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ع���راق���ي���ون  : إع���������داد 

ق�����ص�����ي ال�����ف�����رض�����ي

ون�س����ر هنا اىل اأن الأ�س����تاذ عبد الك����رمي العالف 
كان حّيًا ي����رزق و�ساهد عيان عل����ى او�ساع بغداد 
ليل����ة �سقوطه����ا بي����د النكلي����ز ع����ام 1917 حي����ث 
يق����ول: هك����ذا �س����اءت اإرادة الله اأن تذه����ب بغداد 
)دار ال�س����الم( عا�سمة العبا�سيني �سياعًا ويحتلها 
الأع����داء عن����وًة، فاأمرت احلكوم����ة العثمانية بنقل 
م����ا لديه����ا م����ن �سج����الت مهم����ة ونق����ود اىل مدينة 

�سامراء.
ويف يوم 17 جمادى الأوىل �سنة 1335ه� يقابلها 
�سن����ة 1917م �س����در الأم����ر للموظف����ني بالن����زوح 
ع����ن بغداد، وكن����ت اأنا م����ن النازحني م����ع اجلنود 
)اخل�ست����ة خان����ة( امل�ست�سفى وعندم����ا و�سلنا اىل 
�سام����راء و�ساه����دت تل����ك املدينة ال�سغ����رة وهي 
متوج باملوظفني الع�سكريني وامللكيني واجلنود، 
اأيقن����ت اأن بغداد قد �ساعت من اأي����دي العثمانيني 
واملر�س����ى  واجلرح����ى  امل�ست�سف����ى  يف  وبقي����ت 
ينهال����ون علين����ا وغ�س����ت امل�ست�سف����ى بهم وكرثت 
الوفيات منهم ولع����دم وجود كفن )خام( لتكفينهم 
كن����ا ندفنهم مبالب�سه����م امللطخ����ة بالدماء"رحمهم 
الل����ه تع����اىل واأ�سكنه����م ف�سيح جناته م����ع ال�سهداء 

الأبرار«.
ويوا�س����ل عبد الكرمي العالف حديث����ه قائاًل: باأنه 
يف ي����وم الأحد امل�س����ادف 17 جمادى الوىل �سنة 
1335ه� يقابلها 11 اآذار عام 1917م فوجئنا بخرب 
�سق����وط بغ����داد على اأي����دي اجليو�����ش النكليزية، 
فوقع وقوع ال�ساعقة علين����ا وبعد �ساعات ظهرت 
طائ����رات يف �سم����اء �سام����راء ورم����ت القنابل على 
ب�سريح����ي  لذن����ا  فزعن����ا  وم����ن  القط����ار،  حمط����ة 
واحل�س����ن  اله����ادي  عل����ي  الع�سكري����ن  الإمام����ني 
الع�سكري"عليهم����ا ال�س����الم«، وذهب����ت انا ولذت 
)بغيب����ة( الإم����ام املهدي"علي����ه ال�سالم"ووقف����ت 

وقلت والدموع تذرف من عينّي: 

فقم لها يا امام امل�سلمني فقد
اآن الأوان وخذ يف كفك العلما

وا�سرخ على ال�سرك واعلن اجلهاد وقل 
واأحمداه ترى الغرباء تفي�ش دما.

وبعد احتالل بغداد اخذت اجليو�ش العثمانية 
تن�سحب م����ن مدينة �سامراء ووجهتها مدينة 
املو�سل غر ملتفة اىل جنودها ابناء العرب 
ف�س����ارت لتعب����اأ بهم و�س����اروا يف����ّرون من 
�ساحة القتال ومن مدينة �سامراء، اأما اأنا فلم 

لت العودة اىل بغداد  يط����ب يل اللتحاق بهم وف�سّ
ودخلته����ا يوم 16 اأذار �سن����ة 1917م وملا �ساهدت 
و�س����ع الحت����الل فيه����ا قل����ت: ليتني م����ت قبل هذا 
وكنت ن�سيًا من�سيًا. انتهى حديث املوؤرخ والأديب 
الكب����ر عبد الكرمي العالف! وبودنا اأن نقول هنا، 
اإن بغ����داد �ستبق����ى برغ����م مام����رت ب����ه م����ن فرتات 
الحت����اللت املظلم����ة ال�سعب����ة، عام����رة وع�سي����ة 
على الع����داء و�ساخمة بتاريخه����ا املجيد و�سعبها 
ال�ساب����ر الأ�سي����ل، خرجت بغ����داد احلبيبة من كل 
حمن الحتاللت الغا�سمة التي اأرادت النيل منها، 
كما يخرج الطائر العنقاء م����ن الرماد... و�سيبقى 
العراقي����ون والعرب يتغنون با�سمه����ا وبتاريخها 
وبرجاله����ا الوطنيني الأبطال كم����ا تتغّنى ال�سيدة 
كوك����ب ال�سرق اأم كلثوم باأغنيتها ال�سهرة )بغداد 

يا قلعة الأ�سود يا كعبة املجد واخللود(.
وفاة اأم العالف

 ن�س����رت �سحيف����ة الزم����ان يف ع����دد ي����وم الثالثاء 
عب����د  اأم  املرحوم����ة  نب����اأ وف����اة  اأي����ار/ 1945   /6
الكرمي الع����الف، فراح يتلقى املراثي من ا�سدقائه 
ال�سعراء، حي����ث كان لوفاتها اأثر حزين يف نف�سه، 
فظ����ل يذكرها اىل اآخر اأيامه رحمها الله. بعد �سنة 
من وفاة والدته تزوج من �سيدة فا�سلة من اأهايل 
ب����� )العلوية(  )طويريج( ا�ستهرت 

وق����د عا�س����ت معه حي����ث �سك����ن يف حمل����ة )عزات 
ط����والت( ويف حملة )العزة( من وراء دار ال�سيخ 
عب����د الكرمي الق����ادر يحي����ي الدين ال�سي����خ قمر، 
وبعد وفاته عادت اىل اأهلها. وقد هناأه بهذا 
الزواج �سديق����ه ال�ساعر عبد الرحمن البناء 
ت ذلك جريدة الزمان يف عدد يوم 5  كما ن�سّ
٢ / اأيار 1946، ولكن ال�ساعر ُحرم من ذرية 
البن����ني والبنات، و�س����رى ال�سل����ل اىل اإحدى 
يدي����ه ف����راح يكت����ب بالأخ����رى وكان ياأمل يف 
اأن تقوم اح����دى دور الن�سر بطبع خمطوطاته 
وه����ي كثرة اهدى بع�سه����ا اىل قريبه الوجيه 
املع����روف املرح����وم )عبد اجلبار مه����دي �سالح 

العزاوي( وقد راأيتها يف مكتبته.

العالف واملال منفي
عبد الكرمي العالف �ساعر بغدادي معروف كانت 
له عالقة مبغنيات بغداد من����ذ اأواخر الع�سرينات 
م����ن الق����رن املا�س����ي.. وكان ينظ����م له����ن الأغ����اين 
وم����ا كان ي�سّمى ب�"الب�ستات"الت����ي يلحنها بع�ش 
م����ن عازيف الأج����واق املو�سيقية.. يق����ول الأ�ستاذ 
فا�س����ل مهدي يف مقالة ن�سرها يف جريدة الحتاد 

)البغدادي����ة(، ويف العدد ال�س����ادر يف )18 كانون 
الأول 1988( اإن �ساعري����ة الع����الف مل تك����ن م����ن 
الن�س����ق العايل املت����ني. و�س����ادف اأن ناف�سه �ساعر 
م����ن اأهل الكف����ل ج����اء بغ����داد واأ�سمه )امل����ال منفي 
ال�سي����خ عبد العبا�ش( وكان �ساع����رًا جنوبيًا فذًا.. 
وكثرًا م����ا اأتهم العالف باأنه ي�س����رق اأفكاره حتى 
اأنه األف كرا�سًا بعنوان :"الفراتيات"�سمنه بع�ش 
م����ا اأخذه العالف من �سعره ون�سب����ه لنف�سه ون�سر 
ق�سي����دة يف الكرا�����ش يهجو بها الع����الف، فما كان 
م����ن العالف، اإًل اأن اأقام دعوى ق����ذف �سد ال�ساعر 
املال منف����ي لعّله ين�سح����ب من مي����دان املناف�سة... 

حكايات من الزمن املا�سي ما اأعذبها.

مع الر�صايف وحبزبوز
بينما كان ال�سحايف والناقد ال�ساخر نوري ثابت 
)حبزبوز( �ساح����ب اجلريدة الالذعة املو�سومة ب� 

)حبزبوز(
ي�س����ر برفق����ة �سديقه احلمي����م ال�ساع����ر املعروف 
واملغم����ور بنف�����ش الوقت عبد الك����رمي العالف يف 
زقاق حملة )احلي����در خانة( وكما هو معروف عن 
غالبية تلك املحالت باأزقتها احللزونية ودرابينها 
ال�سيق����ة، فاإذا بهم����ا ي�سادف����ان اأمامهما  جمموعة 
م����ن )احلمر( ت�س����ر بعك�ش اجت����اه �سرهما وملا 
كان ال�ساع����ر العالف ي�سر ببطء بع����كازه متقدمًا 
�سديقه نوري ثابت فقد جتاوز ب�سالم ال�سطدام 
والحتكاك بتلك احلمر بينما اأ�سابت )حبزبوز( 
ب�)دعجة( قوية عندها مل ي�ستطع الأخر ال�سكوت 
عل����ى هذه )الدعج����ة( م����ن دون اإن ي�سملها باإحدى 
تعليقاته الالذعة لذلك ق����ال ل�سديقه العالف وكان 
يف تل����ك احلقب����ة يعم����ل )اأي العالف( ببي����ع التن 

والعلف  يف حملة خام لوند:
)مولن����ة.... ه�سه اأفتهمنه الزماي����ل تعرفك اأتبيع 
اأ�سعر وتن اأو مدعجتك ه�سه مواين �سديقك اأو 
ج����ان اأخلاطرك ما دعجني( وخ����الل حديثهما هذا 
كان����ا ق����د و�سال مقه����ى )ح�سن عجم����ي( حيث كان 
يجل�����ش فيها ال�ساع����ر الكبر مع����روف الر�سايف، 
فما اإن �سمع ما ح����دث لهما مع تلك )احلمر( حتى 

قال موجهًا كالمه اإىل )حبزبوز( :
)�سوف اأبو ثابت اأن����ت لزم تفتح )دورة لتدري�ش 
احلم����ر(  طريق����ة ال�س����ر بال�س����ارع ابنزاكة حتى 

تتخل�ش من الدعجات(.
ف�سحك اجلميع لهذا التعليق.

اإن الع���الف يعت���رب اأحد ال���رّواد الباحث���ني وكّتاب 
الأغني���ة والق�سي���دة يف مدر�س���ة الأدب وال���رتاث 
ال�سعب���ي العراق���ي الأ�سي���ل، ق���ّدم للف���ن والرتاث 
والغن���اء البغدادي اإرث���ًا خالدًا م���ن تاريخ وتراث 
واأغاٍن م���ا زالت لها ح�سوره���ا املتميز يف الغنية 
البغدادي���ة. لقد اأ�سب���ح ر�سيده الغنائ���ي اأكرث من 
)300( اغني���ة يف الثالثينيات والربعينيات حتى 
رحيل���ه ابرزه���ا )كلبك �سخ���ر جلم���ود( و)يا نبعة 
الريح���ان( و)ي���ا ملنحدر وي���اك اخ���ذين( و)ماكدر 
اك���ول( و)�سليم���ة ي���ا �سليم���ة( و)ي���ا مي���ه ث���اري 
اهواي( الذي حلنها املو�سيقار عبا�ش جميل وقال 
عنه���ا )كان عبد الكرمي الع���الف يحمل خ�سو�سية 
متميزة فيها( والقائم���ة تطول بالأغاين البغدادية 
الت���ي يرّددها مطربو ومطرب���ات العراق اآنذاك من 
حمم���د القباجن���ي وزكي���ة ج���ورج و�سليم���ة مراد 
ويو�سف عم���ر ومنرة اله���وزوز وعفيفة اأ�سكندر 

وغرهم. 
مل يق���ف الرج���ل املعط���اء والأ�سي���ل عن���د ح���دود 
الق�سي���دة وال�سعر الغنائي، ب���ل كان له باع طويل 
يف الكتاب���ة ال�سحفي���ة، فاأ�س���در جمل���ة ا�سماه���ا 
)فن���ون( الت���ي كانت ت�س���در ا�سبوعي���ًا وبال�سبط 
�س���در عدده���ا الأول يف 18 �سب���اط 1934 جمل���ة 
ثقافي���ة فنية خا�س���ة باأخب���ار الفنان���ني وال�سينما 
والفراح والغن���اء البغدادي وا�ستم���ر ب�سدورها 
عام���ًا كاماًل وفيما بعد اغلقه���ا بعد اأن �سرف عليها 
الكث���ر من ماله اخلا�ش وخ���رج خايل الوفا�ش ل 
ميلك من دنياه �س���روى نقر.. بعدها ان�سرف يف 
اأواخر حيات���ه اإىل التاأليف، فاأ�س���در بع�ش الكتب 

يف الأدب والرتاث والأغاين منها:-
1945 �سنة  العرب  عند  §  الطرب 

 § بغداد القدمية �سنة 1960
1969 �سنة  بغداد  §  قيان 

 § اأيام بغداد

ول���ه مق���الت كله���ا �سعبي���ة يف جم���الت وجرائ���د 
خمتلف���ة وم���ن اأثاره جمامي���ع م���ن الأدب ال�سعبي 
�سدرت با�سم )املوال البغدادي( و)موجز الأغاين 

العراقية( و)جمموعة الغاين واملغنيات(.
وله العديد من املخطوطات حتت اليد وهي:-

1- قطف الثمار يف الأخبار والأ�سعار
٢- املواهب يف ذكرى عبد الوهاب النائب

 -3نيل املرام يف قامو�ش الأنغام
4 - مذكراتي ال�سحفية

وبتاريخ ٢٢ � 11 � 1969 كانت وفاته، وبعد وفاته 
�سدرت له عدة كتب هي : 

1 � الأغاين واملغنيات. 
٢ � اأيام بغداد. 

3 � الطرب عند العرب. 
4 � بغداد القدمية. 

5 � قي���ان بغ���داد يف الع�س���ر العبا�س���ي والعثماين 
والأخر. 

6 � جمموعة الأغاين واملغنيات. 
7 � املوال البغدادي. 

8 � موجز الأغاين العراقية.
 وعبد الكرمي العالف �ساعر يجيد النظم باللغتني: 
الف�سح���ى والدارج���ة واب���دع يف كتب���ه )الط���رب 
عن���د العرب( و )بغداد القدمي���ة( املطبوع مبطبعة 

املع���ارف و )امل���وال البغ���دادي(، وه���و �سح���ايف 
كذالك واأ�سدر جملة با�سم  )الفنون( ا�ستمرت عامًا 
كام���اًل، وق�سى فرتة بالإ�س���راف على فرقة الر�سيد 
للفن���ون ال�سعبي���ة يف م�سلح���ة ال�سينم���ا امل�سرح.
�ساألت���ه �سحيفة كل �سيء عن الوق���ت الذي بداأ فيه 
ينظ���م ال�سعر فقال، كن���ت مولعًا بال�سع���ر الف�سيح 
وبداأت اأنظمه قبل اربعني عامًا، ولكني رغبت باأن 
اأنظم ال�سعر ال�سعبي لروعته واأ�سلوبه منذ ثالثني 
عام���ًا، قال ونظم���ت اأغنية"يانبع���ة الريحان حّني 
عل���ى الولهان"وكنت طريح الفرا�ش يف امل�ست�سفى 
ع���ام 1936 بع���د اأن ده�ستن���ي اح���دى ال�سيارات.

ونظم���ت اغنية :"خدري اجل���اي خدري"للمطربة 
اله���وزوز مبنا�سبة اخرى كما نظم���ت اأغنية"كلبك 
�سخر جلمود"ل�سليمة مراد وغنتها كوكب ال�سرق 
اأم كلث���وم ع���ام 193٢ عندم���ا زارت بغ���داد، وق���د 
اأعجب���ت بها على مالأ م���ن النا�ش يف احلفالت التي 

اأقيمت اآنذاك تكرميًا لها.
وقال: عندي موؤلف���ات مل تزل خمطوطة ومل تطبع 
ويذكر باأمل، يوم الحد 11 اآذار �سنة 1917 بقوله: 
فوجئن���ا بخرب احتالل بغ���داد على اأيدي اجليو�ش 
النكليزي���ة فوق���ع وق���وع ال�ساعق���ة علين���ا، وبعد 
�ساع���ات ظهرت طيارات يف �سم���اء �سامراء ورمت 
القناب���ل على املنطقة ومن فزعنا لذنا يف �سريحي 
الإمام���ني علي الهادي واحل�س���ن الع�سكري عليهما 
ال�س���الم، وذهبت اأنا ول���ذت مبقام الإم���ام املهدي، 

ووقفت وقلت والدموع تذرف من عينّي :
فق����م ل�ها يا اإم�ام امل��س�لمني ف�ق�د اآن الأوان وخ�ذ يف 

كفك العلما
واأ�سرخ على ال�سرك واأعلن باجلهاد وقل واأحمداه 

ترى الغربا تفي�ش دما

)اإن ال�سع���ر ق���وة ق���د تف���وق اأحيانًا ق���وة الدبابات 
وامل�سد�س���ات والبنادق( هكذا قال ال�ساعر املنا�سل 
بابلون���رودا، فمن هذا املنطل���ق كان ال�ساعر لي�ش 
بعيدًا ع���ن ماآ�سي احلي���اة ال�سيا�سية والجتماعية 
فطاوعه���ا. لأن���ه ق���ادر عل���ى امل�ساهمة فيه���ا اأ�سوًة 
م���ع اإخوان���ه يف املجتمع. فاأخ���ذ ال�ساع���ر الراحل 
الع���الف ي�سّوره���ا فيم���ا ي���دور يف ع�س���ره اآنذاك 
من ا�سطراب���ات وانتفا�سات وت�سل���ط ال�ستعمار 
الربيط���اين عل���ى اأر����ش بالدن���ا. اإن ه���ذه الأمور 
دفعته اإىل التمرد على هذا الواقع الذي كان يعي�ش 
في���ه، غر انه مل يفقد ثقت���ه بنف�سه حيث كان بارعًا 
بنظم التواريخ ال�سعري���ة... حيث اأّرخ العديد من 

احلوادث التي وقعت ببغداد... فقد اأخذ يكتب:
�سعيد اللي كظه عمره بال داي

اأو عاي�ش دون خلك الله بال داي
الغريب اأ�سبح يزاحمني بال داي
الأهل اأهلي اأو بالدي ت�سح عليه

ه���ذا م���ا كتب���ه )الع���الف( وغن���اه �سديق���ه مطرب 
الع���راق الأول حمم���د القباجن���ي بنغ���م )الالم���ي( 
وحوك���م علي���ه يف حينها م���ن قبل النظ���ام احلاكم 
اآن���ذاك، فاأخذ �ساعرنا الع���الف... يكتب معرّبًا عن 
الأحا�سي����ش الإن�سانية التي واجه���ت اأبناء �سعبه 
وعن همومهم وتطلعاتهم الجتماعية وال�سيا�سية 
الوطني���ة. ف���كان بح���ق رج���اًل... وطني���ًا ت�سهد له 
املحاف���ل ال�سعري���ة الت���ي تق���ام يف تل���ك احلقب���ة 

م���ن خ���الل كتابات���ه ال�سعري���ة الت���ي كان���ت تهاجم 
ال�ستعم���ار الربيط���اين عندم���ا هيمن عل���ى بغداد 
ع���ام 1948م، لك���ون ال�سع���ر ال�سعب���ي باأغرا�س���ه 
وفنون���ه املختلفة �ساهدًا للع�س���ر وخال�سة عفوية 
لقي���م املجتم���ع واملع���رّب احلقيق���ي وال�س���ادق عن 
اإرها�سات���ه. يكاد ل يرتك منا�سب���ة اإّل ويعرّب عنها 
وذلك للتزامه ال�سديد بق�سايا الوطن. كما نالحظ 

يف هذا )الزهري( الذي كتبه باملنا�سبة:

بغداد ما تن�سكن والكرم منهه �سال
من �سفنه بيهه النذل يربم اأول ب�ش �سال

واملرد لب�ش خلك والثوبه بيده �سال
يا دهر ب�سك مع الأجماد مت�سي عك�ش

ت�سرب وكل �سربتك عمدن جتي عالعك�ش
اتراعي البخيل الذي يكلون عنه عك�ش

هاي املرّوه ت�سود اليوم بينه اأو �سال

وما ا�سبه اليوم بالبارحة..........
املنطل���ق  ه���و  والوط���ن  والإن�س���ان...  احلبي���ب 
احلي���وي لكتابات ال�ساع���ر )الع���الف(... نالحظه 
هن���ا يف كتاباته ال�سعرية �س���ورة �سادقة عن �سّدة 
وجده... وعواطف ملتهبة وحرارة كاوية تلم�سها 
يف ثناي���ا اأبوذيات���ه التي ج���اء جماري���ًا فيها لبيت 

ال�ساعر حممد �سعيد احلبوبي:

اأن للنا�ش حول خديك حومًا
كالفرا�ش الذي على النار حاما

فجاء العالف جماريًا يقول:
عليك اوجب مهجتي و�سطلبهه

تقا�ش انته اآويه روحي و�سطلبهه
ن حول نارك و�سطلبهه احومَّ

�سبه حوم الفرا�ش اإعله اإلرثيه

وكذل���ك نالح���ظ هن���ا يعرّب يف ه���ذه ال�سط���ور عن 
اأح�سا����ش عميق وحب خال�ش للحبيب الذي يكمن 

يف روحه العا�سقة:
غده لكات كلبي وانتالكة

اأونظل ن�سكف اأ�سهامك وانتالكة
�سلمه اتكول اأ�سوفك وانتالكة

اأخذ روحي ملن نلتم �سوية

ويذك���ر لنا �ساعرن���ا عبد الكرمي الع���الف يف كتابه 
)الط���رب عند الع���رب( بع�ش الأمثل���ة التي توقفنا 
عل���ى م���ا اأ�ساب���ه �سع���ر العامي���ة يف معاني���ه م���ن 
�سع���ر القري�ش وبالعك����ش. ويورد لذل���ك مثاًل يف 

)الدارمي( الذي يقول :
ر�سر�ش جميع اع�ساي مرخ�ش عليهة

ب�ش ل تد�ش بالروح جيف انتة بيهة
ال���ذي اقتب����ش معن���اه من ق���ول )جم���ر الدين بن 

متيم( يف قوله:
ي���ا حمرقًا بالن���ار وج����ه حمبه مهاًل ف���اإن مدام��عي 

تطفيه
احرق بها ج�سدي وكّل جوارحي واحذر على قلبي 

لأنك فيه
رحم الله ال�ساعر العالف واأ�سكنه ف�سيح جناته..

منقول للفائدة بت�سرف

ف ِمْن تراث عبد الكريم العلاّ

العالف يؤرخ لمدينته بغداد
كتب األس��تاذ مجيد الدليمي: بعد أن حكم العثامنيون بغداد، قرابة 400 س��نة حتى يوم احتاللها من قبل 

االنكلي��ز يوم 11 آذار من عام 1917، مر أهل بغداد خالل تل��ك الفرتات العصيبة بأحداث ومآٍس ومعاناة، 

سجل تفاصيلها املؤرخون واألدباء وكّتاب الرتاث، وبهذا الصدد حدثنا الباحث الفلكلوري والناقد والشاعر 

الغن��ايئ وامل��ؤرخ، املوّثق للحياة البغدادية م��ن جميع نواحيها ضمن الفرتة م��ن أواخر العهد العثامين 

حتى وفاته عام 1969، األس��تاذ عبد الكريم العالف يف كتابه املوسوم )بغداد القدمية( عن اوضاع بالدنا 

يف جي��ل مىض، كيف كانت حياة الناس املعيش��ية واالجتامعية والسياس��ية يف ظل الحكومات العثامنية 

واالنكليزية؟ حيث يصف األس��تاذ العالف، أغلب الشعب بأنهم كانوا طيلة فرتة الحكم العثامين كالبقرة 

يستدر لبنها وُيؤكل لحمها ال إرادة لها يف شؤون السياسة والسلطان لهم يف حكم أنفسهم وال يرتفع لهم 

صوت إاّل يف النادر، وكل من يدعو اىل االصالح والتحرر، فإن مصريه يكون السجن والنفي.

المبدع  العراقية  ش��اعر األغنية 
ف عبد الكريم العالاّ

ولد الشاعر عبد الكريم بن مصطفى 

العالف ببغداد سنة 1896 ونشأ يف 

احضان عشرية العزة مبحلة الفضل 

بعد أن تعّلم القراءة والكتابة درس 

عىل يد العالمة الشيخ عبد الوهاب 

النائب يف جامع الفضل والزمه مالزمة 

الظل حتى وفاته، وآل النائب هم 

الذين أعانوه عىل تحّمل اعباء الحياة 

ومواصلة الدراسة. وعندما اندلعت 

نريان الثورة العراقية الكربى عام 1920 

كان يف مقدمة شعرائها، فقد ألقى 

القصائد الحامسية يف جامع الحيدر 

خانة مام أدت اىل سجنه، وعّي بعد 

تشكيل الحكومة العراقية كاتبًا ملالية 

الكاظمية ثم تركها وآثر االشتغال 

يف املهن الحرة حتى أصيب بالشلل، 

فاضطر اىل مواصلة الحياة بكتابة 

العرائض. وبعدها بفرتة عّينه األستاذ 

أحمد حامد الرصاف يف إحدى وظائف 

اإلذاعة، ومل ميض طوياًل حتى عاد اىل 

كتابة العرائض ثانية حتى وافاه األجل 

عام 1969.

عبد الكريم العالف شاعر وكاتب 

معروف نّظم بالفصحى والعامية وله 

اهتامم بالرتاث الشعبي الغنايئ، ولد 

ونشأ ودرس يف بغداد ونّظم الشعر 

منذ فجر شبابه ودخل الوظيفة يف 

اعامل مختلفة حتى تقاعده، وقد نظم 

مئات األغاين الشعبية التي قّدمت 

بأصوات أشهر املغني واملغنيات يف 

العراق حتى قارنه البعض بالشاعر 

الكبري املرصي احمد رامي.
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رفعة عبد الرزاق محمد

مل ي�ستطع امل���وت ول تعاقب ال�سن���وات الطويلة 
م���ن حج���ب ذك���ر العدي���د م���ن اأعالمن���ا وطم����ش 
مع���امل اآثاره���م على الرغ���م من �ساآل���ة ذكرهم يف 
املحاف���ل املختلف���ة، فه���م مذك���ورون عل���ى تعاقب 
مو�س���ع  مات���زال  النفي�س���ة  واآثاره���م  الأجي���ال 
التقدير والنتف���اع.. واإذا اأردنا مثاًل لهذا لذكرنا 
الع�س���رات مم���ن ترك الأث���ر الطيب. وم���ن هوؤلء 
الراح���ل عب���د الك���رمي الع���اّلف ال���ذي جهد حلفظ 
جوان���ب مهمة من الرتاث البغ���دادي ليحفظه من 
ال�سي���اع والت�ستت. والعاّلف ف�ساًل عن �ساعريته 
الفيا�سة على امل�ستويني الف�سيح وال�سعبي، فقد 
كان موؤلفًا قدي���رًا ووثائقيًا للجوانب الجتماعية 
م���ن حياتنا يف الأجيال املا�سي���ة التي اأدركها من 
العه���د العثم���اين اىل �سن���وات تاأ�سي����ش الدول���ة 
العراقية وتطور مدين���ة بغداد العا�سمة مبا فيها 

من معامل تراثية واجتماعية.
 ول�س���ت هن���ا يف ه���ذه العجال���ة اأن اتب�س���ط يف 
ذك���ر كل مواه���ب الع���اّلف ول كل مزاياه اخللقية 
وال�سخ�سي���ة والأدبي���ة الت���ي وقفت عل���ى الكثر 
منه���ا، ولكن���ي �ساأكتفي باقتطاع بع����ش ما اأعرفه 
ع���ن الأ�ستاذ العاّلف الذي غادرن���ا عام 1969، اإذ 
اخرتم���ه املوت قبل اأن ين�س���ر العديد من موؤلفاته 
الت���ي بقي���ت خمطوطة، وم���ن املحا�س���ن اأن اطلع 
عل���ى بع�سها بعد اأن اآلت اىل املرحوم عبد اجلبار 
مهدي العزاوي، ال�سخ�سية الجتماعية املعروفة 
الت���ي اقتنى م���ن مكتبة الع���اّلف ال�سغرة ما هو 
مفي���د وجميل. ومنه���ا خمطوطت���ه )املواهب يف 
مناق���ب ال�سي���خ النائب( وهي ع���ن �سيخه ال�سيخ 
عب���د الوه���اب النائب وق���د ت�سمن���ت بع�ش �سعر 

العاّلف واأخباره.

معركته مع املال منفي 
كنت قد كتب مقال���ة يف جريدة الحتاد البغدادية 
�سن���ة 1988 عن �سعرعبد الكرمي العاّلف الغنائي 
وقد ذكرت فيم���ا ذكرت املال منف���ي العبد العبا�ش 
ال�ساع���ر ال�سعب���ي الكب���ر، وقد عّق���ب على مقايل 
الأ�ست���اذ فا�سل مهدي ال�سح���ايف العراقي الرائد 
وح���اول ����� رحم���ه الله ����� اأن ينت���زع ع���ن العاّلف 

�ساعريته والنيل منه لأ�سباب عرفتها فيما بعد.
وفحوى املو�سوع اأن اأغنية )كلبك �سخر جلمود( 
الت���ي غنتها �سليمة مراد وهي م���ن �سعر العاّلف، 
ن�سبت لغره من ال�سعراء ومنهم املال منفي وهو 
م���ن �سعراء الفرات الأو�سط، بل اإن املرحوم علي 
اخلاقاين ن�س���ب اغنية �سليمة م���راد الأخرى )ما 
اك���در اكولن اه( وهي اأي�سًا من �سعر العاّلف اىل 
املال منفي )جملة املناهل العدد 17(، فرد الأ�ستاذ 
العاّلف على تلك الدعاءات ليك�سف لنا حقيقة اأن 
هذا الأمر يعود ل�سنوات �سابقة، ففي الثالثينيات 
ا�س���در جمموعته )الأغ���اين واملغنيات( وفيها اأن 
اغنيتي )كلبك �سخر( و)مكدر اكولن اه( من نظم 
موؤل���ف الكتاب، اإّل اأن املال منفي اأ�سدر جمموعته 
)الفراتي���ات( ون�سبهم���ا اإليه. ويذك���ر العاّلف يف 
بي���ان ن�سره يف اوائل ال�ستيني���ات، اأن منفي ذكر 
ذل���ك لأن���ه � اأي الع���اّلف � نا�سر ال�ساع���ر ال�سعبي 

ال�سيخ فليح احللي حول ق�سيدته :
خ���ل ليل���ه ابهواه���ا ل تعنفه���ا     حليف���ة �س���وك 

والتعنيف يجفلها
التي كان املال يّدعي اأنها من نظمه. وملا اأ�سدر 
املال منف���ي كرا�سته )الفراتي���ات( �سنة 193٢ 
واطل���ع الع���اّلف عليه���ا، هال���ه الأم���ر، فاأق���ام 
الدع���وى علي���ه يف حمكم���ة ج���زاء بغداد يف 
ال�سه���ر الأخ���ر من �سن���ة 193٢. ومل���ا بداأت 
املرافع���ات، تقدم ع���دد من ا�سدق���اء العاّلف 
وكان   � الدع���وى  ب�سح���ب  واإقناع���ه  لثني���ه 
ال�سح���ايف الكبر رفائيل بط���ي يف مقدمة 
ه���وؤلء الأ�سدقاء. وافق الع���اّلف على ذلك 
عل���ى اأن يكت���ب امل���ال منف���ي كتاب���ًا يتنازل 
فيه عن ادعاءات���ه، واأن ين�سر الكتاب اأمام 
اجلمي���ع ويف اجل���زء الث���اين م���ن كتاب���ه 
)الفراتيات(.. كم���ا اأن العاّلف ن�سر كتاب 
امل���ال منف���ي واجل���واب علي���ه يف الطبعة 
الثاني���ة م���ن كتابه )الأغ���اين واملغنيات( 

املطبوعة عام 1933 )مطبعة الأيتام(. 

وانقل لكم ن�ش بيان املال منفي :
اإىل الأخ عبد الكرمي العالف املحرتم

املعنون  كتابي  بكم يف  تعر�ست  "اإين 
تعف���وا  اأن  اأم���ل  ويل  بالفراتي���ات 
وت�سفح���وا عم���ا ج���اء في���ه م���ن زل���ل 

وخط���اأ ن�سدان���ًا لالإخ���وة الت���ي فقدتها م���ن جراء 
ذل���ك الذي �سدر عن ح�سن ني���ة و�سوء تفاهم هذا 
ويف اخلتام اأرجو ال�سفح عما بدر مني بكل جهة 
يف )الفراتيات( كما اأرج���و قبول املعذرة والعذر 

عند كرام النا�ش مقلول اأخي الكرمي«.
الإم�ساء    منفي ال�سيخ عبد العبا�ش     
  يف 1٢/٢6/193٢

اأما جواب العاّلف فكان :
»وردين كتابك وفيه كفاين اعرتافك باخلطاأ الذي 
�سدر منك جتاهي، وليهمني من اغراك فا�ستملك 
حوا�س���ك وتغلغ���ل يف مواقف ال�سع���ف من قلبك 
حت���ى خدعك من نف�سك فراح يف���رت عن ثغر با�سم 
ورح���ت تق���رع �سم���ك ن���ادم. وث���ق ل���ول كلمات���ك 
الأخ���رة بكتابك هذا ملا تنازل���ت عن دعواي التي 
اأقمته���ا عليك يف حمكمة جزاء بغداد.نعم، اأما اأنا 
فق���د عفوت عنك و�ساأ�ساحم���ك عما بدر منك ولكن 
م���ا عذرك جتاه خطيئة اأخرى كبرة وكبرة جدًا 
ج���اءت بفراتياتك وهي و�س���ع ق�سيدة من نظمك 
يف رثاء �سيد ال�سهداء احل�سني"عليه ال�سالم"بني 
اأغ���اين الراق�س���ات! ورثاء احل�سني م���ن اجل اأن 
يو�س���ع بينه���ا وهو كم���ا تعلم عن���وان بيت املجد 
وال�سرف، ف�ساحم���ك الله على هذه الزلة وعو�ش 

لك ما خ�سرت يا منفي«.
عبد الكرمي العالف يف ٢7 كانون الأول 193٢

ف ونف�صه الكرمية العالاّ
حدثني املرحوم �سادق الزدي ال�سحايف الرائد 
�سيئ���ًا عن �سديقه العاّلف ومم���ا قاله، اإن العاّلف 
كان ك���رمي النف����ش با�سط اليدي���ن للجميع، وكان 
يتعي�ش عن طريق���ة كتابة العرائ�ش قرب مديرية 
الطاب���و العام���ة يف الق�سلة، وح���دث �سنة 1960 
اأن م���ر ب���ه الزدي فحياه ففوجئ ب���ه العاّلف فقد 
بلغه اأن ال�سلطة بعد ثورة متوز 1958 قد 
اوقفت���ه وبعد اأن تعانقا اأ�سر على العاّلف 
اأن ياأخ���ذ م���ا �سيقدمه له، فرف����ش الزدي 
ث���م ر�سخ لإحل���اح العاّلف، واأم���ا احلاجة 
فاأخ���رج قب�س���ة دراه���م وو�سعها يف جيب 
الزدي ه���ي كل م���ا اأدخ���ره يف ذل���ك النهار 

)وكانت �سبعمائة فل�ش(.. 
ومم���ا اتذك���ره م���ن احادي���ث الزدي: كانت 
ثمة عالقة بني املمثل امل�سري الكبر ب�سارة 
واكيم الع���اّلف، وكان واكيم ق���د زار العراق 
وبقي فيه ف���رتة طويل���ة.. وذات مرة اجتمع 
واكي���م ب�سديقه عبد الك���رمي العاّلف وتناول 
امل�س���روب والأكل معًا، وكان ذل���ك خالل �سهر 
مت���وز حي���ث احل���رارة ال�سديدة ث���م اكرثا من 
ال�س���رب وارتفعت الن�سوة برا����ش واكيم واإذا 
به يرتقي احدى الطاولت واأعلن على روؤو�ش 
الأ�سه���اد وب�سوت عال ا�سب���ه بالبيان اخلطر، 
اأن ا�سمه ب�سارة العاّلف واأنه �سقيق عبد الكرمي 
الع���اّلف واأن���ه عراقي املول���د والن�س���اأة والبيئة 

وا�ستمر بادعاءاته اىل اأن اأنزله احلا�سرون.
ه���ذا غي����ش م���ن في�ش م���ن اأخب���ار الراح���ل عبد 
الكرمي العاّلف، ولعل الأيام املقبلة جندد احلديث 

عن الرجل وماآثره.

وج���اء يف معجم املوؤلف���ني ج ٢ � 310 كوركي�ش 
عواد. ما ن�سه :

عبد الكرمي العالف )بغداد 1896(.
1 � الأغ���اين واملغنيات : جمموعة اأغاين عراقية 

م�سورة � بغداد 1933 و1969.
٢ � اأيام بغداد )بغداد 1969(.

3 � بغداد القدمية )بغداد 1960(.
4 � الط���رب عن���د العرب )بغ���داد. ط 1 � 1945 ط 

.)1963 � ٢
5 � قي���ان بغداد يف الع�س���ر العبا�سي والعثماين 

الخر. )بغداد 1969(.
6 � جمموع���ة الأغ���اين واملغني���ات )٢4 حلق���ة : 

بغداد 1935 � 1946(.
7 � املوال البغدادي )بغداد 1964(.

8 � موجز الأغاين العراقية )بغداد 1930(.

ومما ا�ستجيد روايته ما يقول �ساحب )بغداد 
القدمي���ة �ش 143 ما ن�س���ه : ويف يوم الأحد 
يقابله���ا   1335 �سن���ة  الأوىل  جم���ادى   17
11 اآذار �سن���ة 1917 جم���ادى الأوىل �سن���ة 
1335 يقابله���ا 11 اآذار �سن���ة 1917 فوجئنا 
بخ���رب �سق���وط بغداد عل���ى اأي���دي اجليو�ش 
النكليزي���ة، فوق���ع وق���وع ال�ساعق���ة علينا 
وبع���د �ساع���ات ظه���رت طي���ارات يف �سماء 
�سامراء ورم���ت القنابل عل���ى املنطقة ومن 
فزعن���ا لذن���ا يف �سريح���ي المام���ني عل���ي 
الع�سكري"عليهم���ا   واحل�س���ن  اله���ادي 
ال�س���الم«، وذهبت انا ولذت مبق���ام الإمام 
وقلن���ا  املهدي"علي���ه  ال�سالم"ووقفن���ا 

والدموع تذرف من عيني :
فقم لها يا اإمام امل�سلمني فقد

اآن الأوان وخذ يف كفك العلما
واأ�سرخ على ال�سرك واأعلن باجلهاد وقل

واأحمداه ترى الغربا تفي�ش دما
اأق���ول : وروى يل ال�ساعر ال�سه���ر ال�سيد اأحمد 

الهندي من �سعر عبد الكرمي العالف :
بربك يا لواء ال�سبط فيئ
مقامًا �سم اأ�سالء احل�سني

فحامل جمدك العبا�ش اأ�سحى
على الغرباء مقطوع اليدين

وللع���الف العدي���د م���ن الق�سائ���د يف رث���اء اأهل 
البيت الكرام ومنها الأبيات التالية :

اأي رزء بكت عليه ال�سماء
وم�ساب قد دام فيه العزاء
ذاك رزء وذاك خطب عظيم

فقدت اأبنها به الزهراء
فقدته بكربال وهي اليوم

عليه حزينة ثكالء
فقدته بالطف يوم اأتته
اآل حرب وهم له اأعداء

جمعوا راأيهم اىل احلرب ملا
لعبت يف عقولهم �سهباء

قابلوه باأوجه وقلوب
�ساأنها الغدر ملوؤها البغ�ساء
والتقتهم من اآل ها�سم �سو�ش

حني غ�ست بخيلها الهيجاء
فتية يف الوغى بهم كل ليث

طلق الوجه وا�سح و�ساء
ملوؤا وا�سع الف�سا بزئر
منه دكت لهولها الأرجاء

بذلوا النف�ش والنفي�ش بعزم
فلتلك النفو�ش نف�سي الفداء

وق�سوا واجب الدفاع اىل اأن
نفذ احلكم فيهم والق�ساء

ظهروا اأجنما وغابوا بدورا
بينهم طلعة احل�سني ذكاء

ظل ملقى له الرتاب فرا�ش
وطريحًا له القتام غطاء

يرمق الطرف ما له من معني
غر اأطفاله وهم �سعفاء

وعلي ال�سجاد اأ�سحى علياًل
ومري�سًا اأعياه ذاك الداء
اإن �سر الأفعال فعل طغاة

ببني امل�سطفى الب�سر اأ�ساءوا
ما رعوا ذمة بك�سف نقاب

من ن�ساء قد �سمهن اخلباء
ن�سوة لل�سام �سيقت �سبايا

ومن العار اأن ُت�ساق الن�ساء
�سرخت زينب ب�سوت وقالت

ويلكم هكذا يكون اجلزاء
فلماذا منعتم املاء عنا

واأبونا لديه ثم املاء
لهف قلبي على اأ�سود عرين

ورجال اأع�ساوؤهم اأ�سالء
لهف قلبي على بنات خدور

زانهن العفاف ثم احلياء
لهف قلبي على خيام تداعت

حول ا�ستارها اأريقت دماء
لهف قلببي على بدور اأ�ساءت

ثم غابت فطاب فيها الرثاء
بعد رزء احل�سني بالله قل يل

اأي رزء بكت عليه ال�سماء
__

١ ـ �شحيفة )كل �شيء( البغدادية بتاريخ ٣١ اآذار 
١٩٦٩ امل�شادف ١٢ حمرم ١٣٨٩ ه .

ف لنتذكر عبد الكريم العالاّ

ف لقاء مع العالاّ
 قبيل رحيله 

عبد الكريم العالف ش��اعر يجيد النظ��م باللغتي: الفصحى والدارجة وهو 

مؤل��ف كت��اب )الطرب عند الع��رب( و )بغداد القدمي��ة( املطبوع مبطبعة 

املع��ارف و )املوال البغدادي( وهو صحايف أصدر مجلة باس��م )الفنون( 

اس��تمرت عام��ًا كاماًل، وق��ىض فرتة باإلرشاف ع��ىل فرقة الرش��يد للفنون 

الشعبية يف مصلحة السينام املرسح.

س��ألته )كل يشء( عن الوقت الذي بدأ فيه ينظم الش��عر فقال: كنت مولعًا 

بالش��عر الفصيح وب��دأت أنظمه قبل اربعي عامًا، ولكن��ي رغبت بأن أنّظم 

الشعر الش��عبي لروعته وأس��لوبه منذ ثالثي عامًا، قال: ونظمت أغنية :«يا 

نبع��ة الريحان حّني عىل الولهان«وكنت طريح الفراش يف املستش��فى عام 

19٣6 بع��د أن دهس��تني إحدى الس��يارات. ونظمت اغنية :«خ��دري الجاي 

خدري«للمطرب��ة الهوزوز مبناس��بة أخرى كام نظمت أغني��ة :«كلبك صخر 

جلم��ود ما حن عليه«، غنتها كوكب الرشق أم كلثوم عام 19٣2 عندما زارت 

بغ��داد وقد أعجبت بها عىل مأل من الن��اس يف الحفالت التي أقيمت آنذاك 

تكرميًا لها. وقال: عندي مؤلفات مل تزل مخطوطة.
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ك����اظ����م ال���س���ي���د ع��ل��ي

الدليم��ي مجي��د  محم��د 

 فقد اأخذ يكتب:
�س��عيد اللي كظه عمره بال داي

اأو عاي�ش دون خلك الله بال داي
الغريب اأ�سبح يزاحمني بال داي

الأهل اأهلي اأو بالدي �سح عليه
هذا م���ا كتبه )الع���الف( وغن���اه �سديقه مطرب 
الع���راق الأول حممد القابنج���ي بنغم )الالمي( 
وحوك���م عليه يف حينها من قبل النظام احلاكم 
اآن���ذاك، فاأخ���ذ �ساعرنا الع���الف... يكتب معرّبًا 
ع���ن الأحا�سي�ش الإن�سانية الت���ي واجهت اأبناء 
�سعب���ه وعن همومه���م وتطلعاته���م الجتماعية 
وال�سيا�سي���ة الوطني���ة. ف���كان بح���ق رج���ل... 
وطن���ي ت�سهد ل���ه املحاف���ل ال�سعري���ة التي تقام 
يف تل���ك احلقب���ة م���ن خ���الل كتابات���ه ال�سعرية 
التي كانت تهاجم ال�ستعمار الربيطاين عندما 
هيمن عل���ى بغداد ع���ام 1948م، لك���ون ال�سعر 
ال�سعب���ي باأغرا�س���ه وفنون���ه املختلف���ة �ساه���د 
للع�سر وخال�سة عفوي���ة لقيم املجتمع واملعرب 
احلقيق���ي وال�س���ادق ع���ن رها�سات���ه. ي���كاد ل 
ي���رتك منا�سب���ة اإّل ويعرّب عنها وذل���ك للتزامه 
ال�سدي���د بق�ساي���ا الوطن. كم���ا نالحظ يف هذا 

)الزهري( الذي كتبه باملنا�سبة:

بغداد ما تن�س���كن والك�����رم منهه �سال
من �ساف بيهه النذل يربم اأول ب�ش �سال

واملرد لب�������ش خلك والثوبه بيد �سال
 يا دهر ب�س���ك مع الجماد مت����سي عك�ش

  ت�سرب وكل �سربتك عمدن جتي عالعك�ش
 اتراعي البخيل الذي يك��لون عنه عك���ش
هاي املرّوه ت�سود اليوم بينه اأو �سال

احلبيب والإن�سان... والوطن هو منطلق 
احلي���وي لكتاب���ات ال�ساعر )الع���الف(... 
نالحظه هن���ا يف كتاباته ال�سعرية �سورة 
�سادق���ة ع���ن �س���دة وج���ده... وعواط���ف 
ملتهبة وحرارة كاوي���ة تلم�سها يف ثنايا 
اأبوذيات���ه التي ج���اء جماري���ًا فيها لبيت 

ال�ساعر ال�سيد حممد �سعيد احلبوبي :
اأن للنا�ش حول خديك حومًا

          كالفر�ش الذي على النار حاما

فجاء العالف جماريًا يقول:
عليك اوجب مهجتي و�س���طلبهه

تقا�ش انته اآويه روحي و�سطلبهه
ن حول نارك و�س�����طلبهه اح��وَمّ
�س��به حوم الفرا�ش اإعله اإلرثية

وكذل���ك نالحظ هنا يعرب يف ه���ذه ال�سطور عن 
اأح�سا����ش عميق وح���ب خال����ش للحبيب الذي 

يكمن يف روحه العا�سقة:

اأوتظل ن�سكف اأ�سهامك وانتالكةغ���ده لكات كلبي وانتالك�������ة
�سلمه اتكول اأ�س����وفك وانتالكة

اأخذ روحي ملن نلتم �س���وية

والعالف اأحد الرواد والباحثني وكتاب 
الأغني���ة والق�سي���دة يف مدر�سة الأدب 
وال���رتاث ال�سعب���ي العراق���ي الأ�سيل، 
ق���دم للفن وال���رتاث والغن���اء البغدادي 
اإرث���ًا خالدًا من تاريخ وتراث واأغاين ما 
زالت له���ا ح�سورها املتمي���ز يف الأغنية 
البغدادية، حيث اأ�سبح ر�سيده الغنائي 
اأك���رث م���ن )300( اأغني���ة يف الثالثينيات 

والأربعينيات اأبرزها:
)كلبك �سخر جلود( و)ي���ا نبعة الريحان( 
و)ي���ا منح���در وي���اك خ���ذين( و)م���ا اأكدر 
اأكول( و)�سليمّه يا �سليمّه( و)يا ميه ثاري 
اأه���واي( ال���ذي حلنه���ا املو�سيق���ار الراحل 
عبا�ش جميل وق���ال عنها ))كان عبد الكرمي 
الع���الف يحم���ل خ�سو�سية متمي���زة فيها( 
والقائم���ة  تط���ول بالأغ���اين البغدادية التي 
يرّددها مطرب���و ومطربات العراق اآنذاك من 

حمم���د القباجني وزكية ج���ورج و�سليمة مراد 
ويو�س���ف عمر ومنرة الهزوز وعفيفة اأ�سكندر 

وغرهم.
فه���ذا الرج���ل املعط���اء والأ�سي���ل مل يق���ف عند 
ح���دود الق�سي���دة وال�سع���ر الغنائي ب���ل كان له 
باع طويل يف الكتابة ال�سحفية، فاأ�سدر جملة 
اأ�سماه���ا )فنون( الت���ي كانت ت�س���در اأ�سبوعيًا 
وبال�سب���ط �سدر عددها الأول يف 18 – �سباط 
ع���ام 1934م فه���ي جمل���ة ثقافي���ة فني���ة خا�سة 
باأخب���ار الفنان���ني وال�سينما والأف���الم والغناء 
البغدادي. حتى ا�ستمرت ب�سدورها عامًا كاماًل 
وفيما بع���د اأغلقها بعد اأن �س���رف عليها الكثر 
م���ن ماله اخلا����ش... يقول الزمي���ل ال�سحايف 
به���ذا  الأن�س���اري  والباح���ث مه���دي حم���ودي 
ال�سدد يف اإح���دى كتاباته )التقيت العالف عام 
1969م يف م�سلح���ة ال�سينم���ا وامل�سرح، وقال 
)�سرفت عل���ى جملتي )فن���ون( الكثر من املال 
وخرجت حال ××× ل اأملك من دنياي �سروى 
نق���ر هكذا كان عبد الكرمي الغ���الف... ال�ساعر 
والإن�سان ال���ذي وهب حياته الثقافية والفنون 
واإىل ال�سعر... والغناء... بعدها وقد ان�سرف 
يف اأواخ���ر حياته اإىل التاألي���ف، فاأ�سدر بع�ش 

الكتب الأدب والرتاث والأغاين منها:
1- الطرب عند العرب.

٢- بغداد القدمية.
3- املوال البغدادي.

4- الأغاين واملعنيات.
5- قيان بغداد.

6- اأيام بغداد.   
7- موجز الأغاين العراقية.

وله العديد من املخطوطات حتت اليد منها:
1- قطف الثمار يف الأخبار والأ�سعار.

٢- املواهب يف ذكرى عبد الوهاب النائب.
3- نيل املرام يف قامو�ش الأنغام.

4- مذكراتي ال�سحفية.
ومن اجلدير بالذك���ر... اأن عبد الكرمي العالف 
ول���د ع���ام )1896م بغ���داد( ورح���ل اإىل ع���امل 
اخلل���ود الأب���دي ع���ام 1969م بع���د اأن اأث���رى 
ال�ساح���ة الغنائي���ة بع�سرات الأغ���اين الرتاثية 

البغدادية اجلميلة.

بع���د اأن حكم العثمانيون بغ���داد، قرابة 400 �سنة 
حت���ى يوم احتاللها من قب���ل النكليز يوم 11 اآذار 
م���ن عام 1917، مر اأهل بغ���داد خالل تلك الفرتات 
الع�سيبة باأحداث وماآ�ٍش ومعاناة، �سّجل تفا�سيلها 
املوؤرخون والأدب���اء وكّتاب الرتاث، وبهذا ال�سدد 
وال�ساع���ر  والناق���د  الفلكل���وري  الباح���ث  حدثن���ا 
الغنائ���ي وامل���وؤرخ، املوّث���ق للحي���اة البغدادية من 
جمي���ع نواحيه���ا �سم���ن الفرتة م���ن اأواخ���ر العهد 
العثم���اين حت���ى وفاته ع���ام 1969، الأ�ست���اذ عبد 
الكرمي العالف يف كتابه املو�سوم )بغداد القدمية( 
عن اأو�ساع بالدنا يف جيل م�سى، كيف كانت حياة 
النا����ش املعي�سية والجتماعية وال�سيا�سية يف ظل 
احلكوم���ات العثماني���ة والنكليزي���ة؟ حيث ي�سف 
الأ�ست���اذ العالف اأغل���ب ال�سعب باأنه���م كانوا طيلة 
فرتة احلكم العثماين كالبقرة ي�ستدر لبنها وُيوؤكل 
حلمها ل اإرادة لها يف �سوؤون ال�سيا�سة ول�سلطان 
له���م يف حكم اأنف�سهم ول يرتف���ع لهم �سوت اإّل يف 
الن���ادر، وكل من يدعو اىل ال�سالح والتحرر، فاإن 

م�سره يكون ال�سجن والنفي.
وجت���در الإ�س���ارة هن���ا، اأن الأ�ست���اذ عب���د الك���رمي 
العالف كان حياًّ ي���رزق و�ساهد عيان على اأو�ساع 
بغداد ليلة �سقوطه���ا بيد النكليز عام 1917 حيث 
يق���ول : هك���ذا �س���اءت اإرادة الله اأن تذه���ب بغداد 
)دار ال�سالم( عا�سم���ة العبا�سيني �سياعًا ويحتلها 
الأع���داء عنوًة، فاأم���رت احلكوم���ة العثمانية بنقل 
م���ا لديه���ا م���ن �سج���الت مهم���ة ونق���ود اىل مدينة 

�سامراء.
ويف يوم 17 جمادى الأوىل �سنة 1335ه� يقابلها 
�سن���ة 1917م �س���در الأم���ر للموظف���ني بالن���زوح 
ع���ن بغ���داد، وكن���ت اأنا م���ن النازحني م���ع اجلنود 
)اخل�ست���ة خان���ة( امل�ست�سفى وعندم���ا و�سلنا اىل 
�سام���راء و�ساه���دت تل���ك املدين���ة ال�سغ���رة وهي 
متوج باملوظف���ني الع�سكريني وامللكيني واجلنود، 
اأيقن���ت اأن بغداد ق���د �ساعت من اأي���دي العثمانيني 
واملر�س���ى  واجلرح���ى  امل�ست�سف���ى  يف  وبقي���ت 
���ت امل�ست�سفى به���م وكرثت  ينهال���ون علين���ا وغ�سّ
الوفي���ات منهم ولعدم وجود كف���ن )خام( لتكفينهم 
كن���ا ندفنه���م مبالب�سهم امللطخ���ة بالدم���اء رحمهم 
الل���ه تع���اىل واأ�سكنهم ف�سي���ح جناته م���ع ال�سهداء 

الأبرار.
ويوا�س���ل عبد الكرمي العالف حديث���ه قائاًل: باأنه 
الأوىل  امل�س���ادف 17 جم���ادى  الأح���د  ي���وم  يف 
1917م  ع���ام  اآذار   11 يقابله���ا  1335ه����  �سن���ة 
فوجئنا بخرب �سقوط بغداد على اأيدي اجليو�ش 
النكليزي���ة، فوق���ع وقوع ال�ساعق���ة علينا وبعد 
�ساع���ات ظه���رت طائ���رات يف �سم���اء �سام���راء 
ورمت القنابل على حمط���ة القطار، ومن فزعنا 
لذن���ا ب�سريح���ي المام���ني الع�سكري���ن عل���ي 
اله���ادي واحل�س���ن الع�سكري عليهم���ا ال�سالم، 
وذهبت انا ولذت )بغيبة( الإمام املهدي"عليه 
ال�سالم"ووقف���ت وقل���ت والدم���وع تذرف من 

عينّي: 
فقم لها يا اإمام امل�سلمني فقد

اآن الأوان وخذ يف كفك العلما
وا�سرخ على ال�سرك واأعلن اجلهاد وقل 

واحمداه ترى الغرباء تفي�ش دما.
وبع���د احت���الل بغداد اأخ���ذت اجليو����ش العثمانية 
تن�سح���ب م���ن مدين���ة �سام���راء ووجهته���ا مدين���ة 
املو�س���ل غ���ر ملتف���ة اىل جنوده���ا اأبن���اء الع���رب 
ف�س���ارت لتعب���اأ بهم و�س���اروا يفرون م���ن �ساحة 
القت���ال ومن مدينة �سام���راء، اأما اأن���ا فلم يطب يل 
لت العودة اىل بغداد ودخلتها  اللتحاق به���م وف�سّ
ي���وم 16 اآذار �سن���ة 1917م ومل���ا �ساه���دت و�س���ع 
الحت���الل فيه���ا، قل���ت ليتني م���ت قبل ه���ذا وكنت 
ن�سي���ًا من�سي���ًا. انته���ى حدي���ث امل���وؤرخ والأدي���ب 
الكب���ر عب���د الك���رمي الع���الف. وبودن���ا اأن نق���ول 
هن���ا، اإن بغداد �ستبقى برغ���م مامّرت به من فرتات 
الحت���اللت املظلم���ة ال�سعب���ة، عام���رة وع�سي���ة 
عل���ى الع���داء و�ساخمة بتاريخها املجي���د و�سعبها 
ال�ساب���ر الأ�سي���ل، خرجت بغ���داد احلبيبة من كل 
حمن الحتاللت الغا�سمة التي اأرادت النيل منها، 
كم���ا يخرج الطائر العنقاء م���ن الرماد... و�سيبقى 
العراقي���ون والع���رب يتغنون با�سمه���ا وبتاريخها 
وبرجاله���ا الوطني���ني الأبطال كم���ا تتغّنى ال�سيدة 
كوكب ال�سرق اأم كلث���وم باأغنيتها ال�سهرة )بغداد 

يا قلعة الأ�سود يا كعبة املجد واخللود(.

ف.. إرث خالد  عبد الكريم العالاّ
من الشعر واألغاني

)إن الشعر قوة قد تفوق أحيانًا قوة الدبابات واملسدسات 

والبنادق( هكذا وصفه الشاعر املناضل بابلونريودا، فمن 

ه��ذا املنطلق كان الش��اعر ليس بعيدًا ع��ن مآيس الحياة 

السياسية واالجتامعية فطاوعها. ألنه قادر عىل املساهمة 

فيها أس��وة مع إخوانه يف املجتمع. فأخذ الشاعر الراحل 

عبد الكريم العالف يصّورها يف ما يدور يف عرصه آنذاك 

وانتفاضات  اضطراب��ات  من 

وتسلط االستعامر الربيطاين 

ع��ىل أرض بالدن��ا. إن هذه 

األمور دفعته إىل التمرد عىل 

هذا الواقع الذي كان يعيش 

في��ه، غري ان��ه مل يفقد ثقته 

بنفسه حيث كان بارعًا بنظم 

حيث  الش��عرية...  التواري��خ 

الحوادث  العدي��د م��ن  أّرخ 

التي وقعت ببغداد...

ف يصف  عبدالكري��م العالاّ
أوضاع بغداد



 �ساع���ر وكاتب مع���روف نّظم بالف�سح���ى والعامية وله 
اهتم���ام بالرتاث ال�سعب���ي الغنائي، ول���د ون�ساأ ودر�ش 
يف بغ���داد ونظم ال�سعر منذ فجر �سبابه ودخل الوظيفة 
يف اعم���ال خمتلف���ة حت���ى تقاع���ده، اأ�سدر جمل���ة با�سم 
)الفن���ون( �سنة 1934 وقد نظ���م مئات الأغاين ال�سعبية 

الت���ي قّدمت باأ�س���وات اأ�سهر املغنني واملغني���ات يف العراق 
حتى قارنه البع�ش بال�ساعر الكبر اأحمد رامي.

اإن عب���د الك���رمي العالف يعترب اأح���د ال���رّواد الباحثني وكّت���اب الأغنية 
والق�سي���دة يف مدر�سة الأدب والرتاث ال�سعبي العراقي ال�سيل، قّدم للفن والرتاث 
والغن���اء البغ���دادي اإرث���ًا خال���دًا م���ن تاريخ وت���راث واأغاٍن م���ا زالت له���ا ح�سورها 
املتمي���ز يف الغني���ة البغدادية. لقد اأ�سب���ح ر�سيده الغنائي اأكرث م���ن )300( اغنية 
يف الثالثيني���ات والأربعينيات حتى رحيله ابرزه���ا )كلبك �سخر جلمود( و)يا نبعة 
الريح���ان( و)ي���ا منحدر وياك اأخذين( و)اكدر اكول( و)�سليم���ة يا �سليمة( و)يا ميه 
ث���اري اه���واي( الذي حلنه���ا املو�سيق���ار عبا�ش جميل وق���ال عنه���ا )كان عبد الكرمي 
العالف يحم���ل خ�سو�سية متميزة فيه���ا( والقائمة تطول بالأغ���اين البغدادية التي 
يرّدده���ا مطربو ومطربات العراق اآنذاك من حممد القباجني وزكية جورج و�سليمة 

مراد ويو�سف عمر ومنرة الهوزوز وعفيفة اإ�سكندر وغرهم..
مل يقف الرجل املعطاء وال�سيل مل يقف عند حدود الق�سيدة وال�سعر الغنائي بل كان 
ل���ه باع طويل يف الكتابة ال�سحفية، فاأ�سدر جملة ا�سماها )فنون( التي كانت ت�سدر 
ا�سبوعي���ًا وبال�سبط �س���در عدده���ا الأول يف 18-�سباط-1934 جمل���ة ثقافية فنية 
خا�سة باأخب���ار الفنانني وال�سينما والفراح والغناء البغ���دادي وا�ستمر ب�سدورها 
عام���ًا كام���اًل وفيما بع���د اغلقها بعد اأن �س���رف عليها الكثر من مال���ه اخلا�ش وخرج 
خايل الوفا�ش ل ميلك من دنياه �سروى نقر.. بعدها ان�سرف يف اأواخر حياته اإىل 

التاأليف، فاأ�سدر بع�ش الكتب يف الأدب والرتاث والغاين منها:-

1945 �سنة  العرب  عند  • الطرب 
1960 �سنة  القدمية  • بغداد 

1969 �سنة  بغداد  • قيان 
بغداد • اأيام 

ول���ه مق���الت كله���ا �سعبي���ة يف جم���الت وجرائ���د خمتلف���ة وم���ن اث���اره جماميع من 
�س���درت  ال�سعب���ي  الأدب 
البغ���دادي(  )امل���وال  با�س���م 
و)موجز الأغاين العراقية( 
الغ���اين  و)جمموع���ة 

واملغنيات(.
وله العديد من املخطوطات 

حتت اليد وهي:-

يف  الثم���ار  قط���ف   .1
الأخبار والأ�سعار

ذك���رى  املواه���ب يف   .٢
عبد الوهاب النائب

يف  امل���رام  ني���ل   .3
قامو�ش الأنغام

4.مذكراتي ال�سحفية.

ف عبد الكريم العالاّ
)1969-1894(

اللوحة بري�شة الفنان كاظم ال�شيد علي


