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بداية الفكرة  
اخلم�سينيات  ب��داي��ة  يف  ال��ع��راق  اإىل  ع��اد 
اجلامعات  يف  در�سوا  الذين  من  كبرية  فئة 
و  الر�ّسامني  من  الفنانني  خا�سة  الغربية، 
تلك  ت��ت��وق  ك��ان��ت  امل��ع��م��اري��ني.  و  النّحاتني 
الفئة اإىل مكان يجمعهم، فلم يكن يف العراق 
جمعيات جتمع املثقفني ب�سورة عامة، و قد 
عجزت الأندية التي كانت متوفرة يف بغداد 
عن جمع كافة املفكرين و املبدعني، اإذ كانت 
الواحدة.  املهنة  اأ�سحاب  فيها  يلتقي  اأندية 
ت��ل��ك اجل��م��اع��ات تعمل مب��ع��زل عن  ف��ك��ان��ت 
موؤ�س�سة  هنالك  لي�س  و  البع�س،  بع�سها 

ثقافية �ساملة جلميع تلك الفعاليات.
والفنانني  املبدعني  اأولئك  بع�س  ا�سطر  لذا 
واملعماريني امل�ستتني على الجتماع يف دور 
بع�سهم البع�س، ينتقلون من بيت اإىل اآخر، 
اأ�سبوعيًا،  طابعًا  ال��ل��ق��اءات  تلك  وات��خ��ذت 
اآخر  اأورب��ا من  ي��دور يف  فيها ما كان  ُبحث 

والفل�سفية  الفنية  والنظريات  التطورات 
التي تتعلق بالناحية الأ�ستطيقية/اجلمالية. 
�سمل  كما  م�ستمر،  وج��دل  نقا�س  يف  كانوا 
بري�سة  عراقي،  فّن  خلق  و  تطوير  النقا�س 
فئة  كانت  اإذ  تقليدي.  غري  فّن  لكنه  حديثة، 
فبينهم  م��ع��ني،  ���س��ي��ا���س��ي  خ��ط  يجمعها  ل 
هي  الفن  وظيفة  اأن  يوؤمن  ال��ذي  الي�ساري 
الفّن  اأّن  يوؤمن  من  منهم  و  املجتمع،  خدمة 
يجب اأن يتعاىل عن ذلك، و ل يعني مب�ساكل 
اللقاءات  تلك  تتخذ  كانت  اليومية.  احلياة 
يف بع�س الأحيان �سكاًل عنيفًا من النقا�س،  
احت�سى  بعدما  الأم�سية،  نهاية  يف  خا�سة 
الكحول.  و  اجلعة  من  كبرية  كمية  بع�سهم 
ا�ستمرت تلك اللقاءات الأ�سبوعية عند عودة 
املتحدة  الوليات  املعمار قحطان عوين من 
و امل��ع��م��ار رف��ع��ة اجل��ادرج��ي م��ن ل��ن��دن اإىل 
�سفرهما  قبل  �سديقان  كانا  ال��ل��ذان  ب��غ��داد. 

للدرا�سة.

باأفكار  يفي�س  �سخ�س  ع��وين  قحطان  ك��ان 
املتحدة  ال��ولي��ات  من  عودته  منذ  ج��دي��دة، 
امل���ع���م���اري���ة يف  درا����س���ت���ه  اأن���ه���ى  اأن  ب��ع��د 
جامعاتها، و �سديق رفعة منذ �سّن الطفولة، 
يتتبعان  و  الكال�سيكية  للمو�سيقى  ي�سغيان 
التطورات الفنية يف داخل و خارج البلد. و 
عندما عادا اإىل بلدهما عادت لقاءاتهما، بعد 
مليئًا  قحطان  كان  بالعمارة.  �سا  تخ�سّ اأن 
باحليوية و الن�ساط، متفائاًل بامل�ستقبل بعد 
بخدمة  يقوم  اأن  يحاول  بغداد،  اإىل  عودته 
يوؤّديها لبلده و لأ�سدقائه و يحاول اأن يطبِّق 
فا�ستاأجر  اأف��ك��ار.  م��ن  داخ��ل��ه  يف  يحوم  م��ا 
بناية  كانت  الطراز،  القدمية  الكمرك  بناية 
اإىل  حّولها  و  دجلة،  نهر  على  مطلة  وا�سعة 
و  الكبرية  القاعات  ت�سميم  ف��اأع��اد  مطعم. 
واحد،  اآن  يف  مرق�سًا  و  مطعمًا  منها  جعل 
و  اأ�سدقائه  جميع  الفتتاح  ليلة  يف  دع��ا  و 
معارفه من الفنانني و املعماريني و النحاتني 

لتلك  ملتقى  امل�ستقبل  يف  ليكون  الكّتاب  و 
بناية  كانت  اإذ  اإدامته،  يف  ف�سل  لكّنه  الفئة، 
حتتاج  اإدامتها،  ال�سعب  من  مكلفة،  �سخمة 
اإىل تفّرغ، فلم يكن قحطان بال�سخ�س الذي 
عنده مثل هذا التفّرغ. بعد اأن ف�سل يف اإدامة 
مطعمًا،  وال���ده  دار  جعل  يف  ف��ّك��ر  املطعم، 
الفئة من  لتلك  لقاء و اجتماع  لي�سبح مكان 
املثقفني. ففتح اأبوابه لعامة النا�س يف نهاية 
اأ�سهل  وال��ده  دار  اإدارة  كانت   .1963 ع��ام 
حّول  لأّن���ه  ال��ك��م��رك،  بناية  اإدارة  م��ن  عليه 
فاأ�سبح  اإىل مكتب معماري،  الثاين  الطابق 

باإمكانه اأن يوفق بني الثنني.
قحطان  مطعم  يف  تلتقي  الفئة  تلك  ب���داأت 
الع�ساء  دع��وات  معظم  اأ�سبحت  و  ع��وين، 
على  معتمدًا  مطعمه  كان  مطعمه.  فيه  تقام 
بداأت  لكن  املنوعة.  امل�سوية  اللحوم  تقدمي 
املتوا�سل،  بدخانها  تقذف  املطعم  مدخنة 
ج��اع��ل��ة م��ن��ه ل��ول��ب��ًا اأ����س���ودًا م��ت�����س��اع��دًا يف 

اأ�سطر وال��د رفعة  اأج���واء ���س��ارع ط��ه. مم��ا 
ال�سّيد كامل اجلادرجي اأن يكتب ر�سالة اإىل 
قحطان يخربه فيها عن �سكوى اجلريان من 
الدخان الأ�سود املتوا�سل الذي عّم �سارعهم 

و بيوتهم. 
كان قحطان عوين يزور رفعة يف الأ�سبوع 
اأث��ن��اء  م����رات ���س��ب��اح��ًا  ث��الث��ة  اأو  م���ّرت���ني 
من  رفعة  ا�ستقال  اأن  بعد  ذل��ك  و  الفطور، 
 .1963 انقالب  ب�سبب  احلكومية  وظيفته 
املحلية  التطّورات  اآخ��ر  عن  يتحّدثان  كانا 
التي  الر�سالة  فبحثا  ال��ف��ّن،  يف  العاملية  و 
و  اجل��ادرج��ي،  كامل  م��ن  قحطان  ا�ستلمها 
وجدا اأن عليهما اأن يجدا مقرًا اآخرًا غري دار 

والده. 
خ���الل اإح�����دى الم�����س��ي��ات ع��ن��دم��ا ك���ان كل 
م��ن رف��ع��ة و ق��ح��ط��ان و ن���زار ع��ل��ى جودت 
جمتمعون يف املطعم، اأقرتح اأحدهم تاأ�سي�س 
جمعية متار�س الفن، تبلورت الفكرة بعد اأن 

بحثاها مع عدد من الأ�سدقاء من الفّنانني و 
املفكرين. و هكذا ُولدت فكرة اجلمعية. 

فقّدم الطلب و �سدرت املوافقة على تاأ�سي�سها 
عّدة  اقرتحت  و  الداخلية.  وزارة  قبل  من 
جمعية  منها  اجل��م��ع��ي��ة،  لت�سمية  اأ���س��م��اء 
�سري  لكن مدحت احلاج  الفنون،  و  الرتاث 

اقرتح ت�سميتها ب� "اجلمعية البغدادية".  
�سغرية  ك���ّوة  ��ة  ق�����سّ ه��ي  اجلمعية  ة  فق�سّ
لفرتة  ب��غ��داد  يف  ال��ف��ن  جم���ال  يف  ن�سطت 

ق�سرية جدًا من الزمن.

* * *
تأسيس الجمعية:

يف  رفعة  و  قحطان  اأ�سدقاء  بع�س  اجتمع 
مطعم قحطان، و بحثوا التفتي�س عن موقع 
اجلادرجي  رفعة  عليهم  فاقرتح  للجمعية، 

حملة  يف  ال���دف���رتي  �سبحي  حم��م��ود  دار 
احليدرخانة، و هي دار تقليدية كبرية جدًا، 
بحدائق يف و�سطها. و لكن بعد زيارة الدار، 
املبنى، لأنه كان  اإدام��ة  وج��دوا �سعوبة يف 
قبل  م��ن  تركه  ب�سبب  متهرئًا  ق��دمي��ًا  مبنًى 
لل�سيارات.  م��وق��ف  ت��وف��ر  ع��دم  و  العائلة، 
حكمت  دار  ال��را���س��ي  �سليم  حممد  ف��اق��رتح 
فيه  تتوفر  الذي  ال�سليخ،  حي  يف  �سليمان 

املوا�سفات التي حتتاج اإليها اجلمعية.
انعقد اأول اجتماع يف الدار فح�سر كل من: 

�س  الدكتور كمال ال�سامرائي: دكتور متخ�سّ
متتّبعًا  ك��ان  لكّنه  الن�سائية،  ب��الأم��را���س 
مبجلدين  كتابًا  اأّل��ف  فقد  العربي،  ال��رتاث 
بعنوان "خمت�سر تاريخ الطب العربي" كما 

كان له اهتمامات يف املو�سيقى العربية. 
 

د. كمال السامرائي
ه���و طبيب  ال��ق�����س��اب: و  ال���دك���ت���ور خ��ال��د 
ر�ّسام  ال�سرطان،  مبر�س  �س  تخ�سّ ج��ّراح 
 Societyبي "اإ�س  جمعية  يف  ع�سو  و 
الر�ّسام فائق  اأ�ّس�سها  " التي   Primitive
باري�س  يف  درا�سته  من  عودته  بعد  ح�سن 
يف الأربعينيات من القرن املا�سي. كما كان 
كانت  التي  املعار�س  يف  بالعر�س  ي�سارك 

تقام يف بغداد.

 الدكتور و الفنان خالد القصاب
الدكتورة ملعان اأمني زكي:  طبيبة اأطفال، لها 
من رقة اخللق و ال�سرب ّما جعلها مثالية يف 
يف  وا�سعا  اّطالعًا  لها  كان  كما  احلقل،  هذا 
مو�سوعة  كانت  ال�سعبي،  البغدادي  الرتاث 
يف هذا املجال، لكن لالأ�سف مل ت�سّجل �سيئًا 

من معرفتها. 
 

الدكتورة لمعان أمين زكي

ال�سّيد في�سل الدملوجي: و هو من املهتّمني 
اأّنه  بالرغم  العراقي،  الرتاث  على  باحلفاظ 
يف  ن��ائ��ب��ًا  ك��ان  الأوىل،  ب��ال��درج��ة  �سيا�سي 
يطَغ  مل  لكن  و  امللكي،  العهد  يف  املجل�س 

اهتمامه ال�سيا�سي على الهتمام الثقايف.
املدّر�س يف  املعمار و  الدكتور حمّمد مكية: 
يف  كبري  ف�سل  له  ك��ان  ال��ذي  بغداد  جامعة 
بغداد.  جامعة  يف  املعماري  الفرع  تاأ�سي�س 
مكتبته  و  العاملية،  الفّنية  للحركات  متتّبع 
التاريخية املهّمة من الطبعة  زاخرة بالكتب 

الأوىل. 
�سّيدات  من  كانت  العمري:  �سعاد  ال�سّيدة 
طبقتها  بقيم  تباِل  مل  لكّنها  بغداد،  جمتمع 
التي تفر�س قيودًا تكّبل املراأة، فقد اأ�سبحت 
مديرة حمالت اأوروزدي باك، و �سقت بذلك 
التجاري  العمل  يف  امل����راأة  اأم���ام  ال��ط��ري��ق 
العراقي  للمجتمع  ه���ذا  بعملها  اأث��ب��ت��ت  و 
�سخ�سية  من  ينتق�س  ل  ذل��ك  اأّن  التقليدي 

املراأة.
 

السيدة سعاد العمري
من  كان  الذي  الرا�سي:  �سليم  حمّمد  ال�سّيد 
اإحدى  م��ن  ب��ال��زراع��ة  �سني  املتخ�سّ اأوائ���ل 
ي�ستمر  مل  اأن��ه  لو  و  الأمريكية.  اجلامعات 
ال�سلك  اإىل  انتقل  بل  الخت�سا�س،  ذلك  يف 
ملّدة  الهند  يف  �سفريًا  فعمل  الدبلوما�سي، 
�سداقة  جتمعه  كانت  كما  �سنوات،  ثماين 
زوجته  كانت  "نهرو".  الرئي�س  مع  عائلية 
�سعاد الرا�سي ل تقّل عن ن�ساطًا عن زوجها، 
اإذ كانت يف الهيئة التاأ�سي�سية ملنظمة الهالل 

الأحمر.
ال�سّيد حمّمد عبد الوهاب: حمامي و تاجر، 
لكّنه �سليع يف معرفته للمو�سيقى الغربية،  
ال�سهرية  الجتماعات  يف  مهمًا  ع�سوًا  كان 
ت��ق��ام يف بيوت  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��و���س��ي��ق��ي��ة 

جمموعة من املثقفني.

در�س  الأي��وب��ي:   ج��ودت  علي  ن��زار  ال�سّيد 
العمارة يف جامعة هارفرد، و التقى بالطالبة 
التي كانت تدر�س معه العمارة "األن جودت" 
التي �ساهمت مع زوجها يف تطوير العمارة، 
العمارة  "الباوهاو�س" اإىل  معامل  جلبت  و 

يف بغداد. 
 

المعمار نزار علي جودت األيوبي
ال�سّيد مدحت حاج �سري: كان اأمني عا�سمة 
و  ب��غ��داد،  مدينة  بتحديث  اه��ت��ّم  و  ب��غ��داد، 
كان  اأّن���ه  ل��و  و  ل��ه��ا،  �سحيح  ترقيم  اإي��ج��اد 
يف  امل��ت��وا���س��ل  اه��ت��م��ام��ه  اأّن  اإل  ���س��اب��ط��ًا، 
املحافظة على تراث بغداد و اإنعا�سه، جعله 

اأن يكون رئي�سًا للجمعية.
خريج  م��ع��م��اري،  ع���وين:  قحطان  امل��ع��م��ار 
ن�ساطات  على  اأق���دم  كاليفورنيا،  جامعة 
ثقافية متعددة، كان ر�سامًا جيدًا، و ا�سرتك 
مبعار�س فنية، له ا�سهامات مهمة يف تطوير 

العمارة العراقية.
امل��ع��م��ار رف��ع��ة اجل��ادرج��ي: م��ع��م��ار، خريج 
اأ�س�س  ل����ن����دن،  يف  ه��م��ر���س��م��ث  م���در����س���ة 
اخلم�سينيات،  يف  ال��ع��راق��ي  ال���س��ت�����س��اري 
دور  له  كثرية،  ثقافية  ن�ساطات  على  اأق��دم 
با�سر يف  كما  العراقية.  العمارة  يف تطوير 
اخل�سبية  الأث��اث  ت�سميم  ال�ستينيات  بداية 
"اإيا"، �سعى منذ  لها با�سم  افتتح معر�سًا  و 
احلداثة  بني  ي�سهر  اأن  الأول��ي��ة  ت�سماميه 
خ�سو�سية  ي�سفي  مما  الرتاثية  املعامل  و 

عراقية اإىل احلداثة. 

 المعمار رفعة الجادرجي
و اختار املجل�س ال�سادة التالية اأ�سماوؤهم:

امل���ع���م���ار رفعة  ق��ح��ط��ان ع�����وين،  امل���ع���م���ار 
ال�سامرائي،  ك��م��ال  ال��دك��ت��ور  اجل���ادرج���ي، 
��اب، ال��دك��ت��ورة ملعان  ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ق�����سّ

الرا�سي،  �سليم  حممد  ال�سفري  زك��ي،  اأم��ني 
نزار  املعمار  ���س��ري،  احل��اج  مدحت  العقيد 
علي جودت ، املحامي حمّمد عبد الوهاب، و 

النائب ال�سابق في�سل الدملوجي. 
و اختار املجل�س رئي�سًا مدحت حاج �سري، 
و  الرا�سي،  �سليم  حمّمد  الرئي�س  نائب  و 

�سكرتريًا رفعة اجلادرجي.  
كما تاألفت عّدة جلان و كّل جلنة كانت تتاألف 
من اأربعة اأع�ساء: الثقافة و الرتاث باإ�سراف 
الدكتور حمّمد مكية، امل�سرح: جربا اإبراهيم 
جربا، الفنون: الر�ّسام اإ�سماعيل ال�سيخلي، 
ال���وه���اب و نائل  امل��و���س��ي��ق��ى: حم��ّم��د ع��ب��د 
�سمحريي، ال�سينما: حممود عثمان و رفعة 
ُعنّي  و  البكري.  ملعان  النادي:  اجلادرجي، 
"البري" حما�سبًا للجمعية، و كان بالإ�سافة 
ذلك م�سوؤوًل عن نظافة اجلمعية و عن  اإىل 
�سبط  و  ال�سينما،  دور  م��ن  الأف����الم  جلب 
ه��وي��ة اأع�������س���اء اجل��م��ع��ي��ة، و غ��ريه��ا من 
يتلقى  ك��ان  و  اليومية.  الروتينية  الأع��م��ال 
التوجيهات الأ�سا�سية من �سكرتري اجلمعية 

رفعة اجلادرجي.
 

الكاتب و الروائي جبرا إبراهيم جبرا
دائمًا  ط��ّب��اخ��ًا  "عي�سى"  ال��ط��ّب��اخ  ُع���نّي  كما 
ع��ي�����س��ى ط���ّب���اخ اخلطوط  ك���ان  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة. 
طباخًا  قبلها  ع��م��ل  و  ال��ع��راق��ي��ة،  اجل��وي��ة 
التحق  عندما  و  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال�سفارة  يف 
باجلمعية، ارتفع م�ستوى الطبخ يف املطبخ 
لدرجة من التقانة و اجلودة و التنويع، مما 
يقيموا  اأن  اجلمعية  اأع�����س��اء  مبعظم  اأّدى 
اأّدى  و  بيوتهم،  بدل  اجلمعية  يف  دعواتهم 

ذلك اإىل خلق جو من التعاون. 
و منذ تاأ�سي�س اجلمعية، حاول املوؤ�ّس�سون 
اإيجاد حّل للمحافظة على م�ستوى اجلمعية، 
الذي  اأهدافها و عن اخلط  لكي ل حتيد عن 
اأع�ساء  ت��غ��ي��ري  مب��ج��ّرد  تتبعه  اأن  عليها 
ل��ذا جعل  الن��ت��خ��اب��ات،  م��ن خ��الل  املجل�س 

املجل�س الع�سوية نوعني:
اأع�ساء من درجة )اأ( ل يتجاوز عددهم املئة 
ع�سوًا، لهم احلق يف الت�سويت، و هم الذين 
يديرون ن�ساطات اجلمعية و يحافظون على 
اجتاهها الفّني. �سرط اأن يكون هذا الع�سو 

فعاًل يف جمال اإحدى الفنون.
اأع�ساء من درجة )ب( ل يحق لهم الت�سويت، 
اأو اختيارهم يف الهيئة الإدارية، اأما عددهم 
زّوار،  اأع�ساء  ب�سفة  هم  و  حم��دود،  فغري 
يتمّتعون يف جميع ن�ساطات اجلمعية الفنية 

و الجتماعية و الأدبية. 
اأثار هذا التق�سيم منذ بداية تاأ�سي�س اجلمعية 
ِقَبل  من  احتجاجًا  و  ح��ادًا  نقا�سًا  و  غ�سبًا 
البع�س  اإىل غ�سب  اأّدى  مّما  الأع�ساء )ب(، 
و  اجلمعية  على  احلقد  و  الآخ���ر  �سخط  و 
خطر  ناقو�س  مبثابة  ذل��ك  ك��ان  موؤ�ّس�سيها. 
الغر�س  ك��ان  ال�سريعة.  بنهايتها  اإن���ذار  و 
من  اخل��وف  هو  التق�سيم،  هذا  من  الرئي�س 

بلقيس شرارة    

قصة الجمعية البغدادية
رواده��������ا  و  م���ن���ت���س���ب���ي���ه���ا  ل������ذاك������رة 

لقد فكرُت في الكتابة عن الدور الذي قامت به الجمعية البغدادية، خاصة بعد أن فقدنا عددًا كبيرًا من أعضائها المؤسسين الذين رحلوا عن هذا العالم خالل 
العقود الماضية. لعلني أستطيع أن أسجل بهذا المقال ما قام به هؤالء من نشاط فكري و ثقافي.

كانت الجمعية بالحقيقة جمعية تراث و فنون و لم يقّدر لها العيش إال خمسة أعوام، و خمسة أعوام في عمر أي تنظيم قصير جدًا، و إن كانت شمعة خفتت و 
أنطفأ ضياؤها بسرعة، لكنها ظلت مضيئة في قلوب و مخيلة أعضائها المنتسبين إليها.

فبعد األحداث الدامية التي شهدها العراق، باالنقالب على رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم والقضاء على عهده، في شباط عام 1963، اختفى عدد من المفكرين 
و المثقفين اليساريين في غياهب المعتقالت و السجون التي أدت إلى موت البعض منهم، و ُفصل عدد كبير من الناس من أعمالهم ووظائفهم. و لو أن تلك 

األحداث لم تدم أكثر من بضعة أشهر، لكنها تركت سحابة معتمة في أجواء العراق، و انتهت بانقالب عبد السالم عارف عندما شعر أن مقاليد الحكم ستفلت من 
بين يديه. مّر على العراق في فترتي حكم عبد السالم عارف و أخيه عبد الرحمن عارف، نوع من الهدوء النسبي، و شعرت الفئة المثقفة بفراغ كبير، فقد كانت 
بحاجة إلى سّد تلك الثغرة الفكرية التي تعاني منها. كان هدف تأسيس الجمعية في أن تكون مقرًا يجتمع فيه الفنانون و محبو الفن و أصدقاؤهم، لكي يمارسوا 

النشاطات الفنية و الثقافية. كما كان الهدف أيضًا في إحياء بعض الطقوس التقليدية و تهذيبها، و الحفاظ عليها.

د. كمال ال�سامرائي

نزار علي جودة االيوبي�سعاد العمريد. ملعان البكريد. خالد الق�ساب

رفعة  اجلادرجي مع زوجته بلقي�س �سرارة
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اأجله  من  ال��ذي  نهجها  عن  اجلمعية  ان��زلق 
لكن  لتخريبها،  عنا�سر  ت�سّرب  و  ُوِج���َدت، 
نوعًا  نف�سه  الوقت  يف  التق�سيم  ه��ذا  خلق 
من التكاتف و التعاون بني اأع�ساء )اأ(، فقد 
َدت ع�سوية )ب( بع�سرين دينارًا عراقيًا  ُحدِّ
�سنويًا، اأّما ع�سو )اأ( فقد كان �سعف ذلك اأي 

اأربعون دينارًا �سنويًا. 
كان هذا املبلغ زهيدًا، اإذا ما قي�س بالفعاليات 
و الن�ساطات التي كانت تقوم بها اجلمعية، 
و التي كانت تفوق املبالغ التي حت�سل عليها 
من الأع�ساء. و عندما كانت اجلمعية جتابه 
اجلمعية  �سكرتري  يت�سل  ك��ان  مالية،  اأزم��ة 
من  اجلمعية  مبوؤ�ّس�سي  اجل��ادرج��ي  رفعة 
الذي  املبلغ  بالت�ساوي  ليترّبعوا  الأع�ساء، 
الأع�ساء  ي��ك��ن  مل  اجل��م��ع��ي��ة.  اإل��ي��ه  حت��ت��اج 
تلك  م��ن  ان��زع��اج��ه��م  ي��ب��دون  اأو  يتثاقلون 
ك���ان معظمهم  ب��ل  الإ���س��اف��ي��ة،  ال��ت��رّبع��ات 
ت�سد  مل  اإن  و  ���س��در،  ب��رح��اب��ة  ي��دف��ع��ون��ه��ا 
احلاجة تلك الترّبعات، كان رفعة و قحطان 
من  م�ساريف  م��ن  اإل��ي��ه  حت��ت��اج  م��ا  يدفعان 
اجلمعية  ف��اأ���س��ب��ح��ت  اخل���ا����س.  ح�����س��اب��ه��م 
بالن�سبة لأع�سائها كالطفل الذي بداأ يرتعرع 
ع��ن��اي��ة و جهود  اإىل  دائ��م��ة  ب��ح��اج��ة  ه��و  و 

متوا�سلة.

دار حكمت سليمان  
يف  ال��واق��ع��ة  �سليمان  حكمت  دار  ات��خ��ذت 
مقرًا  ب��غ��داد،  مدينة  �سمال  "ال�سليخ"  حي 
الواقعة  ل��داره  مقابلة  كانت  التي  للجمعية 
و  اللنب  من  مبنّية  ال��دار  و  دجلة.  نهر  على 
بذلك  تقي  �سميكة،  ج��دران  ذات  الطابوق، 
الربد يف ال�ستاء و حتمي من حرارة قي�س 
بغداد. يحيط الدار �سياج مرتفع، من ثالثة 
جوانب، و ينتهي اجلانب الرابع بالب�ستان 

الذي يعود لل�سّيد حكمت �سليمان. 
تبداأ ال��دار ب��رواق )جم��از( ي��وؤّدي اإىل فناء 
الدار  فناء  ثم  غرفتان،  جانبيه  على  ال��دار، 
قد  و  اأي�����س��ًا.  غ��رف��ت��ني  جانبيه  ع��ل��ى  ال���ذي 
ت�سميم عالقات  اإعادة  الدار يف  رفعة  �سمم 
تو�سعت  و  الغرف  بع�س  ففتحت  الأح��ي��از، 
البع�س منها، كما تغيري بع�سها اإىل مرافق. 
فاأ�سبحت الغرفة التي على اليمني يف بداية 

مدخل الدار م�سربًا. 
�سّمم قحطان عوين امل�سرب و اأثاثه. فُطلَيت 
�سقفه  تدّلت من  و  الأبي�س،  باللون  جدرانه 
مكّونة  ببع�سها،  متداخلًة  خ�سبيًة  اأ�سكاًل 
مّثمنة  و  م�سّد�سة  و  مكّعبة  هند�سية  اأ�سكاًل 
متداخلة بع�سها البع�س، على �سكل متحّرك 
التكعيبية  ��م��ات  امل��ج�����سّ ت��ل��ك  حت��ت  تختفي 
اأن  يحاول  قحطان  كان  الكهرباء.  م�سابيح 
يجمع بني الُثيا الكال�سيكية و بني الأ�سكال 
الهند�سية احلديثة. فبنى يف اجلهة املواجهة 
للمدخل حاجزًا خ�سبيًا من ال�ساج، بارتفاع 
ما  لتقدمي  النادل  خلفه  يقف  مرت،  من  اأك��ث 
َعت على  يطلبه الأع�ساء من م�سروبات و ُو�سِ
لأنواع  القناين  من  �سف  اخل�سبية،  رفوفه 
الآخران  اأّما اجلانبان  املختلفة.  امل�سروبات 
فت بكرا�سي من خ�سب ال�ساج املغلف  فقد �سُ
باجللد الأ�سود بت�سميٍم حديٍث مع الطاولت 

ال�سغرية التي �سفت اأمامها. 
لأع�ساء  ال��دائ��م��ي  امللتقى  امل�سرب  اأ�سبح 
زار  و  ثقايف،  ن�ساط  اأّي  ب��داأ  قبل  اجلمعية 
ذلك امل�سرب عدد كبري من ال�سخ�سيات ذات 
و  الفنانني  من  العاملية،  و  املحلية  ال�سهرة 
الدباء، و كان من بينهم روبرت كولبنكيان، 
قبل  م��ن  ب��دع��وة  اجلمعية  اإىل  ج���اء  ال���ذي 
روبرت  ك��ان  ب��غ��داد،  اإىل  اجل��ادرج��ي  رفعة 
كولبيكيان ع�سو يف جمل�س اإدارة موؤ�س�سة 
ح�سة  من   %5 متتلك  كانت  التي  كلبنكيان 

نفط العراق. 
كان روبرت كولبكيان، يرتّدد على بغداد يف 
ال�سعب يف  ل بناء ملعب  اإذ موَّ تلك احلقبة، 
مدينة بغداد، و ل زال امللعب الرئي�س فيها. 
احلكومة  عن  نيابة  املفاو�س  رفعة  ك��ان  و 
العراقية حول بناء امللعب و لذا كان ات�سال 

عمل بينهما.

امل�سرب  يف  كولبكيان  روب��رت  ك��ان  حينما 
ممكنة  خ��دم��ة  اأّي����ة  ���س��األ  رف��ع��ة،  ب�سحبة 
تربعت  اإذ  للجمعية؟  بها  القيام  ي�ستطيع 
يف  موؤ�س�سات  لعدة  مالية  مببالغ  موؤ�س�سته 
على  اإ�سمك  توقيع  رف��ع��ة:  اأج��اب��ه  ال��ع��راق. 
جدار امل�سرب، خلف النادل. ترّدد كولبكيان 
اأبي�سًا  الأم��ر، رمّبا لأّن اجل��دار كان  ب��ادىء 
م�سقوًل، نا�سع البيا�س، عندئذ اأخرج رفعة 
وّقع  و  جيبه  م��ن   pental ن��وع  م��ن  قلمه 
من  القلم  اأخ��ذ  و  كولبكيان  فت�سّجع  ا�سمه، 
ينتقل بني  القلم  اأخذ  و  ا�سمه.  وّقع  و  رفعة 
على  اأ�سماءهم  يوّقعون  احلا�سرين  اأي��دي 
التفّرد،  على  ت��دّل  عفوية  ب�سورة  اجل��دار، 
يف اختيارهم املكان و حجم و لون التوقيع. 
و م��ن��ذ ذل���ك احل���دث اأ���س��ب��ح ت��وق��ي��ع ال�سم  
امتالأ  و  اجلمعية.  ي��زور  م��ن  لكّل  ال��ق��اع��دة 
اجلدار بالأ�سماء، التي كّونت �سجاًل لتاريخ 

اجلمعية من خالل حياتها الق�سرية. 
من  الأخ���رى  اجلهة  على  املطلة  الغرف  اأّم��ا 
البع�س،  بع�سها  على  فتحت  فقد  ال���رواق، 
كبرية،  قاعة  اإىل  ال��ث��الث  ال��غ��رف  ل��ت  ح��وِّ و 
يف  ُب��ِن��َي  و  خمتلفة.  لفعاليات  ُت�ستعَمل 
اإقامة  ل��غ��ر���س  ���س��غ��ريًا  م�����س��رح��ًا  نهايتها 
امل�سرحيات و املحا�سرات و عر�س الأفالم، 
و احلفالت املو�سيقية، يف ف�سل ال�ستاء. و 
كانت تلك القاعة ُت�ستعمل كمطعم يف الأيام 

العتيادية.  

حديقة الدار 
"طارمة"  ���س��رف��ة  اإىل  ي����وؤّدي  ال����رواق  ك���ان 
ب��ارت��ف��اع م��رتي��ن ع��ن احل��دي��ق��ة. ج��ع��ل هذا 
بغداد  حدائق  اأبرد  من  احلديقة  النخفا�س 
يف ال�سيف. كانت احلديقة متتاز باأ�سجارها 
البا�سقة الرتفاع من النخيل ال�سامخ ب�سعفه، 
و �سجر احلور باأوراقه الوارفة، التي تتاألأ 
و  ب�سفرتها  ال�سم�س  اأ�سّعة  تك�سيها  عندما 
اأثناء  ملعانها، و تعطي ظاًل و برودة ممتعة 
جتري  �ساقية،  جانبها  على  تن�ساب  النهار. 
لت�سقي  احل��دي��ق��ة  فتقطع  ب��ب��طء،  م��ي��اه��ه��ا 

الب�ساتني املحاذية لها. 
ك���ان غ����روب ال�����س��م�����س يف اجل��م��ع��ي��ة رائ��ع 
اأنظارنا،  ع��ن  ال�سم�س  فتنحجب  اجل��م��ال، 
رويدًا رويدًا، و تتالألأ اأ�سعتها احلمراء بني 
يحتّل  البعو�س  كان  لكن  الأ�سجار،  اأغ�سان 
و  ال��غ��روب  متعة  يقلب  و  الأوىل،  امل��ك��ان��ة 
م�ساركته  من  الوقاية  و  احل��ذر  اإىل  جماله، 

بنه�س اج�سادنا.   
برفيف  امل��م��ت��زج  ال�ساقية  م���اء  خ��ري��ر  ك���ان 
برودة  و  الأ���س��ج��ار  م��ن  املتدلية  الأغ�����س��ان 
الليل و �سكينته ي�سفي جماًل و �سحرًا على 
اخلافتة  امل�سابيح  كانت  كما  الليايل.  تلك 
اإل  يكن  اأ�سجار احلديقة، و مل  متناثرة بني 
كان  اإذ  باإ�ساءته،  �ساطعًا  امل�سرب  م�سباح 

لليايل اجلمعية �سحر خا�س بها.
كان امل�سرب ال�سيفي يقع يف بداية احلديقة، 
و كان الزّوار يطلبون امل�سروبات املتنّوعة، 
التي جتلب لهم من ِقَبل النادل على الطاولت 

كانوا  اأو  احل��دي��ق��ة.  زواي�����ا  يف  ع���ة  امل���وزَّ
اجلعة  كوؤو�س  الأحيان  معظم  يف  يحملون 
بهدوء  يجل�سون  الع�سري،  اأو  الوي�سكي  اأو 

و يرت�سفونها ببطء. 

افتتاح معرض الرسم: 
كاأع�ساء  اجلمعية  اأع�ساء  بني  التعاون  كان 
اأ�سرة واحدة، فعندما افتتح رئي�س الوزراء 
الر�سم  معر�س  البزاز  الرحمن  عبد  ال�سّيد 
الذي اأقيم يف �سيف عام 1964، طلب رفعة 
على  الأعمال  ف��وّزع  التعاون،  اأع�سائها  من 
عليهما  و  القاعة،  عن  م�سوؤولني  ع�سوين 
األ يتحّركا مهما حدث، باعتبار اأن اجلمعية 
ي�سمح  فلم  الأم��ن��ي��ة،  الناحية  ع��ن  م�سئولة 
منتظرين  ظلوا  ب��ل  الأم���ن  موظفي  بتدخل 
خارج اجلمعية. لكن بدخول رئي�س الوزراء 
الأع�ساء  من  القاعات  فرغت  اجلمعية،  اإىل 
خلف  ي�سريون  بهم  اإذا  و  عنها،  امل�سوؤولني 
وف���د ال���ب���زاز، ك��ان��ت ت��ل��ك جت��رب��ة ت���دّل على 
اإتباعه  و  تطبيقه  و  النظام  فر�س  �سعوبة 

من قبل الأع�ساء.
ال�سّيدة  املوؤلفة: من  النادي  كما هياأت جلنة 
�سليم  حم��ّم��د  ال�����س��ّي��د  و  ال���ب���ك���ري،  مل��ع��ان 
و  ع��ق��راوي  نزهت  مع  بالتعاون  الرا�سي، 
و  الرتتيب  عّبا�س،  ن��رية  و  الرا�سي  �سعاد 

الإ�سراف على احلفلة. 
  

السيدة سعاد الراضي
فنّظمت نزهت عقراوي الطاولت على جهة 
املاء  �ساقية  على  ت�سرف  التي  احلديقة،  من 
اجللو�س  كرا�سي  وّزع��ت  و  بها.  مت��ّر  التي 
باأغطية  الطاولت  غطيت  و  ال�ساقية،  حول 
يف  الثلج   على  الفاكهة  و�سعت  ثم  بي�ساء، 
كما  املزخرف،  ال�سفر/النحا�س  من  اأواين 
التي  املنّوعة  الكليجة  اأطباق  بينها  و�سعت 
ن�سرت  و  اجلمعية.  اأع�ساء  ِقَبل  من  جلبت 
بينها الأزهار و الأغ�سان التي زّينت اأغطية 

الطاولت و اأ�سافت لها جماًل و اأناقة.
 

السيدة نزهت عقراوي
اأع�ساء  اغ��ت��ب��ط  و  ن��اج��ح��ًا،  الف��ت��ت��اح  ك���ان 
اجلمعية بذلك النجاح، كان افتتاحا يختلف 
عّما اعتاد عليه امل�سوؤولون يف ال�سلطة، من 

غري �سجيج و من غري حفاوِة مغاِل بها.

قاعة السينما الصيفية:
�سمم رفعة قاعة ال�سينما ال�سيفية يف بداية 
نهاية  يف  يقع  موقع  يف   ،1964 عام  �سيف 
حتيطها  ال��ت��ي  ال�ساقية  ب��ج��ان��ب  احل��دي��ق��ة 
على  حمافظًا  الرتفاع.  ال�ساخمة  الأ�سجار 
ال�سينما  م��درج  كان  بها.  املحيطة  الأ�سجار 
بغداد،  يف  ل��الأف��الم  عر�س  قاعة  اأج��م��ل  م��ن 
بالرغم من �سغر حجمها، فقد كانت ت�سع مئة 
العر�س على  �سخ�س تقريبًا. و �سّمم غرفة 

انطباع  تعطي  ل  لكي  م���دّور،  لولبي  �سكل 
غرفة اعتيادية، اإّنا �سكل نحتي من�سجم مع 
املدرجات  تلتها  ثم  اأ�سجار.  من  يحيطها  ما 
جوانبها  طليت  التي  الفر�سي  الطابوق  من 
العر�س  ب�سا�سة  تنتهي  اأب��ي�����س،  ب��ط��الء 
املحدبة ال�سكل و البي�ساء اللون. كان اللون 
الأبي�س من�سجمًا مع اللون الأخ�سر ال�سائد 
الوارفة  الأ�سجار  اأ�سافت  كما  يف احلديقة. 
القاعة  ط���ريف  ع��ل��ى  امل��ت��دل��ي��ة  ب��اأغ�����س��ان��ه��ا 

ال�سيفية جوًا �ساحرًا، هادئا، �ساكنا. 

أول عرض سينمائي: 
لعر�س  م��ك��ان خ��ا���س  ال��ب��داي��ة  ي��ك��ن يف  مل 
اجلمعية  يف  فلم  اأّول  ُع��ِر���َس  ل��ذا  الأف���الم. 
على  املطلة  الوا�سعة  الطارمة  ال�سرفة/  يف 
 La احلديقة. كان الفلم )اجلميلة و الوح�س
الفرن�سي  للكاتب   )Belle et la Bête
الربيطاين  املعهد  زّودن��ا  وقد  كوكتو،  جان 
ال�سا�سة،  و  العر�س  الربوجكرت  مع  بالفلم 
للعر�س. جلب  اأن يتم بناء قاعة  و ذلك قبل 
األقى على  الفلم املعمار يا�سر عبد املجيد، و 
احلا�سرين الذين مل يتجاوز عددهم ع�سرين 
اأهميته  و  الفلم  فحوى  عن  كلمة  �سخ�سًا، 
دقائق حتى  اإل ب�سعة  التاريخية. مل مت�ِس 
األقت  و  املتحّركة،  بال�سا�سة  الريح  ع�سفت 
الذي  الربيع  ف�سل  يف  ذلك  كان  اأر���س��ًا.  بها 
لكن  مفاجئة.  عنيفة  ري��اح  اأحيانًا  فيه  تهّب 
بعد اأن خفت الريح و تال�ست العا�سفة التي 
تثبيت  اإىل  عدنا  دق��ائ��ق،  ب�سعة  اإل  ت��دم  مل 
ال�سا�سة، و جل�سنا ثانية يف كرا�سينا نتابع 
البكرة  انتهت  اأن  بعد  و  اهتمام،  بكل  الفلم 
عادوا  و  اأقداحهم،  مللء  اجلميع  قام  الأوىل 
البكرة  ي�ساهدون  بهم  اإذا  و  مقاعدهم،  اإىل 
الثالثة بدل البكرة الثانية. بداأ القلق ي�ساور 
الثانية  البكرة  "يا�سر"، و انهمك يفت�س عن 
بدل  بكرتني  جلب  اأّن��ه  يظهر  و  يجدها،  فلم 
ثالثة من املعهد الربيطاين. ف�ساع بذلك على 
و  البداية  ف�ساهدنا  الفلم،  و�سط  امل�ساهدين 

النهاية. 
ف��ل��م يف  اأّول  ع��ر���س  ب���داي���ة  ك��ان��ت  ه��ك��ذا 
نن�َس  مل  و  ة،  ق�سّ لها  بداية  كل  و  اجلمعية، 
بعد ذلك هذه احلادثة، بل جتّنبنا تكرارها. 
فقد اأخذت جلنة ال�سينما على عاتقها اختيار 
اإىل  بالإ�سافة  املوّزعني،  الأفالم من  و جلب 
لتزويدنا  املختلفة  ب��ال�����س��ف��ارات  الت�����س��ال 

باأفالم بالدهم. 

لجنة السينما 
اأع�ساء،  اأرب��ع��ة  م��ن  جلنة  ك��ل  تتاألف  كانت 
عثمان  حممود  اللجنة  مقّرر  ت�سّم:  فكانت 
و ال�سّيد وليد �سفوة، و يا�سر عبد املجيد و 

بلقي�س �سرارة.
 

السيدة بلقيس شرارة
العاملية  احل��رب  ع��ن  عر�س  فيلم  اأّول  ك��ان 

الثانية و الدمار الذي اأحدثته القنبلة الذرية 
 Hiroshima( بعنوان:  ال��ي��اب��ان،   يف 
الفرن�سي  للمخرج   )Mona More
)Alan Resnais(، و هو من املخرجني  
قيادة احلركة  دورًا مهمًا يف  لهم  كان  الذين 
اإىل  اأفالم  اأعقبتها  ثم  ال�سينما.  احلديثة يف 

خمرجني من اأهم قادة ال�سينما احلديثة.
و ن�سطت اللجنة يف اإقامة مهرجان ال�سينما، 
على  للح�سول  بال�سفارات  تت�سل  فكانت 
الأف�����الم ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ل��ه��ا اأه��م��ي��ة يف عامل 
ال�سويدية،  بال�سفارة  فات�سلت  ال�سينما. 
للمخرج  اأفالم  باأربعة  اجلمعية  زودت  التي 
 Ingmar ب��رغ��م��ان  )ان��غ��م��ار  ال�����س��وي��دي 
التي  الأوىل  امل��ّرة  هي  و   )Bergman
ي��ع��ر���س يف ال���ع���راق اأف���الم���ًا ���س��وي��دي��ة، و 
عثمان،  حممود  امل���ّرة  ه��ذه  العر�س  افتتح 
اأهمية  ع��ن  بكلمة  ال�����س��ي��ن��م��ا،  جل��ن��ة  م��ق��رر 
لعبه  الذي  ال��دور  و  برغمان  اإنغمار  املخرج 
التي  الأف��الم  و  احلديثة.  ال�سينما  عامل  يف 
و  اخلم�سينيات  ف��رتة  كانت  متثل  ت  ُعِر�سَ
 The Spring Virgin، Wild هي: 
 Strawberries، Smiles of a
 Summer’s Night، Seventh
اأّول  ب��رغ��م��ان  اإن��غ��م��ار  امل��خ��رج  و   .Seal
العميق  ال�سيكولوجي  التاأثري  يظهر  خمرج 
منه  اأكث  يكون  اأن  ميكن  فال  ال�سا�سة،  على 
تاأثريًا يف اإظهار الناحية النف�سية على وجه 
فكرة  اأو  موقفًا  مواجهًا  ال�سا�سة  ميالأ  رقيق 

اأو جتربة. 
لقد لَق عر�س تلك الأفالم ا�ستح�سانًا �سديدًا 
جمهور  و  اأع�ساء  ِقَبل  من  وا�سعًا  تقّباًل  و 
اجلمعية، الذي كان ي�سمل عددًا من الأجانب 
الأمريكية  ال�سفارة  من  اأع�ساء  بينهم  من  و 
اأثارت  و  اجلمعية.  زّوار  من  كانوا  الذين 
كاأداة  ال�سينما  اأهمية  نقا�سًا عن  الأفالم  تلك 
ذلك  منذ  و  فقط.  للمتعة  لي�ست  و  تثقيفية 
احلني اأخذت منا�سبات ال�سينما حتتّل مكانًا 
احتفال  فاأقيم  اجلمعية.  ن�ساط  يف  ك��ب��ريًا 
خا�س بعر�س لالأفالم اليابانية التي زوّدتنا 
به ال�سفارة اليابانية، للمخرجني اليابانيني 
 Ishikawa( ك��ورو���س��اوا  و  اإي�����س��ك��اوا 
التي  الأف����الم  م��ن    ،)& Kurosawa
)عر�س  ب��ع��ن��وان  مكبث،  ع��ن  فلمًا  عر�ست 
و   )Throne of Blood ال��دم��اء  م��ن 
كويدان  و)   )Rashamon )را���س��ام��ون 

 .)Kwidan
على  عميقًا  و  بالغًا  الأف���الم  تلك  تاأثري  ك��ان 
جمهور اجلمعية، فكانوا يجهلون امل�ستوى 
و  الياباين،  الفلم  اإليه  ارتقى  ال��ذي  العايل 
مّرة.  لأّول  اليابانية  الأفالم  �ساهد  منهم من 
كان  و  جتارية،  اليابانية  الأف��الم  تكن  مل  اإذ 
احلقبة  تلك  يف  خا�سة  حم���دودًا،  توزيعها 
تكن  فلم  املا�سي.  القرن  من  ال�ستينيات  اأي 
الغرب،  يف  حتى  اليابانية  الأف��الم  تعر�س 
اإل يف ال�سينمات ال�سغرية الفنية اأو نوادي 
ال�سينما املقت�سرة على الفئة التي تتبع الفلم 

كهواية و كاأداة ثقافية. 
ول��ي��د �سفوة و زوج��ت��ه هناء  ل��وج��ود  ك��ان 
اأع�ساء  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  ك��ب��ري يف  اأث���ر  ب��رت��و 
فقد  احلديث.  ال�سينما  مفهوم  يف  اجلمعية 
ق�سيا �ستة اأعوام يف جنيف، كانا من هواة 
ال�سينما احلديثة، متتبعني لآخر التطّورات، 
التي  اجل��ّي��دة  الأف���الم  اختيار  يف  �ساعدا  و 

كانت تعر�س يف اجلمعية. 
كما زّودتنا ال�سفارة الرو�سية بالأفالم،عندما 
اأقمنا مهرجانًا عن املخرج الرو�سي )�سريغي 
 Sergei اآي��زن�����س��ت��اي��ن  م��ي��خ��ائ��ي��ل��وف�����س 
 )  Mikhailovich Eisenstein
الذي هو من بذر النواة الرئي�سة يف تطوير 
مل  و  ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي.  الحت����اد  يف  ال�سينما 
يقت�سر تاأثريه على الحتاد ال�سوفييتي، اإّنا 
كان تاأثريه العاملي كبريًا حتى على خمرجي 
خمرجي  ع��ل��ى  اأث���ر  وق���د  ه��ول��ي��ود.  �سينما 
املونتاج،  ا�ستعمال  ابتكاره   يف  ال�سينما 
 "montage املونتاج  "اأبو  ب�  لقلب  ل��ذا 
اأع���م���ال���ه:  اأه������ّم  ُع����ر�����سَ يف اجل��م��ع��ي��ة  و 
 Battleship Potemkin، Ivan(

 The Terrible & Alxender
 .)Nevesky

القرن  من  ال�ستينيات  منت�سف  يف  ذلك  كان 
اأ�سدها  يف  احلملة  ك��ان��ت  عندما  امل��ا���س��ي، 
بع�س  وجهت  لذا  ال�سوفيتي،  الحت��اد  �سد 
التعليقات العدائية للجنة ال�سينما، اإذ اعترب 
دعاية  الأف����الم  تلك  اأّن  احلا�سرين  بع�س 
الناحية  جتاهلوا  و  لل�سيوعية.  ترويج  و 
الفّنية املهّمة يف تلك الأفالم و مل يحاولوا اأن 
ي�ساهدوا ما قام به هذا العبقري من تطوير 
عد�سة  ا�ستعمل  م��ن  اأّول  ف��ك��ان  لل�سينما. 
مل�ساركة   )Close up( املقربة  الكامرية 
املتج�ّسم على  العميق  الأمل  امل�ساهد ب�سعور 
تدريجيًا  اجلمعية  جنحت  لقد  املمثل.  وجه 
يف تغيري نظرة جمهورها ال�سائدة عن الفلم، 
الأفالم،  النوع من  ذلك  قامت بعر�س  عندما 
للفلم  اأخرى  اأّن هنالك جوانب  لهم  اأثبتت  و 
و  اللطيفة،  الت�سلية  و  اللهو  على  تقت�سر  ل 
اإّنا الفلم هو درا�سة و معرفة اأي�سًا، كما اإنه 
من بني اأهم الفنون. اإذ اأن فّن ال�سينما كاأّي 
فّن اآخر من الفنون الذي يحتاج اإىل تتّبع و 
يتمّتع مبا  اأن  امل�ساهد  ي�ستطيع  مطالعة كي 
اأفكار  اآراء و  اأن يو�سله من  يحاول املخرج 
املتتابعة  املرئية  ال�سور  خ��الل  من  معقدة 
و  كالر�سم  ف��ّن  فهو  ال�سينما.  �سا�سة  على 
النحت و امل�سرح يحتاج اإىل درا�سة و تتّبع 

للح�سول على املتعة. 
اأع�ساء  اأح��د  قبل  م��ن  كلمة  تلقى  كانت  ل��ذا 
البدء  قبل  الفلم  فحوى  لتلخي�س  اللجنة 
بعر�سه، كي يتمكن امل�ساهدون معرفة مغزى 
الفلم و �سهولة فهمه. كّنا يف بع�س الأحيان 
الأفالم  تلك  ُتكَتب عن  التي  املقالت  نقتطف 
نعلقها على لئحة  و  الأجنبية،  املجالت  يف 

اإعالنات اجلمعية. 
بال  اأف��الم��ًا  نعر�س  الأح��ي��ان  بع�س  يف  كّنا 
 War &ال�سلم و  "احلرب  كفلم  ترجمة، 
Peace " للكاتب الرو�سي" ليو تول�ستوي 
املخرج  اأخرجه  الذي   "Leo Tolstoy
اكتفينا  و   )Bogdanovich( الرو�سي 
بتعليق النقد عن الفلم على لئحة اجلمعية، 
اإذ اأن معظم اأع�ساء اجلمعية كان لهم معرفة 
بالكتاب و بع�سهم من قراأ  رواية ”احلرب و 
ال�سلم“. و ا�ستغربنا من الإقبال ال�سديد على 
الفلم، فامتالأت القاعة باحل�سور بالرغم من 
اأكث  مرور  بعد  اإذ  �ساعات.  عدة  الفلم  طول 
اأ�سبح  اجلمعية،  على  �سنوات  اأرب��ع��ة  م��ن 
اجللو�س  يف  بال�سرب  يتحلون  اأع�ساوؤها 
لب�سع �ساعات، ي�ساهدون فلمًا بال ترجمة، و 

هذا �سيء نادر حتى يف الأقطار الأوربية.
ت اأفالم للمخرج البولندي "اندري  كما ُعِر�سَ
العاملية  احل���رب  بعد  ا�ستهر  ال���ذي  فايده" 
منده�سًا،  امل��خ��رج  ا�ستغرب  ق��د  و  الثانية. 
و  بن�سكايا  �سديقيه-  ِق��َب��ل  م��ن  علم  عندما 
زوج��ه��ا ال��ل��ذان ك��ان��ا ي��دّر���س��ان ال��ر���س��م يف 
اأفالمه  اأّن   - اجلميلة  ال��ف��ن��ون  اأك��ادمي��ي��ة 
تعر�س يف بغداد، و فرح كثريًا لهذا اخلرب، 
بلد  يف  تعر�س  اأفالمه  اأّن  يتوقع  يكن  مل  اإذ 
مثل العراق، فاأفالمه ل تتمتع بعر�س وا�سع 
اإل  يح�سرها  ل  و  بولونيا،  بلده  يف  حتى 
هواة فّن ال�سينما، فهي لي�ست اأفالم جتارية 
يتكّبده  ملا  معاناة  هي  اإّن��ا  و  للت�سلية،  اأو 
ال��ب��ول��وين حت��ت ظ��ل ح��ك��م ال�سلطة  ال��ف��رد 

ال�سمويل.

لجنة الموسيقى 
كانت جلنة املو�سيقى تتاألف من ال�سّيد نائل 
الدكتور خالد  �سمحريي، مقّرر اجلمعية، و 

اب وال�سّيدة ملعان البكري.  الق�سّ
ك���ان���ت ال�������س���ّي���دة مل���ع���ان يف ت���ل���ك ال���ف���رتة 
وزارة  يف  ر���س��م��ي��ة  ب�����س��ف��ة  امل�������س���وؤول���ة 
املتاألفة  العراقية  ال�سيمفونية  عن  الإع��الم 
من  ع��دد  م��ع  العراقيني  املو�سيقاريني  م��ن 
الفرقة  قائد  بقيادة  الأمل���ان،  املو�سيقاريني 
ال�سمفونية  رف��ع  ال��ذي  اجلن�سية،  الأمل���اين 
و  ب�سبطه  حم��رتم  م�ستوى  اإىل  العراقية 
حزمه. و اأ�سبحت من الفرق التي يفتخر بها 

بني البلدان العربية اآنذاك. 
من  نخبة  تنظم  اأن  مل��ع��ان  ا�ستطاعت  ل���ذا 
اأولئك العازفني الأملان الذين كانوا يقودون 
حفلة  اأّول  اإقامة  يف  العراقية،  ال�سمفونية 
تلك  اأقيمت  اجلمعية.  يف  غربية  مو�سيقية 
احلفلة يف حديقة اجلمعية الوا�سعة، كانت 
النجوم املتالألئة يف ال�سماء ال�سافية، ت�سفي 
املو�سيقى  ب��اأحل��ان  ممتزجًا  ���س��اح��رًا،  ج��وًا 
ال��ت��ي تدغدغ  ال��رائ��ع��ة و رط��وب��ة احل��دي��ق��ة 

اأحا�سي�س احلا�سرين يف ليايل بغداد.
  

السيدة لمعان البكري
 ح�����س��ر ج��م��ي��ع الأع�����س��اء ت��ل��ك احل��ف��ل��ة مع 
وجدنا  احلفلة،  انتهت  اأن  بعد  و  �سيوفهم، 
من كتب على لوحة الإعالنات من قبل ع�سو 
 .)Snobs( كلمة  اجلمعية  اأع�����س��اء  م��ن 
اجلمعية  تعر�ست  متعجرفني.  تعني  التي 
جماًل  ترتك  مل  لأنها  ال�سلوكيات،  هذه  ملثل 

للممار�سات ال�سيا�سية اأو احلزبية.
رفعة  اجلمعية  حما�سب  "البري"  اأخ���رب  و 
ذلك  الفر�سة عاتب  له  بذلك، فعندما �سنحت 
الع�سو على ما قام به، فاأعتذر ذلك ال�سخ�س 
الغربية،  املو�سيقى  حم��ّب��ي  م��ن  ك��ان  ال���ذي 
�سّد  الجت��اه  ذلك  جتّلى  قد  و  ت�سّرفه.  على 
الي�سار  مثقفي  ِق��َب��ل  م��ن  لالأ�سف  اجلمعية 
ن�ساطات  م��ن  م��رت��اح��ني  ي��ك��ون��وا  ال��ذي��ن مل 

اجلمعية. 
كما حدث يف تلك املدة اأن تعر�ست ال�سمفونية 
�سّد  م��وّج��ه��ة  وا���س��ع��ة  حملة  اإىل  العراقية 
ممار�سات  اعتربها  من  فمنهم  ا�ستمرارها. 
غريبة و دخيلة على الثقافة العربية. و منهم 
التنديد  يف  املحلية  ال�سحافة  اإىل  اجّته  من 
الدكتور  ف��ان��ربى  ال��ع��راق��ي��ة.  بال�سمفونية 
املوؤ�ّس�سني  الأع�ساء  اأحد  ال�سامرائي  كمال 
دفاعًا  ال�سمفونية  ع��ن  م��داف��ع��ًا  للجمعية، 
حادًا، رادًا عليهم يف مقالة ن�سرها يف اإحدى 

ال�سحف ال�سادرة اآنذاك.
مل تقت�سر احلفالت املو�سيقية على املو�سيقى 
ال�سرقية.  احل��ف��الت  �سملت  اإّن���ا  الغربية، 
القانون  ع��زف  من  احلفالت  تلك  عوملت  و 
من  الغربية،  كاحلفالت  املنفرد  ال��ع��ود  اأو 
الذي كان  الهدوء  النظام و ال�سبط و  حيث 
ي�سود تلك املنا�سبات. فكان ل ي�سمح بدخول 
الفا�سل  وق��ت  حتى  املتاأخرين  الأ�سخا�س 
املو�سيقي. اأغاظ هذا الت�سديد بع�س اأع�ساء 
املو�سيقى  يعتربون  كانوا  الذين  اجلمعية 
و  فالتحّدث  ت�سلية،  و  لهو  جم��ّرد  ال�سرقية 
الغناء  و  ال��ع��زف  اأث��ن��اء  امل�سروبات  ت��ن��اول 

�سيء طبيعي مكّمل للحفلة. 
اجلمعية،  اإىل  ن���دع���و  اأن  ن���ح���اول  ك���ّن���ا 
ِقَبل احلكومة  املو�سيقيني الذين يدعون من 
لأّن  الفر�سة  تلك  من  فن�ستفيد  العراق،  اإىل 
اإمكانات اجلمعية املالية املحدودة ل ت�سمح 
على ح�سابها  الفّنانني  اأولئك  مثل  دعوة  يف 

اخلا�س.
و ُدِعَي عازف العود الرتكي "جندة" لعزف 
مب�ساعدة  ذل���ك  ك���ان  اجل��م��ع��ي��ة،  يف  ���س��اع��ة 
ال�����س��ف��ارة ال��رتك��ي��ة، ال��ت��ي م��ّه��دت ل��ه زي��ارة 
يف  ال�سمت  كان  احلفلة.  اإقامة  و  اجلمعية 
القاعة مطبقًا، و عندما حاول بع�س اأع�ساء 
خرج  بالقّوة،  القاعة  اإىل  الدخول  اجلمعية 
عليهم رفعة، �سكرتري اجلمعية و طلب منهم 
النتظار حتى ينتهي العازف من عزف تلك 

القطعة.
كان هذا النوع من ال�سبط الذي اعُترِب نظامًا 
�سارمًا يف اجلمعية، و الذي ل ميكن خمالفته 
حتى عند جميء م�سوؤول مهّم يف احلكومة، 
جديدًا و غري معروف يف جمتمعنا. فعندما 
انتظر  البلديات،  وزير  احلفلة  تلك  يف  جاء 
كبقية الآخرين حتى انتهاء العازف من عزف 
القطعة التي بداأ بعزفها. كما كان الهدوء و 
ال�سرقية  احلفالت  يف  غريبًا  التحّدث  ع��دم 
اأع�سائها  على  اجلمعية  فر�ست  فقد  اأي�سًا، 
نظرة جديدة مبا يتعلق بالأمور الفّنية التي 

مل يكن اأحد معتاد عليه.
و لكن كان بع�س الأع�ساء ينتهزون فر�سة 
العراق،  خ��ارج  �سفره  ب�سبب  رفعة  غياب 
يف  املّتبع  النظام  ك�سر  و  املواعيد  ملخالفة 
�سبط  على  يتعلموا  مل  فمعظمهم  اجلمعية. 
له،  قيمة  ل  فالوقت  طفولتهم،  منذ  املواعيد 
و اإن حاول العراقي �سبط املوعد فهو طالء 
خارجي و لي�س نابع من �سميم �سخ�سيته. 
اجلمعية  �سكرتري  ب�سفته  رفعة  ك��ان  ل��ذا  و 

يجابه تلك املع�سلة يف معظم الأحيان. 
يف  تقام  كانت  التي  الغنائية  احلفالت  اأّم��ا 
اجلمعية، فكانت من اأجنح احلفالت ال�سرقية 
التي اأقيمت يف بغداد يف تلك الفرتة. كانت 
يف  مهّمة  مكانة  لها  العراقي  املقام  حفالت 
احلفالت  تلك  كانت  و  اجلمعية.  ن�ساطات 
الحت�سام،  و  الهدوء  من  جّو  عليها  يهيمن 
 " ال��ف��رتة  تلك  مغّني  اأح�سن  م��ن  دع��ي  ق��د  و 
حممد الكبنجي" و "يو�سف عمر" و هما من 

اأح�سن من يتقن غناء املقام.

 مغني المقام محمد الكبنجي
يف  ال�ستاء،  يف  تقام  احل��ف��الت  تلك  كانت   

قاعة اجلمعية الوا�سعة. اأّما احلفالت الغناء 
اجلمعية.  حدائق  يف  تقام  فكانت  ال�سيفية 
اأجنح  تعّد من  اأ�سبحت  ذاع �سيتها و  قد  و 

احلفالت ال�سرقية التي تقام يف بغداد.
لذلك ُبِنَي يف نهاية احلديقة م�سرحًا �سغريًا 
يكفي للجوقة املو�سيقية و املغّني اأو املغّنية 
تغني  ك��ان��ت  ملّ���ا  و  احل��ف��ل.  �ستحيي  ال��ت��ي 
الرقيق،  ب�سوتها  با�سا"  "�سليمة  املغّنية 
بع�س  و  املو�سيقية  الفرقة  اأ�سوات  ترافقها 
دور  معظم  غناوؤها  ي�سل  ك��ان  امل�ستمعني، 
معظمهم  ك��ان  ملّ��ا  و  "ال�سليخ"،  يف  احل���ّي 
اأع�ساء يف اجلمعية، فلم يكن هنالك ازعاج 

لهم لأن معظمهم من رواد تلك احلفالت. 
  

المغنية سليمة مراد
النوادي  يف  ال�سرقية  احلفالت  كانت  بينما 
الأخرى يتخللها نوع من ال�سلوك البوهيمي 
اجلوق  ي�ساركون  الأع�ساء.  بع�س  قبل  من 
عليه  ي�سطلح  ال����ذي  ب��ال��غ��ن��اء  امل��و���س��ي��ق��ي 
هم  و  رقابهم  و   اأكتافهم  يهّزون  ب�"الرّدة"، 
الإ�سبعتني"،  "طك  مع  مبقاعدهم  جال�سون 
و من منهم من يتحّم�س فيقف راق�سًا و على 
راأ�سه قدح من الوي�سكي مييل مّرة و ينثني 
املليء  القدح  م��وازن��ة  بذلك  حم��اوًل  اأخ��رى 

بالوي�سكي اأثناء الرق�س.
لكن ل ميكن اأن يحدث مثل هذا ال�سلوك يف 
العازف  مبا�سرة  من  دقائق  فبعد  اجلمعية، 
و�سع  و  احلا�سرين  اح��د  وق��ف  ”جندة“ 
كان  املعتادة.  بالطريقة  جبينه  على  القدح 
بكل  نحوه  فتقدم  القاعة،  ب��اب  ق��رب  رفعة 
ا�ستمرت  و  ب��اجل��ل��و���س.  ل��ه  ا���س��ر  و  ه���دوء 
احلفلة بانتباه احلا�سرين لكفاءة العزف، و 
حالوة املو�سيقى، من غري ال�سجيج املعتاد. 
ك��ان ه��ذا احل��دث الأول و الأخ��ري من نوعه 
يف حفالت املو�سيقى ال�سرقية يف اجلمعية، 
كان  ال��ذي  ال�سبط  نظام  م��ع  كليًا  فاختفت 
�سائدًا يف اجلمعية، حيث كان مينح حلفالت 
مينح  ال��ذي  الح���رتام  ال�سرقية  املو�سيقى 

حلفالت املو�سيقى الغربية. 
كثريًا ما كانت ت�ستمر بع�س حفالت ال�سرقية 
طيلة الليل، و ل تنتهي قبل ال�ساعة ال�ساد�سة 
احلا�سرين  بع�س  عندئٍذ  فيتوّجه  �سباحًا، 
طق�س  لإكمال  بغداد  و�سط  يف  ال�سوق  اإىل 
احلفل، لياأكلوا فطورًا مكونًا من ”الكاهي و 
القيمر“ مع ال�ساي. و هي من اأطباق الطعام 
مثل  يف  ب��غ��داد،  يف  ال�سباح  يف  التقليدية 

هذه املنا�سبات.  

النادي الليلي 
على  ب��ال��ت��ع��ّرف  املو�سيقى  جل��ن��ة  ح��ر���س��ت 
الأنواع الأخرى من املو�سيقى و مل تقت�سر 
اإّنا  و  ال�سرقية  و  الغربية  املو�سيقى  على 

�سملت مو�سيقى )pop( اأي�سًا.
امل�سرب  خ��ل��ف  احل��دي��ق��ة،  ج��ان��ب  يف  ك���ان 
ت�ستعمل  احلجم،  متو�ّسطة  غرفة  ال�سيفي 
ال�ستاء.  ف�سل  يف  ال�سيفي  لالأثاث  كمخزن 
الغرفة  تلك  م��ن  ال�ستفادة  اللجنة  ف��ق��ّررت 
�سباب  فيه  يجتمع  م��ك��ان  اإىل  حتويلها  و 
اجلمعية للتحّدث و �سرب اجلعة و الرق�س. 
الأبي�س،  ب��ال��ط��الء  ال��غ��رف��ة  ج���دران  ُط��ِل��َي��ت 
تلك  ح���ول  خ�سبية  م�����س��اط��ب  و���س��ع��ت  و 
اجل�����دران. و ت��رّبع��ت ه��ن��اء ب��رت��و- و هي 
مة اأزياء در�ست يف �سوي�سرا- بالر�سم  م�سمِّ
على تلك اجلدران. كانت هناء ذات موهبة و 
لها مل�سات معربة قوّية يف تخطيط الوجوه 
و الأج�سام، فمالأت جدران النادي ببنات ذات 
ف�ساتني ف�سفا�سة باللون الأ�سود. و اأ�سفت 
تلك الر�سوم جماًل و حيوية على املكان، و 
اأ�سبحت هذه القاعة مرغوبة، يوؤّمها اأع�ساء 
و زوار من اأعمار خمتلفة. كانت فكرة اإقامة 
هذا النادي جيدة، و كان الهدف منه تعريف 
ال�سباب على تطورات مو�سيقى "البوب"، و 

اأ�سبح ملتقى ملحبي هذه املو�سيقى. 
ع���اد يف ه���ذه احل��ق��ب��ة، ال��ه��ام امل��دف��ع��ي من 
انكلرتا لق�ساء ال�سيف يف بغداد، و قد طور 
”الب�ستات العراقية“، و اأ�سبح يعزفها على 
بال�سباب،  القاعة  تكتظ  فكانت  القيثارة. 
الليل. مما �سجع  اأحيانا ل�ساعة متاأخرة يف 
الأ�سولية  و  املتزمتة  الجت��اه��ات  بع�س 
اللهو،  من  النوع  هذا  �سد  اللغط  اإث��ارة  من 
مما  اجلمعية.  لأه���داف  منافيًا  اع��ت��ربوه  و 
اإذ ف�سل  النادي،  اتخاذ قرار بغلق  اإىل  اأدى 
جمل�س اإدارة اجلمعية غلقه بدل من الدخول 
اإرباك  اإىل  ت��وؤدي  رمبا  جانبية،  معارك  يف 
اأن  بعد  الغرفة  تلك  فهجرت  اجلمعية.  نهج 
خمزنًا  اأ�سبحت  و  واحدًا،  �سيفًا  ا�سُتعِملت 

لأثاث احلديقة مرة ثانية. 

لجنة المسرح  
ك���ان ج���ربا اإب��راه��ي��م ج���ربا و ���س��ام��ي عبد 
امل�����س��رح. و  اأع�����س��اء جلنة  ب��ني  م��ن  احلميد 
اأه�����داف اجل��م��ع��ي��ة، ت�سجيع  ك���ان م��ن ب��ني 
الرئي�سة.  اأهدافها  من  اعتربته  و  امل�سرح، 
و عر�س فيها عدة م�سرحيات منها م�سرحية 
الروائي البولوين املولد، )جوزيف كونراد 
 Blithe (:بعنوان )Joseph Conrad
الروائيني  اأهم  من  يعترب  الذي   ،)Spirit
 The )الكرا�سي  م�سرحية  و  الربيطانيني، 
)اأين�سكو  ال��روم��اين  للكاتب   )Chairs

.)Aenesco

 المخرج المسرحي سامي عبد الحميد
عاد �سامي عبد احلميد من انكلرتا يف بداية 
ال�ستينيات، بعد اأن اأنهى درا�سته الأكادميية 
لندن. كان مزامال  الدراما يف  لفنون  امللكية 
 Albert Finneyفيني ”الربت  للمثل 
يف  التمثيل  اأع��م��دة  اأح���د  اأ�سبح  ال���ذي   “
يف  املتحم�سني  م��ن  �سامي  ك��ان  بريطانيا. 
جتديد امل�سرح العراقي، و تطعيمه مبا كان 
الربيطاين  امل�����س��رح  ت��ط��ور يف  م��ن  ي��ح��دث 
الفرقة  اأ�س�س  و  الأمريكي.  و  الفرن�سي  و 
م�سلحة  اإىل  ال��ت��اب��ع��ة  للتمثيل،  ال��ق��وم��ي��ة 

ال�سينما وامل�سرح.
اأنتج عدة م�سرحيات، منها "تاجر البندقية“ 
و  اأن����وي،  ل���  ”انتيكوين“  و  �سك�سبري،  ل��� 
”احليوانات الزجاجية“ ل� "تني�سي وليمز". 
لقت هذه امل�سرحيات ا�ستح�سانًا كبريًا من 
امل�ساهد  يتعر�س  اإذ  ب��غ��داد.  يف  اجلمهور 
العراقي لأول مرة اإىل موا�سع تختلف عما 
التي  ال��ع��اين،  يو�سف  فرقة  تعاجلها  كانت 
معظمها  حيث  مبوا�سيعها  حم��دودة  كانت 
تدور حول الق�سايا و امل�ساكل املحلية للفرد 
اإىل  ال��ع��راق��ي  امل�ساهد  فتعر�س  ال��ع��راق��ي. 

نزهت عقراوي �سعاد الرا�سيجربا ابراهيم جربا

جواد �سليم وحممد مكية مع املعماري رايت
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امل�سرح. �سراع يتخطى  اآخر جديد يف  بعٍد 
اأن  املمكن  م��ن  ���س��راع  احل���دود،  و  املنطقة 

تتعر�س له اأية عائلة اأو اإن�سان يف العامل. 
بن�ساطها  للم�ساهمة  اجلمعية  دعته  فعندما 
اإقامة  يف  �ساهم  و  متحم�سًا  كان  امل�سرحي، 

عّدة م�سرحيات يف اجلمعية.
انتظار  "يف  كان  له  م�سرحي  اإنتاج  اأّول  و 
ُي��ع��ت��رَب من  ال���ذي  املوت" ل��� ج���ان ج��ي��ن��ي��ه. 
بالن�سبة  حتى  اآن����ذاك  الطليعيني  ال��ك��ّت��اب 
اأو  مقبولة  م�سرحياته  تكن  مل  و  للغرب، 
م�ست�ساغة من ِقَبل اجلمهور، لذا كانت متثل 
يف امل�سارح التجريبية ال�سغرية. ثم اخرج 
م�سرحية "زهرة ال�سلطان" للكاتب العراقي 
جعفر علي. كان الإخراج رائعًا، فقد ا�ستفاد 
و  ال�سيفية،  ال�سينما  قاعة  موقع  من  �سامي 
ا�ستخدمت بدورها كم�سرح، و �ساهدها عدد 

كبري من الأع�ساء و �سيوفهم.  
و اآخر م�سرحية اأخرجها قبل اإغالق اجلمعية 
 Waiting مبدة ق�سرية، يف انتظار غودو
اليرلندي  امل�سرحي  للكاتب   for Godo
�سموئيل بكت  Becket، التي ترجمها اإىل 
اللغة العربية جربا اإبراهيم جربا، خ�سي�سا 

لعر�سها يف اجلمعية. 
كان الإخراج و التمثيل لدرجة من الإتقان و 
الإبداع، الذي ل يقل عن امل�ستوى الغربي. و 
قد انده�س النكليز الذين ح�سروا امل�سرحية 
يف  الربيطانية  الإذاع����ة  لق�سم  لت�سجيلها 
اأنها  وج��دوا  و   ،BBC من  العربي  الق�سم 
يف  ي��ح��دث  عما  امل�ستوى  حيث  م��ن  تقل  ل 

بلدهم.
اخلم�س  خ����الل  اجل��م��ع��ي��ة  ق��ام��ت  ب��ذل��ك  و 
اأدب م�سرحي  �سنوات من عمرها يف تقدمي 
تعر�س  الذي  العراقي،  امل�ساهد  على  جديد 
اإنا  ل��الأدب احلديث و  لي�س فقط  لأول مرة 
مفهومه  و  باأ�سلوبه  الطليعي  امل�سرح  لأدب 

اجلديد. 
مل  امل�ساهدين  من  القليل  البع�س  اأن  لو  و 
الال  م�سرح  و  امل�سرحية  تعنيه  ما  يفهموا 

حتى  فهمه  ال�����س��ه��ل  م��ن  لي�س  اإذ  م��ع��ق��ول، 
الذي  الغربي،  ال��ع��امل  يف  امل�ساهدين  على 
فكيف  امل�����س��رح،  اأدب  يف  م��دي��د  ت��اري��خ  ل��ه 
اخللفية،  تلك  تنق�سهم  الذين  بامل�ساهدين 
الأدبي  ال��رتاث  اإليه  يفتقد  امل�سرح  اأدب  لأن 
اأ�سبحت  فقد  ذلك  من  بالرغم  لكن  العربي. 
بني  للدمج  امل�ساهدين،  ح��دي��ث  امل�سرحية 
املاأ�ساة و الهزلية، دجمًا موقفًا و ناجحًا من 
قبل املخرج. و كذلك من قبل امل�ساهدين من 
الذين ح�سروها  الزوار  و  اأع�ساء اجلمعية 
اأكث من مرة، ليفهموا و يتمتعوا مبا تعنيه 

امل�سرحية. 

لجنة الفنون التشكيلية 
الن�ساطات  عن  م�سوؤولة  اللجنة  تلك  كانت 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اإق��ام��ة م��ع��ار���س ع��ن ال��ر���س��م و 
كان  و  "ال�سراميك".  ال��ف��ّخ��ار  و  ال��ن��ح��ت 
الر�ّسام اإ�سماعيل ال�سيخلي م�سوؤول عن تلك 
نها  و  عوين  قحطان  مع  بال�سرتاك  اللجنة 

الرا�سي. 

االنسة نهى الراضي
التي  ال�سينما  قاعة  يف  معر�س  اأّول  اأق��ي��م 
املعر�س  ك��ان  فعاليات.  لعدة  ت�سلح  كانت 
برز  الذين  ال�سباب  الر�سامني  من  ملجموعة 
ها�سم  منهم  ال�ستينيات،  بداية  يف  ا�سمهم 
�سمرجي و رافع النا�سري، و علي طالب و 
غريهم. و ح�سر هذه املعار�س عدد كبري من 
للجمعية، كان  الذين ل ينتمون  امل�ساهدين، 
من بينهم اأع�ساء بع�س ال�سفارات الغربية، 

خا�سة الأمريكية و الإنكليزية و الفرن�سية.
مّما حدا ب�سركة دخان )Graven A( اإىل 
للفّنانني  متجّول  معر�س  اإقامة  فكرة  طرح 
و  الغربية  البلدان  م��ن  ع��دد  يف  العراقيني 
ال�سرقية، و ذلك بهدف التعريف بالر�ّسامني 
ال��ع��امل. و قام  ال��ع��راق��ي��ني يف  ال��ن��ّح��ات��ني  و 

املعمار قحطان عوين بالت�سال بالر�ّسامني 
الفّنية،  اللوحات  جمع  ه��واة  و  العراقيني 
لوحتني  اأو  ل��وح��ة  م��ن��ه��م  ال��ب��ع�����س  ف���ق���ّدم 

للمعر�س.
لكّنها كانت جتربة قا�سية بالن�سبة لأ�سحاب 
عن  امل�����س��وؤول��ون  اأك��د  اإذ  الفّنية.  ال��ل��وح��ات 
ث��ان��ي��ة اإىل  ال�����س��ور  اإع������ادة  امل��ع��ر���س يف 
اأع�ساء جلنة  قبل  املفرو�س من  كان  بغداد. 
على  ال��ت��اأم��ني  طلب  اجلمعية  يف  امل��ع��ار���س 
اأو  ال�سياع  حالة  يف  ت�سليمها،  قبل  ال�سور 
ال�سرقة، و لكن لقلة خربتهم يف هذه الأمور 
اأهمل هذا املو�سوع و مل يبحث. بعد مرور 
ع��ام��ني م��ن جت���وال امل��ع��ر���س ال���ذي ب���داأ يف 
انتقل  ال�سوفيتي،  الحتاد  مو�سكو،عا�سمة 
لبنان  اإىل  الهند  من  دول  ع�سرة  اإىل  بعدها 
ال�سور  ت��ع��اد  مل  و  اخل��ل��ي��ج،  اإم�����ارات  اإىل 
املعر�س  التفتي�س عن  ا�ستمّر  و  لأ�سحابها. 
من  ع��دد  قبل  من  بجهٍد  بال�سور،  ح��ّل  ما  و 
الدكتور  ا�ستطاع  اللوحات، و  تلك  اأ�سحاب 
لتلك  حدث  ما  اقتفى  الذي  الدملوجي  �سامل 
خالل  املتفّرقة  املعلومات  بجمعه  اللوحات، 
املتوا�سلة  املرا�سلة  من  الزمن  من  عقدين 
الر�سائل.  من  "ملفًا" �سخمًا  اأ�سبحت  حتى 
اإّما  بيعت  قد  اللوحات  تلك  اأّن  علم  ذاك  عند 
اإم���ارات اخلليج  اإح���دى  اأو يف  ب��ريوت  يف 
نهاية  كانت  اأ�سحابها. و هكذا  علم  من غري 
و  م��وؤمل��ة  نهاية  املتجّول  العراقي  املعر�س 
اأح�سن  الذين �سلموا من بني  خمّيبة لأولئك 
ما لديهم من لوحات، مثل باهر فائق و �سامل 

الدملوجي و رفعة اجلادرجي. 

لجنة الضيافة
ك��ان��ت جل��ن��ة ال�����س��ي��اف��ة م��وؤل��ف��ة م���ن ملعان 
البكري، و �سعاد الرا�سي و نزهت عقراوي. 
يف  اجلمعية  اأع�ساء  من  ع��دد  ي�ساركهن  و 
احتاجت  فعندما  الفعاليات،  اإقامة  و  تنظيم 
الطبخ،  ب���اأدوات  املطبخ  لتجهيز  اجلمعية 

ذهبت اأنا و رفعة و ملعان اإىل خمزن اأورزدي 
العمري،  �سعاد  اآن����ذاك  امل��دي��رة  ك��ان��ت  ب��ك، 
ف�ساعدتنا يف اختيار ال�سحون و املالعق و 
ال�ُسوك و اأغطية الطاولت مع فوط جميلة و 

باأ�سعار منا�سبة.
فقد اتفقت �سعاد العمري مع �سركة الروزنثال 
الأملانية باإر�سال املرفو�سات من معملهم، بدل 
الفر�سة  لنا  �سنحت  بذلك  و  منها.  التخل�س 
يف اختيار جميع �سحون اجلمعية من هذه 
مع  اللون  بي�ساء  ال�سحون  كانت  ال�سركة. 
اأغطية طاولت وردية اللون و فوط حمراء 
اللون، و ممالح من خ�سب ال�ساج دناركية 
الت�سميم و ال�سنع. و قد اأعطت تلك الألوان 

تباينًا جمياًل يف �سالة الطعام.
اأي��ام جمعة  اأن��ا- بع�س  و  كّنا نذهب- رفعة 
"ح�سن  على  ن��ّر  و  ال�سفافري،  �سوق  اإىل 
املختلفة  ب��الأدوات  دكانه  تراب" املليئ  اأبو 
امل�سنوعة  الأدوات  م��ن  احل��ج��م  و  ال�سكل 
اأبو تراب  فر/ النحا�س. كان ح�سن  من ال�سِ
فاإن  القدمية،  و  النادرة  بالقطع  لنا  يحتفظ 
اأن يعر�سها على  قبل  كّنا ن�سرتيها  اأعجبتنا 

الزبائن الآخرين.
عر�س علينا ذات يوم �سماورًا لل�ساي رو�سي 
ال�سنع، كبري احلجم يت�سع ملئتي "ا�ستكان" 
عمره  يتجاوز  ال�سماور  ك��ان  ال�����س��اي.  م��ن 
ملجموعتنا  ن�سيفه  اأن  من  بدل  و  عام،  املئة 
اخلا�سة، اإذ من النادر احل�سول على �سماور 
مبثل هذا احلجم و امل�ستوى يف دقة ال�سنع، 
اأّن  �سعرنا  اإذ  للجمعية،  ن��اأخ��ذه  اأن  ق��ّررن��ا 
اجلمعية اأحق به من دارنا، حيث با�ستطاعة 
رواد اجلمعية ال�ستمتاع به. و اأخذ ال�سماور 
حتيطه  الطاولة،  يت�سّدر  بحجمه  ال�سامخ 
الذهبية،  بزخارفها  ال�سفافة  ال�ساي  اأق��داح 
التي كانت  يف جميع احلفالت و املنا�سبات 

تقام يف اجلمعية.
جلنة  بها  تقوم  كانت  التي  الن�ساطات  من   
اأحيت  فقد  الرتاث.  اإحياء  ال�سيافة، حفالت 
حفالت  اإقامة  يف  ال�سعائر  بع�س  اجلمعية 

تكن  مل  و  "املحيا"،  كليلة  تقليدية،  ع�ساء 
الطعام  قائمة  على  تعتمد  املنا�سبات  تلك 
الن�سطات  الع�سوات  كانت  اإّنا  و  اليومي، 
يف اجلمعية يقمَن بتوزيع الأعمال و األوان 
الطعام على الع�سوات اللواتي لهّن خربة و 
يف  يترّبعَن  فكّن  اجلّيد.  الطبخ  يف  �سمعة 
جلب تلك املاآكل التي ا�ستهرت موائدهن بها، 
من  م�ستوى  اأعلى  على  بذلك  نح�سل  كّنا  و 

الطبخ التقليدي العراقي. 
لكل  املالب�س  نوع  حتى  تعنّي  اللجنة  كانت 
املالب�س  يرتدين  الن�ساء  فكانت  منا�سبة، 
الرّباقة  الأل���وان  ذات  املزرك�سة  التقليدية 
املالب�س.  تلك  تنا�سب  التي  املجوهرات  مع 
املالب�س  ال��رج��ال  بع�س  ي��رت��دي  ك���ان  ك��م��ا 

التقليدية.
اأر�سها  و  ج��دران��ه��ا  ت��زّي��ن  ال��ق��اع��ة  ك��ان��ت 
م��ن دور  ال���ذي يجلب  ال�����س��رق��ي  ب��ال�����س��ّج��اد 
الأع�ساء، و تنقلب القاعة اإىل مفر�س �سرقي، 
ال�سيوف،  اأم��ام  موّزعة  �سغرية  بطاولت 
التي  ال��ع��راق��ي��ة  امل���ّزات/امل���ق���ب���الت  ع��ل��ي��ه��ا 
تتنا�سب مع  امل�سروبات، يرافقها املو�سيقى 

ال�سرقية اخلافتة.
الرتاثية  احلفالت  من  اأح��ّي  ما  جملة  من  و 
امل�سهور �سكفه/ امل�سكوف"،  "ال�سمك  ع�ساء 
���س��وي��ه ع��ل��ى ���س��ف��اف ن��ه��ر دج��ل��ة يف ليايل 
امل�سكوف  ع�ساء  حفالت  كانت  لذا  و  بغداد. 
لأّن  اأي�سًا،  ال�سيف  يف  اجلمعية  يف  تقام 
من  مفتوحة  م�ساحة  يتطلب  ال�سمك  �سكف 
يف  ُي�سكف/ي�سوي  ال�سمك  ك��ان  الف�ساء. 
اجلمعية،  حديقة  نهاية  يف  بعيدة  زاوي���ة 
قرب ال�ساقية التي ين�ساب منها املاء بهدوء 

اإىل اأعماق الب�ستان .
"البري" املوظف  و  الوهاب  عبد  حمّمد  كان 
الباكر  ال�����س��ب��اح  يف  ي��ذه��ب��ان  امل�������س���وؤول، 
ال�سالح  الطازج  ال�سبوط  ال�سمك  لنتخاب 
حتى  حيًا  مثلج  ماء  يف  يو�سع  ثم  لل�سوي، 

امل�ساء.
يجذب  ذات��ه  بحّد  ال�سمك  �سكف  طق�س  ك��ان 

عددًا كبريًا من الأع�ساء و �سيوفهم مل�ساهدة 
يفتح  و  ينّظف  ال�سمك  كان  ال�سّكاف.  مهارة 
من ظهره على �سكل م�سّطح، و بعد اأن ميّلح، 
بوتد  الأخ��رى  عن  منف�سلة  �سمكة  كل  تعلق 
على  الأر����س  يف  املثّبت  النخيل  �سعف  من 
تلك  و�سط  يف  النار  توقد  و  دائ���ري.  �سكل 
ال�سكف/  امل�����س��وؤول ع��ن  ي��ق��وم  ال��دائ��رة، و 
فّنية،  ب�سورة  النار  حتريك  بعملية  ال�سوي 
ثم  امل���دة،  نف�س  يف  ال�سمك  ين�سج  بحيث 
لين�سج  ظهره،  على  خافتة  نار  على  يو�سع 
�سكف  عملية  ت�ستمّر  و  الأخ��رى،  اجلهة  من 

ال�سمك عادًة ل�ساعة اأو اأكث.
م�ساهدة  يف  ي�����س��ارك��ون  احل��ا���س��رون  ك��ان 
على  بريقه  و  النار  وهج  فينعك�س  ال�سكف، 
للوجوه  في�سيف جماًل و حمرًة  وجوههم، 
الن�سائية التي ت�ساهد عملية ال�سكف. كانوا 
تعود  �سوي  عملية  ي�ساهدون  احلقيقة  يف 
تقاليدها اإىل الع�سر ال�سومري، اأي اأكث من 
خم�سة اآلف �سنة. ثم يرفع ال�سمك و يو�سع 
يف �سواين مغطاة باخلبز العراقي الرقيق 

امل�سّطح، و ُيجلب اإىل الطاولت.
تلك  م���ث���ل  يف  ال���ع�������س���اء  ط�������اولت  ك���ان���ت 
التي  امل��اء  �ساقية  ح��ول  ت��وّزع  الحتفالت، 
بال�سموع  ال�ساقية  ُت�ساء  و  باجلمعية.  متّر 
مرفوعة  زجاجية،  فواني�س  حتيطها  التي 
على اأوتاد خ�سبية مثّبتة يف و�سط  ال�ساقية، 
و يظهر اإنعكا�س اأغ�سان و اأوراق الأ�سجار 
جوًا  احلا�سرين  على  فيهيمن  ال�ساقية،  يف 
رائعًا يتخلله  املو�سيقى اخلافتة التي ترافق 

مثل هذه املنا�سبات.
معلنًة  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  تدق  عندما  و 
بداية يوم جديد، تهّب ن�سائم باردة منع�سة 
تالعب اأوراق اأ�سجار احلور و اليوكالبت�س 
برطوبتها  اجلميع  يح�س  النخيل،  �سعف  و 
احلا�سرين،  اأط��راف  يف  ت�سري  نعومتها  و 
فيزول  طبيعية،  غري  حركة  عندئٍذ  تبداأ  و 
ال���ه���دوء ال����ذي ك���ان خم��ّي��م��ًا ع��ل��ى اأج����واء 
اأع�����س��اوؤه��ا يف حركة  ي��ّت��ج��ه  و  اجل��م��ع��ي��ة، 

ال���وداع  ب�سحكات  ال��ب��واب��ة،  نحو  واح���دة 
مرور  ح��رك��ة  �سجيج  ي�ساحبها  امل���وؤق���ت، 
ال�سيارات، موؤذنة بغلق بوابتها ليوم اآخر. 

الرحالت النهرية 
ن�ساطات  جملة  من  النهرية  الرحالت  كانت 
"جزيرة  اإىل  املّتجهة  ال�سيف،  يف  اجلمعية 
تلك  اجلمعية  افتتحت  قد  و  اخلنازير"،  اأم 
املوؤلفة  ال��ع��رب��ات-  ب��ا���س��ت��ع��م��ال  ال���رح���الت 
ذلك  م���ن احل�����وذي و ح�����س��ان��ني- و  ع�����ادًة 
و  الأع�ساء  ك��ان  ال�سيارات.  ا�ستعمال  ب��دل 
يف  اجلمعية  مقّر  يف  يجتمعون  �سيوفهم 
العربات،  رك��وب  بانتظار  "ال�سليخ"،  حي 
فت�سطّف العربات املتوفرة يف ذلك احلني يف 
بغداد اأمام باب اجلمعية.  كانت تلك العربات 
حيث  جنوبها،  اإىل  �سمالها  من  بغداد  تقطع 
يف  اجلمعية  اأع�ساء  بانتظار  العوامة  كانت 

�سارع اأبو نّوا�س.
اأبو  ���س��ارع  ال��ع��رب��ات يف  منظر  اأث���ار  ق��د  و 
نوا�س الده�سة و ال�ستغراب من قبل املارة و 
كان تطلعهم لذلك املوكب ي�سوبه احلرية، لأّن 
توقف  قد  النا�س  قبل  من  العربات  ا�ستعمال 
منذ اأكث من ربع قرن، و انقر�س ا�ستعمالها 
يف  فقرية  �سغرية  فئة  قبل  م��ن  اإل  تقريبًا 
حالة  يف  العربات  تلك  كانت  ل��ذا  املجتمع، 
و  متهراأة،  فمقاعدها  الفظيع،  الإه��م��ال  من 

اأح�سنتها متعبة عاجزة حتى عن جّرها.
اإىل  يحتاج  الرحالت  تلك  ملثل  التنظيم  كان 
وقت و جهد من ِقَبل املنظمني، و كان الوقت 
و �سبط �ساعة التحّرك مهمًا. لذا كان "رفعة 
اجلمعية،  �سكرتري  ب�سفته  اجلادرجي" 
التي  ال�ساعة  و  الوقت  �سبط  عن  امل�سوؤول 
من  العربات  اأو  ال�سّيارات  قافلة  بها  تتحّرك 
يف  "ال�سفينة"  اإىل  متوّجهة  اجلمعية  مقّر 
���س��ارع اأب���و ن��وا���س. ك��ان �سبط ال��وق��ت من 
يكن  مل  لكن  منها،  نعاين  كّنا  التي  امل�ساكل 
رفعة ينتظر الذين يتاأخرون عن املوعد املقرر 
الإ�سارة  يعطي  ثم  دق��ائ��ق،  خم�س  من  اأك��ث 
بالتحّرك. لذا كان اأع�ساء اجلمعية يحاولون 
جهدهم لكي ي�سلوا يف الوقت املعنّي.و لكن 
اإذا غاب رفعة اأو �سافر، فالو�سع يتغرّي متامًا. 
الفر�سة   تلك  ينتهز  الأع�ساء  اإذ كان عدد من 
فال يلتزمون بالوقت املعنّي. و كان النتظار 
يطول و ي�سل يف بع�س الأحيان اإىل �ساعة 
اأن يح�سر  اأكث، و ل يتحّرك الركب قبل  اأو 
اجلميع. مما يدّل على اأن هنالك �سعوبة يف 
�سبط و مت�ّسك املجتمع عامة بالوقت، بغ�ّس 

النظر عن م�ستواه الجتماعي و الثقايف. 

حفالت رأس السنة 
القاعة  يف  ال�سنة  راأ���س  حفالت  تقام  كانت 
الأفالم.  لعر�س  ُت�ستعمل عادًة  التي  الكبرية 
و ا�ستهرت تلك احلفالت بالبتكار و احليوية 
و الأفكار الغريبة التي تتخلل مناهج الليلة. 
ي�سمل  جديدًا،  مو�سوعًا  عام  كل  يّتخذ  كان 
تزيَّن القاعة و لبا�س الأع�ساء و �سيوفهم، و 

الن�ساطات التي �ستقام يف تلك الليلة.   
و قد �سادف �سهر رم�سان يف عام 1968 قبل 
اأي��ام، و اعرت�س  ال�سنة بب�سعة  راأ���س  حفلة 
ب��ع�����س الأع�������س���اء ع��ل��ى اإق���ام���ة احل��ف��ل��ة يف 
اجلمعية، اإذ رمّبا جتلب لهم النقد و الت�سهري 
ه��م  يف غنى عنه، خا�سة بعد جميء  ال��ذي 
الأع�ساء  فتجّنب  احلكم،  اإىل  البعث  ح��زب 
اقرتح  و  اجلمعية،  م��ق��ّر  يف  احلفلة  اإق��ام��ة 
بع�سهم اإقامتها يف دار ال�سّيد باهر فائق، يف 

منطقة الفّحامة �سمال مدينة بغداد.
فائق  ب��اه��ر  ال�سّيد  ي�ستعملها  ال���دار  ك��ان��ت 
ُتغلق  و  ال�سيف،  ف�سل  يف  للراحة  كمكان 
يف ف�سل ال�ستاء. كما كانت الطريق املوؤدية 
ملتوي  جميل  طريق  لكّنها  معّبدة،  غري  لها 
يّت�سع  ل  لدرجة  اأحيانًا  ي�سيق  متعّرج،  و 
ملرور �سيارتني، حماذي لنهر دجلة من جهة، 
و  بنخيلها  امل�سهورة  الفّحامة  لب�ساتني  و 
الربتقال  و  الليمون  اأ�سجار احلم�سيات من 

من جهة اأخرى. 
يف  ال��ع��ام  ل��ذل��ك  ال�سنة  راأ�����س  حفلة  اأق��م��ن��ا 
بالأوراق  زّينت  و  الدار،  الكبرية من  القاعة 
اللّماعة املختلفة الألوان، الف�سية و الذهبية، 
جوًا  لت�سفي  ب��ه��ا،  امل�سابيح  غطيت  ك��م��ا 
كل  فحاول  تنكري،  ال��زّي  كان  رومنطيقيًا. 
زّي  ابتكار  يف  اجلمعية  اأع�ساء  من  ع�سو 

ينا�سبه و اأظهر بذلك تفّرده عن الآخر.
التي  ال�سنة  ن��وّدع  اأّن��ن��ا  اآن���ذاك  نعلم  نكن  مل 
ان�سرمت و اجلمعية معًا. كانت تلك احلفلة 
و  اجلمعية.  اإغ���الق  قبل  اأقيمت  حفلة  اآخ��ر 
انتهى باإغالقها لون من احلياة و الفكر الذي 
اّتخذه اأولئك الأع�ساء لهم، و هو اإ�سرارهم 
اأيديولوجية  جتمعهم  تكن  فلم  التفّرد،  على 

معّينة، بل حّب احلياة بكّل معطياتها.

إلقاء قنبلة على الجمعية 
ال�سيا�سي  اجل��ّو  ك��ان   1968 ع��ام  �ستاء  يف 
م��ت��وّت��رًا، و ك���ان رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة عبد 
امل�ساملني،  ال���روؤ����س���اء  م��ن  ع����ارف  ال��رح��م��ن 
به  ج��يء  فقد  باحلكم،  لهم  طموح  ل  ال��ذي��ن 
الذي  ع��ارف  ال�سالم  عبد  اأخيه  حم��ّل  ليحّل 
كان  عامني.  قبل  هلكبرت  طائرة  بحادث  ُقِتل 
مّمن  ال��ب��زاز  الرحمن  عبد  ال����وزراء  رئي�س 
بداأ  و  الد�ستوري،  احلكم  من  بنوٍع  اآم��ن��وا 
دائم  د���س��ت��ور  م��ن وزرائ����ه بو�سع  ع��دد  م��ع 
للعراق، ليت�سّنى اإجراء انتخابات و جمل�س 
املاّل  اإىل حٍل مع  ل  نيابي منتَخب، كما تو�سّ
الأكراد  ميّثل  كان  ال��ذي  ال��ربزاين  م�سطفى 
اآنذاك، و كان العراق مّتجه اإىل �سبه ا�ستقرار 

�سيا�سي.
كانت اجلمعية تلك الليلة مملوءة بالأع�ساء 
الأفالم  لأحد  عر�سًا  ي�ساهدون  �سيوفهم،  و 
ال�ساعة  ح���وايل  ف��ف��ي  ال�سينما،  ق��اع��ة  يف 
احلادية ع�سر لياًل بعد اأن انتهى عر�س الفلم، 
اجلمعية  رواق  نحو  يّتجهون  النا�س  ب��داأ 
بّدوي  اإذا  و  اخل��ارج��ي،  الباب  اإىل  امل���وؤّدي 
اأجّت��ه  اأرج����اء اجلمعية.  ه��ّز  ق���وّي  ان��ف��ج��ار 
البع�س  مذعورين نحو ال�سوت، كانت قنبلة 

َعت قرب مدخل اجلمعية فانفجرت  قد ُو�سِ
بدوّيها املرعب، فاأّدى انفجارها اإىل حفرة 
اأ�سيبت  كبرية قرب مدخل اجلمعية، كما 

اإحدى ع�سوات اجلمعية ب�سظاياها.
بني  اخل���وف  انت�سر  و  ال��ف��و���س��ى  ع��ّم��ت 
ت�سيل  الدماء  �ساهدوا  اأن  بعد  الأع�ساء، 
زوج��ة  "�سريفة"،  ال�����س��ي��دة  وج���ه  ع��ل��ى 
املحامي اأمني روؤوف المني. ظّل اجلميع 
�سّدة  م���ن  الأف������واه  ف���اغ���ري  م��ن��ده�����س��ني 
"�سريفة"  ال�سيدة  ُنقلت  اأن  بعد  ال�سدمة، 
ب�سحبة احد الطباء، اإىل اأقرب م�ست�سفى 

يف املنطقة.
ثم جاءت ال�سرطة و �سّجلت ما حدث من 
و  احل��ادث،  �ساهدوا  الذين  ال�سهود  ِقَبل 
اأُغِلق  و  اأي��ام  ب�سعة  بعد  احلادثة  اأُهِملت 
امللف و مل يجَر اأي حتقيق جّدي، بالرغم 
الأ�سخا�س.  ببع�س  ال�سرطة  ا�ستباه  من 
ل�سرب  ن��ذي��رًا  القنبلة  ه��ذه  تفجري  ك��ان 
القائمة  احلكومة  من  التخل�س  و  الدولة 
تلك  من  اأ�سهر  ب�سعة  بعد  عليها  الق�ساء  و 

احلادثة.
اإذ كانت اجلمعية البغدادية متثل خطًا طليعيًا، 
ليرباليًا ل ينحاز اإىل جهة معّينة، و هو خّط 
اإىل  ينتمون  الذين  املتطّرفون  معه  يتفق  ل 
�سمولية  اإيديولوجية  ذات  �سيا�سية  اأح��زاب 
اأو  الآخر  اإرهاب  اأ�سولية. فاحلل عندهم  اأو 

اإلغائه.

غلق الجمعية و إعادة فتحها 
اجلمعية  اأغ��ل��ق��ت   1969 ع����ام  ب���داي���ة  يف 
على  اأع����وام  خم�سة  م���رور  بعد  ال��ب��غ��دادي��ة 
ا�ستلم  ال��ذي  البعث  حزب  ِقَبل  من  ن�ساطها، 
�سّد  الناجح  الن��ق��الب  بعد  ال�سلطة  مقاليد 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  و  ال��ب��زاز  حكومة 
 .1968 ع��ام  منت�سف  يف  ع���ارف  ال��رح��م��ن 
كانت اجلمعية اأوىل ال�سحايا التي �سقطت، 

و اأغلقت اأبوابها. 
رفعة  ب�  ال�ساوي  �سلطان  د.  ات�سل  مدة  بعد 
اجلادرجي و طلب اللقاء به، فح�سل الجتماع 
يف دار رفعة. جاء "�سلطان" ب�سحبة اأربعة 
اأنف�سهم بكونهم  اأو خم�سة ا�سخا�س، عّرفوا 
من  اأن��ه��م  م��ن  يظهر  و  ال��دول��ة،  موظفني يف 
"�سلطان"  ب��نّي  البعث.  ح��زب  اإىل  املنتمني 
�سيعملوا  و  اجلمعية،  ا�ستالم  ق��رروا  باأنهم 
على اإزالة ن�ساطاتها ال�سلبية!! فبني له رفعة، 
باأنه ل دور له يف هذا التنظيم اجلديد، لكنه 
اأكد اأن اجلمعية هي جمعية فنية ل عالقة لها 
بال�سيا�سة، فاإذا اأريد ال�ستمرار يف وظيفتها 
مراعاة  اجل���دي���دة  الإدارة  ف��ع��ل��ى  ال��ف��ن��ي��ة، 
متربعون،  اأف��راد  لأنهم  الن�سطني،  الأع�ساء 
و من ال�سهولة اأن ين�سحبوا منها فيما اإذا مل 

يجدوا البيئة املنا�سبة لن�ساطهم. 
للحدث،  ي�ست�سلم  مل  ع���وين  ق��ح��ط��ان  ل��ك��ن 
فات�سل ب�سلطان ال�ساوي، و طلب منه اإعادة 
فتح اجلمعية ثانية، على اأن ت�ستمّر بالن�ساط 
ك��ان��ا م��ن �سماتها  ال��ل��ذان  ال��ف��ّن��ي  الأدب����ي و 

البارزة.
للجمعية، و غرّي  فعني �سلطان نف�سه رئي�سًا 
ا�سمها اإىل جمعية الرتاث، و اأ�سبح جمل�س 
اأع�ساء جدد مع قحطان.  الإدارة موؤلف من 
ك��م��ا ع��ني ي���وم اف��ت��ت��اح اجل��م��ع��ي��ة، فح�سر 
من  معظمهم  كان  �سخ�سًا،  ت�سعون  ح��وايل 

اأع�ساء اجلمعية القدماء.
و  كمحا�سب  بوظيفته  "البري"  ا�ستمّر  و 
اإداري، كما ا�ستمّر "عّبا�س" بلبا�سه ال�سعبي 
عوين  قحطان  األقى  و  امل���ّرة،  القهوة  يقّدم 
اأنه  اإع��ادة فتح اجلمعية و بنّي من  كلمة عن 
يف  اجلمعية  ا�ستمرار  على  اجلهد  �سيبذل 

ن�ساطاتها املعتادة.
كانت اآخر كلمة اإىل �سلطان ال�ساوي. بعد اأن 
�سكر احلا�سرين، بداأ يذكر ما �سيقوم به من 
اجلمعية،  ن�ساط  يف  حت�سينات  و  تغيرّيات 
ال�سابقة  الإداري���ة  اللجنة  باأع�ساء  ن��ّدد  كما 
التي اعتربها �سلبية يف اجّتاهها و اأهدافها، 
النق�س  ذل��ك  تخّطي  �سيحاول  اأن��ه  وع��د  و 
لالأمور!  ال�سلبية  ال��ن��ظ��رة  على  التغلب  و 

من  كلمته  من  �سلطان  انتهى  بعدما  تاأكدنا 
نوع  عليها  ا�ستوىل  و  جمعيتنا،  فقدنا  اأّننا 
اأن  حاولنا  ذلك  برغم  لكن  النا�س.   من  اآخر 
بع�س  يف  ن�سارك  عاديني،  كاأع�ساء  ن�ستمّر 
املعار�س  و  املحا�سرات  كاإقامة  الفعاليات، 
الفّنية. و بعد مرور حوايل �سهرين عني بدل 
"األبري" ”ابو حترير“ مديرا للجمعية، الذي 
جانبه  يف  املوجود  امل�سد�س  يفارقه   ل  كان 

الأمين. 
�ساهدت ال�سنة الأوىل ن�ساطًا فنيًا ل باأ�س به، 
فقد اأقيمت �سل�سلة من املحا�سرات املختلفة، 
لكن مل يكن هنالك جلنة م�سوؤولة كما كان يف 
�سهرية  يكن هنالك حما�سرات  فلم  ال�سابق، 
اأو ف�سلية، اإّنا كانت تقام ح�سب الظروف، 
عر�س  اأو  �سعرية  اأم�����س��ي��ات  منها  ف��ك��ان��ت 
�ساليدات فّنية لبع�س امل�سّورين الهواة مثل 
و  اجلادرجي  رفعة  و  الكندي  ليث  الدكتور 

و�سيم اجلوربجي.
اإع�����ادة ت�سكيل  ب��ع��د  اأق��ي��م��ت  ن���دوة  اأه����ّم  و 
اجلمعية برئا�سة د. �سلطان و �سيطرة حزب 
البعث على ن�ساطاتها، ندوة عن ”اإعادة بناء 
الآث��اري  من  كل  فيها  �سارك  بابل“،  مدينة 
حمّمد  الدكتور  املعمار  و  باقر  طه  الدكتور 
مكّية و املعمار قحطان املدفعي و نائب رئي�س 
اجلمهورية اآنذاك �سالح مهدي عما�س. كان 
التي  ال�سيا�سية  القّوة  مبركز  عما�س  �سالح 

تخّوله اأن يقرتح و ينفذ ما يعتقد به.
و  ال�سوفيتي  الحت��اد  ل��زي��ارة  دع��ي  فعندما 
الفكرة،  ه��ذه  بطرح  ع��اد  ال�سرقية،  اأمل��ان��ي��ا 
بعدما اقرتح عليه اإعادة بناء مدينة بابل، من 
اأن  ِقَبل امل�سوؤولني يف تلك الدولتني. و بعد 
اختمرت الفكرة براأ�سه اأ�سبح من املتحّم�سني 
لتطبيقها. حاول بع�س امل�سرتكية يف الندوة 
جماملته و اللف حول املو�سوع، لكن موقف 
الدكتور حممد مكية موقفًا جريئًا �سلبًا، و 
تخريب  بابل  مدينة  بناء  اإع���ادة  اأن  اعترب 
الآثاريني و  املنقبني من  للتاريخ، و �سيمنع 
يعيقهم من تاأدية ما عليهم اأن يقوموا به يف 
تنقيب تلك املنطقة املهمة و اخل�سبة بالآثار، 
و اأكد على املحافظة على هذا الأثر لالأجيال 
القادمة. رمبا كان تلك الفكرة هي البذرة يف 
اإعادة بناء مدينة بابل يف عقد الثمانينيات 
ِق��َب��ل ���س��ّدام ح�سني عندما  ُن��ف��ذت م��ن  ال��ت��ي 

اأ�سبح رئي�سًا للجمهورية يف العراق.

ما آلت إليه الجمعية 
اجلمعية  فعاليات  اأخ��ذت  ا�سهر  ب�سعة  بعد 
و ن�ساطاتها تقّل تدريجيًا، و اقت�سرت على 
ال�سينمات  م��ن  ��ر  ت��وؤجَّ التي  الأف���الم  عر�س 
اللجان  اأع�ساء  غالب  ان�سحب  و  التجارية. 
تركوا  م��ن��ه��م  ال��ك��ث��ري  و  ن�����س��اط��ات��ه��م،  م���ن 
عوين  قحطان  املعمار  وف��اة  بعد  اجلمعية، 
يف اواخر عام 1970،  انقطعت العالقة التي 
باجلمعية.  القدامى  الأع�ساء  تربط  كانت 
فقد حاول قحطان اأن يكون حلقة الو�سل يف 
ال�سموع  انطفاأت  بوفاته  لكن  الأمر،  بادىء 
التي كانت ت�سيء موائد اأع�ساء اجلمعية و 
�سيوفهم، و حّلت حملها �سيحات و عربدة 
يف  القابعني  اجل��دد  الأع�ساء  من  ال�سكارى 
ال�سياء  اخل��اف��ت��ة  اجلمعية  حديقة  زواي���ا 
و  اجلعة  و  الو�سكي  قناين  موائدهم  تزّين 
الَعرق. و كل ما يحدث كان حتت رقابة ”ابو 
يف  ال�ساوي  �سلطان  ي�ساهد  مل  و  حترير“، 

اجلمعية ثانية منذ افتتاحها    
حتت  البغدادية  اجلمعية  اإليه  اآل��ت  ما  ه��ذا 
"ماي  اإىل  فانقلبت  ال��ب��ع��ث،  ح���زب  رع��اي��ة 
وجوه  ي��وؤّم��ه��ا  و�سيع،  م�سرب  اأي  خانة" 
جديدة، ل عالقة لهم بالفّن اأو الأدب، بل اأبعد 
اجلمعية،  انتهت  و  امل�سار.  هذا  عن  النا�س 
الطعام  ت��ق��دمي  على  ن�ساطها  اقت�سار   يف 
يف  العر�س  حفالت  اإق��ام��ة  و  امل�سروبات  و 
على  قامت  الذين  الأع�ساء  اأّم��ا  املنا�سبات. 
و  تدريجيًا،  اختفوا  فقد  اجلمعية،  اأكتافهم 
العامل،  اأنحاء  انت�سروا يف جميع  تفّرقوا و 
هذا  يف  اجل��دي��د  ال�ستات  م��ن  اأ���س��ب��ح��وا  و 

العامل.

الفت

حممد القبنجي

نها الرا�سي

�سامي عبد احلميد�سليمة مراد

�سورة  جتمع رافع النا�سري وا�سماعيل ال�سيخلي وفتاح الرتك مع جمموعة من الفنانني
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 ن�سطت احلركة الفنية يف بغداد يف الأربعينيات 
وقد جت�سد هذا الن�ساط بازدياد عدد اجلمعيات 

والفرق التمثيلية، التي كان من اأ�سهرها:
جمعية اأنوار الفن

اآب 1940،  الفن يف 22  اأن��وار  اأ�س�ست جمعية 
حبيب  توما�س  م��ن  الإداري����ة  هياأتها  وت��األ��ف��ت 
رئي�سًا، وروؤوف توفيق مديرًا لالإدارة، و�سليم 

بطي �سكرتريًا، 
وجوزيف عجاج حما�سبًا، ف�ساًل عن الأع�ساء: 
ولوي�س  حقي  واإ�سماعيل  م�سطفى  �سلحي 
ح�سون  وجم��ي��ب  الم���ني  واإ�سماعيل  توما�س 
بتمثيل  وقامت  ال�سيخلي،  ابراهيم  وا�سماعيل 
ليلى،  جمنون  اأهمها  من  كانت  عدة  م�سرحيات 
انتقام  البخيل،  الهارب  النا�سر،  الرحمن  عبد 
القلب  يف  ر�سا�سة  ال�سريرة،  الروح  املهارجا، 
وطعنة يف القلب، مل ت�ستمر طوياًل اذ حلت بعد 

�سنتني من تاأ�سي�سها.
فرقة بغداد

الهيئة  وكانت   ،1943 عام  بغداد  فرقة  ت�سكلت 
الإدارية التي قامت باإدارتها قد تاألفت من: فا�سل 
فنيًا،  العزاوي مديرًا  الله  رئي�سًا، وعبد  عبا�س 

الذويبي  �سربي  الإداري��ني  اأع�سائها  من  وكان 
عدة  م�سرحيات  وقدمت  حممد،  الدين  وحميي 
الر�سيد،  ه���ارون  اأف��ن��دي،  ال�ستار  )عبد  منها: 
وحيدة، املجنون( وتوقفت عن العمل يف نهاية 

عام 1945.
جمعية اإخوان التمثيل وال�سينما

وكانت   ،1945 ع���ام  اجلمعية  ه���ذه  اأ���س�����س��ت 
تاألفت من: حممد ح�سني  لها  اإداري��ة  هيئة  اأول 
حمدي،  اح��م��د  حمله  ح��ل  ث��م  رئي�سًا  الب�سام 
النعيمي  ���س��ك��رت��ريًا، وع��ل��ي  ال���ع���زاوي  وع��ل��ي 
من  ك��ب��ريًا  ع���ددًا  قدمت  وق��د  لل�سندوق،  امينًا 
اجلمهور  ا�ستح�سان  نالت  التي  امل�سرحيات 
الأب،  ال�سحراء،  )لقيط  املثال  �سبيل  على  منها 
الفاجعة،  جرمية بال عقاب، مالك يف اجلحيم، 
�سهداء يف �سبيل التاج، ثريا، انتقام الزبرييا( 

توقفت هذه اجلمعية يف العام نف�سه.
اجلمعية الفنية للتمثيل وال�سينما

وتاألفت   ،1946 ع��ام  اجلمعية  ه��ذه  اأ�س�ست 
)عبا�س  الفنانني  من  الأوىل  الإداري���ة  هياأتها 
له  نائبًا  ال�سامرائي  وزك��ي  رئي�سًا،  العبيدي 
الأع�ساء  وات��ف��ق  �سكرتريًا(  �ساكر  واإب��راه��ي��م 

يف  امل�سرحيات  متثيل  ع��دم  على  املوؤ�س�سون 
املالهي، بهدف اجتذاب بع�س البغداديني الذين 
لنطباعهم  منهم،  ترفعًا  املالهي  دخول  ياأنفون 
احلركة  اجلمعية  هذه  اأغنت  وقد  عنها،  ال�سيئ 
مو�سوعات  تناول  ال��ذي  باإنتاجها  امل�سرحية 
النبي  )ر�سول  م�سرحياتها  اهم  ومن  متنوعة، 
�سهداء  الثالثة،  والفتية  احلجاج  هرقل،  اإىل 
الوطنية، يوم اجلالء يف �سوريا، نهاية جمرم( 

وا�ستمرت بالعمل حتى عام 1954.
جمعية النه�سة الفنية

من:  كل  وه��م  الأوىل  ال��دورة  تخرج  اأ�سهم  لقد 
جربان،  اأك��رم  ال�سعدي،  جعفر  جالل،  اإبراهيم 
اأم����ني توفيق  ع��ب��د ال�����س��ت��ار ال��ب�����س��ام، حم��م��د 
�سلمان،  الأمري  عبد  البايا�سي،  فوزي  اجللبي، 
الكرمي هادي احلميد،  المري علو�س، عبد  عبد 
واإح�سان  ك��رمي،  حممد  ال�سبلي،  نايف  حممد 
زوين،  ح�سني  وحممد  القا�سي،  حامد  �سامي، 
باأمر  )احل��اك��م  منها:  ع��دة  م�سرحيات  وق��دم��وا 
الله، م�ساهد من جنون ليلى، وم�سرحية قمبيز، 
والبخيل، والطيب رغمًا عنه، والثي والنبيل 
على  تعر�س  وكانت  الي��وب��ي،  الدين  و�سالح 

قاعة امللك في�سل الثاين )قاعة ال�سعب حاليًا( 
وتنقل اإىل الإذاعة.

فقد ا�سهم تخرج هذه الدورة من معهد الفنون 
اجلميلة يف انتعا�س احلركة الفنية، وتاأ�سي�س 
الفنية  النه�سة  جمعية  منها  جديدة  جمعيات 
التي �سكلت يف كانون الثاين 1946، وتاألفت 
الإدارية من �سائب اجل�ساين رئي�سًا،  هيئتها 
وعدنان  ���س��ك��رت��ريًا،  ال���ع���زاوي  وحم�����س��وب 
هرني  والأع�����س��اء  لل�سندوق  اأمينا  القي�سي 
هذه  وامتازت  الزيدي،  ر�سيد  وحممد  غنام، 
الذي  فنها  ورق��ي  تنظيمها  بح�سن  اجلمعية 
ومن  خمتلفة،  اجتماعية  مو�سوعات  ع��ال��ج 
اأهم م�سرحياتها )الزوجة اخلائنة، العرتاف، 
قاتل  وحيدة،  البائ�سة،  دموع  الآب��اء،  جرمية 
م�سرع  ال��ت��اج،  �سبيل  يف  وج��ن��ف��ي��ات،  اخ��ي��ه 
هذه  ب��ع��ر���س  تكتف  ومل  قي�سر(  ي��ول��ي��و���س 
امل�سرحيات يف بغداد واإنا �سافرت اىل املدن 
عام  حتى  بالعمل  ا�ستمرت  الأخ��رى  العراقية 

.1954
الفرقة ال�سعبية للتمثيل

وكان   ،1947 ع��ام  يف  ال��ف��رق��ة  ه��ذه  اأ�س�ست 
م�سرية  يف  ج��دي��دًا  ان��ع��ط��اف��ًا  ميثل  ت�سكيلها 
احلركة امل�سرحية يف العراق، وبداية انطالقة 
جديدة يف الن�ساط الفني، فقد متيز اع�ساوؤها 
بثقافة فنية عالية ل�سيما خريجو معهد الفنون 
جالل،  ابراهيم  اب��رزه��م  م��ن  وك��ان  اجلميلة، 
وعبد اجلبار توفيق ويل، وعبد الله العزاوي، 
وعبد القادر توفيق، وعبد ال�ستار فوزي وعبد 
الكرمي هادي وخليل �سوقي و�سفاء م�سطفى، 
وجعفر ال�سعدي، ومن اهم اعمال هذه الفرقة 
متثيلها م�سرحية �سهداء الوطن يف عام 1948، 
قام  التي  �ساردو  فكتوريان  الفرن�سي  للكاتب 
باخراجها ابراهيم جالل، ومثلها )عبد اجلبار 
توفيق وتقي البلداوي، و�سالح الدين توفيق، 
وجواد ال�ساعدي، وفائق عارف القمايجي...( 

ا�ستمرت بالعمل حتى نهاية العهد امللكي.
من  اإنتاجها  ب��وف��رة  ال�سعبية  الفرقة  متيزت 
حقائق  اأظهرت  التي  الجتماعية،  امل�سرحيات 
ومعلومات، ا�ستمد بع�سها من طبيعة املجتمع 
م�سرحية  اأهمها  وم��ن  ومعاناته،  ال��ب��غ��دادي 
عام  فا�سل  جنيب  الرتكي  للكاتب  )الفلو�س( 
1952، وم�سرحية )القبلة القاتلة( عام 1953، 
م�سرحيات  ث���الث  ع��ر���س��ت   1955 ع���ام  ويف 
والبائ�س(  وامل�����الح،  الأمل،  )���س��رخ��ة  ه���ي: 
هما  م�سرحيتني   1956 ع���ام  يف  وع��ر���س��ت 
هذه  وكانت  يعي�س(،  اأيريد  امل�سموم،  )املورد 
الذي  ال�سعدي  جعفر  اإخ��راج  من  امل�سرحيات 
البعثة  يف  امل�سرحيات  تلك  جناح  بعد  اختري 
المريكية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اىل  ال��ع��راق��ي��ة 
للتخ�س�س يف الإنارة امل�سرحية وال�سينمائية، 
الوليات  اإىل   1957 اآب  يف  ال�سعدي  و�سافر 
الخراج  يف  تخ�س�س  وقد  المريكية،  املتحدة 
امل�سرحية  الإن���ارة  ف��رع  وج��ود  لعدم  امل�سرحي 
بالعمل حتى  وا�ستمرت اجلمعية  وال�سينمائية 

نهاية العهد امللكي.
جمعية جرب اخلواطر

و���س��ه��دت ن��ه��اي��ة الأرب��ع��ي��ن��ي��ات ظ��ه��ور بع�س 
ل�سيما  الفني،  اإنتاجها  يف  املتميزة  اجلمعيات 
عام  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  اخل���واط���ر،  ج��رب  جمعية 
يو�سف  م��ن  الإداري����ة  هيئتها  وتاألفت   ،1948
اجلادر،  املنعم  وعبد  الق�سب  و�سهاب  العاين 
كتبها  التي  امل�سرحيات  اجلمعية  ه��ذه  مثلت 
حمامي،  مكتبة  )يف  اأهمها:  من  وك��ان  العاين 
حمامي  النا�س،  ي��داوي  طبيب  احل�سا�سة،  مع 
ال���ق���در، موخو�س  ي��ت��ح��دى  ن��اي��ل��ون، جم��ن��ون 
امل�سرحيات  ه��ذه  وك��ان��ت  ح�سني(،  اأم  عي�سة، 
متثل املفارقات الجتماعية ال�سائدة يف املجتمع 
البغدادي يف تلك احلقبة، ا�ستمرت بالعمل حتى 

عام 1954.
فرقة امل�سرح احلديث

فنية  فرق  عدة  تاألفت  اخلم�سينيات  بداية  ويف 
من  والجتماعي  الفني  ال��وع��ي  بتنمية  قامت 
اأه���م هذه  م��ن  وك���ان  امل�سرحيات  ت��ق��دمي  خ��الل 
الفرق فرقة امل�سرح احلديث التي تاأ�س�ست عام 
اإبراهيم  من  الإداري��ة:  هيئتها  وتاألفت   ،1952
عبد  �سكرتريًا،  العاين  يو�سف  رئي�سًا،  ج��الل 
الرحمن بهجت حما�سبًا ويعقوب الأمني ع�سوًا 

العزاوي  جميد  بعد  فيما  الفرقة  اإىل  وان�سم 
القي�سي  ورا�سم  القي�سي  وحممد  قا�سم  وحميد 
و�سكري  احلميد  عبد  و�سامي  قطان  وف��وزي��ة 

العقيدي.
يو�سف  �سخ�سية  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 
الفنية يف بداية  ال�ساحة  قد برزت على  العاين 
اخلم�سينيات واأ�سبح اأكث اأع�ساء فرقة امل�سرح 
للم�سرحيات  موؤلفًا  ك��ان  فقد  اإنتاجا  احل��دي��ث 
اآن واحد، ورفد احلركة  لها يف  وممثاًل وناقدًا 
املغزى  ذات  امل�سرحيات  م��ن  ب�سل�سلة  الفنية 
املجتمع  هموم  فيها  عالج  الهادف  الجتماعي 
من  وك��ان  �ساخر،  انتقادي  باأ�سلوب  ومعاناته 
وحرمل   ،1951 ع��ام  ال�سليلة  )راأ����س  اأه��م��ه��ا: 
وتوؤمر  واأك��ب��ادن��ا،   ،1952 ع��ام  ���س��ودة  وحبة 
دراهم  و�ست  ال��دوة،  وفلو�س   ،1953 عام  بيك 
ع��ام 1954، اي���راد وم�����س��رف(، وق��د ذك��ر عند 
عر�سها انها من تاأليف حممد يون�س وعلى اثر 
قبل  الفرقة من  اإجازة  امل�سرحيات �سحبت  هذه 

وزارة الداخلية.
فرقة امل�سرح احلر 1954

الفرقة عام 1954، وكانت هيئتها  اأ�س�ست هذه 
جا�سم  ب��ا���س��م  م���ن:  ت��ت��األ��ف  الأوىل  الإداري������ة 
ال��ع��ب��ودي رئ��ي�����س��ًا وع�����س��وي��ة ك��ل م���ن: �سفاء 
ف�����وزي، يو�سف  ال��رح��م��ن  م�����س��ط��ف��ى، وع��ب��د 
عبد  بهم  التحق  ثم  العقيدي  و�سكري  العاين، 
هارتيون،  وكارلو  حممد،  وقا�سم  طه،  الواحد 
وبع�س طالب معهد الفنون اجلميلة، وتعر�ست 
التي  الداخلية  وزارة  م�سايقات  اإىل  الفرقة 
قامت ب�سحب اإجازتها ثم �سمحت لها بالعمل يف 
عام 1956، بعد نفي بع�س اأع�سائها املوؤ�س�سني 
العاين وكان  العبودي ويو�سف  ل�سيما جا�سم 
امل�سرتكة،  )ال��غ��رف��ة  م�سرحياتها:  اأ���س��ه��ر  م��ن 
بالعمل  ا�ستمرت  امل�سموم(  واخلرب  واأ�سدقاء، 

حتى نهاية العهد امللكي.
هناك  كانت  عنها  املنوه  الفرق  تلك  عن  ف�ساًل 
فرق اأخرى حمدودة يف ن�ساطها ومقت�سرة على 
فرقة  مثل:  والتلفزيونية  الإذاعية  التمثيليات 
العربية، وفرقة ع�سرتوت،  الزبانية، والنه�سة 
الآداب  رع��اي��ة  وجمعية  ف��ائ��ق  يحيى  وف��رق��ة 

والفنون.
�سينمات بغداد يف عهدها الأول

ولها  الإن�سان  حياة  يف  كبرية  اأهمية  لل�سينما 
والقت�سادية  الجتماعية  احلياة  يف  اأبعادها 
والثقافية، وكانت تعد اإىل عهد قريب من و�سائل 
الت�سلية ال�سعبية، التي تركت اآثارها البارزة يف 

املجتمع البغدادي.
لقد عرف البغداديون ال�سينما الناطقة يف بداية 
يف  الوطني  �سينما  عر�ست  عندما  الثالثينيات 
يوم عيد الفطر املوافق 19 �سباط 1931 الفيلم 
مهمًا  حدثًا  هذا  فكان  املو�سيقى(  )ملك  الغنائي 
يف تاريخ ال�سينما يف العراق، اإذ انبهر جمهور 
الذي  العتيادي،  غري  احل��دث  لهذا  امل�ساهدين 
تدريجيًا  ال�سامتة  الأف���الم  انح�سار  اإىل  اأدى 
واأفولها بعد اأن كانت هي ال�سائدة على �سا�سات 
من  النوع  لهذا  فاأ�سبح  ال�سينمائية،  العر�س 
على  حفز  مما  بها،  املعجبون  رواده��ا  ال�سينما 
التو�سع باإن�ساء دور جديدة للعر�س ال�سينمائي 

يف مدينة بغداد.
العر�س  دور  اإدارات  اإن  ال���ق���ول  ومي���ك���ن 
للقطاع  ت��اب��ع��ة  م��ع��ظ��م��ه��ا  ك����ان  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
بداية  منذ  ملمو�سًا  ن�ساطًا  اظهر  الذي  اخلا�س 
الدور  تلك  اأهم  ومن  اإن�سائها،  يف  الثالثينيات 

ال�سينمائية هي:
1.�سينما الرافدين: اأ�س�ست عام 1932 تقع يف 

�سارع الر�سيد.
2.�سينما امللك غازي: اأ�س�ست عام 1934 من قبل 
ال�سرقي  الباب  وتقع يف  العزيز،  �ساوؤول  نعيم 
مقاعدها  عدد  كان  غازي،  امللك  �سارع  راأ�س  يف 
)1050( يف ال�سالة و1580 يف البلكون وفيها 
 )4( فيها  الواحد  اللوج  مقاعد  لوجا عدد   )25(

مقاعد.
عام  اإىل  تاأ�سي�سها  يرجع  احل��م��راء:  3.�سينما 
من  بالقرب  الر�سيد  ���س��ارع  يف  وتقع   ،1935
جامع مرجان موؤ�س�سها اإ�سماعيل �سريف ، عدد 

مقاعدها )1000( مقعدًا.
يف   1936 ع��ام  تاأ�س�ست  ال����زوراء:  4.�سينما 
�سارع الر�سيد حملة املربعة، واأ�سحابها، اليا�س 

دنو�س و�سليم �سوحيط.
5.�سينما روك�سي و�سينما ركي�س التي تاأ�س�ست 
عام 1936 يف �سارع الر�سيد باإدارة عبد اجلبار 

�سبع.
يف  جديدة  �سينما  تاأ�سي�س   1937 ع��ام  و�سهد 
عدد  الر�سيد،  ب�سينما  ع��رف��ت  الر�سيد  ���س��ارع 
انطوان  موؤ�س�سها  مقعد،   )1200( مقاعدها 
م�سيح و�سودائي اخوان، زيادة على ذلك كانت 
العر�س  دور  يف  تعر�س  ال�سينمائية  الأف���الم 
يف  الثانوية  املدار�س  بع�س  وقاعات  ال�سيفية 
والتفي�س،  اجلعفرية  املدر�سة  ل�سيما  بغداد 
الوطني  �سينما  تاأ�سي�س  اعيد   1939 عام  ويف 
من قبل �سركة ال�سينما البغدادية براأ�سمال قدره 
)35( األف دينار تقع يف �سارع الر�سيد يف حملة 

�سيد �سلطان علي.
دور  عدة  بغداد  تاأ�س�ست يف  الأربعينيات  ويف 
للعر�س ال�سينمائي كان من اأهمها: �سينما ديانا 
التي اأن�ساأت عام 1943، وتوىل اإدارتها �سائب 
مقعدًا،   )976( مقاعدها  عدد  وكان  اجل�ساين، 
ويف عام 1944، اأ�س�ست �سينما دار ال�سالم من 
قبل عبد الرزاق ال�سيخلي يف �سارع امللك غازي 
مقاعدها )1150(  �سكر، وكان عدد  قهوة  حملة 

مقعدًا.
ا�ستخدام  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����س��ف��ارة  وح���اول���ت 
اهتمت  اإذ  حللفائها  دعائية  كو�سائل  ال�سينما 
العر�س  دور  يف  ال�سينمائية  الأف���الم  بعر�س 

ويف الأماكن العامة.
�سهدت  الثانية  العاملية  احل���رب  نهاية  وب��ع��د 
بفعل  ج���دي���دة  ع��ر���س  دور  ت��اأ���س��ي�����س  ب���غ���داد 
اأ�سبحت  التي  ال�سينما  على  املتزايد  الإق��ب��ال 
املقبولة  والتثقيفية  التعليمية  الو�سائل  م��ن 
اإىل  املثقفة  الجتماعية  ال�سرائح  من  ق�سم  لدى 
ابرز  ومن  املعروفة،  الرتفيهية  اأهدافها  جانب 
مت  التي  الر�سوملي  �سينما  ال�سينمات:  ه��ذه 
تاأ�سي�سها عام 1946 من قبل قدري الر�سوملي 
عام  ويف  الكرخ،  جانب  يف  �سينما  اأول  وتعد 
و�سينما  ال��ف��ردو���س  �سينما  افتتاح  مت   1947
الن�سر يف �سارع امللك غازي حملة الهيتاويني، 
النجوم  �سينما   1948 عام  بغداد  يف  و�سيدت 
امللك  افتتحت عام 1949 وتقع يف �سارع  التي 
اإىل حبيب  غازي حملة ال�سنك، وتعود ملكيتها 
تخ�س�ست  الطرقجي،  �سليم  ويديرها  امل��الك 
ثم عر�ست  العاملية  الأف��الم  بعر�س  بدايتها  يف 
ال��ع��رب��ي��ة ل���س��ي��م��ا امل�سرية  الأف�����الم  ذل���ك  ب��ع��د 
عند  امل�سريني  الفنانني  ت�سيف  وك��ان��ت  منها 
العر�س الأول للفيلم العربي يف �سينمات بغداد 
بغداد  يف  ال�سينما  دور  دعائية.كانت  لغرا�س 
كانون  حتى  عددها  بلغ  فقد  م�ستمر  تزايد  يف 
لل�سينما  دارًا   )82( ح��وايل   1950 عام  الثاين 
معظم  وكان  مك�سوفة،  �سيفية  �سينما   41 منها 
من  ت���دار  اأو  اليهود  ميتلكها  ال�سينمات  ه��ذه 
قبلهم، وافتتحت عام 1949 �سينما ريجنت يف 
ال�ساحلية بالقرب من متثال امللك في�سل الأول 
وهي  اخليام  �سينما  افتتحت   1956 عام  ويف 
�سينما متطورة جدًا من حيث مقاعدها ومزينة 
من  متفرع  زق��اق  يف  وتقع  وال�سور  بالر�سوم 

�سارع الر�سيد.
املجتمع  اأبناء  اهتمام  مثار  ال�سينما  كانت  لقد 
الجتماعية،  فئاتهم  اخ��ت��الف  على  ال��ب��غ��دادي 
ال�سينمائية  الأفالم  م�ساهدة  على  تهافتوا  لذلك 
هذه  رواد  اأك��ث  وك��ان  العر�س،  دور  وارت��ي��اد 
واملعلمون  واملالكمون  التجار  هم:  ال�سينمات 
والن�ساء  والأطفال  واملثقفون  املدار�س  وطلبة 
ع��ل��ى ���س��ك��ل ع���وائ���ل يف ل���وج���ات خ��ا���س��ة او 
يجل�سون يف املقاعد الأمامية، وتكون اغلب تلك 
ال�سينمات حمت�سمة بروادها منتظمة ل ي�سمح 
للمتفرجني بالتعليقات البذيئة اأو ال�سمجة ويف 
يقوم  العامة  الآداب  يخالف  م��ا  ح��دوث  حالة 
فيها  ال�سلوك  ي�سيء  من  ب��اإخ��راج  امل�سوؤولون 
فورًا، وتتوفر فيها النظافة وال�سروط ال�سحية 
وهي خا�سعة ملراقبة الدولة، لذلك كانت ال�سينما 
الأ�سر  لكل  املحبب  ال��ربيء  واللهو  للقاء  مكانًا 
الأ�سبوعي  الإن�س  الأ�سر مالذها يف  حيث جتد 
داخل ال�سالة، وكانت هذه الظاهرة �سائعة يف 
العراقية.وكانت  املدن  جميع  يف  ال�سينما  دور 
اأوىل  درج����ات  ث���الث  ع��ل��ى  تق�سم  ال�����س��ي��ن��م��ات 
وثانية وثالثة ح�سب مواقع مقاعدها والواجها 

)مق�سوراتها( وتوفر اخلدمات ال�سرورية فيها 
معلومة  اوق���ات  يف  متنوعة  اف��الم��ًا  وتعر�س 
لروادها يف ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحًا 
ويف ال�ساعة الثانية والن�سف ظهرًا ويف ال�سعة 
الرابعة والن�سف ويف ال�سابعة والن�سف م�ساًء 
ت�ستعمل  لياًل.وكانت  والن�سف  التا�سعة  ويف 
طريق  ع��ن  امل�ساهدين  جل��ذب  دعائية  و�سائل 
بو�ساطة  ال�سوارع  يف  التجول  اأو  ال�سحافة 
العربات  ي�ستاأجرون  ال��ذي��ن  امل��ن��ادي��ن  بع�س 
اإىل  املعظم  ب��اب  من  الر�سيد  �سارع  يف  لل�سري 
العر�س  دور  اأم���ام  يقفون  اأو  ال�سرقي  ال��ب��اب 
ال�سينمائية  الأف����الم  اإىل  الن��ت��ب��اه  وي��ل��ف��ت��ون 
لغر�س جذب املتفرجني، وتختلف اأ�سعار تذاكر 
اأجرة  فمثاًل  درجاتها  ح�سب  ال�سينمات  دخ��ول 
 )550( كان  كرا�سي   )4( من  املكونة  املق�سورة 
فل�سًا واأج��رة كر�سي يف موقع ممتاز كان يبلغ 

)130( فل�سًا.
ال�سركات ال�سينمائية يف بغداد.. ظهور واأفول

يف  ال�سينمائية  الأف��الم  ل�سناعة  بالن�سبة  اأم��ا 
عام  منذ  الأوىل  امل��ح��اولت  ب���داأت  فقد  ب��غ��داد، 
العاملية  ف��وك�����س  ���س��رك��ة  كلفت  ع��ن��دم��ا   1934
لنتاج  ال�سبلي  حقي  الفنان  بغداد  يف  لالفالم 
ف��ل��م روائ�����ي ي��ق��وم ب��ب��ط��ول��ت��ه، مي��ث��ل احلياة 
التاريخية  الآث��ار  به  وت�ستعر�س  الجتماعية 
الأخوين  من  اأخرى  حماولة  وجرت  العراقية، 
اإذ �سافر الخري عام  القا�سي  حافظ وم�سطفى 
واللوازم  الأدوات  جللب  بريطانيا  اىل   1938
اإل  فلم �سينمائي يف بغداد،  ال�سينمائية لإنتاج 
اأن هذه اجلهود املبذولة يف هذا املجال مل يكتب 

لها النجاح، لكنها كانت ممهدة ملحاولت ناجحة، 
وموزعًا  م�ستوردًا  اخلا�س  القطاع  بقي  لذلك 
الربعينيات،  بداية  حتى  ال�سينمائية  لالفالم 
التي  احلكومية  ال�سلطات  لرقابة  وخا�سعًا 
كانت ت�سدر قوانني خا�سة للرقابة على الفالم 

ال�سينمائية وتداولها داخل اململكة.
على   1943 ع���ام  يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  اق����دم 
لنتاج  الوىل  ال�سينمائية  �سركته  تاأ�سي�س 
الف����الم وال��ت��ي ع��رف��ت ب���)���س��رك��ة اف���الم بغداد 
هم:  ال�سركة  ه��ذه  موؤ�س�سي  اب��رز  امل��ح��دودة(، 
)مالك(  ح�سني  وح�سن  )تاجر(  الب�سام  مهدي 
ونا�سر نعيم )تاجر و�ساحب معمل(، براأ�سمال 
لالكتتاب  منها  طرحت  دينار  ال��ف   )15( ق��دره 
دينارًا  ال�سهم  �سعر  وح��دد  �سهمًا   )12،600(
الفالم  انتاج  يف  ف�سلت  ال�سركة  لكن  واح���دًا، 
ال�سينمائي يف  ال�سينمائية، ومل ينجح النتاج 
لها  م�ستوردًا  فا�ستمر  العراق  يف  الف��الم  عمل 

حتى نهاية احلرب العاملية الثانية.
ظهرت �سناعة الفالم ال�سينمائية للمرة الأوىل 
الر�سيد  اأف���الم  �سركة  تاأ�سي�س  بعد  ب��غ��داد  يف 
وفقت  التي   ،1946 ع��ام  امل�سرية  العراقية- 
مثل  الذي  ال�سرق(  )ابن  الأول  فلمها  اإنتاج  يف 
كان  وال�سودان  وم�سر  العراق  من  فنانون  فيه 
من اأبرزهم: عادل عبد الوهاب، وح�سريي اأبو 
عزيز، عزيز علي، مديحة ي�سري، ب�سارة واكيم، 
نورهان، وغريهم، وكان الفلم من اخراج الفنان 
امل�سري نيازي م�سطفى، وقد عر�س خالل اأيام 

عيد الأ�سحى املبارك �سنة 1946.
�سركات  حتفزت  ال�����س��رق،  اب��ن  فلم  جن��اح  بعد 

)�سركة  منها  الأف��الم،  لإنتاج  اأخ��رى  �سينمائية 
التي  ال��ع��راق��ي��ة(  احل���م���راء  �سينما  اأ���س��ح��اب 
الفنيني  ���س��رك��ة احت����اد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ق��ام��ت 
امل�����س��ري��ة، ومت��ك��ن��ت م��ن اإن��ت��اج ال��ف��ل��م الثاين 
ق�سته  كتب  ال��ذي  ب��غ��داد(  )ال��ق��اه��رة-  بعنوان 
من  فيه  ومثل  جوهر،  ويو�سف  ال�سبلي  حقي 
العراق: اإبراهيم جالل، وحقي ال�سبلي، وعفيفة 
اجلوهر،  و�سلمان  الزبيدي،  وفخري  ا�سكندر، 
قام  ببغداد  اجلميلة  الفنون  طلبة  م��ن  وع���دد 
باإخراجه الفنان امل�سري احمد بدرخان وعر�س 

يف عام 1947.
)ابن  ال�سابقني  الفلمني  اإن��ت��اج  جن��اح  وع��ق��ب 
ال�سرق، القاهرة- بغداد( قامت �سركة )اأ�ستوديو 
بغداد لالأفالم ال�سينمائية املحدودة(، باإنتاج فلم 
اإبراهيم  علياء وع�سام الذي مثل فيه الفنانون 
ج����الل، وج��ع��ف��ر ال�����س��ع��دي، وف�����وزي حم�سن 
العزاوي،  ال��ل��ه  وع��ب��د  ف��ائ��ق،  ويحيى  األم���ني، 

و�سليمة مراد، وعزمية توفيق.
�سوتان  اندريه  الفرن�سي  املخرج  باإخراجه  قام 
وقام  ف��ائ��ق  يحيى  امل��خ��رج  ذل���ك  و���س��اع��ده يف 
)جاك  الفرن�سي  فيه  الإن��ارة  وعمل  بت�سويره 
لم��ار(، وج��رى عر�سه يف �سينما روك�سي يف 
�سهر اآذار عام 1949، وقد اأثار عر�س هذا الفيلم 
وكتب  والده�سة  بالإعجاب  ومالأهم  امل�ساهدين 

عنه النقاد والكتاب.
فيلمها  باإنتاج  بغداد  اأ�ستوديو  �سركة  وقامت 
الثاين )ليلى يف العراق( الذي �سارك يف متثيله 
الفنانون اإبراهيم جالل وعفيفة ا�سكندر وجعفر 
باإخراجه  وق��ام  ال��ع��زاوي،  الله  وعبد  ال�سعدي 

وعر�سه  مر�سي  كامل  احمد  امل�سري  الفنان 
ب�سينما روك�سي يف كانون الول عام 1949.

توقفت �سركة الأفالم ال�سينمائية عن الإنتاج يف 
اأ�سحاب  ان�سحاب  ب�سبب  الأربعينيات،  نهاية 
روؤو���س الأم��وال اإىل جمالت اأخ��رى توفر لهم 
قامت  اإذ   ،1954 ع��ام  حتى  امل�سمون،  ال��رب��ح 
عراقي  فلم  اأول  باإنتاج  الفن  دنيا  اأف��الم  �سركة 
و�سيناريو  ق�سة  عن  وح�سن،  فتنة  هو  �سميم 
عر�سه  وج��رى  العمر،  حيدر  الفنان  واإخ���راج 
ج��ادة  ظ��ه��رت حم����اولت  ث��م  ع���ام 1955،  يف 
لإنتاج الأفالم ال�سينمائية يف مدينة بغداد عند 
�سركات  تاأ�س�ست  اإذ  اخلم�سينيات،  منت�سف 
لل�سينما  �سومر  �سركة  اأه��م��ه��ا:  م��ن  ك��ان  ع��دة 
الفنانون  تاأ�سي�سها  يف  ا�سرتك  التي  املحدودة 
اأ�سبح  الذي  ويل  اجلبار  وعبد  ال�سبلي،  حقي 
فلمها  بت�سوير  ال�سركة  وبداأت  الفني،  مديرها 
واأجنزته   1956 ع��ام  امل�����س��وؤول  م��ن  ال��روائ��ي 
عام 1957، مثل فيه خليل �سوقي و�سامي عبد 
احلميد وفخري الزبيدي وحممد القي�سي وعبد 
الواحد طه ور�سا ال�ساطي، وقام باإخراجه عبد 
)دفيجا(  الهندي  املخرج  و�ساعده  ويل  اجلبار 
واإب��راه��ي��م ج���الل، ال���ذي ب��ذل ج��ه��دًا ك��ب��ريًا يف 
�سومر  �سركة  جابهت  التي  ال�سعوبات  تذليل 

يف الإنتاج.
هذه  يف  اأ�س�ست  التي  الأخ��رى  ال�سركات  ومن 
اأنتجت يف عام  احلقبة �سركة عبد الهادي التي 
1957 فلم )ارحموين( الذي كتب له ال�سيناريو 
واحل�����وار وق����ام ب��اإخ��راج��ه ح��ي��در ال��ع��م��ر عن 
ومثل  بطي،  �سليم  امل�سرحي  للكاتب  م�سرحية 
فيه بدري ح�سون فريد وكامل القي�سي وهيفاء 
وحم�سن  �سوقي  ومديحة  علي  ور�سا  ح�سني 
الب�سري وقدري الرومي وعبد املنعم الدروبي 
و�سلمى  التكريتي  وغازي  النا�سر  علي  ويا�س 
ال�سراج  وغ���ازي  ح�سني  ومقبولة  الح��د  عبد 

وغريهم.
عجزت  ال�سركة  اأن  املالك  حبيب  عدنان  ويذكر 
عن اإكمال اإنتاج الفيلم، ف�ساعدهم يف ذلك والده 
حبيب املالك، وعر�سه يف خم�س دور �سينمائية 
الفيلم قد  ل��ه، ويف وق��ت واح���د، وك���ان  ع��ائ��دة 
مل�ساهدته  النا�س  تدافع  اإذ  كبريًا  جناحًا  حقق 
لكونه عماًل عراقيًا �سرفًا، ويبدو انه كان يثري 
عواطف النا�س ويتطرق اإىل معاناتهم وبع�س 

م�سكالتهم.
تاأ�سي�سها  مت  التي  ال�سينمائية  ال�سركات  ومن 
لالأفالم  )�سهرزاد  �سركة   ،1957 عام  بغداد  يف 
الفيلم  باإنتاج  قامت  التي  امللونة(  ال�سينمائية 
امللون )نبوخذ ن�سر(، الذي كتب ال�سيناريو له 
واأخرجه كامل العزاوي عن ق�سة كتبها ال�ساعر 
عبد  �سامي  ببطولته  وا�سطلع  ال�سواف،  خالد 
�سامي  وجنلى  فريد  ح�سون  وب���دري  احلميد 
يف  الفيلم  يعر�س  ومل  غ��ويل،  القره  ويعقوب 
العهد امللكي، كذلك ا�س�س كامريان ح�سني وعبد 
الكرمي هادي احلميد �سركة احتاد الفنانني التي 
لدمون  ق�سة  ع��ن  اف��ن��دي  �سعيد  فيلم  اأنتجت 
الواحد  العاين وعبد  يو�سف  فيه  مثل  �سربي، 
كامريان  باخراجه  وقام  ال�سعدي،  وجعفر  طه 
بعر�س  الداخلية  وزارة  ت�سمح  ومل  ح�سني، 
الفلم حتى �سهر �سباط من عام 1958، وقد اأدى 
نفو�س  يف  وه��ي��اج  �سجة  اإح���داث  اإىل  عر�سه 
بع�س  لإثارته  وذلك  العراقية،  ال�سينما  ع�ساق 
فني  باأ�سلوب  والجتماعية  ال�سيا�سية  الق�سايا 
اأودع فيه بطله )يو�سف العاين( خربته الفنية.

وال�سينما  للم�سرح  اأن  ت��ق��دم  مم��ا  لنا  يت�سح 
منذ  الجتماعية  احل��ي��اة  يف  ب��رز  مهمًا  دورًا 
الأربعينيات  يف  وت��ط��ور  الثالثينيات  ب��داي��ة 
التي  الفنية  الكوادر  توفر  بعد  واخلم�سينيات، 
خا�سة،  م�ستلزمات  باإيجاد  مبهامه  ا�سطلعت 
اليومية  احلياة  واق��ع  من  مقوماته  وا�ستلهام 
لأبناء املجتمع البغدادي، والتعبري عن م�ساعرهم 
وموؤثر  �سادق  ب�سكل  ومعاناتهم  واإح�سا�ساتهم 
الفنون  ه��ذه  جعل  مم��ا  الإن�سانية  النف�س  يف 
الجتماعية  ال�����س��رائ��ح  خمتلف  ل���دى  مقبولة 
التي وجدت يف هذه الفنون، �سالتها املن�سودة 
والفوارق  الجتماعية  التناق�سات  ك�سف  يف 
الطبقية وحماولة معاجلتها باأ�سلوب اجتماعي، 
اإىل  والتعليمية  الثقافية  اأغرا�سها  عن  ف�ساًل 

جانب اأهدافها الرتفيهية املعروفة

بدايات الجمعيات الفنية في العراق 
عباس الزاملي

ابراهيم جالليو�سف العاينجعفر ال�سعدي
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من بقايا ذاكرة األخطل الصغير 

رفعة عبد الرزاق محمد

يف بداية القرن املا�سي؛ ومع اأن اغلب املطربني  الرصافي اسٌم مستعار لشاعر كبير يخشى السلطة... !
يف  واخلط  والكتابة  القراءة  بدايات  تعلم 
الكتاتيب وي�ستمع اإىل تالوة الذكر احلكيم على 
اأنغام مقامات املاهوري واملخالف واحلويزاوي 
يجهلون  كانوا  اأنهم  اإل  الخ؛  والبهريزاوي.. 
اب�سط قواعد اللغة العربية؛ كما كانوا يجهلون 
يرددونها  التي  ال�سعرية  الأبيات  معاين  اكث 
اأثناء الغناء او الإن�ساد؛ اما ب�سبب اأميتهم؛ او 
مينحهم  ل  كان  فيه  ترعرعوا  الذي  الزمن  لن 
املوؤ�سلة؛  بالطرق  الأم  لغتهم  لتعلم  الفر�سة 
لبع�س  كبداية  ال�سعرية  قراءاتهم  كانت  ولذلك 
كالر�ست والوج والد�ست والو�سار  املقامات؛ 
والنهاوند  واخللوتي  والطاهر؛  والبيات 
والرواح؛ تعج بالأخطاء ويزدحم فيها التداخل 
ال�سوتي  الت�سابك  مع  والتعابري  الكلمات  يف 
بنطق الألفاظ بحيث يوؤدي كل ذلك اىل البهام 
والغمو�س وبالتايل يجعل امل�ستمع �سائعا يف 
القارئ  يردده  ما  ا�ستيعاب  من  متنعه  متاهات 

من �سعر. 
ومنذ اأوائل الثالثينيات وما اأعقبها �سعر بع�س 
املطربني وهم يوا�سلون تطورهم وتقدمهم يف 
جمال الغناء واملو�سيقى والكلمة املنتقاة لتعرب 
عما يريدون ابرازه باإح�سا�س �سادق عن املعاين 
بحاجة  انهم  املتلقني؛  جمهور  لها  يرتاح  التي 
ما�سة اىل القرتاب اكث من ال�سعراء والأدباء؛ 
لكي تتاح لهم فر�سة التعرف على األوان الق�سيد 
اللغة  وقواعد  املفردات  مفهوم  يف  والغو�س 
بدائرة  الكتفاء  لن  ذلك  ابوابها؛  خمتلف  يف 
ال�ستعانة  دون  واملطرب(  وامللحن  )ال�ساعر 
باآخرين من املخت�سني الذين حباهم الله موهبة 
املو�سوعية الفائ�سة يف هذا املجال؛ انا يغلق 
اخلطاأ  اىل  ويعر�سها  نف�سها  على  الدائرة  تلك 
طليعة  يف  وكان  اململ؛  التكرار  او  املحتمل 
هذه الكوكبة رائد املقام العراقي الأ�ستاذ حممد 
بالذات؛  الفرتة  تلك  الكبنجي؛ حيث لحظ يف 
النحو  قواعد  بع�س  بدرا�سة  التعمق  عليه  ان 
فكان  املفردات؛  ومعاين  والبالغة  وال�سرف 
والأدباء  ال�سعراء  كبار  جمال�سة  من  افاد  ان 
الإر�ساد  الكثري من  اللغة واأخذ عنهم  وف�سحاء 
يتاألق  ان  ا�ستطاع  الطريقة  وبهذه  والتوجيه؛ 
ذاته  الوقت  يف  ويتفادى  ال�سعر  اختيار  يف 
وكان  بعيد؛  حد  اىل  الإلقاء  يف  اخلطاأ  مواطن 
من ابرز تلك الكوكبة التي ا�ستعان بها؛ معروف 
الر�سايف وبهجت الأثري وعلي اخلطيب وعبد 
وجالل  ال�س�راف  حامد  واحمد  البناء  الرحمن 

احلنفي وعبد الكرمي العالف..الخ.
ق�سر  اإذاعة  ثم  العراقية  الإذاعة  لفتتاح  ولعل 
ال�سعراء  �سمل  جمع  يف  املهم  الدور  الزهور 
بع�سهم  اىل  واملطربني  وامللحنني  والأدباء 
البع�س؛ فافاد اجلميع من هذا التقارب العفوي 
يف  الأ�سح  الأ�سلوب  وبخا�سة  فائدة؛  اميا 
تفهم خمارج الألفاظ ونطق احلروف والتوقف 
كثريًا عند انتقاء الق�سائد املالئمة طبقا لقاعدة 

لكل مقام مقال.
تلك  احلنفي  جالل  ال�سيخ  للعالمة  ولعل 
الدور  املواهب  متعددة  املو�سوعية  ال�سخ�سية 
املرحلة  مطربي  من  العديد  دفع  يف  الرئي�س 
اأعطتهم  و�سعرية  لغوية  عوامل  اىل  الثانية 
وي�سححوا  قابلياتهم  يطوروا  لكي  الفر�سة 

م�سار قراءاتهم.
كما لبد لنا من الإ�سارة اىل تاأثر �سع�راء الأغنية 
لهم  ظهرت  حيث  الدارجة؛  باللهجة  املكتوبة 
جمموعة من الأغنيات التي كانت تقرتب كثريًا 
وكان  تعبريها  جوهر  يف  الف�سيحة  اللغة  من 
يف مقدمة هوؤلء بداية ال�ساعر ال�سعبي الكبري 
املال عبود الكرخي بق�سائده )املجر�سة؛ و�سنهو 
ال�سدارة؛ نور  يابو  ال�سبب تن�سوين؛ ويا ولد 
الخ(  نعمان..  �سلبها  روحي  نار؛  لو  بوجنتك 
بق�سائده  عرف  الذي  العالف؛  الكرمي  وعبد 
قدم  حيث  اأي�سًا  الدارجة  واأغانيه  الف�سيحة 

ناذج رفيعة من الأغنيات ذات اخليال الوا�سع 
واللغة الأقرب اىل الف�سحى؛ تلك الأغاين التي 
هذا  يومنا  اىل  حية  زالت  وما  التاريخ  دخلت 
كاأغنيات )يا نبعة الريحان؛ كلبك �سخر جلمود؛ 
الهجر مو عادة غريبة؛ على �سواطئ دجلة مر؛ 
املطربات  ان  كما  ..الخ(؛  اآه  اكولن  اكدر  ما 
و�سليمة  الهوزوز؛  منرية  اأمثال  من  البارزات 
الخ  ا�سكندر..  وعفيفة  �سوقي  ونرج�س  مراد 
كن يغتنني بق�سائد م�سهورة من ال�سعر الرقيق 
منا؛  انت  فال  الهوى  �سكوت  )ان  مثل  الف�سيح 
ويا حلو يا ا�سمر غنى بك ال�سمر؛ وايها ال�ساقي 
اليك امل�ستكى؛ وقيل يل قد تبدل؛ ويعاهدين ل 

خانني ثم ينكث؛ ويا عاقد احلاجبني.. الخ).
بني  ما  تهادت  التي  الزمن  فرتة  كادت  وما 
بعدئذ  تطل  واخلم�سينيات  الأربعينيات 
بب�سائرها املتاألقة يف �ستى اأنواع املعرفة؛ حتى 
كان للمطربني وامللحنني وال�سعراء دورهم يف 
يف  جلي  ب�سكل  برزت  ب�سيغة  الأوا�سر  �سد 
كثري من العمال التي قدمها �سباب تلك الأيام؛ 
وناظم  خ�سر؛  الرحمن  وعبد  عمر؛  كيو�سف 
الغزايل؛ ور�سا علي؛ ويحيى حمدي؛ وحممد 
املح�سن؛  عبد  وحممد  جميل؛  وعبا�س  كرمي؛ 
ذائقة  اثرهم يف �سقل  والأدباء  لل�سعراء  وكان 
اللغوية  بكفاءاتهم  والرتفاع  الفنانني  اولئك 
ولوج  اىل  اأهلتهم  م�ستويات  اىل  والبالغية 
عوامل  من  اأكث  التقرب  اىل  و  الثقايف  الو�سط 

املعرفة ب�سكل عام.
الزمنية يتذكرون  الذين عا�سوا تلك احلقبة  ان 
كانت  التي  احلميمة  العالقة  مدى  جيدا 
�سفوة  من  كبري  بعدد  املطربني  اولئك  تربط 
عبد  ال�س���عراء  اأمثال  من  الفذة؛  النخبة  تلك 
ال�ست��ار  وعبد  �ساوؤل؛  اأنور  ؛و  العالف  الكرمي 
النا�سري؛  ر�سيد  القادر  عبد  و  غويل؛  القره 
وحممود  الفراتي؛  وعلي  املال؛  املجيد  وعبد 
املعروف؛ ومكي عزيز؛ وعبد ال�ساحب املالئكة 
ومهدي  الراوي؛  وخا�سع  ال�سواف؛  وخالد  ؛ 
مردان  وح�سني  احليدري؛  و�سفاء  مقلد؛ 
النجار؛  كجبوري  الأغنية  �سعراء  مع  وكذلك 

الدين ولئي؛ وجودت  و�سبتي طاهر؛ و�سيف 
حممد؛  وزاهد  النواب؛  مظفر  ثم  التميمي؛ 
وزهري الدجيلي.. الخ، كما كان لبع�س املذيعني 
توجيههم املوؤثر على كثري من املطربني؛ وكان 
كرمي؛  علي  ؛حممد  املذيعني  اولئك  مقدمة  يف 
وحافظ  طاغي؛  وموحان  بطر�س؛  وناظم 
املدر�س؛  الهرمزي؛ و�سبيحة  القباين؛ و�سعاد 
الذين  ال�سحفيني  من  كبري  عدد  عن  ناهيك 
البارزين؛  املطربني  مع  التعاون  يد  مدوا 
الدرة؛  وخالد  غنام؛  ورزوق  بطي؛  كروفائيل 
القادر  وعبد  ح�سون؛  وجميب  قا�سم؛  ويحيى 
الزدي؛  و�سادق  الغازي؛  و�سجاد  الرباك؛ 
و�سبيح الغافقي؛ وعبد املنعم اجلادر؛ و�ساكر 
علي  و�ساكر  جرجي�س؛  ونا�سر  اجلاكري؛ 
التكريتي؛ وغازي العيا�س؛ واح�سان وهيب.. 

وغريهم.
املتني؛  الرتابط  لهذا  الإذاعة موئال  كانت  وكما 
املو�سيقار  بقيادة  املو�سحات  لفرقة  كان 
ومن  الدروي�س  علي  الكبري  احللبي  والباحث 
يف  بارز  دور  اخلما�س؛  روحي  املو�سيقار  ثم 
ي�سنفون  كانوا  الذين  اأع�سائها  ال�سنة  تقومي 
الأحلان  واأعذب  الق�سائد  باأرقى  الأ�سماع 
املطربني  من  عدد  بينهم  من  اأ�سبح  والذين 
املعروفني ح�سني النطق �سليمي التعبري اأنيقي 

الختيار ال�سعري.
عن  بنف�سي  مل�ستها  واقعية  اأمثلة  اأورد  هنا 
الغناء  ركائز  اأقطاب  بني  البناء  التعاون  ذلك 
تلك  )الكلمات واللحن والغناء( يف  الأ�سا�سية: 

الفرتة الزاهرة التي واكبتها:
اليه  دعا  الذي  التجمع  بذلك  يخت�س  الأول: 
وحقي  القبنجي  حممد  الكبريان  الفنانان 
املال  املجيد  عبد  ال�ساعر  يعاونهما  ال�سبلي 
والذي يدعو اىل التعاون و�سد الآ�سرة؛ وذلك 
ال�سعر  رموز  بني  ما  مكثفة  لقاءات  طريق  عن 
التاأم  ان  فكان  والغناء  واملو�سيقى؛  والأدب؛ 
ال�سمل مع بع�س تلك الرموز على �سطح جمعية 
عام  �سيف  يف  خانة  احليدر  يف  املو�سيقيني 
1951 ؛ والذي اأكدته �سورة فريدة التقطت يف 

حينه متثل اللقاء الأول.
من  كثري  كان  اأعاله؛  اأملحت  وكما  الثاين: 
املطربني يعتمدون على بع�س ال�سعراء والأدباء 
وانتقاء  ال�سعري؛  النطق  �سالمة  تقومي  يف 
الأحلان؛  او  املقامات  مع  تتالءم  التي  الأبيات 
يعتمد  كان  الغزايل  ناظم  الفنان  فان  ذلك  ومن 
اعتمادا مبا�سرا على اثنني من ال�سعراء اللذين 
كانا يعمالن يف اأمانة العا�سمة وهما العرو�سي 
)والذي  املال  املجيد  عبد  املعروف  واللغوي 
الأغاين  كلمات  اأي�سًا  يكتب  نف�سه  هو  كان 
املطربني  لبع�س  الدارجة  باللغة  او  بالف�سحى 
واملطربات(؛ وال�ساعر الرومان�سي الرقيق عبد 
النا�سري؛ )وقد �سرحت تفا�سيل  القادر ر�سيد 
ذلك يف حما�سرتي الوا�سعة عن ناظم الغزايل 
والتي األقيتها يف فينا يف املنتدى الثقايف الذي 
عقد يف مقهى نيل وقدم لها الأكادميي والباحث 

املعروف الدكتور زهري املخ).
الثالث: نوذج من احلوارات البناءة:

)او  اخلراز  مقهى  كان  الأربعينيات  نهاية  يف 
من  عطا  جامع  حملة  يف  ما�سة(  ابو  الله  عبد 
جانب الكرخ؛ واملعروف ب�سعته وجنينته التي 
تتو�سط باحته ال�سيفية؛ ملتقى بع�س ال�سعراء 
واملقامات..  النبوي  املولد  وقراء  واملطربني 
متاحًا؛  ذلك  كان  وكلما  اخلمي�س  ايام  ع�سر 
خ�سر  ال�سعراء  ال�سفوة؛  هذه  بني  من  وكان 
املال؛  املجيد  وعبد  اخل�سايل؛  وخليل  الطائي؛ 
وعبد  النجار؛  وجبوري  ال�سجريي؛  وعلي 
وغريهم،  الذويب  وب�سيم  املالئكة؛  ال�ساحب 
الثانية؛ فكان عبد املنعم ابو  اما من املجموعة 
املنعم  وعبد  معروف؛  الفتاح  وعبد  ال�سعد؛ 
العاين..  علي؛ وح�سن خيوكة؛ وجميد  ال�سيد 
الكبري  املطرب  قال  مرة  ذات  ويف  واآخرون؛ 
جميل  املو�سيقار  مع  اتفق  انه  خيوكة  ح�سن 
من  يومها  مكونة  كانت  )التي  وفرقته  ب�سري 
منري ب�سري؛ وخ�سري ال�سبلي؛ وخ�سر اليا�س؛ 
وح�سني عبد الله.. الخ( على مرافقته يف قراءة 
بع�س  يقرا  راح  ثم  املقامات؛  بع�س  وت�سجيل 
الأبيات ال�سعرية التي �سيبداأ بها بع�س مقاماته 

ومن  ا�سلفت؛  كما  النهج  هذا  مثل  تتطلب  التي 
جملة تنويعاته قراأ الأبيات التالية: 

قد عال نظمي ورق الغزل يف هوى قوم بقلبي 
نزلوا 

وقراء  ال�سعراء  بع�س  بني  لغط  هناك  قال:  ثم 
ان  البع�س  يقول  اذ  املطلع؛  هذا  حول  املقام 
املعنى ل ي�ستقيم على هذا النحو؛ يف حني ان 
هكذا  يقراأ  ان  يجب  بل  يقول؛  الآخر  البع�س 
لن القراء القدامى يف الع�سرينيات قرءوه بهذا 

الن�س؛ فما هو راأيكم؟!
غريب  املطلع  هذا  قائاًل:  الطائي  خ�سر  رد  هنا 
ان  نعرف  اننا  تنا�سقه:  يف  متوازن  وغري 
الفحولة  ت�ساحب  ال�سعر  العلو يف طبقة  �سفة 
الأ�سح  فان  هذا:  الألفاظ؛ وعلى  واجلزالة يف 
ان تقول )قد حال( حتى لو كان ال�ساعر قد كتبها 
ي�ستوجب  املعنى  التنا�سق يف  ان  اذ  )قد عال(؛ 
هذا  يف  اأيده  هنا  الرقة،  مع  احلالوة  تقارب 

الجتاه بقية زمالئه من ال�سعراء.
اأثار  فقد  الذويب  ب�س�يم  ال�سابط  ال�ساعر  اما 
قول  ان  اأرى  واأنا  قال؛  حينما  اآخر  مو�سوعا 
ال�ساعر يف عجز البيت )يف هوى( غري مطابق 
لواقع احلال؛ اذ يتوجب ان تكون )من هوى( اذ 
ان رقة الغزل انا جاءت ل�سبب حدد مبو�سوع 
واحد هو ان )هوى احلبيب قد حل يف القلب( 
املال  املجيد  عبد  عليه  فرد  الو�سف؛  فاأ�ستدعى 
قائاًل؛ كال انا اأرى ان )يف هوى( ا�سح؛ ذلك لن 
ال�ساعر مل يرد تربير �سبب حالوة النظم وانا 
اأراد تقرير احلقيقة املق�سودة وهي خمت�سة يف 
القلب ملا كان  اذ لو مل يحل يف  هوى احلبيب؛ 
ولتحولت  والرقة  احلالوة  بتلك  تكون  ان  لها 

اىل )كلبك �سخر جلمود(.
ونقا�سًا  �سجاًل  املا�سي  يف  احلال  كانت  هكذا 
املو�سيقى  واأ�ساطني  القلم  اأرباب  بني  وحوارًا 
البناء  التعاون  والغناء؛ لهدف نبيل يرمي اىل 
الالئق  امل�ستوى  يف  الغناء  يكون  ان  اجل  من 

برتاثه الباذخ العريق.

 خالص عزميذكريات من الزمن الجميل.. 

صحفي رائد

القباجني ونوري ال�سعيد يف احدى حفالت اجلالغي البغدادي

كتبها  التي  الذكريات  ُجمعت  هل  ادري  ل 
امل�سهور  اخلوري  ب�سارة  الكبري  ال�ساعر 
املجالت  يف  ون�سرها  ال�سغري،  بالأخطل 
العربية يف الثالثينيات؟. ولو قي�س لهذه 
املذكرات الحياء يف كتاب م�ستقل، 
رائعة  ادبية  حتفة  لأ�سبحت 
كاتبها،  روائع  اإىل  ت�ساف 
تاريخية  واإ�سمامة 
نفي�سة عن الأدب العربي 
اوائل  يف  احلديث 
فهي   . الع�سرين  القرن 
ت�سم معلومات طريفة 
من  كبري  جانب  على 
وتك�سف  الأهمية، 
خطرية  اأ�سرارًا 
الأدباء  حياة  من 
العرب، وتعاونهم 
يف  الوثيق 
حياة  �سبيل 
اأدبية بعيدة عن 
الفكري  القهر 

وال�سلطوي .
وعلى      
يف  نهجنا 
�سوارد  جمع 
يخنا  ر تا
 ، يب لقر ا
يه  لتنو ا و
هو  مبا 
ير  جد
ويعد  بالذكر، 
جديدة  ا�سافة 
علمنا  فقد  الأمر،  يعنيه  ملن 
كتب  قد  اخلوري  ب�سارة  ان 
ذكرياته عن جمموعة من ادباء 
العراق الكبار اأمثال الر�سايف 
والزهاوي والكاظمي. ودفعنا 
ال�سوارد  مالحقة  يف  ف�سولنا 
على  الطالع  اىل  املن�سية 
مذكرات  ف�سول  من  بع�س 
التي  ال�سغري  الأخطل 
الذاكرة(،  بقايا  )من  �سماها 
معلومات  تت�سمن  فوجدناها 
اأدبائنا  حياة  عن  مثرية 
القرن  من  الول  العقد  يف 
كاتب  و�سلة  الع�سرين، 

املذكرات بتلك الأحداث.
انه  اخلوري  يذكر      
يكون  ان  يف  ي�سك  كان 
من  لرجل  ا�سما  الر�سايف 
لنقمة  ي�ستهدف  ودم  حلم 
ال�سلطان وملن يف بغداد من 
الإ�سالح.  اأعداء  الرجعيني 
الر�سايف   معروف  اأن  غري 
مل يلبث ان قدم بريوت يف 
فتم   ،1909 �سباط  اوائل 
)قهوة  يف  به  الجتماع 

مع  اخلوري  اليها  ذهب  وقد   ،) البحر 
به  يحيط  هو  فاذا  ر�ستم،  ا�سعد  ال�ساعر 
الدين  حميي  وال�سيخ  ر�سا  ر�سيد  ال�سيخ 
الغالييني  م�سطفى  وال�سيخ  اخلياط 
الر�سايف  الباقر،وكان  افندي  وحممد 
جمببا معمما، ومل يطل ال�سايف مقامه يف 
ال�ستانة  اىل  طريقه  يف  كان  لنه  بريوت 
جريدة  ان�ساء  ليتوىل  اليها  دعي  وقد 
)اقدام(. وما ذكره اخلوري كان م�سابها ملا 
جريدته  يف  له  مقال  يف  لبكي  نعوم  ذكره 
)املناظر( التي ا�سدرها يف امريكا واعتقد 
ل�ساعر  م�ستعار  توقيع  الر�سايف  ان  فيها 
احلقيقي  ا�سمه  اظهار  يخ�سى  كبري  عربي 

خل�سيته من ال�سلطات العثمانية . 
فانربى للرد على لبكي املرحوم حممد كرد 
جريدة  �سفحات  على  له  مقالت  يف  علي 
الرد  و  الخذ  وكث   . القاهرية  )املوؤيد( 
ان  يثبت  ان  علي  كرد  وا�ستطاع  بينهما، 
يدعى  لمع  بغدادي  ل�ساعر  لقب  الر�سايف 
مقال  يف  قراأت  وقد   . الر�سايف  معروف 
كتبه الب لوي�س �سيخو الي�سوعي بعنوان 
 ( جملته  يف   ) الد�ستورية  احلما�سة   (
امل�سرق ( لعام 1909 ما يفيد  ان الر�سايف 
ال�ساعر الوحيد الذي طالب بخلع ال�سلطان 
امللكية  ا�سقاط  اىل  دعا  بل  احلميد،  عبد 
)رقية  ق�سيدة  يف  اجلمهورية  واقامة 

ال�سريع(.
      ومل تلق املهمة التي ق�سدها الر�سايف 
اىل  العودة  فقرر  التوفيق،  ال�ستانة  يف 
الخطل  يقول  ببريوت،  ثانية  فمر  وطنه، 
عام  اواخر  يف  الر�سايف  ال�سغري:عاد 
1909 فاقبل توا على اإدارة جريدة )الربق( 
- كان الخطل ي�سدرها، وكنا �ساعتئذ نهم 
بنزهة يف اجلبل، فلم يرتدد الر�سايف يف 
قبول دعوتنا ل�سيما وقد كان الريحاين يف 
�سيوانه  واحتللنا  به  فاأطبقنا  )الفريكة(، 
املرحوم  الفكه  الديب  ي�سحبنا  كان  وقد 
اليا�س خليل ميتعنا بنكاته حينا وب�سوته 
النف�س  متعة  انها  احلق  يف   . حينا 
يلتقيان  والريحاين  الر�سايف  وم�ستهاها، 
الحاديث  من  وابل  حتت  الأوىل  للمرة 
العلمية والراء يف اللوهية وتاثري القمر 
من  ال�سرقية  املراأة  ومكانة  اجلاذبية  يف 

الرجل.
    وزار الر�سايف يف زيارته الثاين الأخطل 
فيه  جمع  جمل�سا  له  هياأ  الذي  ال�سغري، 
الب�ستاين،  الله  عبد  ال�سيخ  مع  الر�سايف 
التقى  ليلة  هي   : بقوله  الخطل  ي�سفها 
فيها الر�سايف بالب�ستاين .. وكان يوح�سنا 
العازر لول الذي ان�سده داود  فيها �سيخنا 
�سعره ووقف  جماع�س واميل خوري من 
الب�ستاين  و�سرب  اإعجابا   الر�سايف  له 

نخب زميله فقال :
  اين لأ�سربها على ذكر امرئ
هو بالبالغة والنهى معروف
 اإن كنت تنكره فلي�س ب�سائر

ابدا عليه فانه )معروف(
  فرّد عليه الر�سايف بقوله:

   اإين ل�سربها على �سرف الذي
الف�سل فيه لي�س باملتناهي

  ان الف�ساحة والبالغة والنهى
والف�سل اجمع عند )عبد الله(

*****

اعالن  قبل  الزهاوي  �سهرة  تكن  ومل      
 1908 عام  العثمانية  الدولة  يف  الد�ستور 
لتقل عن  �سهرة الر�سايف، فقد كانا فر�سي 
ال�سغري  الخطل  ويذكر   . يومذاك  الرهان 
ان عالقته بالزهاوي بداأت عندما تلق منه 
 ( الذائعة  جريدته  يف  لين�سرها  ق�سيدة 

الربق ( وار�سلها مع ر�سالة جاء فيها :
وقد منعني الطباء يف بغداد اإجهاد الفكر، 
من  قليل  اىل  يعود  ان  مبنعهم  يريدون 
ال�سحة ولكني قد اع�سيهم فا�سدوا ال�سعر 
اهديها  منه  �سدوته  ما  اخر  النفثات  وهذه 
ال�سحافة  �سماء  يف  املتالق  الربق(   ( اىل 

العربية، بغداد يف 11 حزيران 1911 .
الأخطل  تلقى  حتى  ا�سابيع  اّلّ  هي  وما 
 14( الزهاوي  من  ثانية  ر�سالة  ال�سغري 
ذكرياته،  يف  الأخطل  نقلها  متوز1911( 

نقتطف منها هذه ال�سطور :

  يا �ساهر الربق اأيقظ راقد ال�سمر
لعل باجلزع اأعوانا على ال�سهر

م�سطفى  احللة  مبعوث  ان  واأخربكم 
اأفندي الواعظ مل يكفه انه �سعى يف ال�سنة 
 – بغداد  وايل   - با�سا  ناظم  عند  املا�سية 
هذه  يف  جاء  حتى  وظيفتي  من  فعزاين 
علي  ويثري  )الإر�ساد(  كتاب  لين�سر  ال�سنة 
التي  الكتب  كاأن  اجلهل  وان�سار  الرعاع 
الفت قبله �سدي قليلة . وما انا مبن يبايل 
به لول علمي ان بركان التع�سب يف بغداد 

�سريع النفجار ايها ال�سديق العزيز. 
ينتهي  يكد  مل  انه  ال�سغري  الخطل  ويذكر 
ات�سل  حتى  الر�سالة  هذه  مطالعة  من 

حميي  وال�سيخ  العازر  ا�سكندر  بال�سيخ 
واتفق  بريوت  ادباء  كبري  اخلياط  الدين 
حمنته  يف  الزهاوي  م�ساعدة  على  معهما 
با�سا  فان�سرفوا يرتقبون و�سول جمال   .
عزل  ق�سية  امامه  ليثريوا  بريوت  اىل 
الد�ستورية  احلكومة  وتق�سري  الزهاوي، 
نحو كبار الدباء العرب الذين لعبوا دورا 
وتوجيه  ال�ستبداد  �سروح  دك  يف  كبريا 
النا�س نحو احلرية دون خ�سية او �سعف 

.
اجلديد،  بغداد  وايل  ا�ستقر  وعندما     
براتب  الزهاوي  بتعيني  المر  �سدر  حتى 
اربعني لرية عثمانية يف ال�سهر، فوفى مبا 
وهو  له  مقابلتهم  عند  بريوت  ادباء  وعد 
يف طريقه اىل بغداد . ان ما ذكره ال�ساعر 
فائدة  ي�سيف  ال�سغري  الخطل  الكبري 
العراق  يف  الفكر  تطور  يعنيه  ملن  كبرية 
�سغلت  خطرية  ق�سية  ول�سيما  احلديث، 
العراقيني يف اوائل القرن الع�سرين، وهي 

ق�سية حترير املراأة .
)املوؤيد(  جريدة  يف  الزهاوي  كتب      
امل�سرية ليوم 7 اب 1910 بعنوان )املراأة 
العدد  هذا  ي�سل  يكد  ومل  عنها(.  والدفاع 
ثائرة  ثارت  حتى  بغداد  اىل  اجلريدة  من 
الراأي  ومعهم  الدين  ورجال  )املحافظني( 
العام . وجماراة لهم قرر وايل بغداد ناظم 
با�سا عزل الزهاوي عن وظيفته يف مدر�سة 
خوفا  داره  يف  ال�ساعر  احلقوق،واختفى 
ان  والطريف   . عليه  العوام  اعتداء  من 
كتب  علي  م�سطفى  ال�ستاذ  ان  هنا،  اذكر 
ليوم  البغدادية  )البلد(  جريدة  يف  مقال 
2 اب 1965 بعنوان )حقائق جمهولة عن 

الزهاوي (.
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هذا  يف  والق�سة  الأدب  ع�ساق  بني  وهل 
البلد من ل يعرف ال�ستاذ جعفر اخلليلي؟ 
ومن  العراقية  الق�سة  رواد  اهم  من  فهو 
خدموا  الذين  البارزين  ال�سحفيني 
العراقية  الق�سة  وتبنوا  العراقي  الأدب 
يديها  على  كانت حتبو  ان  منذ  ورافقوها 
قبل اكث من ثالثني �سنة اىل ان ا�ستقامت 

او كادت ت�ستقيم يف الوقت احلا�سر.
التعارف  ب�)دار  مكتبه  يف  ملقابلته  ذهبت 
فا�ستقبلني  والدعاية(  والعالن  للن�سر 
حديث  بيننا  وجرى  ولطف،  بب�ساطة 
واأخرى  اأونة  كل  بني  ميزجه  كان  طويل 
ببع�س امللح والنوادر التي عرف بها بني 
مو�سوع  اخرج  حتى  وا�سدقائه  �سحبه 
اىل  ويب�سه  جفافه  من  والق�سة  الأدب 

مو�سوع طري طريف.
اخلليلي  ال�ستاذ  مهنئًا  احلديث  وبداأت 
الدعاية  يف  التعارف  دار  احرزته  الذي 
وقلت  ون�ساطه،  ذكائه  بف�سل  والعالن، 

له:
- ان ال�سبغة الأدبية تطغي على اعالنات 

دار التعارف فعلق على ذلك يقول:
العمل  من  جزء  العالن  ان  ل..  ومل   -
امل�ساركة  الدار  مهمات  من  وكان  الأدبي. 
الأثار  ون�سر  الأدبية  الكتب  طبع  يف 

الثقافية وطرحت عليه ال�سوؤال الأول.
اىل  واجتهت  الأدب  عن  ان�سرفت  • ملاذا 

التجارة؟
يكتم  ان  حماوًل  ج�سمه  بكل  اأيلَّ  فاألتفت 

زفرة عالية بابت�سامة خفيفة، وقال:
- يجب ان يكيف الن�سان نف�سه للحياة، ما 

دامت احلياة ل تكيف نف�سها له.
انه  ان يقول �سيئًا غري هذا، لول  وحاول 
بها  منيَّ  التي  بالهزمية  العرتاف  ي�ساأ  مل 
الأدب يف العراق، ولول ما عرف عنه من 
لقد  ال�سكوى،  تاأبى  عزيزة  ونف�س  اإباء 
حاول ان يقول ان الأدب ل ميكن ان يكون 
م�سدرًا للرزق يف هذا البلد، ولكنه مل يقل 

ذلك على اأية حال.
اىل  احلديث  جمرى  حتويل  اىل  وبادرت 

مو�سوع اخر ف�ساألته.
اأدبية  جملة  ا�سدار  نيتك  يف  هل   •

كالهاتف؟
فتوقف هنيئة مفكرًا ثم قال:

الهاتف  لعادة  حماولة  هناك  كانت   -
املحاولة  ولكن  اأدبية،  �سيا�سية  كجريدة 

مل تتم.
راأيك  هو  ما  الهاتف  جملة  ذكر  وعلى   •

يف ال�سحافة العراقية؟
وقعت  قد  ال�سوؤال  هذا  توجيه  يف  وكنت 

على اخلبري فعاًل، وقد افا�س يف اجلواب 
معددًا اخلطوات التي اجتازتها ال�سحافة 
ال�سحفي  الفن  م�سامري  يف  العراقية 
ذلك  اىل  ا�ساف  ولكنه  الخراج،  وتقدم 

قوله:
العراقية،  ال�سحافة  تقدم  من  بالرغم   -
هو  ينق�سها  واحدًا  �سيئًا  ان  اعتقد  فاأين 
اأدب الريبورتاج الذي ل يح�سنه ال نخبة 

من ال�سحفيني املاهرين.
وعناية  ال�سعب  جريدة  على  اأثنى  ثم 
الأدبية  بالريبورتاجات  حمرريها 
كالمه  وعمم  وال�سيا�سية..  والجتماعية 
يف  ومكانته  الريبورتاج  مو�سوع  عن 

�سحافة العراق قائاًل:
هذه  من  قراأته  مما  الكثري  ان   -
لأدواته  م�ستكمل  غري  الريبورتاجات 
الريبورتاجات  هذه  تخرج  وطاملا  الفنية، 

وهي م�سوبة بالنواق�س .
على  جديد  الريبورتاج  اأدب  اأن  له:  فقلت 
ان  املعقول  غري  ومن  العراقية  ال�سحافة 
وهو  الفنية  اأدواته  الريبورتاج  ي�ستكمل 
يزال  ل  كطفل  الأوىل  مراحله  يف  بعد 

يحبو يف املهد.
اأول  هي  وما  بال�سحافة  ا�ستغلت  • متى 

�سحيفة اأ�سدرتها ومتى كان ذلك؟
ت�ستدعي  ال�سوؤال  هذا  طبيعة  وكانت 
ال�ستاذ  تاريخ  لن  وال�سهاب  الفا�سة 
يكون  اكثه  يكاد  طويل  تاريخ  اخلليلي 
فكانت  ال�سحافة..  خدمة  على  وقفًا 

خال�سة اجلواب:
يعود  مرة  لأول  بال�سحافة  عهدي  كان   -
اىل �سنة 1921 اأي عقيب الثورة العراقية، 
يف  خا�سًا  مرا�ساًل  الوقت  ذلك  كنت  وقد 
والعراق.  ال�ستقالل  جلريدتي  النجف 
باخل�سو�س  ال�ستقالل  جريدة  وكانت 
النكليزية،  ال�سلطات  قبل  من  ممنوعة 
فكنت ا�سطر لذلك ان اتلقى اعدادها �سرًا 

واأوزعها على النا�س �سرًا.
واأول �سحيفة ا�سدرتها هي جملة احلرية 
عبداملوىل  ال�سيخ  ال�ستاذ  مع  بال�سرتاك 
ثم   ،1926 �سنة  ذلك  وكان  الطريحي، 
�سنة  ال�سادق(  )الفجر  لوحدي  ا�سدرت 
حيث   1934 �سنة  )الراعي(  ثم   1929
فا�سدرت  �سنة  بعد  احلكومة  عطلتها 
وبقيت   ،1935 �سنة  )الهاتف(  مكانها 
دون  �سنة  ع�سرين  مدة  ت�سدر  الهاتف 
حتى  جدًا.  م�سبوطة  ومبواعيد  انقطاع 
حيث  الثانية  العاملية  احلرب  ايام  يف 
ال�سوق  يف  الواحد  الورق  بند  �سعر  بلغ 
ال�سوداء )11( دينارًا. وهكذا ظلت الهاتف 

ان  اىل  واحدًا  واحدًا  العوام  تتخطى 
الهاتف  فعطلت  املطبوعات  مر�سوم  �سدر 

كما عطلت جميع ال�سحف العراقية.
والق�سة  الأدب  حديث  اىل  به  وعدت 

ف�ساألته:
جديد؟ ق�س�سي  م�سروع  لديك  • هل 

)تاريخ  كتاب  من  الثاين  اجلزء  عندي   -
اىل  قدمته  قد  وكنت  العراقية(  الق�سة 
لول  مالزمه،  بع�س  وخرجت  الطبع، 
اىل  ا�سطرتني  التي  واملهام  امل�ساغل 

وقف الطبع، واأوقفت الطبع ريثما اأتفرغ 
للكتاب مرة اأخرى.

من  الثاين  اجلزء  مو�سوعات  هي  ما   •
كتابك هذا؟

الق�سة  رواد  اجلزء  هذا  يف  تناولت   -
�سليمان  اأربعة  وهم  الأوائل،  العراقية 
واأنور  ال�سيد  اأحمد  وحممود  في�سي 
الداوودي  �سوقي  وخلف  �ساوؤول 
وحتدثت عن ع�سرهم والبيئة التي كونت 
كل واحد منهم، وكيف ظهر اثر هذه البيئة 

تتلوه  و�سوف  الق�س�سية،  اآثارهم  يف 
اجزاء اخرى اأكمل فيها البحث عن الق�سة 

والق�سا�سني يف العراق.
اأول  هي  وما  الق�سة،  عاجلت  متى   •

ق�سة ن�سرتها؟
يزد  مل  وعمري  الق�سة  كتابة  عاجلت   -
هي  ن�سرتها  ق�سة  واأول  �سنة،   17 على 
ومل   ،1929 �سنة  ذلك  وكان  )التع�ساء( 
حديثة،  ق�سة  اأية  احلني  ذلك  حتى  ت�سدر 

عدا ق�سة ملحمود اأحمد ال�سيد.
الق�سة  عميد  راأيك  يف  هو  مْن   •

العربية؟
- توفيق احلكيم هو عميد الق�سة العربية 
بالق�سا�سني:  كثريًا  واأعجب  منازع..  بال 
جنيب حمفوظ و�سعيد عبده وعبدال�سالم 
الرعيل  يف  هوؤلء  اأ�سع  وانا  العجيلي، 

الول من الق�سا�سني العرب.
تختمر  عندما  الق�سة  ت�سجل  كيف   •

حوادثها يف ذهنك؟
يبق  مل  ذهني  يف  الق�سة  اختمرت  اذا   -
واحدة.  �ساعة  ال  اخراجها  وبني  بيني 
يف  ال  الق�سة  فكرة  عندي  تختمر  ل  وقد 
ومتى  ب�سيء.  اظفر  ل  حيث  �سهر،  مدة 
ظفرت بالفكرة ا�سرعت اىل ت�سجيلها تلك 
ال�ساعة، ما مل يقطع �سل�سلة افكاري �سغاًل 
اىل  الكتابة  فاأرجيء  مهم  امرًا  اأو  عاجل 

وقت اآخر.
الق�سة؟ يف  اهدافك  هي  • ما 

املق�سود  الأدب  األوان  ك�سائر  الق�سة   -
بها هو التعبري عن اخلواطر النف�سية من 
جهة، وت�سور الواقع ت�سويرًا �سادقًا من 

جهة اأخرى.
بتنوع  الق�سة  اهداف  تتنوع  ولذلك 
والق�سة  ومفاهيمها.  احلياة  مطاليب 
الفنية هي التي ت�سور الواقع بحذافريه، 
تنفرد  ل  ان  يجب  الق�سة  وا�سخا�س 
لهم  نن�سب  ول  النا�س  حياة  عن  حياتهم 
اأ�سل ول �سبيه يف  له  لي�س  اأو فكرًا  عماًل 

واقع احلياة التي تعر�سها الق�سة.
)طبيخ  ان  النجف  مدينة  يف  امل�سهور   •
املا�س( يعو�س عن ال�سينما وامللهى، فهل 
يف  واأنت  وامللهى  ال�سينما  عن  عو�سك 

بغداد؟
يف  وال�سينمات  املالهي  انعدمت  حني   -
للتعوي�س  اهلها  ا�سطر  النجف،  مدينة 
عنها بالأخيلة وال�سور التي يخلقها طبيخ 
املا�س وخ�سو�سًا يف ايام ال�سيف. ولذلك 
هذا  اكل  من  يكثون  النجف  اهل  فان 

الطبيخ.
املالهي  تتوفر  بغداد حيث  اما ونحن يف 

حاجة  من  هناك  فلي�س  ال�سينمات  وتكث 
للتعوي�س عنها باملا�س او بغريه.

وهنا �سرد ال�ستاذ اخلليلي تاريخ طبيخ 
من  عقدت  التي  الأدبية  والندوات  املا�س 
جرت  التي  ال�سعرية  وامل�ساجالت  اجله 
النجفيني.  الأدباء  ا�سدقائه  وبني  بينه 
حتى �سارت لديه من ذلك جمموعة اأدبية 
كبرية �سماها )من وحي املا�س( وقراأ بهذه 
ال�سيد  النجفي  ال�ساعر  ق�سيدة  املنا�سبة 
فيها  يقول  التي  الها�سمي  جمال  حممد 

خماطبًا اخلليلي وحمددًا كمية املا�س:
ثلثاه ما�س وباقيه رز

�سبطت عنك هذه الكمية
الق�س�سي،  احلوار  فنية  يف  راأيكم  • ما 

وهل ت�ست�ساغ فيه اللغة العامية؟
يف  العامية  الكلمات  بع�س  ا�ستعمال   -
واأن  خ�سو�سًا  مقبول:  م�ست�ساغ  الق�سة 
خا�س  وقع  ذات  الكلمات  هذه  بع�س 
يف  كما  الف�سحى،  يف  نظري  لها  ولي�س 
مثاًل،  احلظ(  )طياح  ال�سعبي  ال�سطالح 
اىل  القا�س  ا�سطر  منا�سبته  جاءت  فاذا 
و�سعه كما هو، ملا فيه من دللة عميقة، بل 
هذا  عن  تعو�س  ف�سحة  كلمة  هناك  لي�س 
اما ان يزج  ال�سطالح تعوي�سًا مقاربًا.. 
وبال  مبنا�سبة  العامية  بالكلمات  القا�س 

منا�سبة فهذا هو الغلط.
• على ذكر اللغة العامية فاأين �سمعت ان 
فهل  ال�سعبي،  ال�سعر  من  جمموعة  لديك 

تنوي طبعها؟
احمد  ال�سيد  ال�ساعر  �سديقي  كان   -
النجفي قد اقرتح عليَّ منذ �سنة  ال�سايف 
ال�سعبي  الأدب  بدرا�سة  اقوم  ان   1936
اأح�سن  اأنني  ال�سايف  ويدعي  العراقي، 
وقد  املو�سوع  هذا  مثل  يف  يوؤلف  منء 
تزودي  يف  الأدباء  ا�سدقاء  بع�س  �ساهم 
�سار  حتى  الأدب،  هذا  األوان  من  بالكثري 
عندي من ذلك ب�سعة دواوين كبرية وقد 
الأدب  لهذا  درا�ستي  اأكمال  عن  �سرفتني 
زالت  ل  اكماله  وفكرة  كثرية،  م�ساغل 

تراودين بني حني واخر.
العامي  ال�سعر  من  بيت  اأبلغ  هو  ما   •

يف راأيك؟
- احلق اأنني ل ا�ستطيع ان اقول ان هذا 
ولكنني  بيت،  اأح�سن  هذا  اأو  بيت  اأبلغ 
اأذكر لك هنا بيتًا واحدًا هو يف راأيي من 
ال�ساعر  قول  وهو  ال�سعبي،  ال�سعر  اأبلغ 

عن ل�سان املاء ال�ساخن بالقدر..
اأنا ال�سوج مني بالوادي �سريت

�سكيت العود وبناره ا�سطليت
معاين  تت�سمن  فهي  )الهو�سات(  وهناك 
اللغة  ان  ذلك  يف  وال�سبب  عالية.  بالغية 
عن  التعبري  قابلية  لها  الدارجة  العامية 
�سورة  با�سدق  والعواطف  امل�ساعر 
ا�سف  ان  ا�ستطيع  واأين  واأو�سحها. 
بالعبقرية  ال�سعبيني  ال�سعراء  بع�س 
هو  الذي  النجفي  زاير  كاحلاج  والنبوغ 
يف راأيي وراأي قراء �سعره متنبي ع�سره. 
اأميًا، ومع ذلك فهو اذا  وكان هذا ال�ساعر 
اأخذ )الدنبك( بني يديه راح يرجتل ال�سعر 
األتفاتة  مني  حانت  وهنا  مده�سًا  ارجتاًل 
طالت  قد  اجلل�سة  فراأيت  �ساعتي،  اىل 
بالوقت  ا�سعر  اأكد  مل  اأنني  حتى  كثريًا 
بال�سوؤال  احلديث  فاأنهيت  ين�سرم،  وهو 

الأخري:
النا�سئني؟ الق�سة  كتاب  تن�سح  • مباذا 

- اأن�سحهم بان يكثوا من قراءة الق�س�س 
وكذلك  العامليني،  الأدباء  لكبار  الغربية 
البالد  يف  الناجحني  الكتاب  ق�س�س 
القا�س  للنا�سيء  تكون  ان  على  العربية، 
ملكة فطرية خا�سة، ثم ت�سقل هذه امللكة 
تياراتها  وفهم  الجتماعية  بالدرا�سة 
وعنا�سرها. وباملنا�سبة اذكر هنا ان اكث 
ما قراأت من ق�س�س ال�سباب العراقيني مل 
يكن يف احلقيقة �سوى مقالت اأدبية وهم 

يح�سبون اأنها ق�س�س.
مجلة االسبوع العدد 4122 
سنة 1958

السينما م���ش���اه���دة  ع����ن  ال����م����اش  أك������ل  ي����ع����وض  ه����ل 

لأول  حم��دد  تاريخ  يف  اجل��زم  ال�سعب  من 
بغداد،  يف  األتقطت  فوتوغرافية  ���س��ورة 
والتق�سي،  البحث  م��ن  ���س��ن��وات  بعد  لكن 
اأن امل�سور والر�سام  اأ�سبح يف �سبه اليقني 
عام  بغداد  يف  امل��ول��ود  زف��وب��ودا  األك�سندر 
1826 هو اأول م�سور حمرتف يف العراق، 
واأول من اأدخل الكامريا الفوتوغرافية اىل 

العراق يف حدود عام 1850. 
يف ع��ام 1840 غ���ادر زف��وب��ودا ب��غ��داد اىل 
ليدخل  اليوم،  هنغاريا  عا�سمة  بوداب�ست، 
الرابعة  يتجاوز  مل  وهو  الفنون  اأكادميية 
ب��غ��داد بعد  م��ن ع��م��ره، ومل��ا ع��اد اىل  ع�سر 
الر�سم  درا���س��ة  م��ن  ���س��ن��وات  ع�سر  ح���وايل 
اأخ��رتع  ال���ذي  ال��ف��وت��وغ��رايف،  والت�سوير 
حديثًا يف فرن�سا عام 1839، مل تكن بغداد 
كان  فالت�سوير  مهنة،  هكذا  ملثل  م�ستعدة 
نوعًا من املحرمات الدينية. فهاجر زفوبودا 
اىل بومبي يف الهند ليفتح �ستوديو للر�سم 
والت�سوير هناك حتى عام 1857، عاد بعدها 
اأزمري  اأنتقل اىل مدينة  اإىل بغداد، ومن ثم 
للت�سوير،  اأ�ستوديو  اأفتتح  حيث  الرتكية 
الأوربية، وبقي هناك  ال�سياحة  اأعتمد على 

حتى وفاته عام 1896. 
اأية �سور  على  اليوم  لالأ�سف مل يعث حتى 
ل��ب��غ��داد من  ي��دل على وج���ود ���س��ور  اأو م��ا 
فقد   .1858 ال��ع��ام  ق��ب��ل  زف���وب���ودا  اأن���ت���اج 
�سراديب  يف   1965 عام  يف  بال�سدفة  عث 
املتحف الربيطاين على اأربعة �سور لبغداد 
وموؤرخة  زف��وب��ودا  الك�سندر  با�سم  موقعة 

للعام 1858. 
املعروفة  ال�سور  اأقدم  اإن  القول  ميكن  لهذا 
التي  ال�سور  تلك  هي  اليوم،  حتى  لبغداد 
الدكتور  قبل  م��ن   1854 ع��ام  يف  التقطت 

القن�سلية  يف  الطبيب  هي�سلوب،  جيم�س 
عن  حما�سرة  ففي  ب��غ��داد.  يف  الربيطانية 
الربيطانية  البحرية  �سابط  اأع��ده��ا  بغداد 
األقيت  والتي  جون�س،  فيلك�س  ب��غ��داد،  يف 
يف اجلمعية اجلغرافية يف بومبي يف الهند 

عر�ست   ،1854 عام  من  الأول  ت�سرين  يف 
ت�سع �سور فوتوغرافية من بغداد خالل تلك 
املحا�سرة، اأ�سار فيلك�س جون�س اىل اأن هذه 
هي�سلوب.  الدكتور  عد�سة  من  هي  ال�سور 
بومبي  يف  املطبوع  بغداد  عن  كتابه  ويف 

باقتبا�س  جون�س  فيلك�س  ق��ام   1857 ع��ام 
وطبعها  لهي�سلوب  املذكورة  الت�سع  ال�سور 
فلم  ملونة،  ر���س��وم  �سكل  على  الكتاب  يف 
يكن من املمكن يف ذلك الوقت طبع ال�سور 
الفوتوغرافية يف الكتب. وقد كتب حتت كل 
�سورة من هذه ال�سور عبارة: "مقتب�سة عن 
�سورة فوتوغرافية للجراح امل�ساعد جيم�س 

هي�سلوب".  
العراق حتى  عن  املعروفة  ال�سور  اأقدم  اأما 
الفرن�سي  امل�����س��ور  اىل  ت��ع��ود  ف��ه��ي  ال��ي��وم 
املو�سل  اىل  ق��دم  ال��ذي  تران�ساد  جربييل 
بلي�س  ف��ك��ت��ور  الفرن�سي  امل��ن��ق��ب  ب�سحبة 
لت�سوير   1852 عام  من  الثاين  كانون  يف 
الآثار واللقط املكت�سفة يف عمليات التنقيب 
وال�سور  نينوى،  يف  الآث���ار  ع��ن  والبحث 
هي اليوم من موجودات متحف اللوفر يف 
باري�س وت�سم املجموعة بع�س ال�سور من 
الربيطاين  املتحف  وك��ان  املو�سل.  مدينة 
امل�سور  اإر����س���ال  يف  ���س��ب��اق��ًا  احل��ق��ي��ق��ة  يف 
حديثة  كامريا  ومعه  بيل  توما�س  والر�سام 
عام  �سباط  يف  ال��ع��راق  اىل  )تاليبوتايب( 
هرني  الربيطاين  املنقب  مل�ساعدة   ،1851
ليارد يف توثيق احلفريات يف نينوى، لكن 
توما�س بيل مات غرقًا وهو ي�سبح يف اأحد 
روافد نهر الزاب بعد مدة ق�سرية من و�سوله 

ومل يرتك لنا اية �سورة فوتوغرافية.
العراق  يف  ���س��ورة  اأول  ت��اري��خ  ع��ن  ه���ذا 
واأول �سورة يف بغداد، اأما متى اأفتتح اأول 
مقالة  فلذلك  بغداد،  يف  للت�سوير  اأ�ستوديو 

اأخرى!!

ali_wahab@hotmail.com*  

علي أبو الطحين*

بداية التصوير الفوتوغرافي في بغداد

متى التقطت أول صورة فوتوغرافية في بغداد؟!

�سورة فوتوغرافية حلفريات نينوى بعد�سة امل�سور الفرن�سي جربييل تران�ساد عام 1852.

ر�سمة لبيوت على �سفة نهر دجلة )يف جهة الر�سافة، بغداد( بني بناية القن�سلية الربيطانية وبيت احلاج �سليم. مقتب�سة من �سورة فوتوغرافية للدكتور جيم�س هي�سلوب من عام 1854
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هادي الطائي 

- �سيد باقر �سيد احمد احل�سني.. هو �سخ�سية 
مركزة  واجتاهات  طيبة  افكار  جمموعة  توؤلفها 
ال��زم��ن وال��ت��ج��ارب طيلة �ستني  ر���س��م ح��دوده��ا 
الل�سان..  يف  وطيبة  القلب،  يف  طيبة  ع��ام��ًا.. 
قلب  اأي�سًا  وهو  قوية..  وذاك��رة  وا�سع،  اط��الع 
الإن�����س��ان��ي��ة واحلنان  ب��ال��ع��واط��ف  ع��ام��ر  ك��ب��ري 
لها  �سخ�سية  اأي�����س��ًا  وه��و  للجميع..  الأب����وي 
حادة  نظرات  من  مزيج  له  وتكوينها  تكوينها.. 
جتتاز نظارة طبية �سميكة.. لتنفذ اإىل الأعماق، 
ب�سرعة  معانيه  حتلل  لكي  الهم�س  تلتقط  واإذن 

ال�سوء.
ال�سرامة  فيه  متتزج  معرب  وجه  اأ�سيب..  راأ���س 

والقوة باللني والب�سا�سة والدعة.
عامًا  ال�ستني  من  �سخرت  منت�سبة  مديدة  قامة 

التي مل ت�ستطع ا�سعافها..
ال��ذي  ال��ك��اظ��م��ي��ة  ن��ائ��ب   ....(( ب��اق��ر  ���س��ي��د   •
اجتمعت به لأقدمه لقراء "الأ�سبوع" يف حديث 

ممتع..((.
�ساألته:

الدولة؟ خدمة  يف  التحقتم  • متى 
فقال:

الثورة  من  يبداأ  اخلدمة  تاريخ  اعتربنا  اإذا   -
كنت  اأن��ن��ي  اأق���ول:  اأن  ا�ستطيع  ف��اأن��ا  العراقية، 
امل�ساهمني  ال�سباب  من  العراقية  الثورة  خ��الل 
فقد   .1920  ،1919 �سنتي  يف  ذلك  وك��ان  فيها، 
ا�ستغلوا  ال��ذي��ن  اإخ����واين  م��ع  فيها  اع��م��ل  كنت 
اأتلقى  �سنًا،  منهم  ا�سغر  وكنت  احلقل،  ذلك  يف 
مرزا  املرحوم  اأمثال  واإر�ساداتهم،  توجيهاتهم 
ال���ذي ق��ام��ت الثورة  ال�����س��ريازي،  حم��م��د ت��ق��ي 
))فتواه(( وجهوده اجلبارة،  اثر  على  العراقية 
ال�سدر واملرحوم  ال�سيد حممد  وامثال املرحوم 
ابو  جعفر  ال�سيد  واملرحوم  ال�سويدي  يو�سف 
ل  ال��ذي��ن  وه��م  ال��ب��زرك��ان،  علي  وال�سيد  التمن 
بقية  م��ع  احل���رة  م��واق��ف��ه��م  ان�����س��ى  ان  ميكنني 
ال�سف،  مع  ا�سماوؤهم  اختفت  الذين  اخواننا 
كال�سيخ  جهادهم  يف  املخل�سني  من  ويعتربون 
باقر ال�سبيبي وا�سرابه وقد التجاأت اىل ايران 
واقمت فيها بعد ان خمدت الثورة، واجته بع�س 
رج��ال��ه��ا اىل احل��ائ��ل و���س��وري��ا واحل��ج��از، وقد 
مكثت يف ايران �سنة كاملة اجتول فيها متخفيًا 
عن ال�سلطة الربيطانية التي كانت يومئذ حتتل 
له امللك في�سل الول  ايران، وحني جاء املغفور 
قبل  من  برقيًا  طلبت  تتويجه  ومت  العراق  اىل 
املرحوم ال�سيد حممد ال�سدر. وكنت يف همدان، 
ال�سيد  قدمني  حيث  الوطن،  ار�س  اىل  فاجتهت 
ال�سدر اىل جاللته، فكان ان طلب مني ال�سرتاك 
الوظائف احلكومية.. فاعتذرت لعدم  يف بع�س 

اإملامي الكايف بطبيعة عمل الوظيفة..

امللكي؟ البالط  يف  عملتم  اذن  • وكيف 
مرت  الوظيفة  يف  العمل  عن  اعتذرت  ان  بعد   -
جاللته  وب��ني  بيني  مقابالت  فيها  مت��ت  ف���رتة، 
بعنوان  ال��ب��الط  يف  وظ��ي��ف��ة  اق��ب��ل  ب���ان  كلفني 
التكليف  ه���ذا  قبلت  وق���د  ال���ب���الط((..  ))اأم����ني 
ال�سامي، وكنا اأربعة ا�سخا�س يف البالط ن�سغل 
وظائف بعنوان ))اأمني البالط((، واما الآخرون 
فهم ال�سادة داود احليدري و�سيد نا�سر النقيب 

واملرحوم خريي الدين العمري.
لعلماء  بالن�سبة  و�ساطتكم  ج��دوى  هو  وما   •

الدين؟
ازمة  ح�سلت  حيث   ))1923(( �سنة  ذلك  كان   -
علماء  ت��رك  اىل  ادت  البالد  يف  عنيفة  �سيا�سية 
العراق البالد، حيث �سكنوا ايران، وعلى اثر ذلك 
طلب مني املغفور جاللة امللك في�سل الول ب�سفة 
بفتح  املو�سوع  معاجلة  يف  امل�ساهمة  �سخ�سية 
ارجاعهم  بغية  الر�سمية  غري  املفاو�سات  ب��اب 
ق�سر  اىل  �سخ�سية  ب�سفة  و�سافرت  البالد،  اىل 
ال��ع��ل��م��اء هناك،  ���س��ريي��ن واج��ت��م��ع��ت مب��ن��دوب 
واتفقنا على اأ�س�س تكون �ساحلة للطرفني، فكان 
ان ار�سلت حكومة ايران مندوبًا �سخ�سيًا لإمتام 
املفاو�سات بطريقة ر�سمية، وتوىل ذلك املرحوم 
الإيراين،  الربملان  رئي�س  التدين  حممد  ال�سيد 
بيتي واتفقت  العراق وحل �سيفًا يف  زار  حيث 
واياه على اإرجاع العلماء بتاريخ معني و�سروط 
معينة، وكل ذلك عندما انتدبني املغفور له جاللة 
))ق��م(( وقد مت  لزيارة مدينة  الأول  امللك في�سل 
ذلك امل�سعى وتكللت اجلهود بالنجاح، وقد بقيت 

همزة الو�سل بني علماء الدين والبالط امللكي.
ذلك  يف  اإي��ران  �ساه  على  تعرفكم  مت  وكيف   •

الوقت؟
امل�ساعي وكنت يف مدينة  اثر جناح تلك  - على 
))قم(( طلب مني رئي�س الوزراء يف ذلك احلني، 
ب�))�سردار  يلقب  وكان  بهلوي،  �ساه  ر�سا  وهو 
عن  نائبًا  باعتباره  �سخ�سيًا  اأقابله  اأن  �سبه(( 
ماأذونًا  وكنت  فقابلته  امللك  جاللة  ل��ه  املغفور 
الول  في�سل  امل��ل��ك  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ج��الل��ة  قبل  م��ن 
يل  ف��اأع��رب  قلت،  كما  ال�سخ�سية  باملفاو�سات 
ر�سا �ساه عن اعجابه ال�سديد باملغفور له جاللة 
امللك في�سل الول.. وقد كانت هذه املقابلة نواة 
لفكرة اعرتاف اإيران باحلكومة العراقية، وكان 
اإيران  اعرتفت  حيث   ،1930-1929 �سنة  ذل��ك 
موؤلف  عراقي  وف��د  ف�سافر  العراقية  باحلكومة 
الديوان  من معايل املرحوم ر�ستم حيدر رئي�س 
احمد حامد  الأ�ستاذ  امللكي حينذاك و�سكرتارية 
ال�سراف، وكنت – ع�سوًا يف هذا الوفد ل�ستالم 

العرتاف من احلكومة اليرانية.
البالط؟ يف  العمل  اىل  ذلك  بعد  عدت  • وهل 

- حدث بعد جناحي هذا ان منحتني 

احلكومة اليرانية و�سامًا بالنظر لجنازي هذه 
جاللة  مني  طلب  منها،  انتهائي  وبعد  املهمة. 
املغفور له امللك في�سل الول العودة للعمل ثانية 
يف البالط بوظيفة ))م�ساعد رئي�س الت�سريفات(( 
وقد ا�سغلت هذه الوظيفة طيلة حياة املغفور له 
يف  عملي  ا�ستمر  ثم  الول،  في�سل  امللك  جاللة 
وفاته،  حتى  غ��ازي  امللك  جاللة  له  املغفور  عهد 
كما عملت يف عهد و�ساية �سمو المري عبدالله 
ويل العهد املعظم حيث قمت بخدمته حتى �سنة 

.1945
الفرتة؟ هذه  بعد  عملتم  • واأين 

والربق،  للربيد  عامًا  مديرًا  بعد  فيما  عينت   -
�سنوات،  خم�س  مدة  الوظيفة  هذه  ا�سغلت  وقد 
وع��م��ل��ت خ��م�����س ���س��ن��وات اخ����رى م���دي���رًا عامًا 
مت  حيث  ال��وظ��ي��ف��ة،  ت��رك��ت  واخ����ريًا  للنفو�س، 

انتخابي نائبًا عن ق�ساء الكاظمية.
احلديث  جرى  واح��دة  ناحية  من  خرجنا  وهنا 
من  اخل���روج  تقت�سي  ال�����س��رورة  فكانت  فيها، 
من  اخ���رى  ج��وان��ب  يف  للدخول  الناحية  ه��ذه 

املو�سوع.
تعرف؟ لغة  كم  له:  • فقلت 

- اأجيد الإيرانية مع قليل من الرتكية.
الإيراين؟ الأدب  يف  يعجبك  الذي  • ما 

- الت�سوف.
من  اكث  يعجبونك  ال�سوفية  كتاب  من  مْن   •

غريهم؟
- جالل الدين الرومي، حافظ ال�سريازي والثالث 

�سم�س التربيزي.
املت�سوفة  بني  الجتاه  يف  رابطة  هناك  هل   •

يف اإيران، واملت�سوفة يف الأقطار العربية؟
اأبي  اب��ن  علي  اإىل  اأ�ساًل  ي�سند  الت�سوف  كل   -
طالب عليه ال�سالم وحتى الطريقة القادرية تعود 
اإىل الإمام عليه ال�سالم.. واما الطريقة البكرية، 
فهي تن�سب اىل حممد ابن ابي بكر ال�سديق وهو 

ربيب علي ابن اآبي طالب عليه ال�سالم.
العراق؟ خارج  �سافرت  • هل 

اإي��ران م�سر.. فل�سطني ما عدا  - زرت �سوريا.. 
تركيا.

• عمرك؟
- 60 �سنة.

ولدت؟ • اأين 
- يف ق�ساء الكاظمية.

الفراغ؟ وقت  تق�سي  • كيف 
- باملطالعة.. واداء بع�س اعمايل كنائب.

مطالعاتك؟ نوعية  هي  • ما 
- اطالع ال�سرية.. �سرية رجال تاريخ وكثريًا ما 

اعاود مطالعاتها عدة مرات.
اعادة  اىل  يدفعكم  ال��ذي  ه��و  الن�سيان  ه��ل   •

مطالعة ما قراأمتوه؟
ل..   -

لي�س الن�سيان، وانا الرغبة وحبي لل�سري.
الربملان؟ اىل  املراأة  دخول  توؤيدون  • هل 

- ل...
• ملاذا؟

- لأن��ه��ا مل ت��ث��ق��ف ب��ع��د ال��ث��ق��اف��ة ال��ك��اف��ي��ة حتى 
ان  الربملان.  تدخل  لكي  نف�سها  معرفة  ت�ستطيع 
املراأة التي نريدها لتدخل الربملان مل توجد بعد، 
اوؤيد دخولها حينذاك. اقول  واذا وجدت فانني 
هذا مع انني اربي بناتي على الطريقة الع�سرية 

مع التم�سك باحلجاب.
العباءة؟ اأْم  الوجه..  حجاب  تق�سدون  • هل 

- اق�سد باحلجاب.. العباءة، لن حجاب الوجه 
غري وارد يف ال�سالم، فال�سالم ل يعترب الوجه 
عورة. فهناك حجاب و�سفور، وهذا الخري هو 

ال�سيء الذي حرمه ال�سالم.
هوايتكم؟ هي  • ما 

- جمع التحافيات واملخطوطات القدمية..
عندكم؟ حتفة  • اأح�سن 

- خمطوطات دينية كالقراآن والدعية والمثال، 
املخطوط  ال��ق��راآن  تاريخ  وام��ا  ن���ادرة..  وتعترب 
ومكتوب  الهجري  القرن  اىل  يعود  فهو  باليد، 
بخط كويف مغربي، وقد ح�سلت عليه عن طريق 
املحفورة  ال�سور  ببع�س  احتفظ  كما  ال�سدفة، 

على احجار او كلمات ماأثورة.
املراأة؟ جتنيد  فكرة  على  توافق  • هل 

- ل ابدًا.. هذا ل يجوز.
التمري�س..؟ ق�سم  يف  • حتى 

- اوافق على عملها يف هذا الق�سم، كما ان ابنتي 
م�ستخدمة الآن يف امليتم.
ال�سينما؟ ترتادون  • هل 

- قلياًل جدًا.
• ملاذا؟

�ساهدت  وقد  منها،  اكث  امل�سرح  احب  لنني   -
ق���دمي���ًا م�����س��رح��ي��ات ف��اط��م��ة ر����س���دي وغ��ريه��ا، 

ولالأ�سف ل زال العراق مفتقرًا اىل امل�سرح.
الذاعة؟ اىل  ت�ستمعون  • هل 

- نعم ..
براجمها؟ من  يعجبكم  • ماذا 

والتعليقات  والدينية  الجتماعية  الحاديث   -
ون�سرات الخبار.

ال�سارع؟ يف  �سيء  يزعجكم  • هل 
مل  النا�س  ان  هو  ال�سارع  يف  يزعجني  ما  ان   -
مْن  منهم  والقليل  النظام،  على  ل��الآن  يتعودوا 
يعرف واجباته يف ال�سري واحلركة واملعامالت.

عمر  ك���ان  اذا  ج��ي��ل��ني  ع��ا���س��رمت  ان��ك��م  مب��ا   •
ابناء  بني  فرق  هناك  فهل  �سنة..  ثالثني  اجليل 

اجليلني؟
والعمران  وامل���ادة  بالعلم  يتعلق  فيما  نعم..   -
اح�سن  احلا�سر  جيلنا  فان  والتنظيم  وال�سحة 
ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة والثقة  ول��ك��ن  ال�����س��اب��ق..  م��ن��ه يف 
يف  اح�سن  كانت  النا�س  بني  والعطف  واملحبة 

املا�سي.
فيها،  يعجبكم  الذي  ما  لل�سحافة..  بالن�سبة   •

وما هو الذي ل يعجبكم؟
- مل اجد يف ال�سحافة العراقية �سيئًا يعجبني.

التطور؟ من  �سيئًا  فيها  تلم�سوا  • اأمل 
- من ناحية التطور، مل�ست فيها �سيئًا من تقليد 
�سحافة المم الراقية. ولكن العن�سر التوجيهي 

فيها غري موجود لالأ�سف.
ناحية  م��ن  واجبهم  ادوا  ال��دي��ن  رج��ال  ه��ل   •

ار�ساد النا�س؟
- ل.. انهم مق�سرون مع الأ�سف.

واجباتهم؟ هي  • وما 
- انها معروفة.. واهمها المر باملعروف والنهي 
عمل  اىل  وهدايتهم  النا�س  وار���س��اد  املنكر  عن 

اخلري، وغر�س الف�سيلة يف نفو�سهم.
امل�ساجد؟ داخل  الواجب  هذا  اداء  يتم  • هل 

- رجل الدين الذي يكتفي باجللو�س يف امل�سجد 
ان  عليه  بل  بواجبه،  قائم  غري  ال��واق��ع  يف  هو 

يتجول يف كل مكان.
على  واجربتهم  ابنائك  على  راأيك  فر�ست  • هل 

درا�سة فرع معني تريده اأنت؟
- انهم مطيعون يل، وقد كان يل التوجيه الول 
يرتك  ان  اب��ن��ي  م��ن  طلبت  وق���د  درا���س��ت��ه��م  يف 
الوظيفة ليتجه اىل العمال احلرة فوافق، ولذلك 
النا�س،  النظرية يختلف فيها كثري من  فان هذه 
ان  اأرى  ولهذا  ابنه  من  واعلم  اخرب  الأب  ولكن 
الأب يجب ان ير�سم م�ستقبل ابنه، وعلى البن 

الطاعة يف مثل هذا الو�سع.
يف  الباء  وتعنت  الزواج  مب�ساكل  راأيكم  • ما 

تزويج بناتهم؟
- ا���س��ب��ح��ت ه�����ذه امل�����س��ك��ل��ة م����ن الم����را�����س 
الج��ت��م��اع��ي��ة، ف��ق��د ط��غ��ت امل����ادة، وب��ه��ذا يكون 
البع�س قد انحرف عن مبادئ الر�سول )�س( لنه 
ابنته  زوج  ولذلك  امل�سلم((  ))امل�سلم كفء  يقول 
فاطمة من علي ابن ابي طالب عليه ال�سالم، وكان 
فالبنت يقت�سي عليها  �سداقها ))400(( درهم.. 
ويح�سنها  بكفايتها  يقوم  زوج  على  حت�سل  ان 
واما  ال��راح��ة،  و�سائل  لها  وي�سهل  وي�سونها 
ال�سيء جنده عند بع�س ال�سر العراقية لالأ�سف 
ال�سديد، فانه ظاهرة اخلت بالو�سع الجتماعي، 
ال�سالمي  ل��ل��ع��رف  اع��ت��ب��اره��ا خم��ال��ف��ة  وي�����س��ح 
ينظر  ل  ال�سابق  كان اجليل  ال��زواج وقد  يف 
الكفاءة  يعترب  كان  لنه  المور  مثل هذه  اىل 
ينظر  التي  الأ�س�س  هي  والنجابة  وال�سرف 

اليها الباء قبل اأي �سيء اآخر.

مجلة االسبوع 1957

على  �ساأطرحها  التي  الأ�سئلة  هياأت  قد  اأك��ن  مل 
امتدت  حني  الدين  حميي  ال��رزاق  عبد  الدكتور 

يدي اإىل جر�س الباب تقرعه.
احلديث  اأن  واح���د:  ���س��يء  م��ن  يقني  على  كنت 
�سيتناول الدكتور علي الوردي وكتابيه ))وعاظ 
ويف  الرفيع((.  الأدب  و))اأ�سطورة  ال�سالطني(( 

هذا وحده ما يكفي..
))خ�سوم((  اك��رب  م��ن  ال��دي��ن  حميي  فالدكتور 
الأخري  ال��وردي يف كتابه  ال��وردي.. وقد خ�سه 

))اأ�سطورة الأدب الرفيع(( برد مطول.
بالغًا  ترحيبًا  ال��دي��ن  حميي  الدكتور  ب��ي  رح��ب 
عادة  على  و))امل����زاج((...  ال�سحة  عن  و�ساألني 
وبني  الكاظم،  اأه��ل  من  هو  ك��ان  وان  النجفيني، 
على  تنتهي  ل  خ�سومة  والكاظميني  النجفيني 
اأح�سن  ال��ف��ري��ق��ني  اأي  وع��ل��ى  الأدب���ي���ة  ال��زع��ام��ة 

طبخًا.
الدكتور  و�ساألت  منا�سبة  فر�سة  اأول  واهتبلت 
الوردي  يف  راأي��ه  عن  الدين  حميي  ال��رزاق  عبد 
))اأ�سطورة  الأخ��ري  كتابه  وبخا�سة  كتبه،  ويف 
زميله  على  الدكتور  اأثنى  وق��د  الرفيع((  الأدب 

))وخ�سمه(( الوردي.. ثم قال:
عن  اخل��در  تنف�س  لأنها  مفيدة،  كتبه  ان  احل��ق 
وتثار  تواجه  ان  يجب  م�سائل  وتثري  الأذه���ان، 
الثار،  هذه  خلل  ومن  منها..  التمل�س  من  ب��دًل 
تظهر  واخل�سوم  الأن�����س��ار  ب��ني  اجل���دال  وخلل 
احلقيقة. ان الوردي خري يف هدفه، ل يق�سد اإل 

خدمة احلقيقية..
هذا  من  افهم  هل  الدين:  حميي  الدكتور  ف�ساألت 
ابت�سامة  فاأبت�سم  ال����راأي..  يف  معه  متفق  اأن��ك 

املعتذر وقال:
ل ا�ستطيع ان اقول ذلك.. ولكن ال�سيء الذي اأريد 
ان اأوؤكده هو ان اخلالف بيني وبينه لي�س عميقًا 
كما يظن البع�س.. فلو ان الوردي ا�ستعا�س عن 
احيان  ))يف  مثل  اعتداًل  اكث  بتعبري  ))دائمًا(( 
بقي  ملا  م��ن((  ب�))كثري  ))ك���ل..((  وع��ن  كثرية(( 

بيننا وبينه خالف.
وذك�����رت ال��دك��ت��ور حم���ي ال���دي���ن ب��ان��ن��ي واي���اه 
وتي�سر  نعنيه  م��ا  للقراء  نو�سح  ب��ان  مطالبان 
هذا  قوله  ي�سفع  ان  ورجوته  فهمه..  ا�سباب  لهم 

بالأمثلة.. فقال:
ل  كله  العربي  ال�سعر  ))ان  مثاًل،  ال��وردي،  كتب 
يخرج عن اأغرا�س ثالثة، مدح الظاملني، وو�سف 
ان  الأوىل  بالغلمان((.. وكان  اخلمرة، والتغزل 
يقول ))ان كثريًا من ال�سعر العربي ل يخرج عن 

هذه الأغرا�س الثالثة..((.
حميي  عبدالرزاق  الدكتور  �ساألني  اأخرى  ومرة 

الدين عن ال�سحة واملزاج..
وخل علينا ال�ساي دخول الفاحتني.. ))�سماور(( 
ذروته،  على  القوري  يرتبع  املجلو،  املعدن  من 
وع��اظ  م��ن  ك��واع��ظ  اأو  م��ن��رب..  ع��ل��ى  كخطيب 
على  ليدل  �سينية  ق�سيدة  لإلقاء  يتهياأ  ال�سالطني 

طول باعه يف النظم..
ال�سعر  على  باحلديث  نعرج  ان  متوقعًا  وك��ان 

احلديث.. والدكتور حميي الدين لي�س مع ال�سعر 
م��ن ان يدر�سه  ل��ه  اإذ لب��د  احل��دي��ث ول ���س��ده.. 
درا�سة وافية قبل ان يحكم عليه. و�سيعكف، بعد 
لديه  املتوفرة  النماذج  درا�سة  على  قالئل،  اي��ام 
الدكتور  قال  عنه.  كتابًا  لي�سع  ال�سعر،  هذا  من 

عبدالرزاق:
ب��ال�����س��ع��ر احل��دي��ث ك��ل ال�سعر  اأق�����س��د  ))ل�����س��ت 
يخرج  مل  م��ا  املعا�سر  ال�سعر  فمن  امل��ع��ا���س��ر.. 
م�سمونه.  اأو  �سكله  يف  القدمي  ال�سعر  اطار  عن 
ولكنني اأق�سد ال�سعر الذي انقطعت ال�سلة بينه 
وبني القدمي.. واأهم ما اأخذه على هذا النمط من 
انه  امللمو�س واملح�سو�س،  ))يجرد((  انه  ال�سعر 
يحيلهما اىل وهم ل حت�سه العني او اليد او الإذن 
نراه  مثاًل،  ))بحر((،  ال�ساعر  يقول  ان  من  فبدًل 
يقول ))خاطر اأزرق((! ان ال�سعر هو لغة املجاز 
وال�ستعارة  املجاز  من  يراد  وال�ستعارة، وانا 

ان يقربا املعنى اىل الأذهان ل اأن يبعداه.
ل��ق��د ج��ئ��ت ه��ن��ا كاتب  ال�����س��اع��ة..  ون��ظ��رت اىل 
م�ساكل  يف  يبحث  �ساعرًا  ل  �سحفي،  ريبورتاج 

ال�سعر.
ال��دفء  ا�سعفني  ال��ت��ي  الأ�سئلة  اأوج���ه  وب����داأت 
وال�سماور،  –ال�سوبة-  ال�سالء  م��ن  املنبعث 
ر�سفة واخ��رى من  على �سياغتها يف ذهني بني 

ال�ساي.
ما راأي الدكتور يف الأدب الن�سائي يف العراق؟

اأبت�سم الدكتور حميي الدين ابت�سامة من يح�س 
من  ورط��ة  ولكنها  ))ورط�����ة((..  على  مقبل  ان��ه 

النوع اللذيذ، ثم قال:
�ساعرات  م��ن  ال��ع��راق��ي��ات،  الأدي���ب���ات  ن��ت��اج  اأن 
يف  املتو�سطة  ال��درج��ة  اإىل  يرقى  ل  ون��اث��رات، 
اأغلب  يف  املتو�سط  دون  وه��و  ح��الت��ه،  اأح�سن 

الحيان..
نازك  ح��ت��ى   ...(( اإح���راج���ه  حم����اوًل  و���س��األ��ت��ه، 
قلياًل.  الدين  حميي  الدكتور  وت��ردد  املالئكة؟(( 
كان يفكر يف ))تخل�س ح�سن(( من هذا ال�سوؤال، 
كما اعتقد.. واجاب وهو ينفث دخان �سيجارته:

))ان ن���ازك امل��الئ��ك��ة ب��ن��ت م��در���س��ة ج��دي��دة يف 
خالل  م��ن  ال  عليها  احل��ك��م  ميكن  ول  ال�سعر.. 
احلكم على هذه املدر�سة كلها، وهذا ما �ساأحاول 
ال�سعر  ع���ن  اجل���دي���د  ك��ت��اب��ي  يف  ب���ه  اق����وم  ان 

احلديث..((.
اعترب  ان  خ�سيَّ  ال��دي��ن  حميي  ال��دك��ت��ور  وك���ان 
قوله هذا تراجعًا منه عن حكمه العام على الأدب 

الن�سائي يف العراق.. فا�ستطرد يقول:
ل  الن�سائي  الأدب  ع��ن  قلته  م��ا  ان  واحل��ق   ..((
اىل  ي��ت��ج��اوز  ب��ل  وح���ده،  ال��ع��راق  على  يقت�سر 
البلدان العربية كلها.. ول على هذا الع�سر وحده 
واإنا يتعداه اإىل الع�سور جميعًا.. خذ اخلن�ساء 
عرفها  �ساعرة  اك��رب  منازعة-  –بال  فهي  م��ث��اًل، 
اأين هي حتى من  العربي. ولكن..  الأدب  تاريخ 

�سعراء الدرجة الثانية؟((.
بالظروف  للمراأة  اعتذر  اأن  اأتكلم..  اأن  وحاولت 
ما(  ح��دًا  اىل  ت��زال  )وم��ا  كانت  التي  والتقاليد 

مبثل  م�ساعرها  عن  التعبري  وب��ني  بينها  حت��ول 
الرجل  بهما  يعرب  اللتني  وال�����س��راح��ة  احل��ري��ة 
اإىل  الدين  حميي  الدكتور  فبادر  م�ساعره.  عن 

القول...
))اعرف ما تريد ان تقوله تريد اأن تعتذر للمراأة 
ا�ست�سهد  دع��ن��ي  ول��ك��ن  ب��ال��ظ��روف وال��ت��ق��ال��ي��د.. 
ولي�س  فرثته..  اأخوها  مات  نف�سها:  باخلن�ساء 
اذا هي  اأخاها  ترثي  ام��راأة  على  هناك من حرج 
نف�سها من عواطف  عربت عن كل ما يجي�س يف 
ما  اخيها  يف  تقول  ان  اخلن�ساء  ا�ستطاعت  فهل 
قاله املتنبي يف رثاء خولة اخت �سيف الدولة او 

ما قاله جرير يف رثاء زوجته؟((.
وت�سورت وجوه ال�ساعرات العراقيات وقد ملئت 
و...  والرعد  بالربق  ال�سحب  متتلئ  كما  غي�سًا 
حميي  الدكتور  ق�سر  هل  ولكن..  اأي�سًا.  املطر 
الناثرات؟  دون  ال�����س��اع��رات  على  حكمه  ال��دي��ن 

و�ساألته اأنا اأمتثل، يف نف�سي، بقول املتنبي:
نحن اأدرى وقد �ساألنا بنجد

اأق�سري طريقنا اأْم طويل
وكثري من ال�سوؤال ا�ستياق

وكثري من رده تعليل
�ساألته ))وما قولك يف فالنة وفالنة.. من كاتبات 

الق�سة يف البالد العربية اليوم؟((.
من  عميقًا  نف�سًا  الدين  حميي  الدكتور  فاجتذب 

�سيجارته وقال:
اإن املراأة تخلفت عن الرجل  اأقول  اأن  ))اأ�ستطيع 
يف كل الفنون التي �ساركته فيها.. يف املو�سيقى 
والر�سم والنحت.. والرق�س اأي�سا بل وحتى فيما 

هو من اخت�سا�سها كاخلياطة والتف�سيل((.
فما راأي اآن�ساتنا و�سيداتنا يف هذا القول؟

و���س��األ��ت ال��دك��ت��ور حم��ي��ي ال��دي��ن ع��ن راأي����ه يف 
اأي��ه��م��ا اأ���س��ع��ر؟ فانا  اجل��واه��ري ويف ���س��وق��ي.. 
اأعلى كعبًا  –وما زال- ان اجلواهري  اعتقد 
يف ال�سعر من اأمري ال�سعراء. ولكن الدكتور 

عبد الرزاق ل يرى هذا الراأي.. فقد قال:
الأكرب..  العراقيني  �ساعر  اجل��واه��ري  ))اإن 
كلها.  العربية  البالد  �ساعر  فهو  �سوقي  اأم��ا 
ولهذه  للعراقيني  بالن�سبة  واجل���واه���ري، 

الفرتة، )اأنفع( من �سوقي... ((.
من  الدين  حميي  الدكتور  يق�سده  ال��ذي  فما 
ذلك..  يو�سح  اأن��ه  ال��ف��رتة((؟  ))ب��ه��ذه  قوله 
ي�ستمر  ل��ن  اجل��واه��ري  �سعر  ))ان  فيقول 

لأن��ه  الآن،  ميلكها  ال��ت��ي  ال��ت��اأث��ري  ق���وة  بنف�س 
من  يك�سبها  م��ا  اأك��ث  اخل���ارج  م��ن  قوته  يك�سب 
والديباجة  اخليال  نف�سه..  ال�سعر  من  الداخل، 
والفن. اأما �سوقي فاأن �سعره �سيبقى على الزمن 
بنف�س القوة. غري اإنني اأود اإن اأوؤكد اإين معجب 

باجلواهري كل الإعجاب((.
))اأوؤك��د((  اأن  الدين  حمي  الدكتور  ا�سرتط  وقد 

على تاأكيده هذا.
حديث  اإىل  كلها  ال���دروب  قادتنا  اخ���رى  وم���رة 
معي  متفق  الدين  حمي  والدكتور  ))ال���وردي(( 
يتعمد  ان��ه  م��ن  ال���وردي  ع��ن  قلته  ان  �سبق  فيما 
عن  اخل��ري  غر�سه  ليحقق  وال��ت��ط��رف  املبالغة 
طريقهما.. ويعرب الدكتور حميي الدين عن هذا 

تعبريًا طريفًا فيقول:
مزايد..  ب���روح  ال�����س��وق  اإىل  ي��دخ��ل  ))ال����وردي 
فمهما عر�سنا من �سعر زاد هو عليه، واملزايدات 
ل تقف عند حد، فكلما غالينا يف الدفاع غاىل هو 

يف الهجوم.. لكنه خري الهدف.
ال�سعبي  بال�سيا�سي  ال����وردي  ت�سبيه  ومي��ك��ن 
عارف  وه���و  انتخابية  م��ع��رك��ة  ي��خ��و���س  ال���ذي 
كيف ي�سرب على الأوتار احل�سا�سة من عواطف 

الناخبني((.
انتخابية...  معركة  يخو�س  الوردي  وت�سورت 
لنف�سه.  داعيًا  يخطب،  وراح  املنرب  ارتقى  وقد 

و�ساألت الدكتور عبدالرزاق:
))ل ريب يف ان الوردي هو اليوم ا�سهر موؤلف 
عراقي.. فهل تعتقد بانه �سيفوز يف النتخابات 

لو ر�سح نف�سه للنيابة؟((.
وابت�سم الدكتور عبدالرزاق لهذا اخلاطر واجاب 

))�سيفوز بالتاأكيد((.
ف�ساألته ))عن اأي منطقة.. عن الكاظم مثاًل؟((.

فقال: ))ل عن الكاظم ول عن اية منطقة بذاتها.. 
اجله  من  النتخاب  نظام  عدل  اذا  ال  يفوز  ولن 
بحيث حتت�سب له ال�سوات التي يح�سل عليها 

من العراق كله((.
ين�سد  وهو  وو�سو�سته  ن�سغي  حلظة،  و�سمتنا 

الماديح....
حمي  ال��دك��ت��ور  ق��ال  ))ال���ق���وري((  و�سو�سة  اىل 
))ان  ي��ن��ق��ط��ع:  مل  ح��دي��ث��ًا  يكمل  وك���اأن���ه  ال��دي��ن 
يعنيه،  ما  اأفهم  له جمتمع وردي(( ومل  ال��وردي 

فا�ستو�سحته...
القراء  ع��واط��ف  ي��ح��رك  كيف  ع��رف  ))ال�����وردي 
العراقيني انهم مييلون اىل هذا النوع من تهويل 
المور، والأتيان باآراء حتدث ما حتدث من اأخذ 
ان  املوا�سيع. واحلق  ورد.. وهو يكتب يف كل 
يواجهون  ل  ال�سواء  على  وخ�سومه  ال���وردي 
املناق�سة، وانا يدورون حول املو�سوع دورانًا.. 
اما بق�سد اطالة ))الطريق(( وما يرتتب على ذلك 
ال�سعب  ال��ق��راء. وام��ا لن من  لأنظار  من ج��ذب 

عليهم ان يواجهوا املو�سوع ب�سورة مبا�سرة.
ان الوردي –يف احلق- يحارب اىل جبهة واحدة 
وقد  عليها.  يحارب  التي  اجلبهات  تعددت  وان 
اخر...  كاتب  اأي  افاد ونفع  اكث مما  افاد ونفع 
م�سروع،  فربحه  ذاك،  بعد  كتبه  من  انتفع  ف��اذا 
ومن حقه ان يتحدى �سريبة الدخل.. كما �سرح 

موؤخرًا((.
مبا  افكر  وان��ا  ال��دي��ن  حميي  الدكتور  وغ���ادرت 
�ستثريه اقواله من نقا�س وجدال.. لعل احلقيقة 

التي ن�سعى اليها جميعًا �ستظهر من خاللهما.

جريدة الشعب
25 كانون الثاني عام 1958 

ساعة مع سيد باقر

حافظ القباني

����ر زم������ي������ل ال����������������وردي وخ�����ص�����م�����ه ي�����ت�����ح�����دث ع�������ن ه������دف������ه ال����خ����يَّ
وشاعراته ال����ع����راق  أدي����ب����ات  ف���ي  ال���دي���ن  م��ح��ي  ل��ل��دك��ت��ور  ط���ري���ف  رأي 

فنجان شاي مع الدكتور عبد الرزاق محي الدين

بقلم: بدر شاكر السياب

أستاذ األدب العربي في دار المعلمين العالية.
أديب بارز وشاعر من شعراء الدرجة األولى

صديق للوردي وزميل له وخصم أيضًا

المرحوم السيد الصدر قدمني إلى المغفور له جاللة الملك فيصل

تعرفت على الشاه "رضا بهلوي" يوم كان رئيسًا للوزراء

الرجل الذي قام بدور الوسيط بين العلماء والحكومة

معجب بأدب التصوف اإليراني ويقرأ لجالل الدين الرومي وحافظ الشيرازي وشمس التبريزي..

انه ضد فكرة دخول المرأة إلى البرلمان ومن الداعين إلى ضرورة تمسكها بالتقاليد والعادات والحشمة.

أحببت المسرح منذ أن شاهدت فاطمة رشدي
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 طبعت بمطابع مؤسسة المدى لإلعالم 
والثقافة والفنون

يروي ال�ساعر ا�سماعيل اخلطيب هذه احلكاية 
عن الفنانة مائدة نزهت  .

اأدت اىل ميالد  ال��ت��ي  امل�����س��ادف��ات احل��ل��وة  م��ن 
مرور  وبعد  م��رة  ذات  ح��دث  اأن  جديدة  اأغنية 
�سهر تقريبًا على بث اأغنية مائدة نزهت اجلديدة 
اإذاعة بغداد التي  الأوىل يف حياتها الفنية من 
التي   1954 �سنة  اخلليل  اأحمد  وحلنها  كتبها 
الهوه �سربوا على  كان مطلعها )يللي تريدون 
والفنان  اأن��ا  خروجنا  اأث��ن��اء  التقينا  اأن  اأح��و( 
ال�ساحلية  يف  الإذاع���ة  دار  م��ن  اخلليل  احمد 
التقينا بالفنانة  ببغداد. ويف املمر الأمامي لها 
امل�سرية املعروفة)نرج�س �سوقي( وهي داخلة 
التي  ال�سبوعية  حفلتها  لتقدمي  الإذاع���ة  اىل 

كانت تبث على الهواء مبا�سرة.
وبعد تبادل عبارات التحية املعتادة بيننا، قالت 
نرج�س لأحمد لي�س يا احمد اإ�سبدلك .. ما كنت 
حلو معايا .. مني ال�ست مائدة دي حتى تاخذك 
لل�سابات  الأي���ام  ه��ذه  ال��وق��ت  اأن  يظهر  م��ن��ا.. 
ال�سغريات ولي�س للعواجيز اأمثالنا اأنا وعفيفة 
الله  اأ�ستغفر  الفور  على  اخلليل  اأحمد  فقال   ..
وفنك  مكانتك  تو�سل  تقدر  اللي  م��ني  �ست  ي��ا 
حلوة  جديدة  اأغنية  لك  حم�سر  اأن��ا  باملنا�سبة 

كنت �ساأخربك عنها ولكنك �سبقتيني .
دام  ما  وقالت  الإجابة  لهذه  نرج�س  فارتاحت 
كده.. اأنا م�ستنياكم بكره .. ب�س اأيه هو الكالم 
اأهو  ا�سماعيل  الأ���س��ت��اذ  اإ���س��اأيل  اأح��م��د  فقال   .
�ساء  اإن  �سيعجبك  لها:  فقلت   .. يخربك  اأمامك 

الله اإطمئني
وافرتقنا..

فقال  املو�سوع  عن  اأحمد  �ساألت  الطريق  ويف 
من  للتخل�س  اأخ���رى  طريقة  اأج���د  مل  �ساحكًا 
كلي  حلو  يا  له  فقلت  الكذبة  ه��ذه  غري  املوقف 
اأحمد  فاأم�سك   . ال��ك  اأ�سحيها  روح��ي  ا�سبدلك 
بيدي وقال فرحًا هذه هي الأغنية واأخرج علبة 
�سكائر و�سجل هذا الكالم عليها وقال اأريد منك 
بقية كالم الأغنية. وملا تالقينا يف اليوم التايل 

�سلمتُه الأغنية وكانت كما يلي:
يا حلو كلي ا�سبدلك � كلي دكلي؟
روحي اأ�سحيها الك � كلي دكلي؟

كلما ردت.. كلما طلبت
�سحيته لأجلك ب�س اإلك

يا حلو كلي ا�سبدلك � كلي دكلي؟
اأحمد  حلنها  ال��ت��ي  الغ��ن��ي��ة  ك��ل��م��ات  اآخ���ر  اإىل 
مقام  م��ن  وك��ان��ت  ال�سبوع  ذل��ك  خ��الل  اخلليل 
الفرحة وقد  القوية  املقامات  الو�سار وهو من 
الأغنية  اأدائها جدًا وحققت  اأبدعت نرج�س يف 
حينها  يف  وانت�سرت  النظري  منقطع  جن��اح��ًا 
يف  ي��رددون��ه��ا  ال��ن��ا���س  اأ���س��ب��ح  بحيث  ب�سرعة 
اأن  حتى  عديدة  �سنوات  ومنا�سباتهم  اأفراحهم 
مع  �سجلها  الله  رحمه  اخلما�س  روحي  الفنان 
فرقة معهد الفنون اجلميلة التلفزيون بعد اأكث 
من خم�س وع�سرين �سنة على اأنها من الأغاين 
اىل  الإ���س��ارة  دون  القدمية  الرتاثية  العراقية 

ملحنها  اأو  اخلطيب  ابراهيم  ا�سماعيل  موؤلفها 
املرحوم اأحمد اخلليل ..

مائدة نزهت واملقام العراقي
ان  املقامي مينع  الغناء  املهيب يف  التقليد  كان 
التقليد  من  انطلق  وقد  ال  معينًا  مقامًا  ي��وؤدى 
التام .. واول واهم مراكز التقليد هي ان تكون 
الق�سيدة املغناة ذاتها التي �سبق ان غناها احد 
املغنني امل�ساهري ويف نف�س املقام املعني . فمقام 
احلويزاوي الذي غناه املغني التاريخي حممد 
الكبري من �سطوة  املغني  لهذا  ، ومبا  القبنجي 
هائلة على اجلماهري فقد كان مقامه احلويزاوي 
املغنني  واذواق  م�سامع  على  اخرى  �سطوه  له 
 1956 ع��ام  اذاع��ي��ًا  �سجله  ان  منذ  واجلماهري 
ومهرجان  موؤمتر  يف   1964 عام  غنائه  واع��اد 
املو�سيقى العربية الثاين الذي انعقد يف بغداد 
، وهذه املرة �سجل تلفزيونيًا بحيث مل يجراأ اي 
من املغنني الخرين ان يغنوا مقام احلويزاوي 
نف�س  و  الق�سيدة  بنف�س  ال  التاريخ  ه��ذا  بعد 
 ، القبنجي  حممد  ا�ستاذنا  اداه  ال���ذي  الداء 
ليلة.  ليلة و  الف  والق�سيدة ماأخوذة من كتاب 
ففي هذا املقام كمقاماته الخرى كان القبنجي 
يب�سط  القدمية  الع�سور  من  تاريخي  كطائر 
 ، امل��غ��رب  و  امل�سرق  �سوب  الهائلني  جناحيه 
جمرد  على  ي��ج��روؤ  فمن  خيمته..  حت��ت  وال��ك��ل 

طرح راأي ولو كان ب�سيطًا ...
غنى القبنجي مقام احلويزاوي ، فغزى القلوب 
كان  ل��و  ق�سيدة  يف  امل�ساعر  وال��ه��ب  والف��ك��ار 
قائلها حي يرزق لقدم الولء وال�سكر والعرفان 
اذ نف�س غبار   ، بالفعل  الفنان لنه خلدها  لهذا 

الزمن عنها واظهر بريقها الوهاج .

اما جتربة املطربة مائدة نزهت ، حيث غنت هي 
الخرى مقام احلويزاوي با�سلوب فني مغاير 
متامًا ل�سلوب مطرب الجيال حممد القبنجي و 
مغاير اي�سًا ل�سلوب فنان القرن الع�سرين ناظم 
الغزايل، ومل يكن ذلك ملرة واحدة بل كررت ذلك 
ففي  خمتلفتني  جديدتني  بق�سيدتني  و  مرتني 
مقام  نزهت  م��ائ��دة  الفنانة  غنت  الوىل  امل��رة 

احلويزاوي بق�سيدة عبد املجيد املال
اىل  ال�سبيل  كيف  اأذلن����ي  و  اعزه  هواه  من  يا 

و�سالك دلن��ي
من  ح�سا�س��تيورجعت  ملكت  حتى  وا�سلتني 

بعد الو�سال هجرتني
نزهت  مائدة  الفنانة  اثبتت  الثانية  امل��رة  ويف 
ال�ساعر  بق�سيدة  وغنته  البداعية  امكانياتها 
ان  ميكن  م��ا  ب��اأج��م��ل  جميل  ح��اف��ظ  املخ�سرم 

يكون.
وا عظم بلواك من هم تعاني��ه ومن جوى اأمل يف 

النف�س تخفي��ه
لله اآهتك احلرى اذا انب���عثت عن لعج يف �سواد 

الل��يل تذكيه
مجلة فنون اذار 1981

بين مائدة نزهت 
ونرجس شوقي 


