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علي ن����ور  ال���س���ت���ار  ع��ب��د 

رفعة عبد الرزاق محمد

كان طاغور يحب ال�سفـــر والتجوال فـي اأنحاء العامل، وال 
اأدري هـــل كانت زياراته لدول عديدة تلبية لدعوات رفـيعة 
امل�ستـــوى تاأتيه من تلك الـــدول ؟ فقد كان زاهـــدا متق�سفا، 
غري ان زيارته للعراق كانت بدعوة من ملك العراق فـي�سل 
االول. وقد زار قبل هذا انكلرتا وفرن�سا واملانيا واليابان 
واأمريكا واالحتاد ال�سوفـييتـــي وال�سني وجنوب افريقيا 
وكنـــدا وايطاليا وتركيـــا وم�سر. ويذكـــر ان امللك فـي�سل 
االول اراد ا�ستدعـــاء بع�ض ال�سخ�سيات االدبية والعلمية 
اىل العـــراق الطالعهم على معامل النه�سة على عهده، ومن 
هـــوؤالء ال�ساعـــر الكبـــري احمـــد �سوقـــي، اال ان هـــذا اعتذر 
ملر�سه وار�سل الفنان حممد عبد الوهاب عنه اىل املعر�ض 
ال�سناعي الزراعي فـي بغداد فـي ني�سان 1932 وغنى فـيه 

ق�سيدة �سوقي )يا �سراعا وراء دجلة يجري(.
   وفـي الع�سرين من ايار �سنة 1932 و�سل االديب الهندي 
الكبري رابندرنات طاغـــور اىل احلدود العراقية قادما من 
االرا�ســـي االيرانية، عند بلدة خانقـــني . وكانت احلكومة 
العراقيـــة قد اعـــدت وفـــدا ال�ستقباله عند احلـــدود، مكونا 
مـــن عدد مـــن املثقفــــني العراقيـــني برئا�ســـة ال�ساعر جميل 
�سدقي الزهاوي، وفا�سل اجلمايل وعبد القادر اأ�سماعيل 
وال�سيخ كمال الدين الطائي ونوري ثابت وال�سيخ حممد 
بهجـــة االثري وعبد امل�سيح وزيـــر واأنور�ساوؤل وابراهيم 
حلمـــي العمـــر )اال�سماء ح�ســـب ال�سورة امللتقطـــة لهم مع 

طاغور فـي خانقني(.
و�ســـل طاغور اىل االرا�سي العراقية فـي ال�ساعة التا�سعة 
من �سباح ذلك اليوم ويرافقه القن�سل االيراين فـي بومبي 
جالل الدين كيهـــان والدكتور جاترجـــي اال�ستاذ فـي كلية 
طاغـــور فــــي الهند و�سكرتـــري طاغورال�سيـــد جكراواردي 
وزوجة ابن طاغور املدعوة )كنته(. كان ال�ساعر الزهاوي 
اول املتقدمني للرتحيب به وقال له : يرحب العراق ب�ساعر 
ال�ســـرق العظيم ويحيي فـيـــه العبقرية والنبوغ. فرد عليه 
طاغـــور قائال : اننـــي �سعيد مبجيء �ساعـــر العرب الكبري 
لتحيتـــي وهي حتية �ساعر ل�ساعر. ثم التقطا �سورة وهما 
جنبـــا اىل جنب. ثم تقدم اع�ساء وفـــد اال�ستقبال ورحبوا 
بال�سيـــف الكرمي. وا�ستقل اجلميـــع ال�سيارات اىل حمطة 

قطار خانقني حيث اقيم احتفال ترحيبي بطاغور، ح�سره 
كبار املوظفـني وطلبة املدار�ض وفرق الك�سافة. وبعد حفلة 
�سرب ال�ســـاي،  �سعد اجلميع القطـــار املتوجه اىل بغداد.  
وعندمـــا و�سل القطـــار اىل مدينة بعقوبـــة ا�ستقبل �سيف 
العـــراق ا�ستقبـــاال ر�سميا و�سعبيـــا كبريا. وتابـــع القطار 
�ســـريه نحو بغـــداد، وعلى امتـــداد الطريق جـــرى حديث 
ادبي ماتع بني طاغـــور واللجنة اخلا�سة مبرافقته، وكان 
احلديـــث يدور حـــول نه�ســـة ال�ســـرق وتطلعـــه اىل حياة 

جديـــدة، وكان طاغوري�ساأل عن احوال العراق وما ينتجه 
�سناعيا وزراعيا وفكريا.

وفــــي ال�ساعـــة ال�ساد�سة والن�سف من م�ســـاء اليوم و�سل 
القطار بغـــداد،  وكانت حمطة القطار غا�ســـة بامل�ستقبلني 
من كبـــار ال�سخ�سيات االدبية والعلميـــة وموظفـي الدولة 
وعـــدد من ال�سخ�سيـــات الن�سويـــة، ا�سافـــة اىل عدد كبري 
من اجلاليـــة الهندية فـي العراق.  ومـــا ان نزل طاغور من 
عربة القطـــار حتى عال اجلو �ســـوت الت�سفـيق والهتاف، 

ثم تقدمت طالبة من املدر�سة املركزية للبنات والقت خطبة 
باللغـــة االنكليزيـــة. وتقدم احـــد اع�ساء اجلاليـــة الهندية 
وطـــوق عنقه بطوق مـــن الزهور. وبعدهـــا ا�ستقل �سيارة 
خا�ســـة نقلته اىل مكان اقامتـــه فـي بغداد وهو فندق ق�سر 
دجلة )تايكر�ـــض بال�ض( فـي �سارع الر�سيد )ال�سنك(. وفـي 
اليـــوم التـــايل ا�ستقبل طاغـــور فـي مقـــره املرحبني به من 
جميع طبقات ال�سعب و�سرائحه الثقافـية. وكانت الق�سائد 
والكلمات تتلى امامه، وقد تناوب على الرتجمة اثنان من 
املرتجمني احدهما عراقي وهو اال�ستاذ عبد امل�سيح وزير، 
والثـــاين كان هنديا يعمل فـي املقيمية الربيطانية ببغداد. 
امـــا ماجرى لطاغور ببغداد بعد هذا، فنجمله فـي الفقرات 

التالية : 
اول حفلـــة اقيمـــت لطاغـــور، نظمتهـــا جلنـــة االحتفـــال به 
م�ســـاء يوم 23 ايار على حديقة امانـــة العا�سمة املجاورة 
لقاعة امللـــك فـي�سل )ال�سعـــب فـيما بعـــد(، ح�سرها رئي�ض 
الوزراء والوزراء والنـــواب وكبار ال�سخ�سيات العراقية 
واالجنبيـــة. وبـــداأت بو�سالت مو�سيقيـــة لفرقة مو�سيقى 
اجلي�ـــض ثـــم كلمة جلنـــة االحتفـــال القاهـــا ابراهيم حلمي 
العمـــر، وفــــي هـــذه احلفلة القـــى ال�ساعر الكبـــري معروف 
الر�سافــــي ق�سيدته ال�سهـــرية )احلقيقة املطلقـــة( �سمنها 
العديـــد من افـــكاره فـي وحـــدة الوجود، وهي مـــا اعتنقه 
الر�سافـي بعـــد بحث وتفكري طويلني وف�سلـــه فـي كتابيه 
)ر�سائـــل التعليقـــات( و)"ال�سخ�سيـــة املحمديـــة(، وجتـــد 
ن�سهـــا فــــي ديـــوان الر�سافـي )اجلـــزء االول �ـــض115(، 

ومطلعها:
ما للحقيقة من بداية كال ولي�ض لها نهاية

كمـــا القى ال�ساعـــر الكبري جميل �سدقـــي الزهاوي ق�سيدة 
جتد ن�سها فـي ديوانه )االو�سال(، مطلعها:

كنت طاغور ماثال فـي خيايل
حيثما التفت اجدك حيايل

ثم القى ال�سيخ حممد بهجة االثري ق�سيدته ومطلعها:
ب�سمت لبغداد وبغداد ثاكلة
فلم تر اال ان ته�ض جماملة

وكانـــت ق�سيدة االثـــري من ال�سعـــر ال�سيا�ســـي اذ �سمنها 
�سكـــواه من الواقـــع ال�سيا�سي فـي العـــراق يومئذ. والقى 
ال�ساعـــر العظيم طاغـــور كلمة رائعة ترجمهـــا للحا�سرين 
اال�ستـــاذ عبد امل�سيـــح وزير، واردفها بق�سيـــدة جميلة من 
�سعره، القاها باللغتني الهندية واالنكليزية. وكانت زوجة 

ابنه تلقي ق�سيدته مغناة.
* واقـــام نـــادي املعلمني حفلـــة ع�ساء ل�سيـــف العراق يوم 
24 ايـــار فـي الفندق نف�سه الذي يقيـــم فـيه ال�ساعر الهندي 
الكبـــري )تايكر�ـــض بال�ـــض(، افتتـــح احلفلـــة اال�ستـــاذ متي 
عقـــراوي عميد دار املعلمني، ثم القـــى ال�ساعر انور �ساوؤل 
ق�سيـــدة باملنا�سبـــة )مذكراتـــه �ـــض181(، اعقبـــه اال�ستاذ 
حممـــود فهمي دروي�ـــض. وانتهى احلفل بكلمـــة عن املعلم 

والتعليم القاها ال�سيف الكرمي.
*وفـي ق�سر ال�سابندر املطل على دجلة فـي الكرادة اقيمت 
حفلـــة �سائقـــة لل�سيـــف احيتهـــا املطربـــة العراقيـــة جليلة 
وجوقهـــا املو�سيقي، وقـــد ا�ستمع طاغور للغنـــاء العراقي 
وابـــدى اعجابـــه باملو�سيقـــى العراقيـــة ومـــا �ساهـــده من 
رق�ض جميل، وانتهت احلفلة بكلمة البراهيم حلمي العمر 

�سكرتري جلنة اال�ستقبال.
*  وكان يـــوم االثنـــني الثالثـــني من ايـــار1932 يوم وداع 
طاغـــور فـي مطـــار بغداد املدين، فا�ستقـــل طائرة هولندية 
اىل كلكتـــا فـي الهند، وقد ودع مبثل ما ا�ستقبل من حفاوة 

وترحيب.
 * ومـــن الطريف ذكره ان مغنيـــة عراقية �سهرية هي زكية 
جورج غنت من �سعر طاغور اغنية )يا بالبل غن جلريانك 
غـــن وتفنن باحلانك( واعيد غناوؤها فــــي ال�سنوات التالية 

با�سوات اخرى.

اأُعُتِقل �ساعــــر العرب االأكرب حممد مهدي اجلواهري يف 
متــــوز )االأول من �سهر رم�سان( عام 1949 اإثر ق�سيدته 
يف مدح الدكتور ها�سم الوتري عميد كلية الطب ببغداد 
حينها ويف حفل تكرمييٍّ اأقيم له مبنا�سبة قبوله ع�سوًا 
يف اجلمعية امللكية الربيطانية لالأطباء، وهي الق�سيدة 

التي اأثارت زوبعة وعا�سفة �سديدتني، ومطلعها: 

ْدُت فيَك َم�ساِعرًا وَمواهبا                  جمَّ
   وق�سْيُت َفر�سًا للنوابِغ واِجبا 

َرْت             باملُبدعنَي ” اخلالقنَي ” تنوَّ
       �ستَّى عوامُل ُكنَّ قبُل خرائبا 

كان حجــــم احل�ســــور يف احلفــــل كبــــريًا حيــــث رجاالت 
ذاك العهــــد من وزراء وروؤ�ســــاء وزراء �سابقني وبَكوات 
وبا�سوات يتو�سطهم )اأحمد خمتار بابان( ممثل البالط 
ورئي�ــــض ديوانه، ا�سافة اىل ح�سد مــــن ال�سباب وطالب 
كليــــة الطب وعلى حدائق امل�سبــــح. وكان اجلواهري قد 
ــــت النية بــــاأن ي�ستغل دعوتــــه للم�ساركــــة يف املنا�سبة  بيَّ
وحجــــم احلا�سرين و�سخ�سياتهــــم يف اأن يكتب ق�سيدًة 
عا�سفــــة مثــــرية ُيعــــربرِّ فيهــــا عمــــا يف نف�سه مــــن م�ساعر 
ا�ستيــــاء وغ�ســــب وحنــــق علــــى اال�ستعمــــار الربيطاين 
واأعوانــــه يف العــــراق حكامــــًا ورجــــال �سلطــــة وباأق�سى 

واأعنف هجوم وثورة يف �سعر اجلواهري. 

كان للفــــرتة التاريخية واالأحــــداث ال�سيا�سية امل�سطربة 
الغ�ســــب  م�ساعــــر  اثــــارة  يف  كبــــري  دور  العــــراق  يف 
واال�ستيــــاء لــــدى اجلواهري وتفجر الق�سيــــدة العارمة 
التي اأحدثت ما اأحدثت من تبعات ونتائج كبرية بعدها.

كان وقتهــــا ابنه االأكرب املرحوم فــــرات معتقاًل يف �سجن 
الكــــوت، وقبلها ا�ست�سهد اأخوه جعفر يف معركة اجل�سر 
)ج�ســــر ال�سهــــداء( بني �سارع الر�سيــــد ومنطقة اجلعيفر 
يف مظاهــــرات وثبة كانــــون الثــــاين 1948 ببغداد �سد 
معاهــــدة بورت�سمــــوث بني العــــراق وبريطانيــــا، والذي 
رثاه بق�سيدته ال�سهرية التي األقاها يف احلفل التاأبيني 
الكبــــري الــــذي اأقيــــم لل�سهيــــد يف جامــــع احليــــدر خانــــه 
يف �ســــارع الر�سيــــد وذلــــك يف 14 �سبــــاط 1948 والتي 

مطلعها: 

اأتعلُم اأم اأنَت ال تعلُم باأنَّ جراَح ال�سحايا فُم 

ا�سافــــة اىل اعــــدام قادة احلزب ال�سيوعــــي العراقي فهد 
ورفاقــــه، ولي�ــــض اآخرها ظروفه العائليــــة يف �سيق ذات 
اليــــد بحيــــث اأ�سطر اىل بيــــع مطبعــــة جريدتــــه )الراأي 
العــــام(. لذلــــك وهــــو يعي�ــــض هــــذه الظــــروف القا�سيــــة 
امل�سطربــــة واملوؤملــــة قّرر مــــع نف�ســــه ا�ستغــــالل منا�سبة 
دعوتــــه حلفل تكرمي ها�سم الوتــــري ومن الوتري نف�سه 
ن الق�سيدة مايجي�ض يف �سدره ومايريد ويهدف  لي�سمرِّ
اليــــه، وهو القائل يف مذكراتــــه حول الدعوة اىل احلفل 
املذكــــور: “كان ذلــــك بالن�سبــــة يل مطمحــــًا مــــا بعده من 
مطمح وعيــــدًا �سعيدًا وفر�سة �سانحــــًة كنت م�ستعدًا اأن 
اأ�سحي بحياتــــي يف �سبيلها وانا يف مثل هذه الظروف 
ال�سعبــــة وعلــــى مثل تلــــك احلــــال ويف �سميــــم الو�سع 

الرهيب واملتاأزم يف العراق.” 

و ي�ستمــــر ال�ساعــــر يف �سيله العرم الذي جــــرى في�سانًا 
مــــن �سربــــات اأمواج هائجــــة موجعة اأحرجــــت املمدوح 
ها�ســــم الوتــــري فجعلته يردد ب�ســــوت م�سموع مق�سود 
)هاي �سنــــو؟!( لكي ُيظهــــر عدم ر�ساه اأمــــام امل�سوؤولني 
احلا�سرين، مثلما اأده�ست احلا�سرين واأثارت نفو�سهم 
مفاجاأة مذهلة اأعيت األ�سنتهم . وكان اجلواهري كاأنه يف 
معركــــة مثلما يذكر يف مذكراتــــه ومما ورد يف الق�سيدة 

ومن اأقوى واعنف ما قاله اجلواهري يف خ�سومه: 

يتبجحوَن باأنَّ موجًا طاغيًا          
  �سدُّوا عليِه منافذًا وم�ساربا 

كذبوا فملُء فِم الزماِن ق�سائدي   
   اأبدًا، جتوُب م�سارقًا ومغاربا 

اأنا حتُفهْم األُج البيوَت عليهُم       
  اأغري الوليَد ب�ستمهْم واحلاجبا 

خــــرج اجلواهري مــــن التوقيــــف باالأمن العامــــة ببغداد 
قبــــل يوم من عيد الفطر وقد ق�سى �سهرًا رهن االعتقال. 
كانت عائلته يف النجف حيث �سافرت قبل يوم من موعد 
احلفــــل، اإذ كان يتوقع االعتقال. وقــــد اعطاها مبلغا من 
املــــال يكفيهــــا عي�ــــض كفــــاف كما يقــــول ملدة ثــــالث �سنني 
وهو املبلــــغ الذي ت�سلمه قبــــل اأيام من القائــــه الق�سيدة 
ثمنــــًا لبيع مطبعــــة جريدته )الــــراأي العام(، وقــــد باعها 
ب�سبعمائة دينار وهي ثروة كبرية مبقايي�ض تلك االأيام. 
وقد احتفظ لنف�سه ب�ستني دينارًا واأعطى الباقي لعائلته 

 .
اأقــــام يف بيــــت �سديــــق لــــه حتــــى وجــــد دارًا يف منطقة 
يف  ي�سكــــن  كان  وقــــد  دجلــــة،  نهــــر  وعلــــى  االأعظميــــة 
العيوا�سية حينها. بعــــث اىل عائلته للعودة اىل بغداد. 
ويف االأعظميــــة اأح�ــــض ال�ساعر بدفء اجلــــرية وال�سلة 
الوطنيــــة واالن�سانية احلميمة يف مــــا حوله من النا�ض، 
م�ساعر خالية من اي �سائبة ومر�ض من اختالف مذهبي 
اأو �سيا�ســــي ، اإذ اأغــــدق عليــــه اأهل االأعظميــــة كلَّ م�ساعر 

االعتزاز واالحرتام املقرونة بالود واملحبة واالأمن: 

” لقــــد اأم�سينــــا يف هــــذا الع�ض اجلديــــد يف االأعظمية 
وبعــــد كل تلــــك االآالم واملكابــــدة خم�ــــض �سنــــوات بــــني 
جماهــــري االأعظمية وبيوتها و�سبابهــــا معززين مكرمني 
مل ن�سمــــع خاللهــــا وال كلمــــة نابيــــة، بــــل حبــــًا ومــــودة 

متبادلني.” املذكرات ج2 �ض 67 . 

اأقــــام اجلواهــــري يف ربــــوع االأعظميــــة واأهلهــــا خم�سة 
اأعوام كما يذكر. ويف �سكناه بالكرادة ال�سرقية بعد عقد 
مــــن الزمان تاأتي مفارقــــة املقارنة بــــني ال�سكن والعالقة 
االن�سانيــــة يف املنطقتــــني مبــــا ُعــــرف عــــن �سكانهما من 
اختــــالف يف املذهــــب ويف االجتاهــــات ال�سيا�سية. وما 
نعرفــــه عن اجلواهري وعائلته مذهبًا ومدينة )النجف( 
احلــــزب  علــــى  حم�سوبــــًا  ي�ساريــــًا  �سيا�سيــــًا  واجتاهــــًا 

ال�سيوعي، وب�سبب انتماء اأبنائه اليه ال هو �سخ�سيًا. 
ولنقراأ اجلواهري وهو يروي بنف�سه: 

“وبعــــد عقد مــــن الزمن يف )الكــــرادة ال�سرقية(، وهنا 
املفارقــــة التي اأريد اأن اأ�سدد عليهــــا، مل نكتِف باأن ن�سمع 
ما اليجوز اأن ُي�سمــــع فح�سب من البذاءات وامل�سايقات 
اب باٍق جرحــــه حتى االآن على  بــــل واأن اأُرمى ب�سهــــم ن�سَّ
جفنــــي االأميــــن وال اأدري كيــــف كان مــــن حظــــي لو �سح 
هــــذا التعبــــري مع الــــدم الذي �سبــــغ ثيابي كيــــف تخطئ 
هــــذه الن�سابــــة مقلة عينــــي وال اأريــــد اأن اأزيــــد على هذه 
املفارقــــة الأن االأعظميــــة هــــي مقــــر االإمــــام اأبــــي حنيفــــة 
والكــــرادة ال�سرقية مقر اإمام ها�سمــــي جعفري ومع هذا 
وحتى هذه ال�ساعة وقد دخلنــــا الع�سرة االأخرية لنكون 
يف القــــرن الواحــــد والع�سرين فما ينفــــك النابحون يف 
العراق وامل�ستغلــــون خارجه ينبحون بالنعرة الطائفية 

م�ستغلينها ومتاجرين بها.”
الفرتة املق�سودة التي ي�سري اليها اجلواهري يف اقامته 
يف الكــــرادة ال�سرقيــــة هــــي بعد ثــــورة الرابــــع ع�سر من 
متــــوز 1958 وبالتحديــــد 1959 / 1960 وهــــي فــــرتة 
خالفه املعروف مع عبد الكرمي قا�سم واعتقاله ثم اطالق 
�سراحه وذلك اإثر مكاملة هاتفية من ابنته ال�سغرى لعبد 

الكرمي قا�سم،

طاغور شاعر الهند يزور بغداد
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الوائلي علي مدلول راضي 

ح���ي���در ك���ام���ل ال��ع��ب��ادي 

يف اواخر القرن الثامن ع�سر وبداية القرن التا�سع ع�سر 
واجهـــت بريطانيا خطـــر نابليون  وحماولتـــه ال�سيطرة 
علـــى الهنـــد وامكانيـــة اتخـــاذ االنهـــار العراقيـــة طريقـــا 
لتحقيق هدفه هذا، ففي ال�ساد�ض ع�سر من اب عام 1797 
كتـــب نابليون اإىل حكومة االدارة يف فرن�سا يقول فيها " 
ان املواقـــع التـــي نحتلها على �سواطـــيء البحر املتو�سط 
جتعـــل لنا ال�سيـــادة على هـــذا البحـــر واذا احتلينا م�سر 
ف�سيكـــون لنـــا الطريـــق املـــوؤدي اإىل الهنـــد"  ويف ر�سالة 
مطولـــة بعثهـــا اإىل وزير اخلارجيـــة كرانفيل كتب هرني 
دوندا�ـــض وزيـــر احلربيـــة الربيطـــاين ان امـــام نابليون 
اربعـــة طرق للتقدم اإىل الهنـــد وان ارجح هذه الطرق هو 
من م�ســـر عرب ال�سحراء اإىل با�سويـــه بغداد  واالنحدار 
منهـــا عرب النهر اإىل الب�ســـرة وحت�سينها واتخاذها مقرا 
جليو�سه ولتدابريه ال�سيا�سيـــة والع�سكرية ثم من راأ�ض 
اخلليـــج العربـــي التوجـــه اإىل الهند  وذكـــر دوندا�ض يف 
ر�سالتـــه ان نابليون �سيتجنب مـــا ا�ستطاع اخطار البحر 
اإذ اليالفـــه لكنه �سيحـــاول معتمدا على جهـــوده وحما�ض 
اتباعـــه ان يحقق غاياته بال�سري اإىل حلب فوادي الفرات 

على غرار ما فعله اال�سكندر الثالث
)Alexander III( مـــن اتبـــاع جمـــرى نهـــري دجلة 
والفرات حتى اخلليج العربي والتقدم من هناك مبحاذاة 
ال�ساحل اإىل الهند  وملا اح�ض الربيطانيون بعزم نابليون 
مهاجمة الهنـــد وامكانية اتخاذه االنهـــار العراقية طريقا 
لتنفيـــذ هذا الغزو عينوا يف بغـــداد مقيما �سيا�سيًا دائميًا  
حيث مت االتفاق بـــني احلكومة الربيطانية و�سركة الهند 
 Harford( ال�سرقيـــة علـــى اختيـــار هارفـــورد جونـــز

بغداد. يف  الربيطانية  املقيميه  لرياأ�ض    )Jones
و�سل جونز اإىل بغداد عام 1798 وخ�س�ض   
حلمايتـــه حر�ض من الهنود وكان على هذا املقيم ان يقوم 
بتعزيز النفوذ الربيطاين من جهة ومراقبة ومنع النفوذ 

الفرن�ســـي مـــن االمتداد نحـــو ال�ســـرق وتهديـــد امل�سالح 
الربيطانية من جهة اخـــرى كما كان على املقيم جونز ان 
يجمـــع املعلومات من اية جهة كانـــت يعتقد انها قد تكون 
ذات فائدة �سواء ل�سركة الهند ال�سرقية اأو لربيطانيا  كما 
كلف باعداد تقرير مف�سل عن احوال العراق االقت�سادية  
وان يظـــل علـــى ات�سال منتظم مع حكومـــة بومباي لنقل 
االخبار بني الهند وبريطانيا عرب العراق وان يعمل على 
التاأثـــري يف وايل بغـــداد �سليمـــان با�ســـا الكبـــري 1780-
1802 وحتري�ســـه �ســـد خماطـــر غـــزو فرن�ســـي حمتمل 
وت�سجيعه على مقاومة املخططـــات الفرن�سية للمحافظة 
على امل�سالح الربيطانية يف االنهار العراقية  . وقد جنح 
 Lord( ال�سفري الربيطاين يف ا�ستانبول اللورد اجلني
Elgin( يف احل�سول على امر �سلطاين يق�سي بقبول 
هارفـــورد جونز قن�ســـاًل لربيطانيا يف بغـــداد مع متتعه 
باحل�سانـــة واالمتيـــازات وقـــد ن�ســـت هـــذه االمتيازات 
علـــى حق جونز يف حماية التجار الربيطانيني يف والية 
بغـــداد وتنظيم رحـــالت ال�سفن الربيطانيـــة كما يتوجب 
علـــى ال�سفـــن املحليـــة نقل حاجـــات القن�ســـل الربيطاين 

وامتعته.

حقـــق تاأ�سي�ـــض بريطانيـــة مقيميـــة بغـــداد فوائـــد مهمـــة 
للم�سالـــح الربيطانيـــة فـــاىل جانـــب انهـــا كانـــت موؤ�سرًا 
علـــى النفـــوذ الربيطـــاين وتعزيـــزه يف العـــراق، فاأنهـــا 
خدمت حتقيق هدفـــني: االأّول انها ا�سبحت مركزا جلمع 
املعلومـــات املتعلقة بالتطـــورات يف فار�ض وافغان�ستان، 
والثـــاين انها حتولـــت اإىل مركز مهم لنقـــل الربيد الربي 
بني الهنـــد وبريطانيا واملحافظة علـــى م�سالح بريطانيا 
يف االنهار العراقية  بعد ان امتلكت و�سائل النقل النهري 
يف العـــراق  فقـــد كانت احدى ال�سفـــن الربيطانية ترابط 

بالقرب من مقر املقيمية يف بغداد  . 

ازداد النفوذ الربيطاين يف العراق يف املدة   
 )C.J.Rich( التي خدم فيهـــا كلوديو�ض جيم�ض ريـــج
1808-1821 بو�سفـــه مقيمًا يف بغـــداد. فقد اقلق تويل 
�سليمان با�سا ال�سغري 1808-1810  من�سب الوالية يف 
بغـــداد امل�سوؤولني الربيطانيني فقـــد ثارت لديهم ال�سكوك 
مـــن ان الـــوايل اجلديـــد �سينتهـــج �سيا�ســـة التقـــارب مع 
الفرن�سيني لـــذا ارتاأى امل�سوؤولـــون الربيطانيون  تعيني 
ريـــج قن�سال لربيطانيا يف بغداد خلفًا جلونز كان خاللها 
اكرث خطورة من اأي ممثل اجنبي يف بغداد  اقام ريج يف 
بغـــداد حيث مقر الوايل، وحيث ميكنـــه موقعه املتو�سط 
من ادارة �سوؤونه ال�سيا�سية واحل�سول على انباء ما كان 
يـــدور يف اوربـــا  وقد ا�ستطاع ريـــج يف مدة ثالث ع�سرة 
�سنـــة ان ي�سيـــف ال�سيء الكثري اإىل مكانـــة مقيميته التي 
ا�سبحت ملتقى كبار املوظفـــني واال�سراف ودارًا للبحث 

التنقيبي عن االآثار.
ا�ستطاع ريج ان يح�سل من الوايل عبد الله   
با�سا 1810-1813  على عدة امتيازات فقد ا�ستبدل لقب 
املقيـــم الربيطاين يف بغداد بلقب املمثل الدبلوما�سي يف 

تركيـــا العربيـــة، كما ح�سل من الوايل علـــى امتياز مينع 
مبوجبـــه هروب امل�ستغلني يف املالحـــه عند الربيطانيني 
يف ميـــاه الب�سرة، وقد ظـــل عبد الله با�ســـا حري�سا على 
االلتـــزام بهذه االمتيـــازات طوال الفـــرتة الق�سرية التي 

ق�ساها يف احلكم.
كان موقـــف داود با�ســـا وايل بغداد 1816-   

مـــن املمثـــل الربيطاين يف بغـــداد ح�سنـــا يف بداية االمر 
غـــري ان هـــذا املوقـــف مـــا كان ليـــدوم الن داود با�سا بات 
ي�سعـــر ان هنـــاك مـــن ي�ساركـــه يف احلكـــم  كمـــا اثـــارت 
�سيا�ســـة داود با�سا خمـــاوف بريطانيا مـــن ان تهدد هذه 
ال�سيا�ســـة م�سالـــح بريطانيـــا التجاريـــة واملالحيـــة فقد 
انتهـــج داود با�ســـا �سيا�ســـة حممد علـــي يف م�سر و�سعى 
مثله اإىل اال�ستقالل  فقد اعد داود با�سا نف�سه الأن ي�ستغل 
كل ال�سبـــل لال�ستفـــادة مـــن جتـــارة الهند ل�سالـــح خزينة 
الواليـــة  فقد احتكر داود با�سا �سراء املنتوجات العراقية 
وت�سديرهـــا كما امتلـــك ال�سفن النهرية  كمـــا حاول داود 
با�ســـا ت�سفيـــة نظام االمتيـــازات والـــذي كان ي�سكل عبئًا 
ثقياًل على كاهـــل التجار املحليني والذي ت�سمن عددا من  
االمتيـــازات للربيطانيني وو�سلت اجـــراءات داود با�سا 
�ســـد الربيطانيـــني  ذروتهـــا عندما اعلن كبـــار البا�سوات 
انه لي�ـــض للربيطانيني حقوق معرتف بها يف بغداد وانه 
يف امل�ستقبـــل �ستجمع العوائد عـــن الب�سائع الربيطانية 

ب�سعف الن�سبة التي جتمع بها.

 رد ريـــج علـــى اجراءات داود با�سا بـــان اوقف كل ا�سكال 
الن�ســـاط التجـــاري الـــذي تقـــوم بـــه ال�سفـــن الربيطانية 
و�سفـــن االهـــايل ومل متنع ال�ســـكاوى التـــي وجهها ريج 
اإىل حكومـــة الهنـــد مما عملـــه داود با�سا فح�ســـب بل انها 
اثـــارت م�ساكل عديدة حيث بداأت م�ساعفة ال�سريبة على 
الب�سائـــع الربيطانيـــة فاعلن ريج عزمه علـــى االن�سحاب 
من العـــراق اإىل الهند  فمنعه داود با�ســـا وحاول اعتقاله 
وعندمـــا و�سلت انباء تلـــك اخلالفـــات اإىل حكومة الهند 
كتـــب الفن�ستـــون )Elphinston( حاكـــم بومباي يف 
الثـــاين ع�سر مـــن ايار عـــام 1821 خطابا �سديـــد اللهجة 
اإىل الـــوايل داود با�ســـا يبلغـــه فيها �سرورة رفـــع القيود 
املفرو�سة على املقيـــم الربيطاين وان ي�سمح له مبغادرة 
بغـــداد رف�ـــض داود با�ســـا هـــذه املطاليب فقامـــت ال�سفن 
الربيطانيـــة بقطـــع املوا�ســـالت بـــني الب�ســـرة وبغـــداد 
واخـــذت جتـــوب االنهار العراقيـــة  كما هـــددت بريطانيا 
بقطـــع العالقـــات التجاريـــة بـــني املـــواينء الربيطانيـــة 
ومينـــاء الب�ســـرة وا�ستخـــدام القوة البحريـــة لقطع تلك 
العالقـــات اذا لزم االمر  ادت االجـــراءات الربيطانية اإىل 
تراجع داود با�سا وا�ستعـــادت بريطانيا كافة االمتيازات 
التـــي كانـــت تتمتع بهـــا مبوجـــب وثيقة الرتا�ســـي التي 
قدمتها حكومة الهنـــد اإىل داود با�سا بوا�سطة ممثلها يف 
الب�ســـرة روبـــرت تايلـــر )R.Taylar( ،  وقد ت�سمنت 
وثيقـــة الرتا�ســـي هـــذه اثنـــي ع�ســـرا بنـــدًا وافـــق عليها 
داود با�ســـا واقرهـــا دون حتفظ وكانت اهـــم البنود التي 
تخ�ـــض املالحة الربيطانية يف االنهـــار العراقية االلتزام 
بن�سو�ـــض االمتيـــازات الربيطانيـــة كما هـــي حمددة يف 
املعاهـــدات والفرمانـــات قدميها وحديثهـــا كما ن�ست بان 
الجتبى اأي �سريبة على ال�سفن الربيطانية كعوائد مرور 
بـــني الب�سرة وبغـــداد فيما عدا �سريبة واحـــدة حددت بـ 
3% على الب�سائع الربيطانية كما منعت وثيقة الرتا�سي 

داود با�سا من اال�ستيالء على القوارب الربيطانية  .

عن ر�شالة ) �شركة لنج للمالحة 1914-1861-
درا�شة تاريخية(

متيــــز �ســــارع الر�سيــــد ببناياتــــه املطلــــة عليه 
بال�سنا�سيــــل وامل�ستنــــدة علــــى الــــرواق وقــــد 
مثلــــت هــــذه ال�سنا�سيل فن العمــــارة العراقية 
يف بدايــــة القــــرن الع�سريــــن، عرفــــت املباين 
املطلــــة على �ســــارع الر�سيــــد مبعمارها املميز 
املعتمــــد على الرواق املت�سل�ســــل امل�ستند على 
اأعمــــدة مت�سابهة التقنيــــة، وهي من العنا�سر 

اال�سا�سية جلمالية ال�سارع واملنطقة.
 ومثــــل وجود الــــرواق نحو ثالثــــة اأرباع اأو 
مان�سبته 75% من االأبنية املطلة على ال�سارع 
واأكــــرث مــــن األــــف ومئتــــي عامــــود ذي طــــراز 

معمــــاري وذات اأ�ســــكال مربعــــة وا�سطوانية 
وم�سلعة وزخارف خمتلفة حلماية املارة من 
اأ�سعــــة ال�سم�ض واالمطار، ف�ســــاًل عن دورها 
يف ا�سفاء الرتابط بــــني اأبنية ال�سارع كافة. 
اإالَّ اأن حمالتــــه كانت �سيقــــة االأزقة وتغطيها 
االأتربــــة وامليــــاه االآ�سنة، كمــــا اإن ال�سارع يف 
بدايــــة تاأ�سي�ســــه مل يكــــن معبَّدًاوتكــــرث فيــــه 
املنخف�سات،اأمــــا اأر�سفته فــــال يوجد لها ذكر، 
مما دفــــع ال�ساعر معــــروف الر�سايف لتنظيم 
ق�سيدة بهذا اخل�سو�ض، ي�سكو حال ال�سارع 

بعنوان))ال�سارع الكبري(( جاء يف مطلعها.

نكب ال�سارع الكبري ببـغداد    
  والمت�سي فيه اإالَّ ا�سطرارًا

�سارع ان ركبت متنيِه يومـًا  
 تلقى فيه ال�سهول واالإوعارا

ترتامى �سنابك اخليـــــل فــيــه   
  ان تقَّحمن ع�ســه واخليارا.

بــــداأت اخلطــــوات االأوىل لتطويــــر ال�ســــارع 
عندمــــا  االأول1917،  ت�سريــــن  يف  اجلديــــد 
الربيطــــاين  االحتــــالل  �سلطــــات  با�ســــرت 
بتاأ�سي�ض منظومــــة ال�سبكة الكهربائية، التي 
اأجنــــزت مبــــدة ق�ســــرية مل تتجــــاوز �سهــــرًا 
واحدًاوبــــداأت االإنــــارة تطــــل علــــى ال�ســــارع 
اجلديــــد، وكانــــت االأزقــــة وال�ســــوارع ت�ساء 
بالفواني�ــــض النفطية ويقــــوم بها عمال يطلق 
عليهــــم )اللمبجيــــة(، وكان لــــكل واحــــد منهم 
�سلــــم خ�سبــــي �سغــــري وقطــــع مــــن القما�ــــض 
الفانو�ــــض وعيدان)الثقــــاب(،  مل�ســــح زجــــاج 
ويبداأ ا�سعــــال الفواني�ض عادة يف وقت اأذان 
املغــــرب، وياأتي العامل الإطفائها وقت الفجر، 
وكان هوؤالء يتقا�سون رواتبهم ال�سهرية من 
البلديــــة .انده�ــــض املــــارة لروؤيتهــــم االأ�سواء 
املنت�ســــرة على طول ال�ســــارع، فكان ذلك مثار 
حديــــث البغداديــــني واإعجابهــــم ،حيث كانت 
ال�سلطــــات الربيطانيــــة ت�ســــرف الكثــــري من 

االأموال الإ�سالح الطرق يف بغداد.
وعلى الرغم من ذلك بقيت حالة ال�سارع �سيئة 
حتى بداية العقد الثاين من  القرن الع�سرين، 
"كان  وو�سفــــه �ساطــــع احل�ســــري بالقــــول: 
يوجد ر�سيف يف طريف ال�سارع،ولكن ما بني 
الر�سيفني كان باقيًا على احلالة الطبيعية من 
الرتابيــــة. وهذا الرتاب يتحــــول اإىل اأوحال. 
واإذا زادت االأمطار، امتالأ ال�سارع باملياه،فلم 
يبقى جمال النتقال من ر�سيف  اإىل الر�سيف 
االآخــــر اإالَّ بالركــــوب على اأكتــــاف العتالني". 
وكانــــت اأمانة العا�سمة  تقــــوم بر�ض ال�سارع  
بامليــــاه مرتني يف اليــــوم �سيفًا ملنــــع ت�ساعد 
االأتربة. مل  ي�ستمر احلال طوياًل،اإذ خ�س�ست 
عــــام  روبيــــة  العراقيــــة)66586(  احلكومــــة 

1924لتبليــــط اأر�سفة جانبــــي ال�سارع العام 
عــــام  العا�سمــــة  امانــــة  بال�سمنت،و�سرعــــت 
1926بتعديــــل ال�سارع وتبليطــــه باالإ�سفلت، 
واأ�ســــرف علــــى العمــــل املهند�ــــض علــــي راأفت 
 ،)Kaban(واملهند�ــــض الربيطــــاين كابــــان
وت�سمنــــت اأعمــــال التبليط مــــد اأنابيب املياه 
االآ�سنــــة فيه،االأمر الذي �سجع اأ�سحاب الدور 
املطلة على ال�سارع ببناء العديد من الدكاكني 

واملقاهي.
ذكـــر ال�سيـــد عبـــد الـــرزاق احل�سني غـــري ذلك 
، اإذ ذكـــر يف لقـــاء مـــع جملة اأمانـــة العا�سمة، 
اأن بغـــداد مل يكـــن فيهـــا تبليط لل�ســـوارع وال 
تزفيت وال اأر�سفة وبـــداأ التبليط فيها اأواخر 
�ســـارع  �سيمـــا  ال�ســـوارع   واإن  عـــام 1928، 
الر�سيـــد كان عبـــارة عـــن بـــرك مـــن الطـــني، 
واإن كالم احل�سنـــي يتعار�ـــض مع مـــا اأ�سارت 
اإليـــه التقاريـــر وال�سحـــف ال�ســـادرة يف تلك 
احلقبـــة، مـــن اأن عمليـــة التبليـــط بـــداأت قبل 
عـــام 1928، اإذ �ســـدر قانـــون خا�ـــض لتبليط 
ال�سوارع عـــام 1926 واألزم اأ�سحاب االأمالك 
بتحمل تكاليـــف تبليط ثلـــث م�ساحة ال�سارع 
الرئي�ســـي، الأنـــه ال�ســـارع الوحيد الـــذي كان 
املحتلـــة  ال�سلطـــات  بـــه  واهتمـــت  موجـــودًا 
ومـــن ثـــم احلكومـــة الوطنيـــة. كانـــت عملية 
تبليـــط ال�ســـارع وتزفيته تتم باليـــد، اإذ يغلى 
القـــار ال�سلـــب اأواًل يف براميل حتـــى ي�سبح 
�سبه �سائـــل وبعد ذلـــك ينقله العمـــال باأوعية 
)طا�ســـات( �سبيهة بتلك التـــي تنقل فيها مواد 
البناء )اجل�ض وال�سمنت( ويطرح  القار على 
االر�ـــض ويقـــوم )االأ�سطة( بتوزيعـــه وفر�سه 
علـــى م�ساحة مـــن االأر�ض بوا�سطـــة ال�سيبك، 
الـــذي هـــو عبارة عـــن ا�سطوانة مـــن اخل�سب 
فيه مقب�سان من اجلانبني، ويدحرج االأ�سطة 
ال�سيبك مـــع ال�سغط عليه ليفر�ـــض القار على 
م�ساحـــة مـــن االأر�ض  ال تتجـــاوز ن�سف املرت 
مربع وب�سمك ال يزيد على الثالثة  اأو االأربعة 

�سنتمرتات.

والأجل تزيـــني ال�سارع قامـــت اأمانةالعا�سمة 

عـــام 1927 بن�ســـب �ساعتـــني فيـــه مـــن اأ�سل 
اأربعـــة ن�سبـــت يف بغداد، اإحداهـــا يف �ساحة 
امليدان والثانية يف ف�سحـــة ميدان ال�سيارفة 
اأمـــام جامـــع مرجـــان، ويف عـــام 1936وافق 
جمل�ـــض الوزراء على تخ�سي�ـــض )10،000( 
دينـــار من القر�ض املخ�س�ض الأمانة العا�سمة 
من قبل وزارة املالية لغر�ض تبليط ال�سوارع 
، حيـــث قامت اأمانـــة العا�سمة باإعـــادة تبليط 
ال�سارع وتو�سيعه من جهة الباب ال�سرقي ومت 
تهدمي ذلك الباب،كما اأرادت هدم واجهة جامع 
مرجـــان التي كانت تعرت�ض م�سار ال�سارع اإالَّ 
اأن القـــرار مل ينفذ ب�سبب �ســـدة املعار�سة من 
قبل االأهايل،ولكـــن يف عام1946وللمبا�سرة 
اأر�ســـد  حكومـــة  اأمـــرت  ا�ستقامتـــه  بتعديـــل 
العمري واأمـــني العا�سمة ح�سام الدين جمعة 
بتهدمي واجهـــة جامع مرجان.اأمـــا عن كيفية 
تهـــدمي واجهة اجلامـــع، فقد ذكـــرت روايتان 
بهذا ال�سدداأ�سارت االأوىل: "اأن عمال االأمانة 
عجزوا عن تهدمي الواجهة  ف�سلطوا املاء على 
اأ�س�سه ملدة طويلة لكي يتداعى البناء وي�سهل 
تهدميـــه". والثانية: "اأن ار�ســـد العمري عمد 
اىل اإغـــراق املنطقـــة املجـــاورة للجامـــع حتى 
يت�سدع بناوؤه ويهدمـــه ليتخذ من ذلك ذريعة 
المت�سا�ـــض �سخـــط االأهـــايل الغا�سبني على 

تهدمي تلك الواجهة".
 يذكر اإن بناية اجلامع كانت ت�سل اإىل منت�سف 
ال�ســـارع، وكانـــت منارتـــه مال�سقـــة لواجهته 
االأمامية ومتتاز ب�ســـكل معماري جميل جدًا، 
واأن جعفر عالوي وهو احد مهند�سي االأمانة 
كان ممـــن اأ�سهـــم يف هـــدم الواجهـــة. ويـــرى 
الباحـــث اأن قيـــام احلكومـــة العراقيـــة اأنذاك  
ب�ســـق الطـــرق وتو�سيعهـــا و�سعيهـــا لتطوير 
بع�ـــض املدن، ومنها العا�سمة بغداد، الذي مت 
على ح�ساب تهـــدمي املعـــامل العمرانية، �سيما 
اجلوامـــع من االأخطاء الفادحة التي تتناق�ض 
مـــع االأهداف التي اأرادت حتقيقها يف اأعمالها 

تلك.
عن ر�شالة )�شارع الر�شيد 1959-1916
درا�شة تاريخية(

المقيمي��ة البريطاني��ة ف��ي الع��راق .. 
البداية والصراع

تطوير شارع الرشيد .. المحاوالت االولى 
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ه�����������ادي ال����ش����رب����ت����ي

د. وسام هادي عكار التميمي

كان جماعـــة االأهايل ، ميثلـــون جتمعًا وطنيًا تقدميًا ، �سم 
بع�ض االإ�سالحيني والليرباليني ، الذين اهتموا باالإ�سالح 
االجتماعـــي ، كاأ�سا�ض الأي اإ�سالح �سيا�سي  ، كما اأنهم اأول 
هيئـــة حمليـــة ن�ساأت يف بلد عربي ، حاولـــت اأن تربط بني 
اأفكار اجليل اجلديد وال�سيا�سيني القدامى  ، وميكن القول 
بـــاأن جماعـــة االأهايل ن�ســـاأوا يف رحـــم التيـــارات الفكرية 
ال�سيا�سيـــة التي كانـــت �سائدة يف اأوربـــا امل�سبعة مببادئ 
الثـــورة الفرن�سية، والثورة اال�سرتاكية يف رو�سيا ، التي 
اقرت بالدميقراطية وعدتها النظام املثايل للحكم ، فكانوا 
يحملـــون فكـــرًا �سيا�سيًا تقدميـــًا ، �سم من اأق�ســـى الي�سار 
اإىل الو�ســـط ، مـــا عدا املوالـــني لال�ستعمـــار ، اإذا ما قورن 
بالفكر ال�سيا�سي يف م�سر وبالد ال�سام ، وو�سفوا جماعة 
االأهـــايل ، باأنهـــم مثلـــوا اإرها�سة مـــن اإرها�ســـات الي�سار 
يف الوطـــن العربـــي يف ثالثينيات القـــرن املا�سي  ، بينما 
و�سفهم بع�ـــض القوميـــني باأنهم مارك�سيـــون ، �سيفككون 

مبنهجهم عرى النظام االجتماعي يف العراق  .
 يف خ�ســـم هذه االأفكار والتطلعات  كان عزيز �سريف، من 
اأوائـــل املنتمـــني جلماعة االأهـــايل  ، وظهـــر دوره فيها من 
خـــالل �سعيه مع زمالئه ل�ســـراء املطبعة الإ�سدار ال�سحيفة 
، والتـــي �سبـــق واأن قـــّدم ح�ســـني جميـــل طلبـــًا اإىل وزارة 
الداخليـــة يف )16 حزيـــران 1931( ، الإ�ســـدار �سحيفـــة 
�سيا�سيـــة يوميـــة با�سم االأهـــايل ، وعن �سبـــب اختيار هذا 
اال�ســـم لل�سحيفة ، قال ح�سني جميل رغبنا اأن يكون اال�سم 
م�ستقـــًا من معنى ال�سعب ، اإ�سافة اإىل تاأثر جماعة االأهايل 
بحـــزب الوفد امل�سري،  وكفاح �سحافته وال�سّيما �سحيفة 
االأهـــايل ، ابـــرز ال�سحف الوفديـــة التي كانـــت ت�سدر يف 

مدينة االإ�سكندرية ، ل�ساحبها عبد القادر حمزة  .
 وافقـــت وزارة الداخليـــة على طلب اإ�ســـدار ال�سحيفة يف 
)2 متـــوز 1931( ، وبا�ســـر جماعـــة االأهـــايل باالإجراءات 
الالزمـــة ال�ستكمال متطلبات ال�سحيفة ، فاأّجروا دارًا قرب 

املتحـــف العراقي القـــدمي ببغداد ، ليكون مقـــرًا لل�سحيفة  
، وا�ســـرتوا املطبعـــة اذ مت االتفاق على �ســـراء مطبعة عبد 
اللطيـــف الفالح ، �ساحب جريدة الفالح التي كانت ت�سدر 
يف الع�سرينيـــات من القرن املا�سي ، لكن وافاه االأجل قبل 
اأن يت�سلـــم جماعـــة االأهـــايل املطبعة ، مما األزمهـــم الورثة 
دفـــع مبلغ باه�ـــض ل�سرائها . ،  وجلبوا العمـــال والورق ، 
وكافـــة امل�ستلزمـــات ال�سكلية االأخرى ، وبهـــذا ال�سدد ذكر 
عزيز �سريف " بو�سفي اأحد املوؤ�س�سني يف ن�ساط االأهايل 
منـــذ تاأ�سي�سها ، فقد اأ�سهمـــت يف اإعطاء 50 روبية  ، وهي 
كل مـــا وفرته بالتقري ال�سديد ، من اأجل اإكمال درا�ستي يف 
خـــارج العراق ، و�سلمته للجماعة ، وال اأح�سب اأن اأحدًا قد 
دفـــع ما يقارب هـــذا املبلغ ، ومل يذكر يل حتـــى �سهم واحد 
يف ال�سحيفـــة " وعندما وزع كامـــل اجلادرجي احل�س�ض 
يف اجلريـــدة مل يذكـــر اأي ح�ســـة لعزيـــز �سريـــف ؟ وكان 
توزيعـــه على النحو االآتي: 28 ح�سة لعبد الفتاح اإبراهيم 
، 11 ح�ســـة الإبراهيـــم بيثـــون ، و5 ح�س�ـــض خلليل كنة ، 
وثـــالث ح�س�ض لن�سرة الفار�سي ، وح�ستان ملحمد حديد 
، وح�ستـــان لدروي�ـــض احليدري ، وح�ســـة واحدة حلقي 
اجليبه جي . ، وبعدها قّدم عبد القادر اإ�سماعيل، طلبًا اإىل 
وزارة الداخليـــة يف )15 كانـــون االأول 1931 ( ، الإجازة 
املطبعـــة واأن يكون خليل كنة مديرها امل�سوؤول ، فوافقت 
الوزارة على الطلب املذكور يف )19 كانون االأول 1931( 

، با�سم مطبعة االأهايل.
 علـــى الرغـــم من اجلهـــود املبذولة مـــن اجلماعـــة الإ�سدار 
ال�سحيفـــة يف املوعد املحـــدد يف )االأول من كانون الثاين 
1932( ، لكنهـــم فوجئوا بخلل يف املطبعة ، مما ا�سطروا 
اإىل اال�ستعانـــة باإحـــدى املطابع لطبع العـــدد االأول ، ويف 
يوم ال�سبت )2 كانون الثـــاين 1932( ، �سدر العدد االأول 
ل�سحيفـــة االأهايل  ، وكتب يف اأعلى ميني ال�سفحة االأوىل 
) االأهايل ـ جريدة يومية �سيا�سية جامعة ـ يعدها فريق من 
ال�سباب (، كان �ساحبهـــا ومديرها امل�سوؤول ح�سني جميل  
، اقتب�ســـت ال�سحيفـــة �سعـــار ال�سعلـــة من جملـــة الع�سور 
امل�سريـــة التـــي كان ي�سدرهـــا اإ�سماعيـــل مظهـــر ، وكانت 
االفتتاحيـــة االأوىل بعنـــوان : ) منفعـــة ال�سعـــب فـــوق كل 
املنافـــع ( ، جاء فيها : " اإنَّ جريدتنا جريدة ال�سعب ، ت�سع 
رفاهيته فوق كل االأهداف االأخرى ، مثل حت�سني امل�ستوى 
املعي�ســـي وحتقيـــق االطمئنـــان املـــادي واملعنـــوي ، وهي 
جريـــدة ال ت�سايـــع حزبًا مـــن االأحـــزاب ال�سيا�سية احلالية 
، لذلـــك كان مـــن مراعـــاة حقـــوق ال�سعب واإن�سافـــه ، اأن ال 
ي�سدرهـــا اإاّل اأنا�ض يوؤثرون ال�سعب على اأنف�سهم ، ويرون 
"  ، متيزت  التفـــاين يف خدمـــة االأمة واجبًا حمتمـــًا عليهم 
�سحيفـــة االأهايل عن �سائـــر ال�سحف العراقيـــة االأخرى ، 
بعـــدم ذكر ا�ســـم كاتب املقـــال االفتتاحـــي ، للمحافظة على 
اجلماعـــة من بط�ـــض ال�سلطة مـــن جهـــة  ، ورغبتهم بخلق 
�سعـــور لدى القراء باأن فكرة املقـــال ال تعرّب عن راأي كاتبه 
فقـــط ؛ بل تعرب عن فكـــرة ذلك الفريق مـــن �سباب من جهة 

اأخرى .
 كان ل�سحيفـــة االأهايل �سدى يف ال�ســـارع العراقي ، الأنها 
علقت اآمالها علـــى ال�سباب بالدرجة االأوىل ، ال�سّيما الذين 
يعملـــون ب�سمـــت ، ويختلطـــون مـــع النا�ـــض ، وي�سعرون 
بالتغـــري  مطالبتهـــم  اإىل  اإ�سافـــة   ، ومعاناتهـــم  باآالمهـــم 
التدريجـــي وال�سلمـــي لالأو�ســـاع ال�ســـاذة ، يف البلـــد بدل 
العنـــف ، لتاأثرهـــم بالفكر الفابـــي ب�سكل وا�ســـح  ، فكانت 
�سحيفـــة االأهـــايل من اأرقـــى ال�سحف التـــي عرفتها بغداد 

يومئـــٍذ ، علـــى حد و�ســـف املوؤرخ عبد الـــرزاق احل�سني 
، كمـــا اأنهـــا اأ�سحـــت الل�ســـان الناطـــق للقـــوى الوطنية 

التحررية يف العراق  .
كانـــت جماعـــة االأهـــايل ، ي�سهمـــون جميعـــًا يف حتريـــر 
اأبـــواب ال�سحيفـــة ، كاًل ح�سب اخت�سا�ســـه ، فكتب عزيز 
�سريـــف بع�ض املقـــاالت االفتتاحية ، ف�ساًل عـــن ال�سوؤون 
القانونية الأنه كان حماميـــًا  ، واهتم ح�سني جميل باإدارة 
ال�سحيفـــة ، وكتابتـــه عـــن احلريـــات العامـــة ، واملفاهيـــم 
الدميقراطية  ، اأما عبد الفتـــاح اإبراهيم فلثقافته الوا�سعة 
، فقـــد توىل الكتابـــة عن املذاهب ال�سيا�سيـــة ، والنظريات 
االأيديولوجيـــة ، وترجمة بع�ض املقاالت االأجنبية  ، وكان 
حممـــد حديـــد يحـــرر البحـــوث االقت�سادية ، التـــي تعالج 
االأزمـــة االقت�سادية العاملية ، ومـــدى تاأثريها على العراق  
، كمـــا ركز علي حيـــدر �سليمـــان، على املقـــاالت ال�سيا�سية 
والتاريخية ، با�سم م�ستعار هو �سمايل اأو املوؤرخ ال�سغري  
،يف حني كان عبد القادر اإ�سماعيل م�سوؤواًل عن عملية طبع 
ال�سحيفـــة ، كان يكتـــب يف باب ق�سة اليـــوم ، التي يطرح 
فيها اإحدى م�ساكل ال�سعب على طاولة النقا�ض ؛ اأو ترجمة 

اإحدى الق�س�ض العاملية  .

عن ر�شالة 
)عزيز �شريف ودوره الفكري وال�شيا�شي يف العراق (

 ملدينتـــي كربالءمظاهر حياة ذات طابع خا�ض يف خمتلف 
�سوؤون احلياة كالعمل والفـــن وال�سناعة وعادات الزواج 
وطرق اللهو والت�سلية وتنظيم االأ�سواق واملحال ومن ثم 
ن�ســـوء حرف جديـــدة تعتمد على الـــذكاء وا�ستغالل عقائد 
النا�ـــض ون�سوء حاالت وتقاليد اأولدتها حالة ان�سهار هذه 
االمم ببع�سهـــا من ناحيـــة وب�سكان املدينـــة اال�سليني من 
ناحية اخـــرى. ونود يف هذا املقال ان نلم ببع�ض من هذه 
الظواهر بعر�ض موجز لرن�سم للقارئ �سورة مب�سطة عن 
مالمـــح احلياة ال�سعبية يف هـــذه املدينة املقد�سة وبع�سها 
قـــد تكون معروفة يف مدن اخرى ولكـــن البع�ض االآخر قد 
تكون جمهولة لالآخرين النهـــا تخ�ض كربالء دون غريها. 
وهذه املالمح تخ�ض بع�ـــض جوانب فنون ارباب احلرف 
وطرق امل�سعوذين والدجالني يف �سبيل الك�سب ثم اأ�ساليب 
الرتفيـــه واللهـــو، وهذه بع�ـــض م�ساهد عن طـــرق الك�سب 

بوا�سطة ال�سعوذة وهذه ال حتتاج اىل راأ�سمال عادة:
1ـ املداحـــون:ـ وهـــوؤالء خمت�ســـون بالتك�ســـب عـــن طريق 
ا�ستـــدرار عطـــف النا�ـــض وكرمهـــم وذلـــك بتـــالوة ماآثر اآل 
بيت الر�سول الكـــرمي ومراثيهم وامل�سائب التي حلت بهم 
فمنهم من يتجـــول باالأ�سواق ب�سورة منفردة يتلو اأ�سعار 
عبـــد الباقي العمـــري وال�سيـــخ �سالح التميمـــي وق�سيدة 
الفـــرزدق امل�سهـــورة يف مدح االمام زيـــن العابدين )ع( او 
يكتفـــون بتالوتها على قارعة الطريـــق ويف املقاهي حيث 
يعقـــد املـــداح حمفال ي�ســـرح فيـــه مـــكارم االوليـــاء ويتلو 
مراثيهـــم فيكرمـــه النا�ض مبا جتـــوده ايديهـــم او يوؤلفون 
فرقـــة تتكون مـــن خم�سة يجل�ـــض اربعة منهـــم يف �سف و 
احـــد ويقابلهم خام�ض يكون �سيخهـــم وي�سرع يف القراءة 
بنغـــم خا�ض يف حني يلطم االربعـــة اجلال�سون �سدورهم 
بيـــد واحدة على ايقاع قـــراءة ال�سيخ ويرددون معه الزمة 
الق�سيدة علـــى هيئة )كور�ض( وتفر�ـــض عباءة احدهم يف 
الو�ســـط لريمـــي عليهـــا املـــارة واملتفرجـــون قطـــع النقود 
التـــي يقت�سمها املداحون بعد انتهـــاء اجلولة.. 2ـ املر�سد:ـ 
وهـــذا يعقد ندوة يف اإحدى املقاهي ي�سرد فيها ق�س�سا من 
)�ساهنامـــة الفردو�سي( واأخبارا عـــن )اال�سكندر( وحمزة 
البهلـــوان )وح�سني كـــرد( وطريقتـــه اأن يتجول يف املقهى 
حامـــال بيده ع�سا بقلد بها حـــركات اأبطال الق�سة يف الكر 
والفن ومنازلة االأعداء م�ستمرا يف ذلك فرتة من الزمن ثم 
يجمع اإكراميته التي ت�سمـــى بلغتهم )اجلراغ( وي�سرتيح 
فـــرتة ثم يكمل بقيـــة الق�سة، وقد ت�ستمـــر الق�سة الواحدة 
اأ�سابيـــع واأ�سهـــر. 3ـ معركـــة الدراوي�ـــض:ـ وهـــي لي�ســـت 
معركـــة باملعنـــى ال�سحيح ولكنهـــا تعني االجتمـــاع الذي 
يعقـــده الدروي�ض يف �ساحة عامة ملنازلـــة )احليايه( وبلع 
الدبابي�ض وبيع االحجبة او �سرد غزوة خيرب وغزوة بئر 
ذات العلـــم وحكاية )جومرد( الق�ســـاب ثم يجمع رزقه من 
امل�ساهدين. 4ـ املبخر:ـ ويكون عمل هذا يف ال�سباح حيث 
يحمـــل �سينية فيهـــا )منقلة( �سغرية ومقـــدار من البخور 
واحلرمـــل يبخر بها دكاكني اهـــل احلرف وحمالتهم حيث 
يح�سل على هدايا نقدية او عينية كقطعة نقود �سغرية او 
راأ�ض باذجنان او خيارتني او رغيف خبز. 5ـ امل�سحراتي:ـ 
وهـــو الـــذي يوقظ النا�ـــض لتنـــاول ال�سحـــور يف رم�سان 
املبـــارك ولكل حملة م�سحراتي خا�ـــض فمن )امل�سحراتية( 
م يوقظ النا�ـــض بالقرع على )الطبلـــة( واملت�سرعون منهم 
ي�ستعملـــون )التنكـــة( النهـــم يعتـــربون االوىل مـــن اآالت 
الطرب ويحـــرم ا�ستعمالها والفريق الثالث يكتفي بالنداء 
وتـــالوة بع�ـــض اال�سعـــار ال�سوفيـــة يف الزهـــد ب�ســـوت 

عـــال يف االزقـــة والطرقات ويقـــرع ابواب العمـــالء الذين 
يو�سونه م�سبقا الإيقاظهم. واجرة امل�سحراتي جتمع يوم 
العيـــد حيث يجوب املحلة م�ستح�ســـال اكراميته ثم يوؤ�سر 
بالطبا�ســـري على البيـــت الذي اخذ حقه منـــه حتى ال يعود 
عليـــه يف وقت اآخر فيف�سل مع ا�سحابه.. وهذه املهنة هي 
ثانوية ال�سحابها فاغلب امل�سحراتية مداحون ومبخرون 
وذوو حـــرف اخرى مـــن هذا القبيل.. كانـــت هذه امل�ساهد 
اخلم�ســـة �سورا مـــن اكت�ساب الرزق وال�ســـور التالية عن 
بع�ـــض العلوم والفنون كالطـــب والريا�سة وفرق التمثيل 
و النق�ـــض على اخلبز.. 1ـ الطب اليوناين:ـ يقتعد الطبيب 
اليونـــاين غرفة ار�سية مـــن منزله حيـــث ي�ستقبل الزوار 
مـــن املر�ســـى امل�سابني باحلمـــى واجلـــدري والرمد حيث 
يفح�سهـــم وي�ســـف لهـــم و�سفـــة تتكـــون مـــن )ورد ل�سان 
الثـــور( و )اأظافـــر اجلـــن( و )العنـــاب( وبع�ـــض االدعيـــة 
للمري�ـــض وا�سقائه من مائها بعـــد التفتيح وال�سيدلية هي 
دكان العطار حيث يقوم هذا مقام ال�سيدالين يف حت�سري 
االأدوية. وهناك اجلراح اليوناين الذي يعالج )الفركا�ض( 
و )الطـــوالع( و )الدمامـــل( واوجـــاع اال�سنـــان بداويتـــه 
اخلا�ســـة وهـــي )الطبخانـــة( و )حـــب دبـــج( وي�ستعمـــل 
)امل�ســـرط( يف احلـــاالت اخلطـــرة  )املق�ـــض( و  اجلـــراح 
حيـــث ميالأ اجلرح بعـــد ذلـــك )بالفتايـــل(. 2ـ الزورخانة:ـ 
بنايـــة اأر�سية يف و�سطهـــا حفرة ت�سمـــى )اجلفرة( وتقام 
الزورخانـــة عادة يف ال�سبـــاح حيث يرتـــدي الريا�سيون 

)الب�ستمال( ويدخلون اجلفرة بعد تقبيل االأر�ض احرتاما 
ويقـــف رئي�سهـــم وي�سمـــى )امليانـــدار( يف الو�ســـط حيث 
ميار�ســـون فعاليتهـــم علـــى نقـــرات طبلـــة )املر�ســـد( الذي 
يجل�ـــض علـــى مرتفع يف و�ســـط الزورخانة علـــى الرتتيب 
التايل: الدوران، ال�سناد، رفـــع املياله و�سحب )ال�سربنك( 
ثـــم امل�سارعـــة. 3ـ فـــرق التمثيـــل:ـ واأع�ســـاء هـــذه الفرق 
ق�سمان: الق�ســـم االأول وهم املخت�سون بـــاأداء )الت�سابيه( 
كتمثيـــل فاجعـــة الطـــف وقتـــل اأوالد م�سلم وغـــري ذلك من 
املواقـــف التاريخيـــة حيث يتقم�ض كل فـــرد �سخ�سية احد 
اأ�سخا�ـــض الق�ســـة ويرتـــدي املالب�ض التاريخيـــة اخلا�سة 
بـــه ثم يوؤدون امل�سهد كامال ويجيـــد هوؤالء متثيل اأدوارهم 
متثيـــال رائعا يجعل امل�ساهد ين�سى نف�سه ويعي�ض حوادث 
الق�سة.. وتوؤدي هذه )الت�سابيه( يف �سهري حمرم و�سفر 
يف كل �سنـــة ويف وفيـــات االأئمة يف بقية االأيـــام. والق�سم 
الثاين وهـــم )البقالبازية( وهم الذين يـــوؤدون متثيلياتهم 
يف حفـــالت االأعرا�ـــض والرتفيـــه حيـــث يقومـــون بتمثيل 
ق�س�ـــض فكاهية غايتهـــا بعث البهجة وامل�ســـرة يف نفو�ض 
احلا�سريـــن ومـــن ال�سخ�سيـــات التـــي يتقم�سهـــا هـــوؤالء 
�سخ�سيـــة )ح�سرم با�ســـا( و )�سرباك افنـــدي( و )احلمال 
با�ســـي( اأي رئي�ـــض احلمالني. وقد �ساهـــدت ن�ساط بع�ض 
هـــذه الفـــرق بنوعيات فوجـــدت يف اأع�سائها اإجـــادة تامة 
يف اأداء االأدوار وتقم�ـــض ال�سخ�سيـــات والتعبري مبالمح 
الوجـــه ومتثيل كافـــة النربات واحلـــركات ال�سوتية التي 

يتطلبهـــا الـــدور. 4ـ فـــرق املو�سيقى املتجولـــة:ـ وي�سميهم 
العامة بالعبيد حيـــث اأن غالبيتهم ذوو ب�سرة �سوداء وهم 
فـــرق عديدة واآالتهـــم الطبل واخل�سبة )الدنبـــك( واملزمار 
وهـــوؤالء يطوفـــون على البيوت التي فيهـــا اعرا�ض او قدم 
ا�سحابهـــا مـــن احلـــج او مـــن م�سهـــد الر�سا وعلـــى بيوت 
اآالتهـــم ويغنـــون  االأثريـــاء يف االأعيـــاد ويعزفـــون علـــى 
اأغنيتهـــم التقليدية:ـ اآلهي دامي اول�سن الله �سالمت ور�سن 
�سغلري مبارك ول�سن اآلهي دامي اول�سن مع بع�ض االغاين 
ال�سائعـــة وياأخـــذون اإكراميتهم فـــان متنع اأهـــل الدار من 
دفعها هـــددوا بو�سع الطبـــل على الرماد وهـــذا العمل يف 
اعتقاد ا�سحـــاب البيت يقلب فرحهـــم اىل حزن وقد يكون 
مـــع الفرقـــة )راق�ـــض( يرتـــدي طاقية تتـــدىل منهـــا اجراء 
جتلجـــل عند الرق�ـــض. 5ـ النق�ـــض على اخلبـــز:ـ كان منرب 
اخلبـــاز �سابقـــا وخا�ســـة يف وقـــت امل�ساء يعتـــرب معر�سا 
ل�ستـــى فنـــون النق�ض علـــى اخلبـــز و )امليز( مـــدرج يبنيه 
اخلبـــاز يف واجهـــة دكانه لعر�ض اخلبز عليـــه للبيع وكان 
منظـــر )الدكاندار( وهو الذي يبيع اخلبز متمما للمعر�ض 
حيث يقف هـــذا بعمامته )الزري( وبزبونه )البته( و�ساله 
)الك�سمـــريي( الـــذي تثبت فيـــه )القلمـــدان( وهي املحربة 
املت�سلـــة بها ا�سطوانـــة حلفظ اقالم الق�ســـب وي�سنع من 
)الـــربجن(. وانـــواع اخلبـــز املعرو�ـــض هـــي )التفتون( و 
)امل�سبع( و)ال�سجري( و)القلمدان( و )احلنونة( اخلا�سة 

باالأطفال ووزنها ن�سف وزن الرغيف العادي. 

كيف صدرت جريدة االهالي سنة 1932 ؟

من كان وراء صدور الجريدة .. ومن هو 
مؤسسها الحقيقي؟

من ذكرياتي االولى في كربالء عن ارباب 
الحرف الغريبة
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 الـــف عبـــد امل�سيح وزيـــر ر�سالة با�ســـم )نوادر 
املطرنني( وقد ن�سب تاليفها اىل )طرن ي�سار له 
بالبنان( ، ورد فيها جملة من حكايات ال�ســـرود 
الذهنـــي لبع�ـــض امل�ساهري يف العـــراق والعامل 
. ومـــا ينبئك مثـــل خبري ، فقد كانـــت له بدوات 

معروفـــة وتغفل يف بع�ـــض االحيان 
الن�سغالـــه  العقلـــي  لتعبـــه 

علميـــة  مبو�سوعـــات 
 . خمتلفـــة  وادبيـــة 

يف  عنـــه  وتـــروى 
ذلـــك العديـــد مـــن 
الطرائف النادرة 
، ومنهـــا انه نزل 
يوما مـــن العربة 
) الربـــل( ودخـــل 

كامـــل  �سيدليـــة 
�ســـارع  يف  عي�ســـى 

الر�سيد ببغداد وجل�ض 
على كر�سي طويل و�ساح 

مـــن  يطلـــب  ،وكان   ! �ســـوق   :
احلوذي بي�سوق اخليل . 

    وكان الكاتـــب الهزيل ميخائيل تي�سي يروي 
هذه النـــوادر وين�سرها يف ال�سحف واملجالت 
الفكاهيـــة التـــي ا�سدرهـــا او عمل فيهـــا . وذكر 
االمـــر الكاتب العربي علي الطنطاوي يف مقال 
لـــه يف جملة ) الر�سالـــة ( امل�سرية ، يف مقال له 

بعنوان ) جمانني( �سنة 1946 
فمن النـــوادر التي تروى عنـــه يف هذا ال�سبيل 
انه وقف �سباح احد اأام اجلمعة على باب داره، 
وهـــو يف مباذله، فراأى عربـــة متر يف ال�سارع، 
فيمـــا كان منـــه اإال ان ا�ستوقفها وركـــب م�سريًا 
اىل احلوذي بالذهاب اىل وزارة الدفاع. ونظر 
احلـــوذي اليه مليـــًا، ثم قـــال �ساحـــكًا: "وماذا 
نفعـــل يف وزارة الدفـــاع، يـــا ا�ستـــاذ، واليـــوم 

جمعة، وانت مل ترتد مالب�سك؟..". 
وانق�ض اجتمـــاع نادي لقلـــم ذات م�ساء، وكان 
يعقـــد يف دار بع�ض اع�سائـــه، فقام عبد امل�سيح 
وزير يهـــم باخلروج وراأى كتبـــًا على االريكة، 
فقـــال �ساحكًا: من ن�سي كتبـــه، يا �سادة؟ وظهر 

بعد التحقيق انها كتبه، ومل يفطن انها له. 
وروى خـــريي العمـــري انه دخـــل ذات مرة اىل 
وزارة الدفـــاع قا�ســـدًا مكتبـــه، لكنـــه دخل اىل 
الغرفـــة املجاورة، وكانـــت غرفة مديـــر االأمور 
الطبية، فجل�ض اىل املن�سدة. وا�ستغرب وجود 
االآالت الطبيـــة واالدويـــة، فا�ستدعـــى احلاجب 

كتبـــه  عـــن  ي�سالـــه  وجهـــه  يف  و�ســـرخ 
وقوامي�سه. 

امل�سيـــح  عبـــد  بـــني  والتنابـــز  املناف�ســـة  دبـــت 
وزيـــر واالأب ان�ستا�ض مـــاري الكرملي، فكانت 
مو�سوع حديث املحافـــل االدبية �سنني طواال. 
وقـــال االأب ان عبـــد امل�سيـــح وزيـــر ال يح�ســـن 
الرتجمـــة وهجـــاه هجـــاء مقذعا مـــرا حتى يف 
بع�ض الفهار�ض ال�سنويـــة ملجلة لغة العرب يف 
عهدهـــا االأخري. اما وزير فقـــد عر�ض باالأب يف 
حما�ســـرة لـــه األقاهـــا يف نـــادي القلـــم العراقي 

فقال: 
ا�ستهر  بغداد  ن�سرت جملة يف  �سنوات  "وقبل 
�ساحبهـــا ومن�سئهـــا يف العامل العربـــي بكونه 
وا�ستقـــاق  العربيـــة  اللغـــة  اعـــالم  مـــن  علمـــا 
مفرداتهـــا مقـــاال طويـــال يبحـــث يف �ســـرورة 
االلعـــاب الريا�سية لالأمة . ويف معر�ض البحث 
ا�ست�سهـــد الكاتـــب بولـــع االنكليـــز بالريا�ســـة 
االنكليزيـــة  االأمـــة  �سغـــف  ان  فقـــال  البدنيـــة، 
بااللعـــاب الريا�سيـــة حملهـــا علـــى تخ�سي�ـــض 
يوم جعلتـــه )Boxing day( ولكن امل�سكني 
فانـــه ان املراد بهذا اليـــوم لي�ض "يوم املالكمة" 
بل "يـــوم الهدايا" وهو عنـــد االنكليز اول يوم 
يف اال�سبـــوع بعد عيد امليالد يقدم فيه ا�سحاب 
البيوت الهدايا اىل م�ستخدميهم و�سعاة الربيد 
وغريهم. فنبهت حينئذ �ساحب تلك املجلة على 
غلطتـــه الفاح�ســـة، فا�سلحها معتـــذرا يف العدد 

التايل من جملته".
ذكـــر رفائيـــل بطـــي ان عبـــد امل�سيح وزيـــر ن�ساأ 
يف جـــو م�سبـــع بتعاليـــم الكتاب املقد�ـــض فكان 
ذلـــك �سبب خلقه الوادع اللطيـــف. اإال ان اإدمانه 
قراءة ا�سحاب العقول الثائـــرة واملت�سككة من 
الفال�سفة و�سع افاق ذهنه وان�ساأ يف راأ�سه هذا 

ال�سراع امل�سبوب بني ال�سك واليقني. 
يقول اال�ستاذ مـــري ب�سري عن ذكرياته مع عبد 
امل�سيـــح وزير : عرفت عبـــد امل�سيح وزير، وانا 
يف مطلـــع ال�سبـــاب، وافـــدت منه فوائـــد جمة. 

وقـــد اطلعتـــه على ترجمـــة يل عـــن االنكليزية، 
فنبهنـــي اىل امور تتعلـــق ب�سميم نقـــل ا�سماء 
االعـــالم ومعاين اجلمـــل اخلا�سة بكل لغة. من 
ذلـــك انني كتبت ا�سم حاكـــم فل�سطني الروماين 
يف عهد ال�سيد امل�سيح "ابونطيو�ض بيالط�ض" 
كما جـــاء يف اللغة االنكليزيـــة، فقال يل: ا�سمه 
يف العربيـــة: بيالط�ض البنطـــي ن�سبة اىل بنط 

بال�سم )او بونط( وهو اجل�سر.
وحـــدث بعد عـــدة اعـــوام، قبيـــل وفاتـــه، انني 
وجـــدت منـــه �سيئـــا مـــن اجلفـــوة، فا�ستغربت 
االمـــر الننـــي مل اعلـــم ب�ســـدور اي تفريـــط يف 
حقه من جانبـــي. ثم عرفت ال�سبـــب: كان مدير 
االنواء اجلويـــة االنكليزي قد رغب يف ترجمة 
كتاب يف هذا املو�سوع اىل العربية، فكلم االب 
ان�ستا�ـــض ماري الكرملي الـــذي قال له: ان خري 
من يقوم بهـــذه الرتجمة مري ب�ســـري، اما عبد 
امل�سيـــح وزير فال يفقه �سيئـــًا ال من العربية وال 
االنكليزيـــة. وقـــد راجعني هـــذا االنكليزي يف 
غرفة جتارة بغداد، فاعتذرت عن ترجمة الكتاب 
لكرثة م�ساغلي، وقلت له: اإن عبد امل�سيح وزير 
�سيخ املرتجمني، فاذا وافق على تويل الرتجمة 

فقد ربحتم ربحا عظيمًا. 
وافهمت عبـــد امل�سيح وزير مبا جرى، ف�سر مبا 
كان وعـــادت �سالتنـــا اىل ال�سفـــاء ال يعروهـــا 

كدر.
من اوراق �شامل االلو�شي املخطوطة


