل���ك الطاق���ة الت���ي توج���د يف اع�شار 
حلزوين منوذجي. وقارن نتائجه ببع�س حاالت 
االعا�ش���ري احللزوني���ة الواقعي���ة. واملالحظ انه 
ح�شل على مقاربات جي���دة للجو الفعلي بنماذج 
ريا�شية مب�شطة تب�شيطًا عاليًا. وهذا ما متيزت به 

كذلك اعماله الالحقة. وافر�س على اخل�شو�س 
ان اجل���و ميك���ن اعتب���اره غري قاب���ل لالن�شغاط. 
وان انخفا����س الكثاف���ة اجلوي���ة م���ع االرتف���اع 
اىل االعل���ى ميك���ن ان يحاك���ى متام���ا بافرا�س 
طبق���ات متجان�ش���ة م���ن كثافات خمتلف���ة. ان هذا 
العم���ل مهم، على وجه اخل�شو�س، الأنه يدل على 
التطبي���ق احلقيقي الأ�شلوب االع���داد البيانية يف 
اللوغاريتمات على ق�شايا االنواء اجلوية. ويف 
ب�ش���ع �شنوات فقط حذت ابح���اث عديدة حذو ما 
تو�شل الي���ه د. عبد الله. وا�شتخدمت هذه االداة 
اجلبارة يف حل معادالت تفا�شلية جزئيا زائديه 

املقطع يف معاجلة الق�شايا اجلوية.
يف جم���رى حتليل���ه الريا�ش���ي لق�شي���ة االأع�شار 
احلل���زوين الح���ظ د. عب���د الل���ه ان فع���ل اله���واء 

الب���ارد عل���ى اله���واء االأق���ل ب���رودة )اي االأدف���اأ( 
يح���دث يف احل���دود العلي���ا للهواء االأق���ل برودة 
م���ا يع���رف يف عل���م الق���وى املائي���ة ب���� "املوج���ة 
املنعزلة". وخمن ان مثل هذه الظواهر قد توجد 
يف اجلو ودر�س تاأثرياتها اجلوية يف بحثني من 
اأبحاث���ه  . وا�شتخل�س من درا�شات���ه انها تتماثل 
ال�شغ���رية  املتنقل���ة  امل�ش���ادة***  واالأعا�ش���ري 
الت���ي �شخ�شها فاوي�س وميل���ر يف 1954 )ن�شرة 
جمعي���ة االأن���واء اجلوي���ة االأمريكية-العدد 35( 
باالرتب���اط مع تكون االأع�شار القمعي وا�شمياها 
ب���� "الفقاع���ات" وكانت هات���ان الدرا�شتان طليعة 
احلقل اخلا�س من العلوم اجلوية الذي يعرف ب� 
" Mesometeorology ". والذي ازدهر، 

وغدا فرعا مهمًا من علم االأنواء اجلوية.

 وفيما كانت املوجات املنفردة او املنعزلة تدر�س 
حتى ذلك احلني عل���ى ال�شطح احلر لطبقة �شائلة 
واحدة، راأى عبد اجلبار عبد الله ان هذه املوجات 
املنفردة حتدث عل���ى ال�شطح البيني الذي يف�شل 
ب���ني طبقت���ني �شائلتني لكل منهم���ا كثافة خمتلفة، 
وان م���ن االأف�ش���ل اىل حد م���ا اال�شتعانة بنموذج 
م���رن مقارب للجو الفعلي. وق���د دلت درا�شة هذه 
املوجات املنف���ردة البينية املقرحة انها ميكن ان 
حتدث، يف ظروف معين���ة ا�شطرابًا، بل وت�شهم 

.Tornedo – يف تكوين االأعا�شري القمعية
يف عام 1955 اجرى د. عبد الله درا�شة تف�شيلية  
حول ديناميكي���ات االأعا�شري القمعي���ة املتطورة 
متاما على ا�شا�س من���وذج ريا�شي ب�شيط يتاألف 
م���ن pure vortex ،pure sink باملعن���ى 
الهايدروديناميكي. وكم���ا ا�شار هو، فاأن منوذج 
ق���د ب�ش���ط تب�شيط���ا �شدي���دًا. اذ  ريا�شي���ا كه���ذا 
ان���ه و�شع جانب���ًا تاأث���ريات احل���ركات العمودية 
يف  للتكاث���ف  الكامن���ة  واحل���رارة  واالحت���كاك 
املنطق���ة اخلارجي���ة لالأع�شار القمع���ي. ومع ذلك 
فق���د جنح يف ح�شاب ال�شغوط املركزية الواطئة 
وال�شرع���ات العالي���ة الت���ي تتول���د عنه���ا االأث���ار 
 .Tornedos – املدم���رة لالأعا�ش���ري القمعي���ة
ويف بح���ث اآخ���ر  اجراه بعد احد ع�ش���ر عاما عاد 
اىل م�شكل���ة االأع�شار القمعي واأظهر ان االبتعاث 
ال�شوتي لالأعا�شري القمعية الذي ا�شار اليه كثري 
م���ن املراقب���ني رمبا يرج���ع اىل الذباب���ات احلرة 
لدوامة االأع�شار القمعي �شرط ان تكون الدوامة 
ال�شغرية مب���ا فيه الكفاية، وه���و ا�شتنتاج يتفق 
م���ع التقارير التي افاد بها املراقبون والتي تقول 
ب���اأن االأنغام املو�شيقية ال ت�شمع اال باالرتباط مع 
االأعا�ش���ري القمعية ذات القط���ر ال�شغري بينما ال 

ي�شمع من الدوامات الوا�شعة �شوى ال�شجيج.
ا�شتخدم د. عبد الله اي�شا مناذج ريا�شية ب�شيطة 
مماثل���ة لدرا�ش���ة الق���وى املحرك���ة ال�شطراب���ات 
جوي���ة او�شع ونعن���ي بها االأعا�ش���ري احللزونية 
الدائري���ة. وكان ق���ادر ان يب���ني كي���ف ان���ه حت���ى 
يف افرا�ش���ات مب�شط���ة ج���دا، اي باأحالل اجلو 
امل�شغ���وط يف ث���الث طبق���ات افقي���ة ذات كثاف���ة 
ثابت���ة ولكن خمتلفة، واغف���ال تاأثريات االحتكاك 
التح���ركات  عل���ى  االأر����س  دوران  وتاأث���ريات 
اجلوي���ة، ميكن ح�شاب املنطق���ة الداخلية الهادئة 
او القريبة من الهدوء او ما يدعى بعني االأع�شار 
على ا�ش����س هايدروديناميكية حم�شة. ويف ذات 
الوق���ت در�س التذبذب���ات املحتمل���ة التي تركب 
او تطب���ق عل���ى االأعا�ش���ري الدائري���ة املتنا�شق���ة 
امل�شحوب���ة باالأمط���ار والرع���ود واأظه���ر ان هذه 
التذبذب���ات التي تزيد فراته���ا على ن�شف ق�شرة 
دوران ن���واة االأع�ش���ار ق���د ت���وؤدي اىل تركيب���ة 
عل���ى �شكل حزم���ة تطبق عل���ى احلرك���ة الدائرية 
املتنا�شق���ة. ان ه���ذه الركيب���ات امل�شابهة للحزم 
الت���ي توج���د يف االأعا�شري امل�شحوب���ة باالأمطار 
والرع���ود قد وثق���ت توثيقا جي���دًا ب�شور جديدة 
وحديث���ة له���ذا النوع م���ن االأعا�شري م���ن االأقمار 

ال�شناعية املخ�ش�شة لالأنواء اجلوية.
ق�شي���ة اخ���رى كر����س له���ا د. عب���د الل���ه مزيد من 
الوق���ت والفك���ر  ه���ي م���ا يدع���ى بخط���وط قف���ز 
ال�شغ���ط  يتغ���ري  للم�شاه���دة  فطبق���ا  ال�شغ���ط. 
ط���ول  عل���ى  انتظ���ام  دون  عملي���ا  الباروم���ري 

خط���وط قفز ال�شغ���ط التي ترافقه���ا ا�شطرابات 
�شدي���دة حملي���ة يف الطق����س كم���ا هي احل���ال مع 
الريح القا�شي���ة امل�شحوبة عادة باملطر او الثلج. 
ان العمليات الهايدروديناميكية التي حتدث على 
هذه اخلطوط، واالأ�شالي���ب الريا�شية لدرا�شتها 
هي م�شابهة جدا لتل���ك العمليات التي ا�شتخدمها 
يف درا�شته لالأعا�ش���ري القمعية وتلك امل�شحوبة 

باالأمطار والرعود.
رمب���ا كان م���ن اخل�شائ����س الب���ارزة يف البحث 
ل���دى عبد اجلبار عبد الل���ه انه كان قادرا يف كثري 
م���ن االأمثلة عل���ى تو�شي���ح العديد م���ن ال�شفات 
بنم���اذج  الت���ي يحلله���ا  الظاه���رة  املالحظ���ة يف 
ي���درك،  كان  عالي���ًا.  جتري���دًا  جم���ردة  ريا�شي���ة 
بالطبع، ادراكا جيدًا انه ب�شبب هذه التب�شيطات 
ق���د ال تف�شح تخطيطاته عن كام���ل الق�شة، ولكن 
ه���ذه التب�شيط���ات م���ن اجلانب االأخ���ر ت�شري يف 
كل مث���ال اىل تل���ك االأوجه اخلا�ش���ة يف الظاهرة 
اجلوي���ة التي ينبغي ان تاأخذ عوامل ا�شافية يف 

ح�شابها للتو�شل اىل تف�شري كامل.
 م���ن االأبح���اث الب���ارزة التي تو�ش���ح قدرته على 
ا�شتنب���اط �شل���وك اجل���و م���ن تخطي���ط ريا�شي���ا 
ب�شيط هو بحثه ]٢6[ فق���د اقرح جوًا من�شغطا 
ذا طبقت���ني تكون فيه الطبق���ة ال�شفلى ذات درجة 
حرارة متيل اىل االنخفا�س ب�شكل ثابت والعليا 
الرئي�شي���ة ه���ي ان  ثابت���ة احل���رارة وفر�شيت���ه 
الطبق���ات املنتجة للغيم تن�شا ع���ن موجات جذب 
داخلي���ة. يعط���ي منوذج���ه ثالث���ة م�شتويات يف 
الطبقي���ة ال�شفل���ى التي رمب���ا يتك���ون الغيم فيها 
ع���ن موج���ات اجلذب الداخل���ي مقيا����س �شرعتها 
املرحلي���ة ه���ي ع�ش���رة اأمت���ار يف الثاني���ة. ه���ذه 
امل�شتوي���ات تقع �شم���ن حدود خط���وط االرتفاع 
م���ن  ال�شفل���ى  الطبق���ة  يف  للغي���وم  امل�شاه���دة 
الغالف اجل���وي. ووجد يف ذات الوقت ان هناك 
م�شتويني يف الطبقة العليا ذات احلرارة الثابتة 
توح���ي باأن موقع الغي���وم ذات العروق اللوؤلوؤية 
هي يف الق�شم االأ�شف���ل من اجلزء االأعلى للغالف 
اجلوي وموق���ع الغيوم امل�شيئ���ة الرقيقة **** 
قريب من املنطقة االنتقالية التي تقع بني طبقتي 
امليزو�شف���ري واالأك�شو�شفري م���ن الغالف اجلوي 

)املرجم(.
دراي���ة  عل���ى  االأمريكي���ني  العلم���اء  معظ���م  ان 
مب�شاهمت���ه املهم���ة يف عل���م االأن���واء اجلوية يف 
نهاي���ة االأربعيني���ات ومطل���ع اخلم�شيني���ات يف 
م���ن  نيوي���ورك  جامع���ة  ويف  اوال  ت���ي  اآي  االأم 
بع���د. وقد ال حظ���وا م�شاهماته الكث���رية يف عام 
1966 ح���ني ع���اد الوالي���ات املتحدة كع���امل اأقدم 
يف برنام���ج الدرا�شات املتقدم���ة للمركز الوطني 
لالأبح���اث اجلوي���ة يف بول���در كول���ورادو، ومن 
ث���م كاأ�شت���اذ للعل���وم اجلوي���ة يف جامع���ة والي���ة 
نيوي���ورك )الب���اين(. وم���ع ذلك ف���اأن كثريين من 
علم���اء الواليات املتح���دة مل يطلعوا على جهوده 
التعليمي���ة املتفاني���ة يف وطن���ه االأم )الع���راق(. 
فمن���ذ عام 1947 حتى ع���ام 196٢ و�شع وترجم 
خم�شة كتب للتدري�س يف الفيزياء، وعلم االأنواء 
اجلوية باللغة العربية لك���ي ت�شتخدم يف بالده، 
ومن���ذ 1959 حت���ى ع���ام 1963 �شغ���ل من�ش���ب 
رئي����س جامعة بغداد الفتي���ة. ويف الفرات التي 
ي���زور فيه���ا الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة كان 
زم���الوؤه يعرف���ون ان بغداد هي الوط���ن بالن�شبة 
ل���ه، وحتى يف الو�شف االأخري الذي ادرجته عنه 
ن�ش���رة "رجال العلم" جاء ان بغداد هي وطنه مع 
مك���ت ل���ه يف )املركز الوطن���ي للبحث اجلوي يف 

بولدر كولورادو(.
لق���د فق���د وطنه الع���راق مبوت���ه واحدا م���ن اأبرز 
علمائه، ان زمالءه الذين اأ�شعدهم احلظ للتعرف 
علي���ه �شخ�شي���ا كزم���الء يف املهن���ة وكاأ�شدق���اء 
�شيذكرون لي����س فقط مل�شاهمت���ه يف علم االأنواء 
اجلوية وامنا اي�شا خل�شاله االإن�شانية الرفيعة.

فم���ن ح���ق االأجي���ال ال�شاعدة، خا�ش���ة، اأن تع���رف ذلك، 
واأن تتع���رف على االأقل اأهمية انتاجه وعطائه، وان كان 
ع�ش���ريًا عل���ى الكثريين منهم فهم جوهر ه���ذا االإنتاج اال 
اأولئ���ك الذين ح�شلوا على م�شتوى عاٍل من التخ�ش�س. 
اأن الكث���ري مم���ا اأنتج يفوق م���ن ناحية ال���وزن والكم ما 
اأعط���اه الكث���ريون من حمل���ة جائزة نوب���ل يف جماالت 

اخت�شا�شهم.
اأن معرفت���ي للفقيد لفرة طويل���ة جتاوزت ربع قرن قبل 
رحيل���ي كزمي���ل عم���ل عندم���ا كان رئي�س ق�ش���م الفيزياء 
وكذلك كرئي�س جلامعة بغداد التي �شعى حثيثًا لتنظيمها 
ورف���ع م�شتواه���ا وتر�شي���خ االأ�ش�س الثقافي���ة املتطورة 
فيه���ا �شواء باأ�شاتذتها اأو بتطوير مناهجها والعمل على 
ا�شتقالليته���ا. وك�شدي���ق تربطن���ا به وبعائلت���ه الكرمية 
�شداق���ة متينة، هذه ال�شلة واملعرفة من خاللها جت�شدت 
يل ما يحمل���ه من املعاين اخلرية لالإن�شان الفا�شل. واأن 
الكثريي���ن ممن عرفوه عن قريب وممن هم احياء )اطال 

الله اأعمارهم( يعرفون ذلك جيدًا.
اأمن���ا كان يت�شف به الفقيد من �شفاء ذهن وقدرة خارقة 
ومعرفة عميقة بالريا�شيات النظرية مكنته من الغو�س 
بعم���ق يف الفيزياء النظري���ة وت�شور وابت���داع ال�شيغ 
الريا�شي���ة للكث���ري م���ن الظواه���ر الت���ي كان���ت، وحت���ى 
الخراق���ه له���ا كان جمه���واًل، كم���ا كان���ت ملك���ة االنتباه 
للظواه���ر الطبيعي���ة وو�شع احلل���ول املوفق���ة لها. ففي 
درا�شته اجلامعية االأوىل يف اأوائل الثالثينات من القرن 
 )Distinction( املا�شي، ح�شل على درجة االمتياز
الت���ي مل يح�ش���ل عليها يف حق���ل اخت�شا�ش���ه اال واحدًا 
اخ���رًا فقط. ومن ثم���ة ا�شتغاله بالتدري����س ولفرة غري 
ق�ش���رية يف االأن���واء اجلوية، هذه مكنته م���ن ا�شتخدام 
م���ا ح�شل عليه من خ���ربة يف بحثه يف ال� MIT )معهد 
ما�شات�شو�شت����س للتكنولوجي���ا( من تق���دمي بحث مميز 
ج���دًا وح�شول���ه على الدكت���وراه يف العل���وم )ولي�س ال� 
Ph.D. االعتيادي���ة(، هذا البحث كان يتعلق باأ�شباب 
ن�ش���وء االأعا�شري يف خط���وط العر����س اال�شتوائية من 
تاأث���ريات الطبقات الهوائية الب���اردة على الطبقات االأقل 
ب���رودة ون�شوء االأمواج وقدرته على الت�شور الريا�شي 
وو�ش���ع املع���ادالت له���ا. ه���ذه البح���وث جلب���ت انتب���اه 
املخت�ش���ني م���ن العلماء بوقته���ا اأدت اىل انتدابه للبحث 
والدرا�ش���ة عند ت�شمي���م اأول غوا�شة نووي���ة يف اأوائل 
اخلم�شين���ات )USS Nautilus(، حي���ث اأخ���ذ عل���ى 
عاتق���ه يف تل���ك احلقب���ة درا�ش���ة ديناميكي���ة االأعا�ش���ري 
املتكامل���ة الن�ش���وء وو�شع املودي���ل الريا�شي لها. وهذا 

لي�س املج���ال ل�شرح تفا�شي���ل البح���وث واال�شتنتاجات 
الت���ي ح�ش���ل عليها. النقط���ة املهمة االأخ���رى التي كر�س 
الفقي���د الكثري م���ن الوقت واجله���د هي ق�شي���ة القفزات 
يف ال�شغ���وط امل�شاحب���ة لال�شطراب���ات اجلوية وبيان 
الدرا�ش���ة الريا�شية وبني انها �شبيه���ة لتلك التي حتدث 

يف االأعا�شري.
MIT ScD smallان ق���درة الفقي���د على ا�شتنباط 
ما يطراأ يف اجلو بوا�شط���ة معادالت ريا�شية منوذجية 
غ���ري معق���دة جعل���ت الكث���ري م���ن العلم���اء االأمريكي���ني 
ملم���ني باالأهمي���ة الك���ربى مل�شاهمات���ه القيم���ة يف حقل 
االأن���واء اجلوية تل���ك البحوث املتمي���زة واملتعددة التي 
ن�شره���ا عندم���ا كان يف ال���� MIT وجامع���ة نيويورك. 
وقد تبني لهم اأهمية بحوثه 1966 عندما عاد اىل جامعة 
نيويورك اواًل كعامل مرموق يف املنهج الذي كان يتعهده 
مرك���ز البح���وث اجلوية – بول���در كول���ورادو – وثانيًا 
كاأ�شت���اذ للعلوم اجلوية يف جامع���ة نيويورك – األبني. 
اأن اجلمعي���ة االأمريكي���ة لالأن���واء اجلوي���ة عن���د ن�شرها 
تاأبين���ًا لوفاته 1969 ن�ش���رت قائمة ت�شمل على 3٢ كتابًا 
ودرا�شة قيمة م���ن انتاجه يف جمال االأنواء اجلوية. اأن 
اهتم���ام الفقي���د الوا�شع وقدرته العلمي���ة الفائقة مكنتاه 
م���ن اجن���از اأعم���ال يف غاي���ة االأهمي���ة يف كل وج���ه من 
وج���وه ديناميكي���ة االأن���واء اجلوية تقريبًا. لق���د كان له 
رواد تابع���وا مدر�شته يف اأ�شل���وب البحث واال�شتق�شاء 
الت���ي قادت���ه اىل اخراق���ات مهم���ة، يتبع���ون خطاه يف 
االأ�شل���وب والطري���ق. لق���د كان بال �شك �شاح���ب مدر�شة 

يف ذلك.
اأن للفقي���د اأث���ارا مهم���ة يف لغت���ه االأم من كت���ب مدر�شية 
يف الفيزي���اء واأخ���رى جامعية وبحوث ون�ش���رات. كما 
ان الوط���ن االأم مل يغ���ب ع���ن بال���ه يوم���ًا. لق���د كان يعتز 
بعراقيت���ه وبالراث املرموق لوادي الرافدين. لقد اأ�شار 
اأ�شدقائ���ه من العلم���اء ل�شدة تعلقه بوطن���ه وتراثه، كما 
اأ�شاروا ب���اأن وفاته كانت خ�شارة للعراق الأحد اهم رجل 

علم من اأبنائه، كما اأ�شادوا ب�شفاته االإن�شانية الرائعة.
ويف االأخ���ري يج���ب ان اذكر باأن للفقيد قلم���ًا اأدبيًا رائعًا 
و�شل�ش���ًا حيث ان الراح���ل حمي الدين يو�ش���ف قال )اأن 
للدكت���ور عب���د اجلبار عب���د الله قلم���ًا �شه���اًل و�شل�شًا مع 
الدقة املتناهي���ة الوا�شحة بالتعبري حيث اأنك لو ا�شفت 
او اأنق�ش���ت كلم���ة واح���دة الي���ه يخت���ل املعن���ى(. وفعاًل 
كانت كتاباته من ال�شه���ل املمتنع كما يقول "اللغويون" 
كال�شم����س �شووؤه���ا عندك ومناله���ا بعيد. لق���د كان حقًا 

�شهاًل ممتنعًا.

ذكريات
مع د. عبد الجبار عبد هللا

مساهمات د. عبد الجبار عبد هللا 
العلمية )1969-1911(

د. برنارد هورويتز و د. جيمس اوبراين

املساهامت العلمية للدكتور 

عبد الجبار عبد الله هي يف حقل 

األنواء الجوية الديناميكية وهو 

فرع من فروع علم الجو، ويهدف 

اىل فهم وتفسري ما يجري 

بتطبيق قوانني الفيزياء. وقد 

استفاد دكتور عبد الله يف ابحاثه 

فائدة جيدة من دراسته املبكرة 

للرياضيات يف الجامعة االمريكية 

يف بريوت ومن عمله التطبيقي 

يف االنواء الجوية يف مطار 

البرصة )العراق( ما بني 1937 

و1941 وابحاثه املنشورة تظهر 

درايته بتقنيات الفيزياء الرياضية 

ومعرفته بالظواهر الطقسية التي 

كان يدرسها.

ترجمة: عزيز سباهي

د. سعدي الدبوني

رأيت ان األمانة تقتيض بأن يطلع جمهور املهتمني 

بالعلم والثقافة واملعرفة، خاصة العراقيني منهم، أن 

هناك عاملًا رضبت جذوره املمتدة عرب آالف السنني يف 

وادي الرافدين رجاًل وفيًا لكل املعاين القيمة العلمية 

والحضارية والفكرية يف هذا الوادي العريق، وفيًا ملا 

أعطاه ابن الهيثم وسنان بن ثابت و ثابت بن قرة )وهي 

أسامء أوالده ايضًا حفظهم الله( وغريهم كثريون من 

رواد العلم واملعرفة فأناروا سبيل املعرفة للعامل 

اجمع. لقد كان الفقيد – انصافًا – أكرث من ذلك.



كان اول لقاء يجمعني بعبد 

الجبار عبد الله حني كان واحدًا 

من استاذين يدرسان مادة الفيزياء 

يف اإلعدادية املركزية يف بغداد. 

يومها اي خالل الحرب الثانية، 

مل يكن يف بغداد من املدارس 

الثانوية سوى اإلعدادية املركزية 

يف الرصافة وثانوية الكرخ يف 

الكرخ. كانت اإلعدادية املركزية 

تضم طالب الصفني الرابع 

والخامس يف فرعيها العلمي 

واألديب، وكان يدرس فيها ما 

يقارب من خمسمئة من الشباب 

الذين ترتاوح اعامرهم ما بني 

الخامسة عرشة والسابعة عرشة 

ويتوزعون عىل شعب عديدة 

ولذلك كان هنالك أكرث من مدرس 

واحد للامدة الواحدة.

كن���ت وقتئ���ٍذ يف واح���دة م���ن ال�ش���عب الت���ي مل يكن 
االأ�ش���تاذ عب���د اجلبار عب���د الل���ه يدر�ش���ها وكان ذلك 
مبعث ا�ش���ف يل ولعلمي بغ���زارة معلوماته والكتب 
الت���ي و�شعه���ا ون�شره���ا حل�شابه اخلا����س حر�شت 
عل���ى اقتن���اء كتاب���ه للفيزي���اء، لك���ن الكت���اب مل يكن 
معرو�شًا يف االأ�شواق لذل���ك ق�شدت اليه يف مكتبه. 
كن���ت اعرف���ه من���ذ �شن���وات فقد در����س قبل���ي اأخوي 
االأك���رب مني �شن���ا يف ثانوية العم���ارة )مي�شان( كما 
كان اب���ي يعرف اباه "ال�شي���خ عبد الله رئي�س طائفة 
ال�شابئة املندائي���ني اآنذاك" وحدثته مبا اريد �شحب 
يف احل���ال ج���رار مكتبه واخرج اأحد اج���زاء الكتاب 

وق���ال مبت�شمًا: "خذ هذا اجل���زء هدية مني و�شاآتيك 
باالأجزاء الباقي���ة يف االأ�شبوع القادم". �شكرته على 
هديت���ه وخرجت وان���ا الهج بالثناء عل���ى لطفه. وقد 
ظل���ت �شورة االأ�شتاذ عب���د اجلبار قوية يف ذاكرتي، 
كان فائ���ق ال���ذكاء لدرج���ة العبقرية، يحف���ظ االأرقام 
وكان  االأوىل  النظ���رة  م���ن  الريا�شي���ة  واملع���ادالت 

حمبوبًا من طالبه وحمرما من زمالئه.
�شاف���رت اىل امري���كا ع���ام 1949 للتخ�ش����س ونيل 
�شه���ادة الدكتوراه وكان هو قد �شبقني اليها ليدر�س 
ويَدر����س هن���اك وبعد اربع���ة �شنوات ع���دت الأدر�س 
يف كلي���ة العلوم وع���اد هو ليدر����س يف دار املعلمني 
العالي���ة )كلي���ة الربي���ة الي���وم(. مل تك���ن يف اوائل 
اخلم�شين���ات ق���د تاأ�ش�ش���ت جامع���ة للتعلي���م العايل 
ال�شام���ل يف العراق، بل كانت هن���اك كليات لتخريج 
اخت�شا�شي���ني يف حق���ول معينة كالط���ب وال�شيدلة 
والهند�شة والتعليم واحلق���وق. وكان كل منها يتبع 
وزارة معين���ة. كان يجم���ع ما بني كلي���ة العلوم ودار 
املعلم���ني العالية تقارب يف مناهج التدري�س، لكنهما 
تفرقان م���ن حيث الهدف، ففيما كان���ت كلية العلوم 
تع���د جي���ال للبح���ث والدرا�ش���ات االأكادميي���ة وكان 
التدري�س فيه���ا باللغة االإجنليزية كانت دار املعلمني 

العالي���ة ته���دف لتهيئ���ة جيل م���ن املدر�ش���ني للتعليم 
املتو�ش���ط واالإع���دادي ويج���ري التاأكي���د فيه���ا على 

الربية والتعليم وعلم النف�س والفل�شفة.
وكان لقائ���ي بالدكت���ور عب���د اجلبار هذه امل���رة لقاء 
زمال���ة، اذ كان ه���و م���ن موؤ�ش�ش���ي جمعي���ة العل���وم 
الريا�شي���ة والفيزيائية وكانا م���ن موؤ�ش�شي جمعية 
علوم احلي���اة العراقية. يومها كن���ا ن�شعر ب�شرورة 
خلق رابطة زمالة بني االخت�شا�شيني رغم انتمائهم 
اىل كلي���ات او وزاراه خمتلفة. كنا زمالء جتمع فيما 
بيننا وحدة الفكر واال�شتمتاع باملحا�شرات العلمية، 
وكنا نعمد اىل جمعها ون�شرها. كانت م�شاعر التحرر 
القوم���ي التي اججتها ثورة يوليو يف م�شر جتي�س 
يف �ش���دور الط���الب وا�شاتذته���م. زد على ذل���ك فاأن 
االأ�شات���ذة مبن فيهم حملة الدرج���ات العلمية العالية 
يعانون من او�شاعه���م االقت�شادية ال�شيئة، اذ كانت 
مرتباته���م ال تف���ي باحتياجاته���م ال�شرورية، ناهيك 
عن احلاجة اىل اقتناء الكتب واملجالت العلمية التي 
ت�شدر يف البلدان املتقدمة. لقد قربت هذه االأو�شاع 
اخلانق���ة رجال العلم من بع�شه���م وكانت من ثمرات 
تعاونه���م اآنذاك ا�شدار جملة علمي���ة م�شركة. فبعد 
م���داوالت ج���رت ب���ني اجلمعي���ات العلمي���ة العراقية 

ا�شتق���ر الراأي عل���ى ان تتعاون فيما بينه���ا ال �شدار 
جمل���ة علمية على م�شت���وى ع���اٍل. وكان املحفز لهذه 
الفك���رة وحمركه���ا االأول الدكت���ور عب���د اجلبار عبد 
الل���ه الذي انتخ���ب رئي�س حتريره���ا باالأجماع، وقد 
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باللغ���ات االأوربية احلديث���ة مع خال�ش���ة بالعربية. 
ومل ي���اأت اختيارن���ا لرئي����س التحري���ر اعتباط���ا فقد 
كان د. عبد الله يتاألق ب���ني املثقفني وا�شاتذة العلوم 
جلدارت���ه العلمي���ة وطيب اخالقه. فه���و من خريجي 
جامع���ة MIT امل�شه���ورة عاملي���ا وكان خب���ريا يف 
الن�ش���ر العلمي، وقد �شبق له ان ن�ش���ر ابحاثًا عديدة 
يف املج���الت العلمي���ة العاملي���ة، وقدي���رًا عل���ى ادارة 
اجلل�ش���ات، وكان �شليع���ا بالعربي���ة حافظ���ًا لل�شعر، 
وكان �شليع���ا باللغ���ة االإجنليزي���ة ولغ���ات اوربي���ة 
اخ���رى. وقد ح���دد د. عب���د اجلبار ا�ش����س الن�شر يف 
املجلة وا�شرط ان ما ين�شر فيها يجب ان يكون على 
امل�شتوى العلمي العاملي، واكد ان يح�شل املقال على 
تاأيي���د اثنني من ثالثة خرباء من خ���ارج العراق قبل 
ن�شره. وقد طلب مني ان اتوىل �شكرتارية حتريرها 
فاعتربت ذلك �شرفًا علميا يل. كانت البداية �شعبة اذ 
مل يكن يتوفر يومه���ا يف البالد مطابع حديثة ماعدا 
قلة منها مطبعة الرابط���ة )ل�شاحبها يحيى اثنيان(. 
وكان���ت مطبعة حديث���ة )االأوف�شيت(، وم���ع ذلك فلم 
تك���ن تتوفر فيه���ا الرموز الريا�شي���ة لطبع املعادالت 
الريا�شي���ة. لكن الدكتور عبد اجلبار ذلل هذه العقبة 
بالتع���اون مع عامل الطباعة، اذ اختار الرموز واعاد 
تركيبها حتى ا�شبحت رموزا ريا�شية مقبولة عامليا. 
وكنا نتوىل باأنف�شنا ت�شحيح املواد. لقد غدت املجلة 
معروفة لدى اجلامعات االأجنبية وتوالت ا�شراكات 
املكتب���ات اجلامعية يف اوربا وامري���كا فيها. وبقينا 
نوا�ش���ل اأ�شادرها باأل���ف ن�شخة رغم م���ا كنا نكابده 
من م�شاع���ب مالية فقد كنا ننفق عل���ى ا�شدارها من 
جيوبن���ا اخلا�شة وظلت املجلة ت�ش���در بعد تاأ�شي�س 
جامع���ة بغداد رغ���م تعاظم ان�شغاالتن���ا حتى اختفت 
اث���ر التغيريات التي احدث���ت يف ادارة اجلامعة بعد 

�شباط 1963....
انن���ي ل���ن ان�شى اللحظ���ات االأخرية م���ن حياته. لقد 
هده املر�س كث���ريا.. ويف حلظة يرن �شوت الهاتف 
وتخ���ربين ام �شن���ان )زوجته( انه ب���ات يف غيبوبة 
ومل يع���د ينط���ق ب�ش���ئ. فهرع���ت ان���ا وزوجت���ي اىل 
بيته.. وجل�شت اىل جواره ورحت اذكره باالأحداث 
واملنا�شبات اجلليلة التي عا�شها لكنه لالأ�شف ال�شديد 

مل ي�شتجب ب�شيء.
كان عبد اجلبار عبد الله يذكرين بغاندي. كان هادئًا 
يف م�شيته وطباع���ه، هادئًا قليل الكالم لكنه اإذا تكلم 
نطق باحلكم���ة.. كان وطنيا غي���ورًا، وحري�شا على 
عروبت���ه، لذل���ك �شم���ى اوالده باأ�شماء علم���اء عرب: 
�شنان وهيثم وثابت. كان متوا�شع ال يعرف الكربياء 
رغ���م انه ق���د بلغ قمة االأجن���از العلم���ي واالأكادميي. 
مقنعا يف مناق�شاته مبنط���ق �شليم وراأي �شديد. بداأ 
يف خدمة بالده كاخت�شا�شي يف االأنواء اجلوية يف 
مين���اء الب�شرة ومدر�شًا يف الثانوي���ة ليغدو ا�شتاذا 
ورئي�شا يف جامعة بغداد. لقد ازدهرت جامعة بغداد 
يف عه���ده كازده���ار "دار احلكمة" يف عه���د املاأمون. 

رحم الله ابا �شنان. فقد كان نعم االأخ وال�شديق.

 د. عبد الكريم الخضيري
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