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* ولد يف بغداد �سنة  1893من �أ�سرة دينية.
* �أكمل درا�س ��ته الأبتدائية واالعدادية املحلية يف
بغداد.
* در�س يف كلية حيدر با�شا الطبية يف �أ�سطانبول
وتخرج منها �سنة .1918
* عم ��ل يف �س ��وريا يف اخلدم ��ات الطبي ��ة للفرق ��ة
العربية يف احلجاز.
* عاد �إىل العراق وكان بالإ�ضافة �إىل كونه طبيب ًا،
كان يدَر� ��س يف مو�ض ��وع الكيمي ��اء يف ال�ص ��ف
الثاين يف الثانوية اجلعفرية.
* تع�ي�ن طبيب يف الطب الباطني يف �س ��نة 1925
وبعده ��ا �ص ��ار رئي� ��س الوح ��دة الباطني ��ة يف
امل�ست�شفى امللكي وحتى تقاعده يف �سنة .1959
* كان م ��ن امل�ؤيدين واملتحم�س�ي�ن لت�أ�س ��ي�س كلية
طب يف بغداد.
* �أر�س ��ل �إىل بريطانيا للتدريب والتخ�ص ���ص يف
الطب الباطني وعاد �سنة  1932حيث نّ
عي �أ�ستاذ ًا
للطب ال�سريري.
* م�ؤ�س�س ق�سم الأمرا�ض الع�صبية يف امل�ست�شفى
امللكي.
* �أنتخ ��ب ع�ض ��و ًا يف اجلمعي ��ة الطبي ��ة العراقية
بعدما توقفت �أعمال اجلمعية الطبية البغدادية.
* ع�ي�ن عمي ��د ًا للكلي ��ة الطبي ��ة يف بغ ��داد ث�ل�اث
م ��رات وكان يف �أوله ��ا ثال ��ث عمي ��د عراق ��ي للكية
بعد الدكت ��ور حنا خياط والدكت ��ور �أحمد قدوري
وفرتات العمادة تبد�أ من:
1939/1 – 1937/11 )1
1942/1 – 1941/6 )2
1952/2 – 1946/6 )3
* كان من امل�ؤ�س�س�ي�ن ملجلة الكلية الطبية العراقية
وي�س ��اعده يف حتريرها الدكتور معمر ال�ش ��ابندر
والتي كان ��ت حتتوي على مق ��االت طبية وبحوث
جديدة يف هذا امل�ضمار.
* يف �س ��نة � 1938أنتخ ��ب رئي�س اجلمعية الطبية
العراقية ويف مرة ثانية بني �س ��نة � 1934إىل �سنة
 1954وب�صورة م�ستمرة.
* �أ�س ��تمر يف تدري� ��س الأمرا� ��ض الع�ص ��بية يف
الكلية الطبية.
* كان يرت ��دي ال ��روب اجلامع ��ي الأ�س ��ود عن ��د
�ألق ��اء املحا�ض ��رات وذلك حفظ ًا عل ��ى تقاليد الكلية
و�أ�ساتذتها.
* ترجم كتاب (وال�ش ��ن) للأمرا�ض الع�ص ��بية �إىل
اللغة العربية ب�صورة تدريجية وكان ين�شرها يف
جملة الكلية الطبية لعدة �س ��نوات ولكنه مل ين�ش ��ر
�أو يطبع الكتاب.
* كان يرغ ��ب يف �أن تكون لغة التدري�س يف الكلية
هي اللغة العربية بدل الأنكليزية وقد ن�ش ��ر �آراءه
يف جملة الكلية هذا مع العلم �إن نظام الكلية ين�ص
عل ��ى �إن لغ ��ة التدري� ��س الر�س ��مية يف الكلي ��ة هي
العربية ولكن ممكن �أن تكون بلغة �أخرى �إىل حني
توفر امل�صادر والكتب الطبية باللغة العربية وهذا
القرار نافذ حلد الآن يف نظام الكلية.

* ن�ش ��ر كتاب ت�ص ��نيف التهابات املفا�ص ��ل بعد �أن
ن�ش ��ر كث�ي�ر من ف�ص ��وله يف جمل ��ة الكلي ��ة الطبية
لفائدة الكلية وطالب الكلية.
* كذلك ن�شر �أول كتاب حول تاريخ الطب العراقي
احلدي ��ث يف �س ��نة  1939م ��ع الدكت ��ور معم ��ر
ال�شابندر.
* ت ��وىل عم ��ادة الكلي ��ة الطبي ��ة م ��رة ثاني ��ة يف
�س ��نة  1946و�أن تك ��ون الكلية الطبية ن ��واة لدار
احلكمة.
* يف �سنة � 1947صدرت تعليمات من عمادة الكلية
لت�أ�س ��ي�س درا�س ��ات عليا يف الكلية ومنح �شهادات
اخت�ص ��ا�ص يف ف ��روع الط ��ب حي ��ث متن ��ح درجة
دكت ��وراه يف الط ��ب ( )MDودرج ��ة ماج�س ��تري
( )MSيف اجلراحة العامة و�ش ��هادة دكتوراه يف
الفل�سفة ( )PHDيف العلوم الأ�سا�سية.
* لق ��د كانت �ش ��روط القبول ه ��ي �أن يكون املتقدم
قد تخ ��رج من الكلي ��ة الطبية لفرتة �أربع �س ��نوات
عل ��ى الأقل ،و�س ��اهم يف حتري ��ر مقالتني يف جملة
الكلي ��ة الطبية وتقدمي �أطروح ��ة وهي بحث ًا علمي ًا
وب�إ�ش ��راف �أحد الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ويف نهاية
مدة الدرا�س ��ة يجب �أن يجتاز امتحانات ال�شفوية،
النظرية والعلمية.
* يف بداي ��ة الأم ��ر كان م�س ��توى اخلريج�ي�ن
وال�ش ��هادات جي ��د ًا ولكن بع ��د �أن تخل ��ى الدكتور
ها�شم الوتري من العمادة كان من الوا�ضح هبوط
يف امل�س ��توى العلمي لهذه ال�شهادات ولهذا �ألغيت
هذه ال�شهادات يف منت�صف اخلم�سينات.
* يف �س ��نة  1949من ��ح الدكت ��ور ها�ش ��م الوتري
ع�ض ��وية �ش ��رف م ��ن كلي ��ة الأطب ��اء امللكي ��ة يف
بريطانيا.

* يف نف� ��س ال�س ��نة � 1949أقامت اجلمعية الطبية
العراقي ��ة يف حدائ ��ق م�س ��بح الأمان ��ة يف الكرادة
ال�شرقية حفلة تكرميية على �شرف الأ�ستاذ الوتري
حي ��ث كان ي�ش ��غل من�ص ��ب عمي ��د الكلي ��ة الطبي ��ة
ورئي�س اجلمعية الطبية العراقية ،مبنا�سبة منحه
�ش ��هادة زمالة �ش ��رف م ��ن كلية الأطب ��اء امللكية يف
بريطاني ��ا ،وقد ح�ض ��رها عدد كبري من الأ�س ��اتذة
والأطباء و�أ�صدقاء الدكتور الوتري.
* وكان من املدعوين ال�ش ��اعر الكبري حممد مهدي
اجلواه ��ري حيث �ألقى ق�ص ��يدة ميدح ويثني على
الأ�ستاذ الوتري وهذه بع�ض الأبيات مما قاله:
جمدت فيك م�شاعر ًا ومواهب ًا
وق�ضيت فر�ض ًا للنوابغ واجبا
باملبدعني واخلالقني ،تنوّ رت
�ش ّتى عوامل كنّ قب ُل خرائبا
�شرف ًا عميد الدار عليا رتبه
ي�ؤتها يف اخلالدين مراتبا
* يف بداية اخلم�سينات عمل على توثيق العالقات
مع كلية الأطباء الربيطانية وذلك لتطوير م�ستوى
الكلي ��ة واالعرتاف به ��ا دولي ًا ولذلك دع ��ى اللورد
م ��وران رئي� ��س كلي ��ة الأطب ��اء امللكي ��ة والأ�س ��تاذ

كري�ش ��لي م ��ن �أدن�ب�رة لال�ش ��راف عل ��ى امتحانات
ال�س ��نة النهائية مما �س ��اعد على االعرتاف ب�شهادة
الكلية وبالتايل ت�سهيل �إكمال درا�سة االخت�صا�ص
يف فروع الطب يف بريطانيا.
* لق ��د ن�ش ��ر مق ��االت عدي ��دة ومرتجم ��ة يف جملة
الكلي ��ة حول �آخ ��ر التطورات يف مو�ض ��وع الطب
بالإ�ض ��افة �إىل ترجم ��ة امل�ص ��طلحات الطبي ��ة �إىل
العربية.
* يف �س ��نة � 1952أعل ��ن عن ت�ش ��كيل بيت احلكمة
وقد �أنتخب الدكتور الوتري رئي�س� � ًا لبيت احلكمة
والدكت ��ور جالل الع ��زاوي نائب� � ًا والدكتور مهدي
فوزي عمي ��د ًا للكلية الطبية ولك ��ن القرار قد الغي
بانتظار ت�أ�س ��ي�س جامعة بغداد والذي مت يف �سنة
.1956
* يف �س ��نوات  1951-1950ح�ص ��لت تغي�ي�رات
جذرية لتطوير م�س ��توى الكلية حيث متت الأمور
التالية:
 )1زي ��ادة ع ��دد املقبول�ي�ن ب�ص ��ورة كب�ي�رة وذلك
حلاجة العراق �إىل عدد �أكرب من الأطباء.
 )2البدء يف نظام القبول اجلديد.
 )3بناء قاعات كبرية للمحا�ض ��رات بالإ�ضافة �إىل
املختربات واملتاحف يف الكلية.
 )4حتديث �أجهزة خمتربية وطبية.
 )5ا�س ��تقدام ع ��دد م ��ن اال�س ��اتذة الأجان ��ب ذات
�شهرة عاملية من بريطانيا و�أمريكا وهولندا وذلك
للتدري� ��س يف الكلي ��ة واحلف ��اظ عل ��ى م�س ��تواها
العلمي.
* �أ�س ���س بيت احلكمة ا�س ��تذكار ًا لنف�س امل�ؤ�س�سة
يف الع�ص ��ر العبا�س ��ي يف زم ��ن اخلليف ��ة امل�أم ��ون
العبا�سي.
* كان ان�ض ��مام جمموعة م ��ن الكليات حتت خيمة
بيت احلكمة حيث تبقى حمافظة على ا�ستقالليتها
ولكن امل�ش ��روع مل يتم .وهذه الكليات ت�شمل :كلية
الطب ،كلية ال�صيدلة ،مدر�سة املوظفني ال�صحيني،
مدر�سة التمري�ض ،مركز البحوث الطبية ،املختري
الكيمي ��اوي ،معه ��د الباثولوج ��ي ،معه ��د الأ�ش ��عة
ومعهد الطب العديل.
* �أحيل على التقاعد يف �سنة .1959
* �أ�ستمر يف العمل يف عيادته يف �ساحة الوثبة.
* احتف ��ظ بلق ��ب �س ��يد عل ��ى الفتة العي ��ادة وعلى
و�صفات املر�ضى حيث �إنه يعتز بن�سبه العلوي.
* كان يلق ��ب ب�ش ��يخ الأطب ��اء ملواقف ��ه العلمي ��ة
امل�شهودة يف خدمة الكلية والطب يف العراق.
* تويف يف  1961/1/18و�أعلن احلداد يف �أكرث
املراكز الطبية يف العراق.
* �أقي ��م حف ��ل ت�أبين ��ي م ��ن قب ��ل اجلمعي ��ة الطبية
العراقي ��ة يف �إح ��دى قاع ��ات الطلي ��ة الطبية حيث
�ألق ��ى الدكت ��ور �س ��امل الدملوج ��ي كلم ��ة ومما قال
فيها (كل ينتهي �إىل �أجله امل�س ��مى وتطوى �صفحة
�أيام ��ه ،غري �إن الرج ��ل يعي�ش يف عمل ��ه وخدماته
وميت ��د عم ��ره فيما يرتك م ��ن �ش ��واهد و�آثار ،وقد
خت ��م قوله :لن ي�س ��تطيع م� ��ؤرخ لتاريخ الطب يف
الع ��راق �أن يغف ��ل ذك ��رى اال�س ��تاذ ها�ش ��م الوتري
طبيب� � ًا وا�س ��تاذ ًا وعامل� � ًا وباحث ًا ومدر�س� � ًا وموت
الرج ��ل ال يعن ��ي فن ��ا�ؤه لأن ذات الإن�س ��ان ولب ��ه
ووجدانه هي جوهر نف�سه الذي ال يفنى) .ثم �ألقى
الدكت ��ور �أحم ��د عزت القي�س ��ي كلمة ت�أب�ي�ن للفقيد
الكبري
* �سميت الردهة الثانية من امل�ست�شفى اجلمهوري
�آن ��ذاك باال�س ��تاذ ها�ش ��م الوت ��ري حيث عم ��ل فيها
وق ��دم خدمات كب�ي�رة للمر�ض ��ى ملدة ثالث ��ة عقود
ولكن بعد �أنتقال امل�ست�شفى �إىل مدينة الطب �ألغي
هذا القرار.
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شيخ األطباء الدكتور هاشم الوتري

الدكت��ور الوت��ري  ..بي��ن الوزي��ر
ونوري السعيد
يف نهاية االربعينيات أو يف بداية الخمس��ينيات من القرن املايض تلقت اللجنة املكلفة مبقابلة الطلبة
املتقدمني للدراس��ة يف الكلية الطبية يف بغداد طلبا من الوزير املختص بقبول أوراق طالب تأخر يف
تقدميها السباب تتعلق بتهيئتها .كانت الفرتة املحددة لقبول طلبات التقديم قد انتهت ،وتقديم الطالب
جاء بعد مرور أس��بوع واحد ع�لى انتهاء الفرتة املذكورة.اجتمعت اللجن��ة للنظر برجاء الوزير بتجاوز
الفرتة املحددة للتقديم وقبول طلبه باستثنائه وشموله باملقابلة أسوة بزمالئه من الطلبة االخرين.
مثنى محمد سعيد الجبوري
بع ��د درا�س ��ة الطل ��ب م ��ن قب ��ل اللجنة
اتخ ��ذت ق ��رارا برف�ض ��ه التزام ��ا منها
ب�ضوابط التقدمي املعتمدة بهذا املجال
وع ��دم خرق ��ه ،مهم ��ا كانت امل�ب�ررات.
يف الي ��وم الت ��ايل عل ��ى اتخ ��اذ اللجنة
لقراره ��ا  ،ح�ض ��ر الوزي ��ر اىل الكلي ��ة
الطبي ��ة وطل ��ب االجتم ��اع ب�أع�ض ��اء
�ّي� الوزير �أن رئي�س الوزراء
اللجنة.ب� نّ
يرجوه ��م اعادة النظ ��ر بقرارهم لكون
والد الطالب �أحد الرموز يف الدولة� ،إذ
�شغل مواقع عديدة كالنيابة والوزارة،
ا�ض ��افة اىل كونه �ص ��احب �صحيفة لها
ثقله ��ا يف ال�ش ��ارع .وبع ��د انتهائه من
تقدمي اي�ضاحاته طلب من اللجنة اعادة
النظ ��ر بقراره ��ا و�ش ��موله ب�إجراءات
القبول �أ�س ��وة بزمالئه ،خ�صو�ص ��ا �أن
�سبب الرف�ض ال يتعلق ب�أمور جوهرية
كاملع ��دل وغ�ي�ره م ��ن ال�ش ��روط املهمة
االخ ��رى ،بل ينح�ص ��ر بت�أخ�ي�ر تقدمي
الطلب �ض ��من الفرتة املحددة للتقدمي.
�أ�س ��ت�أذن الوزي ��ر وغ ��ادر بناي ��ة الكلية
الطبي ��ة منتظ ��را م ��ن اللجن ��ة ابالغ ��ه
هاتفي ��ا بقرارها ب�ش� ��أن قب ��ول الطلب.
كانت ا�ش ��ارة الوزير  -وب�شكل مهذب-
وا�ض ��حة وه ��ي عل ��ى اللجن ��ة وجوب
ح�سم املو�ضوع ،واعتباره توجيها لها
بهذا املجال يتطلب اال�ستجابة له.
ت�س ��مر �أع�ض ��اء اللجن ��ة يف �أماكنه ��م
ينظ ��ر �أحده ��م لالخ ��ر ،فه ��م �أطباء يف
م�ؤ�س�س ��ة ر�س ��مية ولي� ��س له ��م الثق ��ل
املطل ��وب للوق ��وف بوج ��ه رغب ��ة
امل�س� ��ؤولني يف الدول ��ة .وبع ��د ف�ت�رة
من ال�ص ��مت واحل�ي�رة �أخ ��ذت تتبلور
�أف ��كار ل ��دى �أع�ض ��اء اللجن ��ة� ،إذ تكل ��م
بع�ض ��هم و�أي ��د قب ��ول طل ��ب الطال ��ب
وجت ��اوز ف�ت�رة الت�أخ�ي�ر يف التق ��دمي
باعتباره ��ا المتث ��ل حج ��ر ع�ث�رة يف
�ش ��روط التقدمي ،ولي�س ��ت هي بالفقرة
اجلوهرية الت ��ي حتول دون جتاوزها
وقب ��ول �أوراق ��ه .يف املقاب ��ل �أ�ص ��ر
بع�ض االع�ض ��اء االخرين على وجوب
االلتزام بال�ضوابط وعدم خرقها مهما
كانت املربرات .وهكذا انق�س ��م �أع�ضاء
اللجنة يف �آرائهم ملعاجلة املو�ض ��وع ،
االع�ض ��اء الذين �أبدوا القب ��ول طالبوا
زمالءه ��م الراف�ض�ي�ن لذل ��ك ت ��ويل �أمر
االت�ص ��ال بالوزي ��ر وابالغ ��ه بق ��رار
اللجنة املت�ض ��من ت�أكيد قرارها برف�ض
الطلب.

وبينما كان �أع�ض ��اء اللجنة بني االخذ
وال ��رد  ،رن جر� ��س الهات ��ف يف غرف ��ة
االجتماع وكان املتكل ��م رئي�س اللجنة
الدكت ��ور املرح ��وم ها�ش ��م الوت ��ري،
انفرجت �أ�س ��ارير �أع�ض ��اء اللجنة لأنه
�س ��ينقذهم من م� ��أزق اليعرف ��ون كيف
يت�صرفون ازاءه.كان الدكتور الوتري
يتكلم م ��ن املطار عائدا من �س ��فرة اىل
خ ��ارج الع ��راق ،ابل ��غ �أح ��د االع�ض ��اء

اللجن ��ة الدكت ��ور الوت ��ري قائ�ل�ا�( :أن
الل ��ه بعثك الينا ،فنح ��ن يف م�أزق ،وال
ينقذن ��ا من ��ه غريك).وبعد �أن ا�س ��تمع
اىل موجز املو�ض ��وع ،طل ��ب انتظاره
وت�أجيل �أتخاذ الق ��رار حلني االلتحاق
بهم ولفرتة وجيزة هي م�سافة الطريق
م ��ن (املطاراملدين) اىل داره الي�ص ��ال
م�س ��تلزمات ال�س ��فر وااللتح ��اق به ��م
فيم ��ا بعد ،فرح ��وا جميع ��ا ،لأنه املنقذ

الوحي ��د �أذ ان له ثقله من خالل موقعه
وبني االو�ساط الر�سمية واالجتماعية
على العك� ��س من بقية �أع�ض ��اء اللجنة
االخرين الذين اليرتقون اىل م�ستواه
بهذا اجلانب  ،لهذا ف�إن القرار �سيكون
من خالل كونه رئي�سا للجنة حم�سوبا
علي ��ه وبالت ��ايل ت�أمني جانب �أع�ض ��اء
اللجنة من �أية تداعيات قد ترتتب على
رف� ��ض اال�س ��تجابة للتوجي ��ه يف حالة

اتخاذه من قبلهم نحن �أع�ضاء اللجنة.
بعد ح�ضور رئي�س اللجنة والرتحيب
به وب�س�ل�امة الو�ص ��ول دخل فورا يف
مناق�شة املو�ض ��وع وبعد ا�ستماعه اىل
التفا�ص ��يل طل ��ب ت�أيي ��د ق ��رار اللجنة
و�س ��يقوم �شخ�صيا عرب الهاتف ب�إبالغ
الوزي ��ر بقرارها.رفع �س ��ماعة الهاتف
وج ��رى حدي ��ث معه وبع ��د املجامالت
املعتادة ب�س�ل�امة الو�ص ��ول �أبلغه ب�أن
اللجن ��ة ت�ؤك ��د قراره ��ا املتخذ �س ��ابقا
بعدم اال�س ��تجابة للطل ��ب لكونه ميثل
خرق ��ا ل�ش ��روط القبول و�أي ��ة مربرات
تط ��رح به ��ذا اجلان ��ب للقفز عل ��ى تلك
ال�شروط لن يكون لها جمال �أو ن�صيب
من املرور.
انتهت املكاملة با�ست�س�ل�ام الوزير �أمام
ا�صرار اللجنة املتمثل برئي�سها و�أغلق
�سماعة الهاتف.بعد مرور بع�ض الوقت
عل ��ى تل ��ك احلادث ��ة ح�ض ��رت اللجن ��ة
احتفاال يف �أحدى املنا�سبات الر�سمية
�أقي ��م يف (به ��و االمان ��ة) وه ��و املكان
ال ��ذي كانت تقام فيه تل ��ك االحتفاالت،
مر من �أمام الطاولة التي كانت ت�شغلها
اللجنة رئي�س الوزراء املرحوم نوري
ال�س ��عيد والق ��ى التحي ��ة على �أع�ض ��اء
اللجن ��ة وهو يتجه اىل مكان جلو�س ��ه
وبع ��د ابتع ��اده ع ��ن طاول ��ة اللجن ��ة
ب�أمت ��ار قليلة عاد اىل الطاولة وخاطب
املرح ��وم الدكتور الوتري م�ص ��افحا:
(دكتور ها�ش ��م من ال ي�س ��تجيب لطلب
نوري ال�س ��عيد ،ورجاءه ي�س ��تطيع �أن
يق ��ول ذلك لغريه �أي�ض ��ا مهما كان ثقله
�أو منزلت ��ه ،و�أنا �أ�ش ��كرك على موقفك
هذا).
�ش ��د عل ��ى يد الدكت ��ور ها�ش ��م الوتري
وم�ض ��ى يف �س ��بيله اىل حي ��ث موق ��ع
جلو�س ��ه يف احلفل.ت�أمل معي عزيزي
الق ��ارئ كم م ��ن الق ��ادة �أو الزعماء لهم
مثل ه ��ذه الروحية يف تقب ��ل نتائج ال
حتق ��ق مبتغاها وال ترتك يف �أنف�س ��هم
ال�ض ��غينة �أو احلقد االعمى� ،أنهم قلــة
بالت�أكي ��د �إن �أفرت�ض ��نا وجودهم حقا.
نعود اىل حادثة الطالب الذي مل يت�سن
له حتقي ��ق �أحالمه يف �أن يقبل بالكلية
الطبية لي�صبح طبيبا� ،إنه �أبن املرحوم
(روفائيل بطي) �صاحب جريدة البالد
(والنائب والوزير �س ��ابقا) .رحم الله
�أيام زمان ورجاله.
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الدكتور كمال السامرائي يتحدث
عن رحيل الوتري
د  .كمال السامرائي
يف ظه ��ر الي ��وم الث ��اين ع�ش ��ر م ��ن �ش ��هر كانون
الثاين �س ��نة  1961كانت ال�س ��ماء ملبدة بالغيوم
 ،وال�شم�س ال تطل برهة حتى تعود وتختفي بعد
قلي ��ل  ،وبوادر املطر تقرتب زاحفة ب�س ��رعة  ،يف
�ص ��باح اليوم تويف ا�س ��تاذي ها�ش ��م الوتري عن
عمر بحدود ثمان و�س ��تني عاما (كذا)  ،وحني ذاع
خرب وفاته و�ص ��لت بالتتابع ع�ش ��ر �س ��يارات تقل
ا�ص ��دقاء الفقيد لتق ��ف بغري انتظام ام ��ام داره .
وترجلوا منها وتوجهوا م�سرعني اىل داخل بيت
املت ��ويف توقي ��ا من املطر  ،وكان اك�ث�ر ه�ؤالء من
ال الوتري او ا�صدقائهم واقلهم من زمالء الفقيد
يف كلي ��ة الط ��ب  .وحني حمل جثمانه اىل �س ��قف
ال�س ��يارة ازداد هط ��ول املطر فا�س ��رع امل�ش ��يعون
يتقوه بالدخول اىل �سياراتهم  ،بينما كان بع�ض
منهم يثبتون النع�ش على �س ��قف ال�سيارة  ،ودرج
املوك ��ب متعجال حزين ��ا نحو مق�ب�رة ال الوتري
الواقع ��ة على تل قرب (كمب االرم ��ن) .وما كدنا
ندل ��ف اىل املق�ب�رة من بابها الو�س ��يع حتت الفتة
�ص ��غرية ت�ش�ي�ر اىل تبعي ��ة ه ��ذه املق�ب�رة اىل ال
الوت ��ري حت ��ى توق ��ف املط ��ر  ،وك�أن ال�س ��ماء قد
فعلت ذلك احرتاما للمتويف امل�س ��جى يف النع�ش
 ..وم ��ا كدن ��ا ن ��واري ا�س ��تاذنا الوت ��ري الرتاب
ون�س ��تعد ملغ ��ادرة املق�ب�رة حتى ع ��ادت ال�س ��ماء
متطر مدرارا  ،فهرول امل�ش ��يعون اىل �س ��ياراتهم
وه ��م يلتفتون اىل فقيدهم الذي واروه الرتاب ..
رحم الله ا�ستاذنا الدكتور ها�شم الوتري وا�سكنه
ف�سيح جناته .
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يوم اربعني الوتري
يف �ص ��باح ي ��وم � 6ش ��باط  1961ادرك ��ت كم هو
الق�ب�ر موح�ش  ،وكم كان �س ��ريعا ما ين�س ��ى املرء
احب ��اءه  ،وزم�ل�اء عم ��ره  ،وا�س ��اتذته  ،وذوي
الف�ضل عليه  ،اذا توفاهم الله .
ه ��ذا الي ��وم ه ��و االربع ��ون بع ��د وف ��اة اال�س ��تاذ
ها�ش ��م الوتري احد م�ؤ�س�س ��ي كلية الطب ببغداد
 ،واملعلم االول يف الط ��ب الباطني فيها  ،ف�أرت�أت
عمادة كلية الطب ان تقيم حفال تابينيا مبنا�س ��بة
ه ��ذا اليوم  ،فاقامت احلفل يف قاعة ال�س ��ينما يف
الكلية  ،وهي القاعة التي بناها اال�س ��تاذ الوتري
ايام عمادت ��ه يف الكلية  ،وهي اكرب قاعات الكلية
لت�س ��توعب م ��ن يح�ض ��ر ه ��ذا احلفل م ��ن زمالئه
وطالب ��ه  .وكان ��ت املفاج�أة غريب ��ة ان يكون عدد
من ح�ض ��ر احلفل من القلة ما ي�س ��تدعي العجب ،
كان من احلا�ض ��رين زميل ل ��ه يف املجمع العلمي
العراق ��ي ه ��و اال�س ��تاذ من�ي�ر القا�ض ��ي  ،ونقيب
االطب ��اء الدكتور كمال ع ��ارف وعميد كلية الطب
اال�ستاذ الدكتور احمد عزت القي�سي .
وعدد قليل جدا من ا�س ��اتذة كلي ��ة الطب وطلبتها
 .وكان اول م ��ن تكل ��م يف ت�أب�ي�ن الفقيد اال�س ��تاذ
منري القا�ضي فقال يف فاحتة كلمته انه كان يحث
�سائق �س ��يارته ان ي�سرع لي�ص ��ل اىل هذه القاعة
 ،فق ��د ( ال اجد كر�س ��يا �ش ��اغرا يل اذا تاخرت عن
الو�ص ��ول اليها مبك ��را  ،فاذا بالقاع ��ة تكاد تكون
خاوية بالن�س ��بة ل�سعتها وعدد كرا�سيها ) ثم تكلم
بج ��د وامل عن فقد زميله الوت ��ري ملكانته العلمية

يف املجم ��ع العلم ��ي ،
وطلب له الغفران من
الله تعاىل والغفران
والرحم ��ة ملن ال يفي
ال�ساتذته وزمالءه ..
وهي ا�ش ��ارة مفهومة
 .لق ��د كان احلف ��ل باردا
م ��ع اال�س ��ف مل يظه ��ر فيه
ما يدل على العرفات بالف�ض ��ل
واجلمي ��ل للفقيد الوت ��ري  ،وتفرق
م ��ن ح�ض ��ر احلف ��ل وك�أنه ��م خجلون مما ف�ش ��لوا
باقامته مليتهم اال�ستاذ الكبري ها�شم الوتري .
الوتري يف بيتي  20اب 1960
زارين يف بيتي املال�ص ��ق مل�ست�ش ��فى ال�سامرائي
اال�س ��تاذ ها�ش ��م الوتري ومعه �ص ��ديقي الدكتور
ا�س ��ماعيل ناج ��ي  .وكن ��ت �ص ��ممت ه ��ذا البي ��ت
بنف�س ��ي  ،وادخل ��ت يف بنائ ��ه بع� ��ض اللوح ��ات
الزيتي ��ة وخ�صو�ص ��ا يف ا�ش ��كال املناف ��ذ الت ��ي
نقلته ��ا عن الزخارف اجل�ص ��ية الت ��ي كنت ر�أيتها
يف اطالل �س ��امراء  ،وابدعت يف ت�ص ��ميم املدف�أة
( االوج ��اغ ) وبنائه ��ا بحجر احلالن املو�ص ��لي ،
فاعجب بها اال�ستاذ ها�شم الوتري  ،واطال النظر
اليها وعلى وجهه تعبري من يريد ان يقول �شيئا ،
ونه�ض وخطا يف ال�صالون لينظر اليها من بعيد
 ،ثم اقرتب منها واقفا وهو يقول يل :
ــ� �ـ كمال هذا �ش ��يء جمي ��ل وان ت�ص ��ميمها يوحي
بالدفء حتى لو مل تكن فيها نار موقدة  ،والعامل
الذي نحت حجارتها فنان مقتدر ( و�سكت قليال )
ثم عاد يقول وهو مير با�صبعيه على �شفته العليا
 ،وهي عادته اذا خال بنف�سه يفكر  ،ثم قال :

ــ� �ـ
لي� ��س
مكان هذه املدف�أة يف هذا
البيت !
وا�ستغربت من هذه املالحظة  ،غري
اين ما لبثت ان ارحتت لها حني ا�ستطرد يقول :
ــ� �ـ يج ��ب ان تكون هذه املدف�أة يف حم ��ل عام  ،ناد
او قاع ��ة �ش ��عبية يدخله ��ا عام ��ة النا� ��س ومن كل
الطبق ��ات  ،انه ��ا در� ��س مفت ��وح مي ��داين لرتبية
الذوق والناقة .
وفهمت ق�صده وعددته ثناء على املدف�أة وبالتايل
على �شخ�ص ��ي وها�ش ��م الوتري له ذوق رفيع يف
ملب�س ��ه واث ��اث بيت ��ه ويف حديقت ��ه  .وه ��و اول
من امتلك �س ��ينما خ�صو�ص ��ية من اه ��ايل بغداد ،
يعر� ��ض به ��ا بع�ض االف�ل�ام التي ي�س ��توردها من
لن ��دن  ،واول م ��ن ا�س ��تورد اىل حديقت ��ه اوراد
الزين ��ة م ��ن م�ش ��اتل فرن�س ��ا  ،واول م ��ن ابتن ��ى
حو�ض �سباحة يف بيته .
وعاد ها�شم الوتري يحدثني عن املدف�أة
ــ� �ـ كمال  ،ه ��ذه املدف� ��أة كاملر�أة اجلميل ��ة وكالهما
يجب ان ال ي�س ��ت�أثربهما بيت واحد ورجل واحد
 ،ب ��ل يج ��ب ان يعر� ��ض جماله ��ا للنا� ��س عموما .
وا�ستطرد يقول وهو يو�سع ابت�سامة على فمه:
ـــ ح�ي�ن خطب االمري م�ص ��عب بن الزبري عائ�ش ��ة
بن ��ت طلح ��ة وكانت م ��ن جمي�ل�ات ن�س ��اء العرب

 ،ا�ش�ت�رطت علي ��ه ان
ال حتج ��ب وجهه ��ا ع ��ن
النا� ��س  ،فنعمة الله عليها
باجلمال يج ��ب ان ال تخفى
على عباده  .وقبل م�ص ��عب بن
الزبري ب�ش ��رطها وتزوجه ��ا  .وهذا
هو �سلطان اجلمال يف املر�أة .
وبعد ب�ضعة �سنوات �ش ��يد اال�ستاذ الوتري داره
يف عر�صات الهندية املطلة على نهر دجلة  .وزرته
الب ��ارك ل ��ه داره اجلدي ��دة  ،وكان يف �ص ��الونه
مدف�أة م�ش ��يدة من الطابوق امل�شوي  ،وعلى طول
غطائها جذع �شجرة متنا�سقا معها ومريحا للنظر
 ،فقلت له وانا ا�شري اىل هذه املدف�أة :
ــ� �ـ هذه مدف� ��أة تفوق املدف�أة الت ��ي يف بيتي روعة
وابداعا .
ـــ �س ��اطلب ممن يحفر على ه ��ذا اجلذع اية كرمية
( وجعلن ��ا م ��ن املاء كل �ش ��يء ح ��ي ) ..تعال ارك
�ش ��يئا اخر يف هذا البيت مكم�ل�ا لهذه املدف�أة ولو
عل ��ى النقي�ض  ،كما يكمل اللي ��ل النهار يف اليوم
الواح ��د  ،وهك ��ذا يف بيتي نقي�ض ��ان متالزمان ،
واخ ��ذين اىل حديق ��ة داره اخللفي ��ة الت ��ي كانت
اعلى من ار�ض بيته ،وبينها وبني البيت �سطحية
لي�س ��ت وا�س ��عة  ،ي�س ��مع من جنوبه ��ا خرير ماء
يتدفق من �صخور مدفونة حتت احلديقة .
ـــ ا�س ��تاذي  ،ان هذا �ش ��يء جميل حقا  ،ومبتكر ،
فك�أن املاء يتدفق من عيون يف عمق جبل .
وها�ش ��م الوت ��ري �س ��ريع اجل ��واب مب ��ا اليقاطع
�سياق احلديث  ،فقال :
ــ� �ـ املاء يجلو احل ��زن  ،ويف هذا امل ��كان اخلو مع
نف�سي لأقر�أ او اكتب او لكي ال اعمل �شيئا .

عندما حضرت حفل تكريم الدكتور الوتري
سنة 1949

ك�������ري�������م م��������روه

كان ��ت الأ�ش ��هر ال�س ��تة الأوىل م ��ن ع ��ام 1949
يف بغ ��داد قب ��ل ان �أغادره ��ا عائ ��د َا �إىل لبن ��ان يف
�ش ��هر مت ��وز تعي�ش حت ��ت ت�أثريات نكبة فل�س ��طني
والنك�س ��ة التي منيت بها «الوثب ��ة» .مع العلم ب�أن
«الوثب ��ة» ذاتها لدى قيامها ولدى انت�ص ��ارها وفق
الأحالم الطوباوية التي كانت ت�ستويل على الذين
قاموا به ��ا ،جعلتني يف تقييمي لها الحق ًا �أ�ش ��بهها
بكومونة باري�س ،برغ ��م االختالف اجلوهري يف
الظ ��روف ويف الزم ��ن ويف الآلي ��ات ويف الوقائع
بني احلركت�ي�ن .وكان قد �أعقب �إعدام قادة احلزب
ال�ش ��يوعي العراقي ما ا�شتهر باعرتافات �أحد قادة
احل ��زب مالك �س ��يف ،التي جمعته ��ا املخابرات يف
�س ��تة جملدات حافلة بالكثري مم ��ا ارتبط مبواقف
احل ��زب يف بياناته الر�س ��مية ويف مواق ��ف قادته
وعمّمتها بني النا�س بهدف الت�شهري باحلزب .لكنها
�س ��رعان ما اكت�ش ��فت �أنها بتعميم تل ��ك االعرتافات
الت ��ي ت�ض ��منت مواق ��ف احل ��زب �إمنا كان ��ت تقدم
يف �ش ��كل جم ��اين الدعاي ��ة للح ��زب ال�ش ��يوعي
ول�سيا�س ��اته .ف�س ��ارعت �إىل �س ��حبها من التداول
واعت�ب�رت اقتناءها مادة جرمي ��ة .لكن احلياة يف
الب�ل�اد كان ��ت طبيعي ��ة يف م�ؤ�س�س ��ات الدولة ويف
خمتلف ميادين الن�ش ��اط االقت�صادي واالجتماعي
والثق ��ايف ،ويف عم ��ل الأح ��زاب ،املرخ� ��ص منه ��ا
وال�سري ،كل منها على طريقتها ال�سابقة يف العمل
والن�ش ��اط .و�أذكر �أن ح�س�ي�ن مروة كان قد �أ�صدر
يف مطالع ذلك العام جريدة حتمل ا�س ��م «ال�س ��يار»
كان يل فيه ��ا مقال بعنوان «لن تغفر ال�ش ��عوب» ،مل
ي�صدر منها �سوى عدد واحد� ،إذ �سارعت ال�سلطات
�إىل �إقفاله ��ا ،و�إىل �س ��حب اجلن�س ��ية العراقية من
من�ش ��ئها ح�س�ي�ن م ��روة و�إخراج ��ه م ��ن الع ��راق.
وب ��د�أت العائل ��ة ،و�أن ��ا �أح ��د �أفراده ��ا ،تع ��د العدة
للح ��اق ب ��ه بعد انته ��اء الع ��ام الدرا�س ��ي .فتابعت
درا�س ��تي يف االعدادية املركزية ،وتابعت يف الآن
ذاته عالقاتي مع املثقفني الذين كانت قد تكونت يل

عالقات �ص ��داقة معهم ،وكان من �ضمنهم ال�شعراء
بدر �شاكر ال�سياب ونازك املالئكة وبلند احليدري
و�أك ��رم الوت ��ري والفنان ��ون الت�ش ��كيليون خال ��د
الرح ��ال ونزار �س ��ليم ون ��وري ال ��راوي والأدباء
عب ��د القادر ال�ب�راك وعبد امللك ن ��وري وذو النون
�أيوب وابراهيم اليتيم وناجي جواد ال�س ��اعاتي.
وتابع ��ت عالقات ��ي م ��ع عائل ��ة الأدي ��ب اللبن ��اين
العراق ��ي حممد �ش ��رارة الذي كان ق ��د مت اعتقاله،
وم ��ع اللبن ��اين العراقي حممد ح�س ��ن ال�ص ��وري
م�ؤ�س�س جملة «احل�ضارة» ،ومع بع�ض الإعالميني
ممن كانوا ي�ش ��رفون على جريدة «الأهايل» ل�سان
حال احلزب الوطني الدميقراطي الذي كان ير�أ�سه
كام ��ل اجلادرجي ،وجري ��دة «الأخبار» ل�ص ��احبها
عب ��د الهادي اجللب ��ي التي كنت �أن�ش ��ر فيها بع�ض
مقاالت ��ي الأدبية .لك ��ن عالقتي باجلواهري كانت
له ��ا من ��ذ البداية نكهته ��ا اخلا�ص ��ة .وكان يتعامل
معي �أنا ابن التا�س ��عة ع�شرة عام ًا يف ذلك التاريخ
كم ��ا ل ��و كنت واح ��د ًا من جيل ��ه .وهو م ��ا جعلني
�شديد االعتزاز بتلك العالقة.
و�أذك ��ر �أنن ��ي لبي ��ت دعوة حل�ض ��ور حف ��ل تكرمي
عميد كلية الطب الدكتور ها�ش ��م الوتري يف نادي
«امل�س ��بح» يف ك ��رادة م ��رمي جن ��وب �ش ��رق بغداد
ال ��ذي �أقي ��م يف مطالع �ش ��هر متوز .ذهب ��ت برفقة
اجلواه ��ري م ��ع �ص ��ديقي عزي ��ز �أب ��و التم ��ن ابن
جعف ��ر �أبو التم ��ن �أحد زعماء ثورة الع�ش ��رين يف
�س ��يارته البويك الت ��ي كان يقوده ��ا ،وكان رابعنا
الأديب الع�ص ��امي ناجي جواد ال�ساعاتي� .أخذنا
مقاعدن ��ا نح ��ن الأربع ��ة يف املكان املخ�ص ���ص لنا
يف الن ��ادي .وكان اجلواه ��ري �أح ��د الذين كانوا
مدعوي ��ن للتكل ��م يف حفل التك ��رمي .وكان النادي
يغ� ��ص بعلي ��ة الق ��وم م ��ن كب ��ار امل�س� ��ؤولني ويف
مقدمته ��م الو�ص ��ي على عر�ش الع ��راق الأمري عبد
الإل ��ه ورئي� ��س احلكوم ��ة �آن ��ذاك �أر�ش ��د العمري،
كم ��ا �أذكر ،ونوري ال�س ��عيد والعديد من الوزراء.

وعندم ��ا جاء دور اجلواهري للكالم ذهب �ش ��امخ
الر�أ� ��س و�ألق ��ى ق�ص ��يدة رنان ��ة م ��دح فيه ��ا املك ّرم
وتهج ��م عل ��ى �أركان احلكم ب ��كالم حاد و�ص ��ريح
ال يقب ��ل الت�أوي ��ل .وعاد �إىل حي ��ث كان يف مقعده
معنا نح ��ن الأربعة .وفور و�ص ��وله �إلينا متوتر ًا
�س ��ارع �إىل متزيق الأوراق التي حتوي الق�صيدة
و�ألقاه ��ا حتت الطاول ��ة .وبعد حلظ ��ات انحنيت
ومللم ��ت الق�صا�ص ��ات ووو�ض ��عتها يف جيب ��ي من
دون �أن �ألفت الأنظار .وعدنا بعد انتهاء االحتفال
كم ��ا جئنا �إليه و�أو�ص ��لنا اجلواه ��ري �إىل منزله،
وجل�س ��نا نح ��ن الثالثة يف منزل عزي ��ز �أبو التمن
الكائن يف �ش ��ارع �أبي نوا�س نتداول يف ما ميكن
�أن ت� ��ؤول �إلي ��ه الأم ��ور بالن�س ��بة للجواهري بعد
ق�ص ��يدته ،ث ��م خرجن ��ا ّ
كل منا �إىل منزل ��ه .وكنت
�أقي ��م مع عائلة ح�س�ي�ن مروة يف مدين ��ة الكاظمية
الواقعة يف �ض ��احية بغداد اجلنوبية على �ضفاف
نهر دجلة.
علمن ��ا يف ال�ص ��باح �أن اجلواه ��ري اقتيد يف تلك
الليل ��ة بال ��ذات �إىل �أح ��د املراكز الأمني ��ة معتق ًال.
فر ّتب عزيز �أبو الثمن على الفور ،بحكم العالقات
التي كانت تربطه بالعديد من امل�س� ��ؤولني ،زيارة
للجواه ��ري ب�أم ��ر من مدير التحقيق ��ات اجلنائية
بهجت عطي ��ة .فزرناه نحن الثالثة عزيز وناجي
ج ��واد و�أنا يف م ��كان اعتقال ��ه .وكان ذلك املكان
غرف ��ة بكاملها خم�ص�ص ��ة له بكل م ��ا يحتاجه من
�أمور حياته اليومية .لكن اجلواهري مل يبق يف
االعتق ��ال �إال �أيام� � ًا معدودات لأن ��ه مل يعرتف مبا
اتهم به .ومل تكن الق�صيدة بني يديه ،ومل حت�صل
املخاب ��رات عل ��ى ن�ص ��ها .وقمن ��ا نح ��ن الثالث ��ة
بزي ��ارة �أحد املعتقالت التي كان يقيم فيها الأديب
حمم ��د �ش ��رارة وعدد م ��ن املثقف�ي�ن واملنا�ض ��لني
ال�ش ��يوعيني .وغادرت بع ��د الزيارتني بغداد �إىل
لبن ��ان .وف ��ور و�ص ��ويل م ��ع العائلة جل�س ��ت مع
ح�س�ي�ن مروة وابنه نزار نرمم ق�صا�صات الورقة

التي كتبت فيها الق�ص ��يدة .وعندم ��ا �أكملنا مهمة
تركيبها وترتيبها ذهب ��ت �إىل جريدة «التلغراف»
وقدمت لرئي�س حتريرها ن�س ��يب املتني الق�صيدة
للن�شر .و�أفقنا �صباح اليوم التايل على الق�صيدة
من�ش ��ورة عل ��ى �ص ��در ال�ص ��فحة الأوىل بن�ص ��ها
الكامل .وعلمنا بعد يومني من ن�ش ��ر الق�صيدة �أن
اجلواه ��ري �أعيد �إىل الإعتق ��ال باجلرم الذي هو
الق�صيدة .وهكذا كنت بالن�سبة �إليه امل�س�ؤول عن
�إعادة اعتقاله .وهو ما اعرتفت له به عندما التقينا
يف �آخر العام ذاته لدى عودته من رحلة قادته �إىل
فرن�سا التي �أغرم بها وب�إحدى ح�سناواتها ونظم
بالإثنتني ق�صيدتني من �أجمل ق�صائده.
وفيم ��ا يل ��ي بع� ��ض �أبي ��ات م ��ن تل ��ك الق�ص ��يدة
التاريخي ��ة الت ��ي قادت ��ه �إىل ال�س ��جن خماطب ��ا
الدكتور ها�شم الوتري عميد كلية الطب:
�إيه «عميد الدار» كل لئيمة
ال بد واجدة لئيم ًا �صاحبا
ولكل «فاح�شة» املتاع دميمة
ٌ
�سوق تتيح لها دميم ًا راغبا
ولقد ر�أى امل�ستعمرون فرائ�ساً
منا ،و�أل َفوا كلب �صيد �سائبا
فتعهدوه ،فراح طوع بنانهم
يربون �أنياب ًا له وخمالبا
�أعرفت مملكة يباح «�شهيدها»
للخائنني اخلادمني �أجانبا؟
م�ست�أجَ رين يخربون ديارهم
ويكاف�أون على اخلراب رواتبا
متنمرين ين�صبون �صدروهم
مثل ال�سباع �ضرواة وتكالبا
حتى �إذا جدت وغى وت�ضرمت
نا ٌر تلف �أباعد ًا و�أقاربا
لزموا «جحورهم» وطار حليمهم
ذعر ًا ،وبدلت الأ�سود �أرانبا
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من زمن التوهج

ً
عمي��دا لكلي��ة
عندم��ا أصب��ح الوت��ري
الطب
د .هاشم مكي الهاشمي

كان الوت ��ري و�أثن ��اء ت�س ��نمه مهام عم ��ادة كلية
الط ��ب الأوىل  ،م ��وزع اجله ��ود ب�ي�ن العم ��ادة
ومت�ش ��ية �أمره ��ا وب�ي�ن الرده ��ات الباطني ��ة
والع�ص ��بية ،والعيادة اخلارجية ورئا�س ��ة جملة
الكلي ��ة الطبية؛ فق ��د كان يذبج املق ��االت العلمية
ال�ض ��افية يف �إع ��داد املجل ��ة كمقاالت �أ�ص ��لية �أو
مرتجم ��ة �أو مراجع ��ة للمق ��االت املهمة يف الطب
الباطن ��ي ،كما �أنه ب ��د�أ برتجمة كتاب «وال�ش ��ن»
للأمرا�ض الع�ص ��بية .وكذلك كان يذكر الفعاليات
التي حتدث يف الكلية.
كان للأ�س ��تاذ الدكتور ها�ش ��م الوتري عني نافذة
على �سري التدري�س يف جميع املراحل الدرا�سية؛
ولهذا كان يقوم با�ست�ض ��افة الأ�ساتذة لالعرتاف
بالكلي ��ة الطبي ��ة يف املحاف ��ل الدولي ��ة ،لإع�ل�اء
ا�س ��مها عاملي� � ًا  ،فقد ا�ست�ض ��اف الأ�س ��تاذ اللورد
م ��وران وهو رئي�س كلية الأطب ��اء الباطنيني يف
امللكي ��ة والطبيب اخلا�ص للم�س�ت�ر �شر�ش ��ل يف
�سني احلرب الثانية ،والأ�ستاذ ماكدونالد رايت
�أ�س ��تاذ الأمرا�ض الع�ض ��بية يف جامع ��ة �أدنربه،
�أم ًال يف رفع �ش�أن الكلية مبجهوده الفريد.
لقد كان رج ًال متعدد املواهب والنزعات ،يع�ش ��ق
لغت ��ه العربي ��ة ال�ص ��يلة  ،ومل يبخ ��ل عل ��ى كليته
وطالب ��ه بجهد �أو وق ��ت وعلى مر�ض ��اه وطالبه
بن�ص ��يحة �أب ��د ًا  .كذلك وثق الوت ��ري عالقته مع
كلية الأطباء امللكي ��ة يف لندن  ،ودعا عدد ًا كب ً
ريا
م ��ن الأ�س ��اتذة الأجان ��ب الذي ��ن كلفوا بدرا�س ��ة
املناه ��ج  ،وللإ�ش ��راف وامل�ش ��اركة كممتحن�ي�ن
خارجيني �أثناء االمتحانات النهائية ،مما �س ��اعد
على اكت�ساب امل�س ��توى اجليد الذي و�صلت �إليه
الكلية الطبية و�سهولة قبول خريجيها للدرا�سات
التخ�ص�صية يف بريطانيا.
غ ��ن اال�س ��تاذ الدكتور الوتري هو ال ��ذي علمنا ،
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وحت ��ت �إ�ش ��رافه  ،عملية بزل ال�س ��ائل ال�ش ��كوي
من العمود الفقري .ودعانا نحن الطلبة مل�شاهدة
ب ��زل مع �إج ��راء �أ�ش ��عة ،بو�ض ��ع �إب ��رة بحو�ض
ال�سي�س ��ترين يف �أ�س ��فل اجلمجم ��ة م ��ن اخللف
واملري� ��ض جال� ��س عل ��ى كر�س ��ي ،وعمله ��ا بيده
بطعن ��ة واح ��دة بع ��د �أن لب�س كف ًا وعق ��م املنطقة
 ،واخ ��ذت �ص ��ور �ش ��عاعية �أثبتت ب� ��أن املري�ض
م�صاب بورم النخاع ال�شوكي.
�إنن ��ا جميع ًا ال نحمل الود واالحرتام لهذا الرجل
فقط بل ر�أينا فيه �أك�ث�ر من منزلة الوالد واملعلم
املله ��م وال ��ذي يري ��د �أن يدفع بعجل ��ة التقدم �إىل
الأم ��ام  .لأننا كما كان يقول � ،س ��وف ت�س ��تلمون
الراية من بعدنا  ،فكلنا �إىل زوال  .و�أثناء الدوام
الر�س ��مي ،مل �أره يوم ًا بدون �ص ��دريته النا�صعة
البيا�ض  ،وهو لبا�سه التقليدي والدائم.
وحب ��ذا لو �أ�ص ��در �أحدن ��ا كتاب ًا عن ه ��ذا الرجل
وت�أث�ي�ره عل ��ى الط ��ب يف الع ��راق ،لأن كلي ��ة
الطب بجه ��وده وجه ��ود مريدي ��ه وطالبه كانت
من ��ار ًا للطب يف املنطقة كله ��ا � ،أدخله الله تعاىل
و�س ��يع جناته وحباه كل ما ي�ستحقه � ،إنه �سميع
جميب.
يعود الف�ض ��ل الأك�ب�ر لقبول طالب كلي ��ة الطب،
ح�سب درجاتهم يف البكالوريا للدرا�سة الثانوية،
للأ�ستاذ الدكتور ها�شم الوتري .كانت الكلية يف
ال�س ��نني الأوىل ت�ستلم ملفات املتقدمني حتى من
الذي ��ن مل يكمل ��وا مرحل ��ة الدرا�س ��ة الثانوية �أو
الناجح�ي�ن منها .ولكن الأ�س ��تاذ الدكتور ها�ش ��م
الوت ��ري يف بداي ��ة م ��ن الأربعينيات م ��ن القرن
املا�ض ��ي ،وق ��ف كالطود ال�ش ��امخ �أم ��ام كثري من
املح ��اوالت الت ��ي �أرادت اجتي ��از ه ��ذه العقب ��ة،
وما �إن مار�س ��ها ب�إ�ص ��رار وعناد حتى ا�ستقامت
و�أ�صبحت نهج ًا م�سلم ًا به.

كان �إداري ًا �أ�صي ًال بالإ�ض ��افة �إىل كونه طبيب ًا بل
�أ�س ��تاذ ًا يف الطب ال�سريري الباطني .ففي �أثناء
تولي ��ه عم ��ادة كلية الط ��ب الثانية ع ��ام ، 1946
مل�س تداخ ��ل امل�س� ��ؤوليات بني الدوائ ��ر التابعة
�ض ��من العم ��ادة  ،ف�أق ��ام نظ ��ام اله ��رم الإداري،
بحيث يك ��ون مقر العمادة بعميدها ر�أ�س� � ًا للهرم
 ،وتتبعه ��ا مديري ��ة ل ��كل م ��ن مدر�س ��ة الط ��ب،
ومدر�س ��ة ال�ص ��يدلة  ،ومدر�س ��ة ط ��ب الأ�س ��نان
املزمع �إن�ش ��ا�ؤها  ،ومدر�سة املوظفني ال�صحيني،
ومدر�س ��ة املمر�ض ��ات ،ومديري ��ة امل�ست�ش ��فى
التعليم ��ي ،ومديرية حماية الأطف ��ال ،ومديرية
م�ست�ش ��فى احلمي ��ات ،ومعهد البح ��وث الطبية،
ومعه ��د الأمرا�ض املتوطنة .و�أ�ض ��حى من�ص ��ب

العمي ��د ي ��وازي من�ص ��ب الوزير ال ��ذي ال تلعب
ب ��ه ال�سيا�س ��ة دور ًا يف �إدارت ��ه  .وعم ��ل على �أن
ت�ص ��بح العم ��ادة ن ��واة دار احلكمة وهو اال�س ��م
التاريخي جلامعة بغداد ،والتي �أن�شئت يف عهد
اخلليفة امل�أمون العبا�س ��ي .فقد �أعلن عن ت�شكيل
بي ��ت احلكومة يف ع ��ام  1952وانتخب الوتري
رئي�س� � ًا  ،والدكتور جالل العزاوي نائب ًا للرئي�س
 ،والدكتور مهدي فوزي عميد ًا لكلية الطب ،ومل
ت ��دم تلك طوي�ل� ًا ف�ألغي الأم ��ر توطئة لت�أ�س ��ي�س
جامعة بغداد عام .1956
وم ��ا �إن وط ��د ع ��رى العالق ��ة الوثيق ��ة م ��ع كلية
الأطب ��اء امللكي ��ة يف لن ��دن ،و�أكم ��ل ت�ش ��كيالت
النظ ��ام الإداري للعم ��ادة واملديريات التابعة لها
و�أكم ��ل مالكاتها  ،حتى ا�س ��تدار نحو امر ىخر
وهو �إعطاء �شخ�صية مميزة وكيان لكلية الطب،
ب�إن�ش ��اء وا�س ��تحداث الدرا�س ��ات التخ�ص�ص ��ية
العلي ��ا بع ��د التخ ��رج ،واملمار�س ��ة العملية حتت
�س ��مع و�إب�ص ��ار الأ�س ��اتذة املعتمدين  ،وو�ض ��ع
�ض ��وابط لها ،ومنح الدكت ��وراه بالطب الباطني
واملاج�س ��تري يف اجلراح ��ة  ،والدكت ��وراه يف
فل�س ��فة العل ��وم الطبي ��ة غ�ي�ر ال�س ��ريرية  .وق ��د
ان�ض ��وى حتت مظلة الدرا�س ��ات املتقدمة عدد ال
ي�ستهان به من امل�ستحقني  ،والذين �أثبتوا كفاءة
يف حق ��ول �أعمالهم  .ولكن م ��ع الأيام بد�أ جنمها
بالأقول تدريجي ًا ومت �إلغاء منح ال�ش ��هادات بعد
�أن تخلى الوتري عن من�صب العمادة.
مل يكن الأ�س ��تاذ الوتري متحيز ًا لهذا �أو منا�صب ًا
العداء لذاك لأمور �شخ�ص ��ية  .فقد اتهم باحلتيز
لأم ��ور �شخ�ص ��ية م ��ن خ�ل�ال ع ��دم قب ��ول بع�ض
الأطب ��اء يف الأ�س ��رة التدري�س ��ية لأن ��ه ال يحب ��ذ
التح ��اق حمل ��ة ال�ش ��هادات التخ�ص�ص ��ية م ��ن
بريطاني ��ا !  .وه ��ذا جت ��ن �ص ��ارخ لعل ��ى الرجل
لأن املرفو�ض�ي�ن بااللتح ��اق بالأ�س ��رة �أو الهيئة
التدري�س ��ية لكلية الطب كانوا من حملة ال�شهادة
التخ�ص�ص ��ية العراقي ��ة قب ��ل �أن يذهب ��وا �إىل
املراكز التخ�ص�ص ��ية يف بريطانيا  ،وهو نف�س ��ه
(الوت ��ري) كان م ��ن �أ�ش ��د الداع�ي�ن �إىل تقوي ��ة
وتوثي ��ق عرى ال�ص ��داقة والروابط العلمية بني
تلك الكليات الأجنبي ��ة والكلية الطبية العراقية.
فعلى امل�ؤرخ �أن يجد �س ��بب ًا �آخر لعزوف الأ�ستاذ
الوتري بعدم موافقته على �ض ��م تلك الزمرة �إىل
الهيئة التدري�س ��ية  ،ولي�س ل�س ��بب �شخ�صي فهو
�أرفع من ان يتحيز جزاف ًا .
ويف �ص ��باح اليوم اخلام�س ع�شر من متوز عام
 1958ويف غمرة الأحداث  ،ا�س ��تدعانا الأ�س ��تاذ
الوت ��ري ونح ��ن يف دور االقام ��ة م ��ع جمي ��ع
الأطباء يف امل�ست�ش ��فى التعليم ��ي  ،وكان الرجل
خارج من�صب العمادة التي كان ير�أ�سها اال�ستاذ
الدكتور �ص ��ائب �ش ��وكت  ،وكان حمل االجتماع
ه ��و القاعة امللحقة باجلناح الثامن ،ووقف قائ ًال
با�سم ا�س ��اتذة كلية الطب وامل�ست�شفى التعليمي
وباعتب ��اري �أق ��دم الأ�س ��اتذة عم ��ر ًا ومرك ��ز ًا ،
ا�ؤي ��د الث ��ورة ورجالها  ،متمني� � ًا للكلية �أن تقوم
مبهامه ��ا الأ�سا�س ��ية لإخ ��راج �أعل ��ى م�س ��تويات
للأطباء  ،وهنا قال �س�أبدل �أ�سم امل�ست�شفى امللكي
بامل�ست�شفى اجلمهوري.

مع الجواهري في قصيدته عن الوتري

األكاديمية العراقية بين التنوير
والتحجير

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

ع�������ارف ال���س���اع���دي
م ��ا زل ��تُ �أتذكر حلظة
قراءت ��ي لق�ص ��يدة
اجلواهري الكبري
«�إي ٍه عمي ��د الدار»
قب ��ل �أك�ث�ر من 30
عام ��ا ،وق ��د كانت
مهداة للدكتور ها�ش ��م
الوت ��ري ،ال ��ذي كان ي�س ��مى «�أب ��و الأطب ��اء» يف
الع ��راق ،قر�أ ُته ��ا وا�س ��تعد ُتها م ��رار ًا ،ولكني ال
�أع ��رف من الوتري؟ وملاذا ا�س ��تحق ق�ص ��يدة من
اجلواه ��ري؟ وهو عميد كلي ��ة فقط ،حتى تبينت
يل اخلطوط فيما بعد ،وتبني �أن ها�ش ��م الوتري
هو م�ؤ�س�س كلية الطب يف العراق ،وعميد الكلية
الطبي ��ة امللكية فيها ،وم�ؤلف كتاب «تاريخ الطب
يف الع ��راق» و�أن تاريخ ��ه وتاري ��خ الأكادمييني
ٌ
مرتبط ب ��والدة الدولة احلديثة ون�ش� ��أتها،
مع ��ه
لهذا كتب فيه اجلواهري ق�ص ��يدته ال�ش ��هرية يف
�إحدى املنا�س ��بات التكرميية له ��ذا العميد ،عميد
الدار:
جمدتُ فيك م�شاعر ًا ومواهب ًا
َ
ً
وق�ضيتُ فر�ضا للنوابغ واجبا
تنورت
باملبدعني اخلالقني َ
�ش َتى عوامل كن قب ُل خرائبا
�شرف ًا عميد الدار عُليا رتبةٍ
بُوئ َتها يف اخلالدين مراتبا
ثم ي�س ��تمر اجلواهري بهجاء الواقع ال�سيا�سي،
حكومات
وكان ذلك عام  ،1949ويهجو اجلميع،
ٍ
ومتواطئني ،ح�س ��ب ر�أي ��ه ،متخذا م ��ن الوتري
حائط ًا ي�س ��تند عليه ،ومنار ًة يب ُثها �ش ��كواه ،بعد
ذل ��ك عرف ��تُ �أن ه ��ذا

ال�ص ��رح ال ��ذي يُ�س� � َمى «الأكادميية» ه ��و الرحم
ال ��ذي ينت ��ج الطاق ��ات ،والبو�ص ��لة الت ��ي توجه
الدولة ،وتر�سم مالحمها وفل�سفتها ،وك َلما كانت
هذه البو�ص ��لة خمل�ص ��ة وحقيقية ،كانت الدولة
�أكرث اتزان ًا ،و�أوفر َ
حظ ًا يف البناء والتطور.
بع ��د «ها�ش ��م الوت ��ري» يظه ��ر لن ��ا ا�س ��م مهم يف
املعرف ��ة والإدارة وهو الدكتور «عبد اجلبار عبد
الله» ث ��اين رئي�س جلامعة بغ ��داد ،و�أحد تالميذ
«�أين�شتاين» والذي ا�س ��تقال من رئا�سة اجلامعة
لأن �ش ��رطي ًا دخلها ب�س�ل�احه ،ولذلك فاجلامعات
ُت�س ��مى «حرم� � ًا» فا�س ��تقال ،وم ��ن ث ��م �س ��جنه
البعثيون حتى غادر البالد بداية ال�سبعينات.
الأكادميي ��ة العراقي ��ة تن�ض ��ح �أ�س ��ماء علمي ��ة
مهمة� ،أ�سهمت ب�ص ��ناعة هذا ال�صرح وتطويره،
وخ�ش ��عت يف حم ��راب املعرفة ،والأ�س ��ماء التي
�س� ��أورد بع�ض ��ها قد تك ��ون عين ًة �ص ��احلة للزهو
والب ��كاء يف الوقت نف�س ��ه «علي ال ��وردي ،وطه
باق ��ر ،ومهدي املخزومي ،وعل ��ي جواد الطاهر،
وعن ��اد غزوان ،وج�ل�ال اخلياط ،وعل ��ي املياح،
وخديج ��ة احلديث ��ي و�آخ ��رون» ،حت ��ى �أم�س ��ك
اجلي ��ل الث ��اين بع ��د جي ��ل الري ��ادة الأكادمي ��ي
�أمث ��ال «ط ��ارق اجلنابي ،و�ص ��احب �أب ��و جناح،
وعلي عبا�س علوان ،وحم�س ��ن �إطيم�ش ،وخالد
علي م�ص ��طفى ،و�شجاع م�س ��لم العاين ،وحممد
ح�س�ي�ن الأعرج ��ي ،ونا�ص ��ر ح�ل�اوي ،وح�س ��ام
الدين الألو�سي ،ومدين �صالح و�آخرون �أي�ضا»،
وهن ��ا �أذك ��ر ه ��ذه الأ�س ��ماء وه ��ي يف الأع ��م من
�أ�س ��اتذة اللغة العربية والفل�سفة وعلم االجتماع
والآث ��ار الذين يتحرك ��ون يف ذاكرة �أ�س ��اتذتنا،
ومن ث� � َم ع�شع�ش ��وا يف ذاكرتنا ،فاجلي ��ل الأول
هو جيل الت�أ�س ��ي�س ،الذي

تع َل ��م معظم ��ه يف �أوروب ��ا و�أم�ي�ركا ،وتتلمذوا
عل ��ى �أيادي كب ��ار امل�ست�ش ��رقني ،وتعلموا معنى
�أنْ تكون �أ�ستاذ ًا جامعي ًا ملتف ًا باملدينة ومهموم ًا
به ��ا ،فه� ��ؤالء الأ�س ��اتذة الأوائ ��ل والتابعون لهم
كانوا م�ص ��در تنوي ��ر للمدن الت ��ي يخدمون بها،
�عاع وتنوي � ٍ�ر
واجلامع ��ة �إنْ مل تك ��ن م�ص ��در �إ�ش � ٍ
وب ��ث ل ��روح التج ��دد ،ف�إنه ��ا �س ��تعطل جناح� � ًا
مه َم� � ًا من �أجنح ��ة طريانها ،وتتح ��ول �إىل دائرة
حكومية ك�أي بلديةٍ �أو مديرية للزراعة.
�أ�س ��هم ذل ��ك اجلي ��ل يف تر�س ��يخ قي ��م املدني ��ة،
ويف الن� ��أي باجلامع ��ات م ��ن �ص ��راع ال�سيا�س ��ة
وحبائله ��ا ،لأن ال�سيا�س ��يني دائما ي�س ��يل لعابهم
عل ��ى اثنني (اجلامعات والع�س ��كر) ،ف�إنْ �س ��يطر
عليهما �ستكون الدولة بكاملها منقاد ًة لأي �سلطة
حت�ص ��نَ
من ال�س ��لطات ،ا�س ��تطاعت اجلامعة �أنْ ِ
نف�س ��ها بلقاحات املعرفة ،وال�شخ�ص ��ية املعنوية
الكب�ي�رة ،م ��ن كول�ي�را ال�سيا�س ��ة ،عل ��ى عك� ��س
الع�سكر العراقي الذي �س ��ال لعابه على الق�صور
الرئا�س ��ية ،ف�أدم ��ن لعب ��ة االنقالب ��ات ،وحت � َ�ول
الكثري من قادته �إىل متحزبني ،وجنود يف رقعة
�شطرجن الزعماء.

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

لك ��ن م ��ا ي�ؤ�س ��ف ل ��ه �أن اجلامع ��ات مل ت�س ��تطع
ال�صمود طوي ًال �أمام الوباء الذي تبثه ال�سيا�سة،
و�أظ ��ن �إنَ �أول الوب ��اءات كان يف �أوا�س ��ط
ال�سبعينات ،حني �أحالت احلكومة العراقية عدد ًا
كب ً
ريا من الأ�ساتذة الكبار �إىل التقاعد ،وطردتهم
خ ��ارج �أ�س ��وار اجلامع ��ة ،وذلك لدخ ��ول «حزب
البعث» �إىل كل مفا�ص ��ل احلياة العراقية ،و�أولها
اجلامع ��ات ،الت ��ي ظن احلاكم ��ون �أ َنها �س ��تكون
بوابتهم ل�صناعة قادةٍ جد ٍد من خاللها.
َ
ُي ��روى لن ��ا �أن احلكومة �أحالت
العلاَ م ��ة اللغ ��وي الكب�ي�ر
«مه ��دي املخزوم ��ي» �إىل
التقاع ��د ،وه ��و يف قم ��ة
العط ��اء فتق َب ��ل الأم ��ر،
وذهب �إىل «اململكة العربية
يدر� ��س يف
ال�س ��عودية» ِ
�إح ��دى جامعاتها ،وقد وجد
م ��ن احلف ��اوة والتك ��رمي ما
مل يج ��ده يف بل ��ده ،فبع ��ث
بع� ��ض ك َت ��اب التقاري ��ر �إىل
ال�س ��عودية و�إىل رئي� ��س
تل ��ك اجلامع ��ة الت ��ي يعم ��ل
فيه ��ا «املخزوم ��ي» يحذره ��م
ويخربه ��م ب� ��أن «املخزوم ��ي»
«رج ��ل �ش ��يعي و�ش ��يوعي» يف
الوق ��ت نف�س ��ه ،ف�أجاب ��ه رئي�س
اجلامع ��ة ال�س ��عودية� :إنْ كان
لديك ��م �ش ��يعة و�ش ��يوعيون مثل
«املخزومي» ول�س ��تم بحاجة لهم
فابعثوهم �إلينا.

االخراج الفني :خالد خضير

طبعت بمطابع مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون
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هاشم الوتري
لشاعر العرب االكبر محمد مهدي الجواهري
جم ْدتُ َ
واجبا
وق�ض ْيتُ َفر�ض ًا
فيك مَ�شاعِ ر ًا و َمواهبا
َّ
للنوابغ ِ
ِ
ُ
ُ
َ
ُ
َّ
ني « اخلالق َ
باملبدع َ
�شتى عوامل كنَّ قبل خرائبا
ني « تنوَّ َرتْ
بُوِّ ْئ َتها يف اخلالدين مراتبا
الدار « عليا رُتبةٍ
�شرف ًا « عمي َد ِ
تعب الدماغ َي ُه ُّم �شهم ًا نا�صبا
جا َز ْت َك عَن َتع َِب الف�ؤا ِد  ،فلم يكن
ُ
�أع َْط ْت َكها ٌّ
تعيا العقو ُل بح ِّلها  .وغرائبا
كف ت�ض ُّم نقائ�ص ًا
ً
ل�صفع الأعدل َ
لرفع الأن�ضل َ
ني َمطالبا !
ني َمكانة
وهوتْ
ِ
ُمدَّتْ ِ
يف َ
وم�ضتْ تحُ ِّر ُر � َ
َ
كيف يحرتمونَ جي ًال واثبا
ألف � ِ
ألف مقالةٍ
ً
ُ
ّ
َ
ُ
ُ
يَهدي َمواطن ُه  ،وت ِزهق كاتبا
يف حني ترهِ ق بالتعن ِت �شاعرا
هذي البالد حبائب ًا و�أقاربا
« ال َتيْمِ �س ّيونَ ! « ا َّلذين تناهبوا	
البيا�ض « نعي َم ُه ْم َح ْ�ضنَ
الرائمات زواغبا
الطيور
واملغدِ قونَ على «
ِ
ِ
ِ
َي�ست�صرخونَ على ال�شّ عُوب لُ
�صو�صها يف ح َ
ني َيحتجزونَ ِل�صّ ًا �ساربا
َ
ويج ِّه ُزونَ على ا ُ
موع معاطِ با
واخز
َ
وي َُج ِّنبونَ الكلب وَ خز َة ٍ
جل ِ
ري بها ! �ضم ً
�أُالءِ « ها�ش ُم « َمنْ � َ
ريا ثائبا
ي�صحو ال�ضم ُ
أروك ب�ساعةٍ
واذممُ ْ ُه ُم �أن قد �أمالوا جانبا
فاح َم ْدهُ ُم �أن قد �أقاموا جانب ًا
وتوق هذا « ال�صري َّ
َّ
َ
وحت َّر َّ�سنْ �أنْ
يف « احلا�سبا
يقت�ضوك ثوابَها !
لله د ُّر َك �أيُّ � ٍآ�س ْمنق ٍذ يُزجي �إىل الداءِ الدوا َء كتائبا
تبكي حريب ًا �أو ُت�سام ُر وا�صبا
�سبعونَ عام ًا جُ لتَ يف َج َنباتها
َ
َ
ال�سماءِ وللق�ضاءِ مُغالِبا!
متحدَّي ًا حُ ك َم الطباعَ ! ودافع ًا
غ�ض َب َّ
وجه َك راغب ًا �أو راهبا
تتل َّم ُ�س « ال َّنب ِ
َ�ضات « جتري �إث ّرها خ َلجاتُ ِ
ُ
ْ
َ
ثوب احلياةِ مجُ اذبا
ُ�شار ٍف ! َن َ�س َج الهَالك ثيا َب ُه
�أل ْب�ست ُه َ
وم ِ
كاربا
 �إ ْذ مل تحَ ِ ْداملمات �شرك َت ُه
ومكابدٍ َك ْر َب
ِ
منجى – عناء ًا ِ
ً
َ
رج َ
حز َح خائبا
وقف احلِ ما ُم ببابهِ
فدفع َت ُه عنه ف ُز ِ
وحم�ش ِ
فينا وكم �أ ْع َل ْيتَ جنم ًا ثاقبا
جنوم تختفي
كم ُر ْحتَ ُتط ِل ُع من
ٍ
ُ
هذا َّ
ُّ
َ
جم ُد البال ِد بهِ يرف ذوائبا
باب ومِ ن َ�سناك رفيف ُه
ال�ش ُ
�أ َّنا قطفنا مِ ن َجنا ُه �أطايبا
را�س – وم ُْل عين َِك ق ّر ٌة
هذا الغِ ُ
هذا املَع ُ
وج ُه احلياةِ به �سيُ�صبْحُ عا�شبا
نمَري ُه
ني  ،وقد �أ�سلتَ َ
روغ �سواكبا
مث ُل
نواز ًال
هذي اال ُك ُّف على
ِ
ال�صدور ِ
ِ
الغيوث على ال ُّز ِ
ً
ً
ً
و�سه ْرتَ ليال « نا ِبغ ّيا « نا�صبا
لل�صرعى نهارا دائبا
�أوقفتَ َّ
ِ
َ
�أُ ْ�س ٌد م َ
َ
تلوب لواغِ با
هاتيك ال ِأ�س َّر َة فو َقها
وح�ض ْنتَ
ُ�ض َّر َج ٌة ُ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
ويَزي ُد جانبك املوطد جانبا
�أ َر ٌج من الذكرى يلفك عِ ط ُر ُه
باغ يُناز ُل يف الكريهةِ طالبا
أباحها
ولأنتَ ُ�ص ْنتَ الدا َر يو َم �
ٍ
ً
َ
َنج ُد باحلجارةِ حا�صبا
�صا�ص ُمزمجْ ِ را
الْ َغ ُّي ُي ْن ِج ُد بال َر ُ
وال ّر�ش َد ي ِ
وَ لأنتَ � َ
للم ُث َخن َ
اجلراح تعا ُقبا
ني مِ ن
أثخ ْنتَ الف�ؤا َد من الأ�سى
ِ
ُ
َّ
ُّ
ُ
َ
الترُاب كواكبا
باب �إىل
أعرا�س مملكةٍ تزف ملجدِ ها
� ُ
ِ
غر ُر ال�ش ِ
ا ْ
حلا�ضن َ
ي َت َح َّ�ضنونَ خرائد ًا وكواعبا
راح َه ْم وك�أ َّنه ْم
ني ِج َ
ُ
ُ
خجل َ
وال�صابرينَ الواهب َ
مي الواهبا
فو�س ُه ْم
ني بها الكر َ
ني ن َ
وامل ِ
َ
هاتيك اجلراح لواهبا
اجلنان ت�ضوَ عَتْ ج َنبا ُتها
ُغ َر ُف
ب�صديدِ
ِ
ً
ً
ْ
للقادم َ
رجات الذاهب َ
ني مواكبا فمواكبا
ني مُثرية
وبح�ش ِ
َ
ا�ضحات من الدّماءِ عوا�شبا
غادي احليا تلك القبو َر و�إنْ غدت بال َّن
ِ
وتعهَّد ال َك َفنَ
يوم خا�ضبا
اخل�صيب مبثلهِ
َ
وطنٌ �س َي ْبع َُث ك َّل ٍ
َ�ستحث َّ
ُّ
ال�ضاربا
تلهو  ،وعُود ًا ي
بغدا ُد كانَ املج ُد عندَكِ َق ْي َن ًة
وز َ
َ
حان ُيذ َّرى جانبا
قاق َخ ْم ٍر ت�س َت ِج ُّد َم�ساحبا
وهَ �شي َم َر ْي ِ
ِ
ُ
النا�سب َ
ومنا�سبا
ني و�شائج ًا
العيون من املَها
واجل�س ُر متنحُ ُه
ِ
يف ِ
َ
ا َ
أريخ ح َ
تلك املَرا ِف ُه فا�س َت َح ْلنَ َمتاعبا
ني حتوَّ َلتْ
حلم ُد للت� ِ

وج ْمر ًا الهبا
�إنْ َمل ي َِ�س ْل َ�ض َرم ًا َ
�باب به ��ا  ،ومي�س ��حُ
زاه ��ي ال�ش � ِ

ِّ
العب
ال�ش ْع ُر � َ
أ�صبح وهو لُعْب ُة ٍ
موت ينت�شي
والك� ُأ�س عادتْ ك� َأ�س ٍ
�شاربا!
َ
َ
َّ
َ
جثث ال�ضحايا قد ت َركْنَ م�ساحبا!
واجل�س ُر يفخ ُر �أنَّ فوق �أدميهِ
ٌ
كواعب  ،يندفعنَ ع�صائبا
بي�ض
بريق املوتُ ُر ْحنَ �سوافر ًا
ُ
وعلى ِ
ً
َ
َ
ُ
أم�س محَ ِاربا
كيف تب َّدلت
الدار ِ
ُب�ؤرا  ،ق ٌ
ِباب كنَّ � ِ
حد ِّْث عمي َد ِ
واملك ُرماتُ من الرّجالِ َمعايبا
كيف �أ�ستحا َل املج ُد عار ًا ي َّت َقى
ً
ً
�ساربا
ومل
َ
ا�ستباح « الوغ ُد « حُ رم َة من َ�سقى هذي الديا َر دما زكِ ّيا ِ
ال ُب َّد – واجد ٌة لئيم ًا �صاحبا
�إي ٍه « عمي َد الدار « ك ُّل لئيمةٍ
ِّ
ُ�س ٌ
وق ُتتيحُ لها دَميم ًا راغبا
ولكل « فاح�شةِ « املَتاع دَميمةٍ
كلب �صيدٍ �سائبا!
ولقد ر�أى امل�ستعمِ رونَ فرائ�س ًا
م َّنا  ،و�أل َفوْا َ
ً
مخَ
يَبرْ ُ ونَ �أنيابا له و البا
فراح طوعَ بَنانِه ْم
فتعهَّدو ُه َ ،
ني اخلادم َ
للخائن َ
ني �أجانبا
�أ َع َرفتَ مملك ًة يُباحُ « �شهيدُها «
اخلراب رواتبا
و ُيكافئونَ على
م�ست� َأج ِرينَ يُخ ِّربونَ دِيا َرهُ ْم
ِ
َ
ْ
ُم َتن ّمرينَ ُي َن�صّ بونَ ُ�صدورهُ
باع َ�ضراو ًة و َتكالُب ًا
ال�س
ل
ث
م
مِ
ّ
ْ
ِ
ً
ُ
ُّ
أقاربا
وغى وت�ض َّرمَتْ
نا ٌر تلف �أباعِ دا و� ِ
حتى �إذا َجدَّتْ ً
ُذعْر ًا  ،و ُب ِّد َل ِت الأ�سو ُد �أرانبا
َل ِزموا جُ حو َرهُ ُم وطا َر حلي ُم ُه ْم
�صاحب ط َف َحتْ لواعجُ ُه فناجى �صاحبا
�إي ٍه « عمي َد الدار « ! �شكوى
ٍ
ع ّني ُ ،تنا�ش ُد ذاهب ًا � ،أو �آ ِيبا
ُخبرِّ ْ تُ �أ َّن َك ل�ستَ تربحُ �سائ ًال
وتقو ُل َ
العيون  ،عن املحافل غائبا
مل ُء
كيف ي ََظ ُّل « جنم « �ساط ٌع
ِ
الآنَ �أُ َ
َ
نبيك اليق َ
ال�صباح « عن العيون غياهبا
ني كما
جال	و�ضحُ
« َّ
ُ
ي�ستحق �صدى ال�شكاةِ مخُ َ
اطب ًا
َمن
فلقد َ�س َكتُّ خماطِ ب ًا �إذ مل � ِأج ْد
نبيك عن �ش ِّر ّ
�أُ َ
و َمفاخر ًا  ،وم�ساعي ًا ومكا�سبا
غام َمفاجر ًا
الط ِ
نا َل من دَمِ ِه ْم لكانَ َّ
ني د َم َّ
َّ
ال�شارب َ
ال�شاربا
باب لأ َّن ُه لو
ال�ش ِ
ال�سالبا
واحلاقدينَ على البال ِد لأ َّنها
ليب َّ
ح َق َر ْتهم َح ْق َر َّ
ال�س ِ
ُ
تمَ
منه ْم جُ �سمو َمها  ..وعقاربا
تدو�س �أفاعي ًا
ولأ َّنها �أبد ًا
ُ
ُ
هذي الع َ
َ�ش َّلتْ ي ُد امل�ستعمرينَ
ُلوق على الدّماءِ �ضرائبا
وفر�ضها
َ
َ
ّاب « م�شاجبا
�ألقى �إليه ْم ِو ْز َر ُه فتح َّملوا	 �أثقال ُه
َح ْمل « الثي ِ
فجور ذائب ًا
وبقات « ف�أ�صبحوا	 منها ُفجور ًا يف
واذا َب ُه ْم يف « املُ ِ
ٍ
ْ
وتراهُ ُم َي�ستعجلونَ عواقبا
ي َت َم َّه ُل الباغي
عواقب َبغ ِيهِ
َ
ُنى و َرغائبا
حتى ك�أنَّ م�صاير ًا حمتوم ًة
ُ�سود ًا ُتنيلُ ُه ُم م ً
ً
قد قلتُ ل َّ
َ
َ
ِل�شاك َ
غ�صبَتْ حقوق الأكرثينَ تالعُبا:
ني �أنَّ « ع�صابة «
َ
ليتَ « املوا َ
بل لي َتهم ي َ
رت َّ�سمونَ « الغا�صبا «
أمرهِ ْم
يل « يغ�صبونَ ب� ِ
ً
ً
ً
و ُيحاربونَ « عقائدا « ! ومذاهبا
فيُهادِنون �شهامة ورجولة
نيبك عن �ش ِّر ّ
�أُ َ
بامل�ؤثرينَ �ضمريَه ْم والواجبا
الطغام نكاي ًة
وَ َقد اب ُت ِليتُ به ْم َجهام ًا كاذبا
ل َقدِ اب ُتلُوا بي �صاعق ًا ُم َتلهِّب ًا
َ
عاب الأرذل َ
ني رغائبا
يات مُ�سيل ًة
غر ِ
�صغر ًا لُ ُ
علي املُ ِ
ح�شدوا َّ
ً
َ
ْ
بالوعدِ منها احلاف َتينْ َ وقاطبا
مي مالثا
بالك� ِأ�س َيق َرعُها ند ٌ
ُ
قاب من ّ
وبتل ُك ُم ا َ
ْ
ُ
وات تمُ ْ
الظباءِ ثعالبا!!
ر
ال
ع
ل
ت
َها
د
عن
خ
�س
خل َل ِ
ُ
َ
ِّ
ِ
ً
َ
بليل نائبا
�ضحى وزيرا مثلما
أروح
�أ�صبحتُ عن �أ ْم ٍر ٍ
وب�أنْ � َ
ً
َ
�سقط املَّتاع  ،و�أنْ �أبي َع مواهبا
ظ ّن ًا ب�أنَّ يدي تمُ َ ُّد لت�شرتي
وب�أنْ
يروح ورا َء ظهريَ موطنٌ
�أ�سمنتُ نحر ًا عند َه وترائبا
َ
ُتدمي َمن �أتاها حاطبا
عجموا قنا ًة ُم َّر ًة �شوكا َء ،
حتى �إذا َ
وا�ستي�أ�سوُا منها  ،ومن م ِّ
ك�ص ِّل الرّملِ َي ْن ُفخ غا�ضبا
ُتخ�ش ٍب
عَن َت ًا ِ

حما�سبا
يروح ملنْ �سواه
نف�س ُه �أنْ َت ْرعَوي
ِ
حُ ّر�س ي ِ
ح َّتى َ
ُحا�س ُب َ
ً
ويحو َز ذ َّم الأكرثينَ مثالبا !!
مدح الأكرثينَ َمفاخرا
ويحو َز َ
حتى �إذا ا ُ
ور�أى الف�ضيل ًة �أنْ ْ
يظ َّل محُ اربا
جل ْنديُّ �ش َّد ِحزا َم ُه
َح�شدوا عليه ا ُ
أرقط « ال يُبايل نا�شبا !
جلوعَ َي ْن ِ�ش ُب نا َب ُه
يف جلدِ « � ِ
ُ
ُ
رتهِّ
�أزكى من امل لني حقائبا
يث خرق نعالِهم!
وعلى ُ�شبولِ ال َّل ِ
�أ ْم يقطعونَ فدافِد ًا و�سبا�سبا؟
أينزلونَ بالدَهم ؟
يت�ساءلونَ � ِ
ْ
�أو يغتدوا ُ�صف َر الوجوه �شواحبا
يع�ص ِر املتح ِّكمونَ دماءَهم
�إنْ ِ
فال ُ
م ّني  ،وكان �أخو النعيم اخلا�ضبا
أر�ض ت�شه ُد �أ َّنها ُخ ِ�ضبَتْ دم ًا
ٌ
�أنيّ � َأظ ُّل مع الرع َّية �ساغبا
�شامخ
ماذا ي�ض ُّر اجلوعُ ؟ جم ٌد
�أنيّ � َأظ ُّل مع الرعيَّةِ الغبا
�أنيّ � َأظ ُّل مع الرعيَةِ ُم ْرهَ ق ًا
َ�سدُّوا عليهِ َمنافذ ًا و َم�ساربا
يتبجحُ ونَ ب�أنَّ موج ًا طاغي ًا
َّ
ً
ً
ّ
جتوب َم�شارقا ومغاربا
�أبدا
َكذِ بوا فمل ُء ِفم الزمان ق�صائدي
ُ
ُّ
أقداره ْم  ،وتث ُّل جمد ًا كاذب ًا
�
وحتط من
أظفارهم
ِ
ت�س َت ُّل من � ِ
ُ
�أغري الولي َد ب�شتمه ْم واحلاجبا
�أنا حت ُفهم �ألِجُ البيوتَ عليهم ُ
ري الأمائِلِ خاطبا
خ�سئوا َ :ف ْل ْم َت َزلِ ال ّرجول ُة حُ َّر ًة
ت�أبى لها غ َ
ني من ُ
بالأرذل َ
ال�شراةِ َمنا�صبا
ال�سوا ُد  ،فدي ُته ْم
والأمثلونَ ه ُم َّ
ُ
مب َم ِّلك َ
موع َمناكبا
نفو�س ُه ْم
ُ
وم َ
أجنبي َ
ني ال َّ
ُ�صعِّدينَ على اجل ِ
ْ
مي َترا ُه نِ�ضو ًا �شاحبا ؟
جاحم
ق
�
«
م
ها�ش
«
ل
أع
�
ِمتَ
دٍ
هذا الأد ُ
أيُّ
وَ
ُ
ٍ
ً
ً
ُ
َ
نعلي عازبا
الطغاة
�أنا ذا �أما َمك ماثال م َتجبرِّا�أط�أ
ب�ش�سع َ
ِ
ُع ْف َر اجلباهِ على احلياةِ تكالُبا
�شفتي هُ زء ًا �أنْ �أرى
و�أم ُُّط من
َّ
يف ح َ
�أرثي حلالِ مزخ َرف َ
ني هُ ْم ُم َت َكهِّمونَ َم�ضاربا
ني َحمائ ًال
ً
ُ
هي نا�صبا
للهِ د ُّر � ٍأب يراين �شاخ�صا
ِ
للهاجرات  ،حل ّر�ش وَ ْج َ
رب ُ
غيف َمطاعم ًا و َم�شاربا
�ض املاء ال ُّزال َل  .و ُغنيتي
كِ َ�س ُر ال َّر ِ
�أت َّ
ً
ِّ
َ
َ
َّ
ُ
رب َد من �شذاتي الهبا
اخلافقات ن�سائما
�أ ْو�صى الظالل
ِ
�أال ت ِّ
َّ
أنْ
َ
الالمعات َم�ضاربا
النجوم
ني
ب
يل
يختط
�
ودعا ظال َم ال َّل
ِ
يلِ
ِ
ونهى ُط َ
عنْ �أنْ يعو َد لها كرايَ مالعبا
غريات عرائ�س ًا
يوف املُ ِ
الزمانَ
نهج تنه ََّج ناكبا
قيادَه
ل�ستُ الذي يُعطي
ويروحُ عن ٍ
ُ
�آليتُ �أ ْق َتح َم ُ
�إذ مل �أعَوَّ ْد �أنْ �أكونَ الرّائبا
ُ�ص ِّرح ًا
الطغا َة م َ
َ
ُ
الدعي الهاربا
وغ َر ْ�ستُ رجلي يف �سعري عَذا ِب ِه ْم وثبَتُّ حيث �أرى
َّ
ِّ
وتركتُ
روع احلالبا
�
ضّ
ال
�أن ي�ستمنَّ على
للم�شتف من �أ�س� ِآرهِ ْم
ِ
ً
ني ب َ
ولب َ
رعي الظروف ! مُواكبا ومجُ انبا
ني
منافق مرتب ٍ
ِ
ِّ�ص َ
ِّ
َّ
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