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مثنى محمد سعيد الجبوري  
* ولد يف بغد�د �سنة 1893 من �أ�سرة دينية.

* �أكمل در��س���ته �الأبتد�ئية و�العد�دية �ملحلية يف 
بغد�د.

* در�س يف كلية حيدر با�سا �لطبية يف �أ�سطانبول 
وتخرج منها �سنة 1918.

* عم���ل يف �س���وريا يف �خلدم���ات �لطبي���ة للفرق���ة 
�لعربية يف �حلجاز.

* عاد �إىل �لعر�ق وكان باالإ�سافة �إىل كونه طبيبًا، 
�ل�س���ف  �لكيمي���اء يف  يَدر����س يف مو�س���وع  كان 

�لثاين يف �لثانوية �جلعفرية.
* تع���ن طبيب يف �لطب �لباطني يف �س���نة 1925 
يف  �لباطني���ة  �لوح���دة  رئي����س  �س���ار  وبعده���ا 

�مل�ست�سفى �مللكي وحتى تقاعده يف �سنة 1959.
* كان م���ن �ملوؤيدين و�ملتحم�س���ن لتاأ�س���ي�س كلية 

طب يف بغد�د.
* �أر�س���ل �إىل بريطانيا للتدريب و�لتخ�س����س يف 
�لطب �لباطني وعاد �سنة 1932 حيث عننّ �أ�ستاذً� 

للطب �ل�سريري.
* موؤ�س�س ق�سم �الأمر��س �لع�سبية يف �مل�ست�سفى 

�مللكي.
* �أنتخ���ب ع�س���وً� يف �جلمعي���ة �لطبي���ة �لعر�قية 

بعدما توقفت �أعمال �جلمعية �لطبية �لبغد�دية.
*  ع���ن عمي���دً� للكلي���ة �لطبي���ة يف بغ���د�د ث���اث 
م���ر�ت وكان يف �أوله���ا ثال���ث عمي���د عر�ق���ي للكية 
بعد �لدكت���ور حنا خياط و�لدكت���ور �أحمد قدوري 

وفرت�ت �لعمادة تبد�أ من:
1939/1 – 1937/11 )1                              

1942/1 –  1941/6 )2                             
1952/2 –  1946/6 )3                             

* كان من �ملوؤ�س�س���ن ملجلة �لكلية �لطبية �لعر�قية 
وي�س���اعده يف حتريرها �لدكتور معمر �ل�س���ابندر 
و�لتي كان���ت حتتوي على مق���االت طبية وبحوث 

جديدة يف هذ� �مل�سمار.
* يف �س���نة 1938 �أنتخ���ب رئي�س �جلمعية �لطبية 
�لعر�قية ويف مرة ثانية بن �س���نة 1934 �إىل �سنة 

1954 وب�سورة م�ستمرة.
�لع�س���بية يف  �الأمر�����س  تدري����س  �أ�س���تمر يف   *

�لكلية �لطبية.
عن���د  �الأ�س���ود  �جلامع���ي  �ل���روب  يرت���دي  كان   *
�ألق���اء �ملحا�س���ر�ت وذلك حفظًا عل���ى تقاليد �لكلية 

و�أ�ساتذتها.
*  ترجم كتاب )و�ل�س���ن( لاأمر��س �لع�س���بية �إىل 
�للغة �لعربية ب�سورة تدريجية وكان ين�سرها يف 
جملة �لكلية �لطبية لعدة �س���نو�ت ولكنه مل ين�س���ر 

�أو يطبع �لكتاب.
* كان يرغ���ب يف �أن تكون لغة �لتدري�س يف �لكلية 
هي �للغة �لعربية بدل �الأنكليزية وقد ن�س���ر �آر�ءه 
يف جملة �لكلية هذ� مع �لعلم �إن نظام �لكلية ين�س 
عل���ى �إن لغ���ة �لتدري����س �لر�س���مية يف �لكلي���ة هي 
�لعربية ولكن ممكن �أن تكون بلغة �أخرى �إىل حن 
توفر �مل�سادر و�لكتب �لطبية باللغة �لعربية وهذ� 

�لقر�ر نافذ حلد �الآن يف نظام �لكلية.

*  ن�س���ر كتاب ت�س���نيف �لتهابات �ملفا�س���ل بعد �أن 
ن�س���ر كث���ر من ف�س���وله يف جمل���ة �لكلي���ة �لطبية 

لفائدة �لكلية وطاب �لكلية.
*  كذلك ن�سر �أول كتاب حول تاريخ �لطب �لعر�قي 
معم���ر  �لدكت���ور  م���ع   1939 �س���نة  يف  �حلدي���ث 

�ل�سابندر.
*  ت���وىل عم���ادة �لكلي���ة �لطبي���ة م���رة ثاني���ة يف 
�س���نة 1946 و�أن تك���ون �لكلية �لطبية ن���و�ة لد�ر 

�حلكمة.
*  يف �سنة 1947 �سدرت تعليمات من عمادة �لكلية 
لتاأ�س���ي�س در��س���ات عليا يف �لكلية ومنح �سهاد�ت 
�خت�س���ا�س يف ف���روع �لط���ب حي���ث متن���ح درجة 
دكت���ور�ه يف �لط���ب )MD( ودرج���ة ماج�س���تر 
)MS( يف �جلر�حة �لعامة و�س���هادة دكتور�ه يف 

�لفل�سفة )PHD( يف �لعلوم �الأ�سا�سية.
*  لق���د كانت �س���روط �لقبول ه���ي �أن يكون �ملتقدم 
قد تخ���رج من �لكلي���ة �لطبية لفرتة �أربع �س���نو�ت 
عل���ى �الأقل، و�س���اهم يف حتري���ر مقالتن يف جملة 
�لكلي���ة �لطبية وتقدمي �أطروح���ة وهي بحثًا علميًا 
وباإ�س���ر�ف �أحد �الأ�ساتذة �ملتخ�س�سن ويف نهاية 
مدة �لدر��س���ة يجب �أن يجتاز �متحانات �ل�سفوية، 

�لنظرية و�لعلمية.
�خلريج���ن  م�س���توى  كان  �الأم���ر  بد�ي���ة  يف    *
و�ل�س���هاد�ت جي���دً� ولكن بع���د �أن تخل���ى �لدكتور 
ها�سم �لوتري من �لعمادة كان من �لو��سح هبوط 
يف �مل�س���توى �لعلمي لهذه �ل�سهاد�ت ولهذ� �ألغيت 

هذه �ل�سهاد�ت يف منت�سف �خلم�سينات.
*  يف �س���نة 1949 من���ح �لدكت���ور ها�س���م �لوتري 
يف  �مللكي���ة  �الأطب���اء  كلي���ة  م���ن  �س���رف  ع�س���وية 

بريطانيا.

*  يف نف����س �ل�س���نة 1949 �أقامت �جلمعية �لطبية 
�لعر�قي���ة يف حد�ئ���ق م�س���بح �الأمان���ة يف �لكر�دة 
�ل�سرقية حفلة تكرميية على �سرف �الأ�ستاذ �لوتري 
حي���ث كان ي�س���غل من�س���ب عمي���د �لكلي���ة �لطبي���ة 
ورئي�س �جلمعية �لطبية �لعر�قية، مبنا�سبة منحه 
�س���هادة زمالة �س���رف م���ن كلية �الأطب���اء �مللكية يف 
بريطاني���ا، وقد ح�س���رها عدد كبر من �الأ�س���اتذة 

و�الأطباء و�أ�سدقاء �لدكتور �لوتري.
*  وكان من �ملدعوين �ل�س���اعر �لكبر حممد مهدي 
�جلو�ه���ري حيث �ألقى ق�س���يدة ميدح ويثني على 

�الأ�ستاذ �لوتري وهذه بع�س �الأبيات مما قاله:
        جمدت فيك م�ساعرً� ومو�هبًا 

وق�سيت فر�سًا للنو�بغ و�جبا
رت                باملبدعن و�خلالقن، تنونّ

                                   �ستنّى عو�مل كننّ قبُل خر�ئبا
       �سرفًا عميد �لد�ر عليا رتبه

يوؤتها يف �خلالدين مر�تبا
*  يف بد�ية �خلم�سينات عمل على توثيق �لعاقات 
مع كلية �الأطباء �لربيطانية وذلك لتطوير م�ستوى 
�لكلي���ة و�العرت�ف به���ا دوليًا ولذلك دع���ى �للورد 
م���ور�ن رئي����س كلي���ة �الأطب���اء �مللكي���ة و�الأ�س���تاذ 

كري�س���لي م���ن �أدن���ربة لا�س���ر�ف عل���ى �متحانات 
�ل�س���نة �لنهائية مما �س���اعد على �العرت�ف ب�سهادة 
�لكلية وبالتايل ت�سهيل �إكمال در��سة �الخت�سا�س 

يف فروع �لطب يف بريطانيا.
*  لق���د ن�س���ر مق���االت عدي���دة ومرتجم���ة يف جملة 
�لكلي���ة حول �آخ���ر �لتطور�ت يف مو�س���وع �لطب 
باالإ�س���افة �إىل ترجم���ة �مل�س���طلحات �لطبي���ة �إىل 

�لعربية.
*  يف �س���نة 1952 �أعل���ن عن ت�س���كيل بيت �حلكمة 
وقد �أنتخب �لدكتور �لوتري رئي�س���ًا لبيت �حلكمة 
و�لدكت���ور جال �لع���ز�وي نائب���ًا و�لدكتور مهدي 
فوزي عمي���دً� للكلية �لطبية ولك���ن �لقر�ر قد �لغي 
بانتظار تاأ�س���ي�س جامعة بغد�د و�لذي مت يف �سنة 

.1956
*  يف �س���نو�ت 1950-1951 ح�س���لت تغي���ر�ت 
جذرية لتطوير م�س���توى �لكلية حيث متت �الأمور 

�لتالية:
1(  زي���ادة ع���دد �ملقبول���ن ب�س���ورة كب���رة وذلك 

حلاجة �لعر�ق �إىل عدد �أكرب من �الأطباء.
2(  �لبدء يف نظام �لقبول �جلديد.

3(  بناء قاعات كبرة للمحا�س���ر�ت باالإ�سافة �إىل 
�ملخترب�ت و�ملتاحف يف �لكلية.

4(  حتديث �أجهزة خمتربية وطبية.
م���ن �ال�س���اتذة �الأجان���ب ذ�ت  5( ��س���تقد�م ع���دد 
�سهرة عاملية من بريطانيا و�أمريكا وهولند� وذلك 
للتدري����س يف �لكلي���ة و�حلف���اظ عل���ى م�س���تو�ها 

�لعلمي.
*  �أ�س����س بيت �حلكمة ��س���تذكارً� لنف�س �ملوؤ�س�سة 
يف �لع�س���ر �لعبا�س���ي يف زم���ن �خلليف���ة �ملاأم���ون 

�لعبا�سي.
*  كان �ن�س���مام جمموعة م���ن �لكليات حتت خيمة 
بيت �حلكمة حيث تبقى حمافظة على ��ستقاليتها 
ولكن �مل�س���روع مل يتم. وهذه �لكليات ت�سمل: كلية 
�لطب، كلية �ل�سيدلة، مدر�سة �ملوظفن �ل�سحين، 
مدر�سة �لتمري�س، مركز �لبحوث �لطبية، �ملختر 
�لكيمي���اوي، معه���د �لباثولوج���ي، معه���د �الأ�س���عة 

ومعهد �لطب �لعديل.
*  �أحيل على �لتقاعد يف �سنة 1959.

*  �أ�ستمر يف �لعمل يف عيادته يف �ساحة �لوثبة.
*  �حتف���ظ بلق���ب �س���يد عل���ى الفتة �لعي���ادة وعلى 

و�سفات �ملر�سى حيث �إنه يعتز بن�سبه �لعلوي.
�لعلمي���ة  ملو�قف���ه  �الأطب���اء  ب�س���يخ  يلق���ب  كان    *

�مل�سهودة يف خدمة �لكلية و�لطب يف �لعر�ق.
*  تويف يف 1961/1/18 و�أعلن �حلد�د يف �أكرث 

�ملر�كز �لطبية يف �لعر�ق.
*  �أقي���م حف���ل تاأبين���ي م���ن قب���ل �جلمعي���ة �لطبية 
�لعر�قي���ة يف �إح���دى قاع���ات �لطلي���ة �لطبية حيث 
�ألق���ى �لدكت���ور �س���امل �لدملوج���ي كلم���ة ومما قال 
فيها )كل ينتهي �إىل �أجله �مل�س���مى وتطوى �سفحة 
�أيام���ه، غر �إن �لرج���ل يعي�س يف عمل���ه وخدماته 
وميت���د عم���ره فيما يرتك م���ن �س���و�هد و�آثار، وقد 
خت���م قوله: لن ي�س���تطيع م���وؤرخ لتاريخ �لطب يف 
�لع���ر�ق �أن يغف���ل ذك���رى �ال�س���تاذ ها�س���م �لوتري 
طبيب���ًا و��س���تاذً� وعامل���ًا وباحثًا ومدر�س���ًا وموت 
�لرج���ل ال يعن���ي فن���اوؤه الأن ذ�ت �الإن�س���ان ولب���ه 
ووجد�نه هي جوهر نف�سه �لذي ال يفنى(. ثم �ألقى 
�لدكت���ور �أحم���د عزت �لقي�س���ي كلمة تاأب���ن للفقيد 

�لكبر 
*  �سميت �لردهة �لثانية من �مل�ست�سفى �جلمهوري 
�آن���ذ�ك باال�س���تاذ ها�س���م �لوت���ري حيث عم���ل فيها 
وق���دم خدمات كب���رة للمر�س���ى ملدة ثاث���ة عقود 
ولكن بعد �أنتقال �مل�ست�سفى �إىل مدينة �لطب �ألغي 

هذ� �لقر�ر. 

 بع����د در��س����ة �لطل����ب م����ن قب����ل �للجنة 
�تخ����ذت ق����ر�ر� برف�س����ه �لتز�م����ا منها 
ب�سو�بط �لتقدمي �ملعتمدة بهذ� �ملجال 
وع����دم خرق����ه، مهم����ا كانت �مل����ربر�ت.
يف �لي����وم �لت����ايل عل����ى �تخ����اذ �للجنة 
لقر�ره����ا ، ح�س����ر �لوزي����ر �ىل �لكلي����ة 
باأع�س����اء  �الجتم����اع  وطل����ب  �لطبي����ة 
�للجنة.ب����ننّ �لوزير �أن رئي�س �لوزر�ء 
يرجوه����م �عادة �لنظ����ر بقر�رهم لكون 
و�لد �لطالب �أحد �لرموز يف �لدولة، �إذ 
�سغل مو�قع عديدة كالنيابة و�لوز�رة، 
��س����افة �ىل كونه �س����احب �سحيفة لها 
ثقله����ا يف �ل�س����ارع. وبع����د �نتهائه من 
تقدمي �ي�ساحاته طلب من �للجنة �عادة 
�لنظ����ر بقر�ره����ا و�س����موله باإجر�ء�ت 
�لقبول �أ�س����وة بزمائه، خ�سو�س����ا �أن 
�سبب �لرف�س ال يتعلق باأمور جوهرية 
كاملع����دل وغ����ره م����ن �ل�س����روط �ملهمة 
�الخ����رى، بل ينح�س����ر بتاأخ����ر تقدمي 
�لطلب �س����من �لفرتة �ملحددة للتقدمي.

�أ�س����تاأذن �لوزي����ر وغ����ادر بناي����ة �لكلية 
�لطبي����ة منتظ����ر� م����ن �للجن����ة �باغ����ه 
هاتفي����ا بقر�رها ب�س����اأن قب����ول �لطلب. 
كانت ��س����ارة �لوزير - وب�سكل مهذب- 
و��س����حة وه����ي عل����ى �للجن����ة وجوب 
ح�سم �ملو�سوع، و�عتباره توجيها لها 

بهذ� �ملجال يتطلب �ال�ستجابة له.

�أماكنه����م  يف  �للجن����ة  �أع�س����اء  ت�س����مر 
ينظ����ر �أحده����م لاخ����ر، فه����م �أطباء يف 
موؤ�س�س����ة ر�س����مية ولي�����س له����م �لثق����ل 
رغب����ة  بوج����ه  للوق����وف  �ملطل����وب 
�مل�س����وؤولن يف �لدول����ة. وبع����د ف����رتة 
من �ل�س����مت و�حل����رة �أخ����ذت تتبلور 
�أف����كار ل����دى �أع�س����اء �للجن����ة، �إذ تكل����م 
�لطال����ب  طل����ب  قب����ول  و�أي����د  بع�س����هم 
وجت����اوز ف����رتة �لتاأخ����ر يف �لتق����دمي 
يف  ع����رثة  حج����ر  المتث����ل  باعتباره����ا 
�س����روط �لتقدمي، ولي�س����ت هي بالفقرة 
�جلوهرية �لت����ي حتول دون جتاوزها 
�أ�س����ر  �ملقاب����ل  يف  �أور�ق����ه.  وقب����ول 
بع�س �الع�س����اء �الخرين على وجوب 
�اللتز�م بال�سو�بط وعدم خرقها مهما 
كانت �ملربر�ت. وهكذ� �نق�س����م �أع�ساء 
�للجنة يف �آر�ئهم ملعاجلة �ملو�س����وع ، 
�الع�س����اء �لذين �أبدو� �لقب����ول طالبو� 
زماءه����م �لر�ف�س����ن لذل����ك ت����ويل �أمر 
بق����ر�ر  و�باغ����ه  بالوزي����ر  �الت�س����ال 
�للجنة �ملت�س����من تاأكيد قر�رها برف�س 

�لطلب.

 وبينما كان �أع�س���اء �للجنة بن �الخذ 
و�ل���رد ، رن جر����س �لهات���ف يف غرف���ة 
�الجتماع وكان �ملتكل���م رئي�س �للجنة 
�لوت���ري،  ها�س���م  �ملرح���وم  �لدكت���ور 
�نفرجت �أ�س���ارير �أع�س���اء �للجنة الأنه 
�س���ينقذهم من م���اأزق اليعرف���ون كيف 
يت�سرفون �ز�ءه.كان �لدكتور �لوتري 
يتكلم م���ن �ملطار عائد� من �س���فرة �ىل 
خ���ارج �لع���ر�ق، �بل���غ �أح���د �الع�س���اء 

�للجن���ة �لدكت���ور �لوت���ري قائ���ا: )�أن 
�لل���ه بعثك �لينا، فنح���ن يف ماأزق، وال 
ينقذن���ا من���ه غرك(.وبعد �أن ��س���تمع 
�ىل موجز �ملو�س���وع، طل���ب �نتظاره 
وتاأجيل �أتخاذ �لق���ر�ر حلن �اللتحاق 
بهم ولفرتة وجيزة هي م�سافة �لطريق 
م���ن )�ملطار�ملدين( �ىل د�ره الي�س���ال 
به���م  �ل�س���فر و�اللتح���اق  م�س���تلزمات 
فيم���ا بعد، فرح���و� جميع���ا، الأنه �ملنقذ 

�لوحي���د �أذ �ن له ثقله من خال موقعه 
وبن �الو�ساط �لر�سمية و�الجتماعية 
على �لعك����س من بقية �أع�س���اء �للجنة 
�الخرين �لذين اليرتقون �ىل م�ستو�ه 
بهذ� �جلانب ، لهذ� فاإن �لقر�ر �سيكون 
من خال كونه رئي�سا للجنة حم�سوبا 
علي���ه وبالت���ايل تاأمن جانب �أع�س���اء 
�للجنة من �أية تد�عيات قد ترتتب على 
رف����س �ال�س���تجابة للتوجي���ه يف حالة 

�تخاذه من قبلهم نحن �أع�ساء �للجنة.
بعد ح�سور رئي�س �للجنة و�لرتحيب 
به وب�س���امة �لو�س���ول دخل فور� يف 
مناق�سة �ملو�س���وع وبعد ��ستماعه �ىل 
�لتفا�س���يل طل���ب تاأيي���د ق���ر�ر �للجنة 
و�س���يقوم �سخ�سيا عرب �لهاتف باإباغ 
�لوزي���ر بقر�رها.رفع �س���ماعة �لهاتف 
وج���رى حدي���ث معه وبع���د �ملجامات 
�ملعتادة ب�س���امة �لو�س���ول �أبلغه باأن 
�للجن���ة توؤك���د قر�ره���ا �ملتخذ �س���ابقا 
بعدم �ال�س���تجابة للطل���ب لكونه ميثل 
خرق���ا ل�س���روط �لقبول و�أي���ة مربر�ت 
تط���رح به���ذ� �جلان���ب للقفز عل���ى تلك 
�ل�سروط لن يكون لها جمال �أو ن�سيب 

من �ملرور. 

�نتهت �ملكاملة با�ست�س���ام �لوزير �أمام 
��سر�ر �للجنة �ملتمثل برئي�سها و�أغلق 
�سماعة �لهاتف.بعد مرور بع�س �لوقت 
عل���ى تل���ك �حلادث���ة ح�س���رت �للجن���ة 
�حتفاال يف �أحدى �ملنا�سبات �لر�سمية 
�أقي���م يف )به���و �المان���ة( وه���و �ملكان 
�ل���ذي كانت تقام فيه تل���ك �الحتفاالت، 
مر من �أمام �لطاولة �لتي كانت ت�سغلها 
�للجنة رئي�س �لوزر�ء �ملرحوم نوري 
�ل�س���عيد و�لق���ى �لتحي���ة على �أع�س���اء 
�للجن���ة وهو يتجه �ىل مكان جلو�س���ه 
�للجن���ة  طاول���ة  ع���ن  �بتع���اده  وبع���د 
باأمت���ار قليلة عاد �ىل �لطاولة وخاطب 
�ملرح���وم �لدكتور �لوتري م�س���افحا: 
)دكتور ها�س���م من ال ي�س���تجيب لطلب 
نوري �ل�س���عيد، ورجاءه ي�س���تطيع �أن 
يق���ول ذلك لغره �أي�س���ا مهما كان ثقله 
�أو منزلت���ه، و�أنا �أ�س���كرك على موقفك 

هذ�(.

�س���د عل���ى يد �لدكت���ور ها�س���م �لوتري 
وم�س���ى يف �س���بيله �ىل حي���ث موق���ع 
جلو�س���ه يف �حلفل.تاأمل معي عزيزي 
�لق���ارئ كم م���ن �لق���ادة �أو �لزعماء لهم 
مثل ه���ذه �لروحية يف تقب���ل نتائج ال 
حتق���ق مبتغاها وال ترتك يف �أنف�س���هم 
�ل�س���غينة �أو �حلقد �العمى، �أنهم قل��ة 
بالتاأكي���د �إن �أفرت�س���نا وجودهم حقا.
نعود �ىل حادثة �لطالب �لذي مل يت�سن 
له حتقي���ق �أحامه يف �أن يقبل بالكلية 
�لطبية لي�سبح طبيبا، �إنه �أبن �ملرحوم 
)روفائيل بطي( �ساحب جريدة �لباد 
)و�لنائب و�لوزير �س���ابقا(. رحم �لله 

�أيام زمان ورجاله. 

الدكت��ور الوت��ري .. بي��ن الوزي��ر شيخ األطباء الدكتور هاشم الوتري
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��ى انتهاء الفرتة املذكورة.اجتمعت اللجن��ة للنظر برجاء الوزير بتجاوز 

الفرتة املحددة للتقديم وقبول طلبه باستثنائه وشموله باملقابلة أسوة بزمالئه من الطلبة االخرين.
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د . كمال السامرائي

ك�������ري�������م م��������روه

يف ظه���ر �لي���وم �لث���اين ع�س���ر م���ن �س���هر كانون 
�لثاين �س���نة 1961 كانت �ل�س���ماء ملبدة بالغيوم 
، و�ل�سم�س ال تطل برهة حتى تعود وتختفي بعد 
قلي���ل ، وبو�در �ملطر تقرتب ز�حفة ب�س���رعة ، يف 
�س���باح �ليوم تويف ��س���تاذي ها�س���م �لوتري عن 
عمر بحدود ثمان و�س���تن عاما )كذ�( ، وحن ذ�ع 
خرب وفاته و�س���لت بالتتابع ع�س���ر �س���يار�ت تقل 
��س���دقاء �لفقيد لتق���ف بغر �نتظام �م���ام د�ره  . 
وترجلو� منها وتوجهو� م�سرعن �ىل د�خل بيت 
�ملت���ويف توقي���ا من �ملطر ، وكان �ك���رث هوؤالء من 
�ل �لوتري �و ��سدقائهم و�قلهم من زماء �لفقيد 
يف كلي���ة �لط���ب . وحن حمل جثمانه �ىل �س���قف 
�ل�س���يارة �زد�د هط���ول �ملطر فا�س���رع �مل�س���يعون 
يتقوه بالدخول �ىل �سيار�تهم ، بينما كان بع�س 
منهم يثبتون �لنع�س على �س���قف �ل�سيارة ، ودرج 
�ملوك���ب متعجا حزين���ا نحو مق���ربة �ل �لوتري 
�لو�قع���ة على تل  قرب )كمب �الرم���ن( .وما كدنا 
ندل���ف �ىل �ملق���ربة من بابها �لو�س���يع حتت الفتة 
�س���غرة ت�س���ر �ىل تبعي���ة ه���ذه �ملق���ربة �ىل �ل 
�لوت���ري حت���ى توق���ف �ملط���ر ، وكاأن �ل�س���ماء قد 
فعلت ذلك �حرت�ما للمتويف �مل�س���جى يف �لنع�س 
.. وم���ا كدن���ا ن���و�ري ��س���تاذنا �لوت���ري �لرت�ب 
ون�س���تعد ملغ���ادرة �ملق���ربة حتى ع���ادت �ل�س���ماء 
متطر مدر�ر� ، فهرول �مل�س���يعون �ىل �س���يار�تهم 
وه���م يلتفتون �ىل فقيدهم �لذي و�روه �لرت�ب .. 
رحم �لله ��ستاذنا �لدكتور ها�سم �لوتري و��سكنه 

ف�سيح جناته .

يوم اربعني الوتري
يف �س���باح ي���وم 6 �س���باط 1961 �درك���ت كم هو 
�لق���رب موح�س ، وكم كان �س���ريعا ما ين�س���ى �ملرء 
�حب���اءه ، وزم���اء عم���ره ، و��س���اتذته ، وذوي 

�لف�سل عليه ، �ذ� توفاهم �لله .
ه���ذ� �لي���وم ه���و �الربع���ون بع���د وف���اة �ال�س���تاذ 
ها�س���م �لوتري �حد موؤ�س�س���ي كلية �لطب ببغد�د 
، و�ملعلم �الول يف �لط���ب �لباطني فيها ، فاأرتاأت 
عمادة كلية �لطب �ن تقيم حفا تابينيا مبنا�س���بة 
ه���ذ� �ليوم ، فاقامت �حلفل يف قاعة �ل�س���ينما يف 
�لكلية ، وهي �لقاعة �لتي بناها �ال�س���تاذ �لوتري 
�يام عمادت���ه يف �لكلية ، وهي �كرب قاعات �لكلية 
لت�س���توعب م���ن يح�س���ر ه���ذ� �حلفل م���ن زمائه 
وطاب���ه . وكان���ت �ملفاجاأة غريب���ة �ن يكون عدد 
من ح�س���ر �حلفل من �لقلة ما ي�س���تدعي �لعجب ، 
كان من �حلا�س���رين زميل ل���ه يف �ملجمع �لعلمي 
�لعر�ق���ي ه���و �ال�س���تاذ من���ر �لقا�س���ي ، ونقيب 
�الطب���اء �لدكتور كمال ع���ارف وعميد كلية �لطب 

�ال�ستاذ �لدكتور �حمد عزت �لقي�سي .
وعدد قليل جد� من ��س���اتذة كلي���ة �لطب وطلبتها 
. وكان �ول م���ن تكل���م يف تاأب���ن �لفقيد �ال�س���تاذ 
منر �لقا�سي فقال يف فاحتة كلمته �نه كان يحث 
�سائق �س���يارته �ن ي�سرع لي�س���ل �ىل هذه �لقاعة 
، فق���د ) ال �جد كر�س���يا �س���اغر� يل �ذ� تاخرت عن 
�لو�س���ول �ليها مبك���ر� ، فاذ� بالقاع���ة تكاد تكون 
خاوية بالن�س���بة ل�سعتها وعدد كر��سيها ( ثم تكلم 
بج���د و�مل عن فقد زميله �لوت���ري ملكانته �لعلمية 

يف �ملجم���ع �لعلم���ي ، 
وطلب له �لغفر�ن من 
�لله تعاىل و�لغفر�ن 
و�لرحم���ة ملن ال يفي 
ال�ساتذته وزماءه .. 

��س���ارة مفهومة  وهي 
. لق���د كان �حلف���ل بارد� 

م���ع �ال�س���ف مل يظه���ر فيه 
ما يدل على �لعرفات بالف�س���ل 

و�جلمي���ل للفقيد �لوت���ري ، وتفرق 
م���ن ح�س���ر �حلف���ل وكاأنه���م خجلون مما ف�س���لو� 

باقامته مليتهم �ال�ستاذ �لكبر ها�سم �لوتري .
�لوتري يف بيتي 20 �ب 1960

ز�رين يف بيتي �ملا�س���ق مل�ست�س���فى �ل�سامر�ئي 
�ال�س���تاذ ها�س���م �لوتري ومعه �س���ديقي �لدكتور 
��س���ماعيل ناج���ي . وكن���ت �س���ممت ه���ذ� �لبي���ت 
بنف�س���ي ، و�دخل���ت يف بنائ���ه بع����س �للوح���ات 
�لت���ي  �ملناف���ذ  ��س���كال  �لزيتي���ة وخ�سو�س���ا يف 
نقلته���ا عن �لزخارف �جل�س���ية �لت���ي كنت ر�أيتها 
يف �طال �س���امر�ء ، و�بدعت يف ت�س���ميم �ملدفاأة 
) �الوج���اغ ( وبنائه���ا بحجر �حلان �ملو�س���لي ، 
فاعجب بها �ال�ستاذ ها�سم �لوتري ، و�طال �لنظر 
�ليها وعلى وجهه تعبر من يريد �ن يقول �سيئا ، 
ونه�س وخطا يف �ل�سالون لينظر �ليها من بعيد 

، ثم �قرتب منها و�قفا وهو يقول يل :
������ كمال هذ� �س���يء جمي���ل و�ن ت�س���ميمها يوحي 
بالدفء حتى لو مل تكن فيها نار موقدة ، و�لعامل 
�لذي نحت حجارتها فنان مقتدر ) و�سكت قليا ( 
ثم عاد يقول وهو مير با�سبعيه على �سفته �لعليا 

، وهي عادته �ذ� خا بنف�سه يفكر ، ثم قال :

 ������
لي����س 

مكان هذه �ملدفاأة يف هذ� 
�لبيت !

و��ستغربت من هذه �ملاحظة ، غر 
�ين ما لبثت �ن �رحتت لها حن ��ستطرد يقول :

������ يج���ب �ن تكون هذه �ملدفاأة يف حم���ل عام ، ناد 
�و قاع���ة �س���عبية يدخله���ا عام���ة �لنا����س ومن كل 
�لطبق���ات ، �نه���ا در����س مفت���وح مي���د�ين لرتبية 

�لذوق و�لناقة . 
وفهمت ق�سده وعددته ثناء على �ملدفاأة وبالتايل 
على �سخ�س���ي وها�س���م �لوتري له ذوق رفيع يف 
ملب�س���ه و�ث���اث بيت���ه ويف حديقت���ه . وه���و �ول 
من �متلك �س���ينما خ�سو�س���ية من �ه���ايل بغد�د ، 
يعر����س به���ا بع�س �الف���ام �لتي ي�س���توردها من 
لن���دن ، و�ول م���ن ��س���تورد �ىل حديقت���ه �ور�د 
�لزين���ة م���ن م�س���اتل فرن�س���ا ، و�ول م���ن �بتن���ى 

حو�س �سباحة يف بيته .
وعاد ها�سم �لوتري يحدثني عن �ملدفاأة 

������ كمال ، ه���ذه �ملدف���اأة كاملر�أة �جلميل���ة وكاهما 
يجب �ن ال ي�س���تاأثربهما بيت و�حد ورجل و�حد 
، ب���ل يج���ب �ن يعر����س جماله���ا للنا����س عموما . 

و��ستطرد يقول وهو يو�سع �بت�سامة على فمه:
��� ح���ن خطب �المر م�س���عب بن �لزبر عائ�س���ة 
بن���ت طلح���ة وكانت م���ن جمي���ات ن�س���اء �لعرب 

�ن  علي���ه  ��س���رتطت   ،
ال حتج���ب وجهه���ا ع���ن 
�لنا����س ، فنعمة �لله عليها 
باجلمال يج���ب �ن ال تخفى 
على عباده . وقبل م�س���عب بن 
�لزبر ب�س���رطها وتزوجه���ا . وهذ� 

هو �سلطان �جلمال يف �ملر�أة .
وبعد ب�سعة �سنو�ت �س���يد �ال�ستاذ �لوتري د�ره 
يف عر�سات �لهندية �ملطلة على نهر دجلة . وزرته 
الب���ارك ل���ه د�ره �جلدي���دة ، وكان يف �س���الونه 
مدفاأة م�س���يدة من �لطابوق �مل�سوي ، وعلى طول 
غطائها جذع �سجرة متنا�سقا معها ومريحا للنظر 

، فقلت له و�نا ��سر �ىل هذه �ملدفاأة :
������ هذه مدف���اأة تفوق �ملدفاأة �لت���ي يف بيتي روعة 

و�بد�عا .
��� �س���اطلب ممن يحفر على ه���ذ� �جلذع �ية كرمية 
) وجعلن���ا م���ن �ملاء كل �س���يء ح���ي ( ..تعال �رك 
�س���يئا �خر يف هذ� �لبيت مكم���ا لهذه �ملدفاأة ولو 
عل���ى �لنقي�س ، كما يكمل �للي���ل �لنهار يف �ليوم 
�لو�ح���د ، وهك���ذ� يف بيتي نقي�س���ان متازمان ، 
و�خ���ذين �ىل حديق���ة د�ره �خللفي���ة �لت���ي كانت 
�على من �ر�س بيته ،وبينها وبن �لبيت �سطحية 
لي�س���ت و��س���عة ، ي�س���مع من جنوبه���ا خرير ماء 

يتدفق من �سخور مدفونة حتت �حلديقة .
��� ��س���تاذي ، �ن هذ� �س���يء جميل حقا ، ومبتكر  ، 

فكاأن �ملاء يتدفق من عيون يف عمق جبل .
وها�س���م �لوت���ري �س���ريع �جل���و�ب مب���ا اليقاطع 

�سياق �حلديث ، فقال :
������ �ملاء يجلو �حل���زن ، ويف هذ� �مل���كان �خلو مع 

نف�سي الأقر�أ �و �كتب �و لكي ال �عمل �سيئا .

 1949 ع���ام  م���ن  �الأوىل  �ل�س���تة  �الأ�س���هر  كان���ت 
يف بغ���د�د قب���ل �ن �أغادره���ا عائ���دَ� �إىل لبن���ان يف 
�س���هر مت���وز تعي�س حت���ت تاأثر�ت نكبة فل�س���طن 
و�لنك�س���ة �لتي منيت بها »�لوثب���ة«.  مع �لعلم باأن 
»�لوثب���ة« ذ�تها لدى قيامها ولدى �نت�س���ارها وفق 
�الأحام �لطوباوية �لتي كانت ت�ستويل على �لذين 
قامو� به���ا، جعلتني يف تقييمي لها الحقًا �أ�س���بهها 
بكومونة باري�س، برغ���م �الختاف �جلوهري يف 
�لظ���روف ويف �لزم���ن ويف �الآلي���ات ويف �لوقائع 
بن �حلركت���ن.  وكان قد �أعقب �إعد�م قادة �حلزب 
�ل�س���يوعي �لعر�قي ما ��ستهر باعرت�فات �أحد قادة 
�حل���زب مالك �س���يف، �لتي جمعته���ا �ملخابر�ت يف 
�س���تة جملد�ت حافلة بالكثر مم���ا �رتبط مبو�قف 
�حل���زب يف بياناته �لر�س���مية ويف مو�ق���ف قادته 
متها بن �لنا�س بهدف �لت�سهر باحلزب.  لكنها  وعمنّ
�س���رعان ما �كت�س���فت �أنها بتعميم تل���ك �العرت�فات 
�لت���ي ت�س���منت مو�ق���ف �حل���زب �إمنا كان���ت تقدم 
�ل�س���يوعي  للح���زب  �لدعاي���ة  جم���اين  �س���كل  يف 
ول�سيا�س���اته.  ف�س���ارعت �إىل �س���حبها من �لتد�ول 
و�عت���ربت �قتناءها مادة جرمي���ة.  لكن �حلياة يف 
�لب���اد كان���ت طبيعي���ة يف موؤ�س�س���ات �لدولة ويف 
خمتلف ميادين �لن�س���اط �القت�سادي و�الجتماعي 
و�لثق���ايف، ويف عم���ل �الأح���ز�ب، �ملرخ����س منه���ا 
و�ل�سري، كل منها على طريقتها �ل�سابقة يف �لعمل 
و�لن�س���اط.  و�أذكر �أن ح�س���ن مروة كان قد �أ�سدر 
يف مطالع ذلك �لعام جريدة حتمل ��س���م »�ل�س���يار« 
كان يل فيه���ا مقال بعنو�ن »لن تغفر �ل�س���عوب«، مل 
ي�سدر منها �سوى عدد و�حد، �إذ �سارعت �ل�سلطات 
�إىل �إقفاله���ا، و�إىل �س���حب �جلن�س���ية �لعر�قية من 
من�س���ئها ح�س���ن م���روة و�إخر�ج���ه م���ن �لع���ر�ق.  
وب���د�أت �لعائل���ة، و�أن���ا �أح���د �أفر�ده���ا، تع���د �لعدة 
للح���اق ب���ه بعد �نته���اء �لع���ام �لدر��س���ي.  فتابعت 
در��س���تي يف �العد�دية �ملركزية، وتابعت يف �الآن 
ذ�ته عاقاتي مع �ملثقفن �لذين كانت قد تكونت يل 

عاقات �س���د�قة معهم، وكان من �سمنهم �ل�سعر�ء 
بدر �ساكر �ل�سياب ونازك �ملائكة وبلند �حليدري 
و�أك����رم �لوت����ري و�لفنان����ون �لت�س����كيليون خال����د 
�لرح����ال ونز�ر �س����ليم ون����وري �ل����ر�وي و�الأدباء 
عب����د �لقادر �ل����رب�ك وعبد �مللك ن����وري وذو �لنون 
�أيوب و�بر�هيم �ليتيم وناجي جو�د �ل�س����اعاتي.  
وتابع����ت عاقات����ي م����ع عائل����ة �الأدي����ب �للبن����اين 
�لعر�ق����ي حممد �س����ر�رة �لذي كان ق����د مت �عتقاله، 
وم����ع �للبن����اين �لعر�قي حممد ح�س����ن �ل�س����وري 
موؤ�س�س جملة »�حل�سارة«، ومع بع�س �الإعامين 
ممن كانو� ي�س����رفون على جريدة »�الأهايل« ل�سان 
حال �حلزب �لوطني �لدميقر�طي �لذي كان ير�أ�سه 
كام����ل �جلادرجي، وجري����دة »�الأخبار« ل�س����احبها 
عب����د �لهادي �جللب����ي �لتي كنت �أن�س����ر فيها بع�س 
مقاالت����ي �الأدبية.  لك����ن عاقتي باجلو�هري كانت 
له����ا من����ذ �لبد�ية نكهته����ا �خلا�س����ة.  وكان يتعامل 
معي �أنا �بن �لتا�س����عة ع�سرة عامًا يف ذلك �لتاريخ 
كم����ا ل����و كنت و�ح����دً� من جيل����ه.  وهو م����ا جعلني 

�سديد �العتز�ز بتلك �لعاقة. 
و�أذك����ر �أنن����ي لبي����ت دعوة حل�س����ور حف����ل تكرمي 
عميد كلية �لطب �لدكتور ها�س����م �لوتري يف نادي 
»�مل�س����بح« يف ك����ر�دة م����رمي جن����وب �س����رق بغد�د 
�ل����ذي �أقي����م يف مطالع �س����هر متوز.  ذهب����ت برفقة 
�جلو�ه����ري م����ع �س����ديقي عزي����ز �أب����و �لتم����ن �بن 
جعف����ر �أبو �لتم����ن �أحد زعماء ثورة �لع�س����رين يف 
�س����يارته �لبويك �لت����ي كان يقوده����ا، وكان ر�بعنا 
�الأديب �لع�س����امي ناجي جو�د �ل�ساعاتي.  �أخذنا 
مقاعدن����ا نح����ن �الأربع����ة يف �ملكان �ملخ�س�����س لنا 
يف �لن����ادي.  وكان �جلو�ه����ري �أح����د �لذين كانو� 
مدعوي����ن للتكل����م يف حفل �لتك����رمي.  وكان �لنادي 
يغ�����س بعلي����ة �لق����وم م����ن كب����ار �مل�س����وؤولن ويف 
مقدمته����م �لو�س����ي على عر�س �لع����ر�ق �الأمر عبد 
�الإل����ه ورئي�����س �حلكوم����ة �آن����ذ�ك �أر�س����د �لعمري، 
كم����ا �أذكر، ونوري �ل�س����عيد و�لعديد من �لوزر�ء.  

وعندم����ا جاء دور �جلو�هري للكام ذهب �س����امخ 
م  �لر�أ�����س و�ألق����ى ق�س����يدة رنان����ة م����دح فيه����ا �ملكرنّ
وتهج����م عل����ى �أركان �حلكم ب����كام حاد و�س����ريح 
ال يقب����ل �لتاأوي����ل.  وعاد �إىل حي����ث كان يف مقعده 
معنا نح����ن �الأربعة.  وفور و�س����وله �إلينا متوترً� 
�س����ارع �إىل متزيق �الأور�ق �لتي حتوي �لق�سيدة 
و�ألقاه����ا حتت �لطاول����ة.  وبعد حلظ����ات �نحنيت 
ومللم����ت �لق�سا�س����ات ووو�س����عتها يف جيب����ي من 
دون �أن �ألفت �الأنظار.  وعدنا بعد �نتهاء �الحتفال 
كم����ا جئنا �إليه و�أو�س����لنا �جلو�ه����ري �إىل منزله، 
وجل�س����نا نح����ن �لثاثة يف منزل عزي����ز �أبو �لتمن 
�لكائن يف �س����ارع �أبي نو��س نتد�ول يف ما ميكن 
�أن ت����وؤول �إلي����ه �الأم����ور بالن�س����بة للجو�هري بعد 
ق�س����يدته، ث����م خرجن����ا كلنّ منا �إىل منزل����ه.  وكنت 
�أقي����م مع عائلة ح�س����ن مروة يف مدين����ة �لكاظمية 
�لو�قعة يف �س����احية بغد�د �جلنوبية على �سفاف 

نهر دجلة.
علمن���ا يف �ل�س���باح �أن �جلو�ه���ري �قتيد يف تلك 
�لليل���ة بال���ذ�ت �إىل �أح���د �ملر�كز �الأمني���ة معتقًا.  
فرتنّب عزيز �أبو �لثمن على �لفور، بحكم �لعاقات 
�لتي كانت تربطه بالعديد من �مل�س���وؤولن، زيارة 
للجو�ه���ري باأم���ر من مدير �لتحقيق���ات �جلنائية 
بهجت عطي���ة.  فزرناه نحن �لثاثة عزيز وناجي 
ج���و�د و�أنا  يف م���كان �عتقال���ه.  وكان ذلك �ملكان 
غرف���ة بكاملها خم�س�س���ة له بكل م���ا يحتاجه من 
�أمور حياته �ليومية.  لكن �جلو�هري مل يبق يف 
�العتق���ال �إال �أيام���ًا معدود�ت الأن���ه مل يعرتف مبا 
�تهم به.  ومل تكن �لق�سيدة بن يديه، ومل حت�سل 
�ملخاب���ر�ت عل���ى ن�س���ها.  وقمن���ا نح���ن �لثاث���ة 
بزي���ارة �أحد �ملعتقات �لتي كان يقيم فيها �الأديب 
حمم���د �س���ر�رة وعدد م���ن �ملثقف���ن و�ملنا�س���لن 
�ل�س���يوعين.  وغادرت بع���د �لزيارتن بغد�د �إىل 
لبن���ان.  وف���ور و�س���ويل م���ع �لعائلة جل�س���ت مع 
ح�س���ن مروة و�بنه نز�ر نرمم ق�سا�سات �لورقة 

�لتي كتبت فيها �لق�س���يدة.  وعندم���ا �أكملنا مهمة 
تركيبها وترتيبها ذهب���ت �إىل جريدة »�لتلغر�ف« 
وقدمت لرئي�س حتريرها ن�س���يب �ملتني �لق�سيدة 
للن�سر.  و�أفقنا �سباح �ليوم �لتايل على �لق�سيدة 
من�س���ورة عل���ى �س���در �ل�س���فحة �الأوىل بن�س���ها 
�لكامل.  وعلمنا بعد يومن من ن�س���ر �لق�سيدة �أن 
�جلو�ه���ري �أعيد �إىل �الإعتق���ال باجلرم �لذي هو 
�لق�سيدة.  وهكذ� كنت بالن�سبة �إليه �مل�سوؤول عن 
�إعادة �عتقاله.  وهو ما �عرتفت له به عندما �لتقينا 
يف �آخر �لعام ذ�ته لدى عودته من رحلة قادته �إىل 
فرن�سا �لتي �أغرم بها وباإحدى ح�سناو�تها ونظم 

باالإثنتن ق�سيدتن من �أجمل ق�سائده.
وفيم���ا يل���ي بع����س �أبي���ات م���ن تل���ك �لق�س���يدة 
خماطب���ا  �ل�س���جن  �إىل  قادت���ه  �لت���ي  �لتاريخي���ة 

�لدكتور ها�سم �لوتري عميد كلية �لطب:

�إيه    »عميد  �لد�ر«   كل   لئيمة         
  ال  بد  و�جدة    لئيمًا   �ساحبا

ولكل    »فاح�سة«   �ملتاع     دميمة         
  �سوٌق  تتيح  لها   دميمًا  ر�غبا

ولقد  ر�أى  �مل�ستعمرون  فر�ئ�سًا      
      منا، و�ألَفو�  كلب  �سيد  �سائبا

فتعهدوه،  فر�ح   طوع      بنانهم      
       يربون   �أنيابًا   له  وخمالبا

�أعرفت   مملكة   يباح   »�سهيدها«      
      للخائنن   �خلادمن  �أجانبا؟

م�ستاأَجرين   يخربون  ديارهم      
       ويكافاأون على �خلر�ب   رو�تبا

متنمرين   ين�سبون  �سدروهم        
     مثل �ل�سباع  �سرو�ة  وتكالبا

حتى �إذ�  جدت وغى وت�سرمت  
            ناٌر تلف   �أباعدً�  و�أقاربا

لزمو� »جحورهم«   وطار حليمهم  
            ذعرً�،  وبدلت  �الأ�سود �أر�نبا

الدكتور كمال السامرائي يتحدث 
عن رحيل الوتري

عندما حضرت حفل تكريم الدكتور الوتري 
سنة 1949
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د. هاشم مكي الهاشمي 
ع�������ارف ال���س���اع���دي

كان �لوت����ري و�أثن����اء ت�س����نمه مهام عم����ادة كلية 
ب����ن �لعم����ادة  �لط����ب �الأوىل ، م����وزع �جله����ود 
�لباطني����ة  �لرده����ات  وب����ن  �أمره����ا  ومت�س����ية 
و�لع�س����بية، و�لعيادة �خلارجية ورئا�س����ة جملة 
�لكلي����ة �لطبية؛ فق����د كان يذبج �ملق����االت �لعلمية 
�ل�س����افية يف �إع����د�د �ملجل����ة كمقاالت �أ�س����لية �أو 
مرتجم����ة �أو مر�جع����ة للمق����االت �ملهمة يف �لطب 
�لباطن����ي، كما �أنه ب����د�أ برتجمة كتاب »و�ل�س����ن« 
لاأمر��س �لع�س����بية. وكذلك كان يذكر �لفعاليات 

�لتي حتدث يف �لكلية. 
كان لاأ�س����تاذ �لدكتور ها�س����م �لوتري عن نافذة 
على �سر �لتدري�س يف جميع �ملر�حل �لدر��سية؛ 
ولهذ� كان يقوم با�ست�س����افة �الأ�ساتذة لاعرت�ف 
بالكلي����ة �لطبي����ة يف �ملحاف����ل �لدولي����ة، الإع����اء 
��س����مها عاملي����ًا ، فقد ��ست�س����اف �الأ�س����تاذ �للورد 
م����ور�ن وهو رئي�س كلية �الأطب����اء �لباطنين يف 
�مللكي����ة و�لطبيب �خلا�س للم�س����رت �سر�س����ل يف 
�سني �حلرب �لثانية، و�الأ�ستاذ ماكدونالد ر�يت 
�أ�س����تاذ �الأمر��س �لع�س����بية يف جامع����ة �أدنربه، 

�أمًا يف رفع �ساأن �لكلية مبجهوده �لفريد.
لقد كان رجًا متعدد �ملو�هب و�لنزعات، يع�س����ق 
لغت����ه �لعربي����ة �ل�س����يلة ، ومل يبخ����ل عل����ى كليته 
وطاب����ه بجهد �أو وق����ت وعلى مر�س����اه وطابه 
بن�س����يحة �أب����دً� . كذلك وثق �لوت����ري عاقته مع 
كلية �الأطباء �مللكي����ة يف لندن ، ودعا عددً� كبرً� 
م����ن �الأ�س����اتذة �الأجان����ب �لذي����ن كلفو� بدر��س����ة 
كممتحن����ن  و�مل�س����اركة  ولاإ�س����ر�ف   ، �ملناه����ج 
خارجين �أثناء �المتحانات �لنهائية، مما �س����اعد 
على �كت�ساب �مل�س����توى �جليد �لذي و�سلت �إليه 
�لكلية �لطبية و�سهولة قبول خريجيها للدر��سات 

�لتخ�س�سية يف بريطانيا.
غ����ن �ال�س����تاذ �لدكتور �لوتري هو �ل����ذي علمنا ، 

وحت����ت �إ�س����ر�فه ، عملية بزل �ل�س����ائل �ل�س����كوي 
من �لعمود �لفقري. ودعانا نحن �لطلبة مل�ساهدة 
ب����زل مع �إج����ر�ء �أ�س����عة، بو�س����ع �إب����رة بحو�س 
�ل�سي�س����ترن يف �أ�س����فل �جلمجم����ة م����ن �خللف 
و�ملري�����س جال�����س عل����ى كر�س����ي، وعمله����ا بيده 
بطعن����ة و�ح����دة بع����د �أن لب�س كفًا وعق����م �ملنطقة 
، و�خ����ذت �س����ور �س����عاعية �أثبتت ب����اأن �ملري�س 

م�ساب بورم �لنخاع �ل�سوكي.
�إنن����ا جميعًا ال نحمل �لود و�الحرت�م لهذ� �لرجل 
فقط بل ر�أينا فيه �أك����رث من منزلة �لو�لد و�ملعلم 
�ملله����م و�ل����ذي يري����د �أن يدفع بعجل����ة �لتقدم �إىل 
�الأم����ام . الأننا كما كان يقول ، �س����وف ت�س����تلمون 
�لر�ية من بعدنا ، فكلنا �إىل زو�ل . و�أثناء �لدو�م 
�لر�س����مي، مل �أره يومًا بدون �س����دريته �لنا�سعة 

�لبيا�س ، وهو لبا�سه �لتقليدي و�لد�ئم.
وحب����ذ� لو �أ�س����در �أحدن����ا كتابًا عن ه����ذ� �لرجل 
كلي����ة  الأن  �لع����ر�ق،  يف  �لط����ب  عل����ى  وتاأث����ره 
�لطب بجه����وده وجه����ود مريدي����ه وطابه كانت 
من����ارً� للطب يف �ملنطقة كله����ا ، �أدخله �لله تعاىل 
و�س����يع جناته وحباه كل ما ي�ستحقه ، �إنه �سميع 

جميب.
يعود �لف�س����ل �الأك����رب لقبول طاب كلي����ة �لطب، 
ح�سب درجاتهم يف �لبكالوريا للدر��سة �لثانوية، 
لاأ�ستاذ �لدكتور ها�سم �لوتري. كانت �لكلية يف 
�ل�س����نن �الأوىل ت�ستلم ملفات �ملتقدمن حتى من 
�لذي����ن مل يكمل����و� مرحل����ة �لدر��س����ة �لثانوية �أو 
�لناجح����ن منها. ولكن �الأ�س����تاذ �لدكتور ها�س����م 
�لوت����ري يف بد�ي����ة م����ن �الأربعينيات م����ن �لقرن 
�ملا�س����ي، وق����ف كالطود �ل�س����امخ �أم����ام كثر من 
�ملح����اوالت �لت����ي �أر�دت �جتي����از ه����ذه �لعقب����ة، 
وما �إن مار�س����ها باإ�س����ر�ر وعناد حتى ��ستقامت 

و�أ�سبحت نهجًا م�سلمًا به.

كان �إد�ريًا �أ�سيًا باالإ�س����افة �إىل كونه طبيبًا بل 
�أ�س����تاذً� يف �لطب �ل�سريري �لباطني. ففي �أثناء 
تولي����ه عم����ادة كلية �لط����ب �لثانية ع����ام 1946 ، 
مل�س تد�خ����ل �مل�س����وؤوليات بن �لدو�ئ����ر �لتابعة 
�س����من �لعم����ادة ، فاأق����ام نظ����ام �له����رم �الإد�ري، 
بحيث يك����ون مقر �لعمادة بعميدها ر�أ�س����ًا للهرم 
ل����كل م����ن مدر�س����ة �لط����ب،  ، وتتبعه����ا مديري����ة 
ومدر�س����ة �ل�س����يدلة ، ومدر�س����ة ط����ب �الأ�س����نان 
�ملزمع �إن�س����اوؤها ، ومدر�سة �ملوظفن �ل�سحين، 
�مل�ست�س����فى  ومديري����ة  �ملمر�س����ات،  ومدر�س����ة 
�لتعليم����ي، ومديرية حماية �الأطف����ال، ومديرية 
م�ست�س����فى �حلمي����ات، ومعهد �لبح����وث �لطبية، 
ومعه����د �الأمر��س �ملتوطنة. و�أ�س����حى من�س����ب 

�لعمي����د ي����و�زي من�س����ب �لوزير �ل����ذي ال تلعب 
ب����ه �ل�سيا�س����ة دورً� يف �إد�رت����ه . وعم����ل على �أن 
ت�س����بح �لعم����ادة ن����و�ة د�ر �حلكمة وهو �ال�س����م 
�لتاريخي جلامعة بغد�د، و�لتي �أن�سئت يف عهد 
�خلليفة �ملاأمون �لعبا�س����ي. فقد �أعلن عن ت�سكيل 
بي����ت �حلكومة يف ع����ام 1952 و�نتخب �لوتري 
رئي�س����ًا ، و�لدكتور جال �لعز�وي نائبًا للرئي�س 
، و�لدكتور مهدي فوزي عميدً� لكلية �لطب، ومل 
ت����دم تلك طوي����ًا فاألغي �الأم����ر توطئة لتاأ�س����ي�س 

جامعة بغد�د عام 1956.
وم����ا �إن وط����د ع����رى �لعاق����ة �لوثيق����ة م����ع كلية 
لن����دن، و�أكم����ل ت�س����كيات  �مللكي����ة يف  �الأطب����اء 
�لنظ����ام �الإد�ري للعم����ادة و�ملديريات �لتابعة لها 
و�أكم����ل ماكاتها ، حتى ��س����تد�ر نحو �مر ىخر 
وهو �إعطاء �سخ�سية مميزة وكيان لكلية �لطب، 
باإن�س����اء و��س����تحد�ث �لدر��س����ات �لتخ�س�س����ية 
�لعلي����ا بع����د �لتخ����رج، و�ملمار�س����ة �لعملية حتت 
�س����مع و�إب�س����ار �الأ�س����اتذة �ملعتمدين ، وو�س����ع 
�س����و�بط لها، ومنح �لدكت����ور�ه بالطب �لباطني 
يف  و�لدكت����ور�ه   ، �جلر�ح����ة  يف  و�ملاج�س����تر 
فل�س����فة �لعل����وم �لطبي����ة غ����ر �ل�س����ريرية . وق����د 
�ن�س����وى حتت مظلة �لدر��س����ات �ملتقدمة عدد ال 
ي�ستهان به من �مل�ستحقن ، و�لذين �أثبتو� كفاءة 
يف حق����ول �أعمالهم . ولكن م����ع �الأيام بد�أ جنمها 
باالأقول تدريجيًا ومت �إلغاء منح �ل�س����هاد�ت بعد 

�أن تخلى �لوتري عن من�سب �لعمادة.
مل يكن �الأ�س����تاذ �لوتري متحيزً� لهذ� �أو منا�سبًا 
�لعد�ء لذ�ك الأمور �سخ�س����ية . فقد �تهم باحلتيز 
الأم����ور �سخ�س����ية م����ن خ����ال ع����دم قب����ول بع�س 
�الأطب����اء يف �الأ�س����رة �لتدري�س����ية الأن����ه ال يحب����ذ 
م����ن  �لتخ�س�س����ية  �ل�س����هاد�ت  حمل����ة  �لتح����اق 
بريطاني����ا ! . وه����ذ� جت����ن �س����ارخ لعل����ى �لرجل 
الأن �ملرفو�س����ن بااللتح����اق باالأ�س����رة �أو �لهيئة 
�لتدري�س����ية لكلية �لطب كانو� من حملة �ل�سهادة 
�إىل  يذهب����و�  �أن  قب����ل  �لعر�قي����ة  �لتخ�س�س����ية 
�ملر�كز �لتخ�س�س����ية يف بريطانيا ، وهو نف�س����ه 
)�لوت����ري( كان م����ن �أ�س����د �لد�ع����ن �إىل تقوي����ة 
وتوثي����ق عرى �ل�س����د�قة و�لرو�بط �لعلمية بن 
تلك �لكليات �الأجنبي����ة و�لكلية �لطبية �لعر�قية. 
فعلى �ملوؤرخ �أن يجد �س����ببًا �آخر لعزوف �الأ�ستاذ 
�لوتري بعدم مو�فقته على �س����م تلك �لزمرة �إىل 
�لهيئة �لتدري�س����ية ، ولي�س ل�س����بب �سخ�سي فهو 

�أرفع من �ن يتحيز جز�فًا .
ويف �س����باح �ليوم �خلام�س ع�سر من متوز عام 
1958 ويف غمرة �الأحد�ث ، ��س����تدعانا �الأ�س����تاذ 
جمي����ع  م����ع  �القام����ة  دور  يف  ونح����ن  �لوت����ري 
�الأطباء يف �مل�ست�س����فى �لتعليم����ي ، وكان �لرجل 
خارج من�سب �لعمادة �لتي كان ير�أ�سها �ال�ستاذ 
�لدكتور �س����ائب �س����وكت ، وكان حمل �الجتماع 
ه����و �لقاعة �مللحقة باجلناح �لثامن، ووقف قائًا 
با�سم ��س����اتذة كلية �لطب و�مل�ست�سفى �لتعليمي 
 ، عم����رً� ومرك����زً�  �الأ�س����اتذة  �أق����دم  وباعتب����اري 
�وؤي����د �لث����ورة ورجالها ، متمني����ًا للكلية �أن تقوم 
مبهامه����ا �الأ�سا�س����ية الإخ����ر�ج �أعل����ى م�س����تويات 
لاأطباء ، وهنا قال �ساأبدل �أ�سم �مل�ست�سفى �مللكي 

بامل�ست�سفى �جلمهوري.

م����ا زل����ُت �أتذكر حلظة 
قر�ءت����ي لق�س����يدة 
�جلو�هري �لكبر 
�لد�ر«  عمي����د  »�إيٍه 
قب����ل �أك����رث من 30 
عام����ا، وق����د كانت 
مهد�ة للدكتور ها�س����م 
�لوت����ري، �ل����ذي كان ي�س����مى »�أب����و �الأطب����اء« يف 
�لع����ر�ق، قر�أُته����ا و��س����تعدُتها م����ر�رً�، ولكني ال 
�أع����رف من �لوتري؟ وملاذ� ��س����تحق ق�س����يدة من 
�جلو�ه����ري؟ وهو عميد كلي����ة فقط، حتى تبينت 
يل �خلطوط فيما بعد، وتبن �أن ها�س����م �لوتري 
هو موؤ�س�س كلية �لطب يف �لعر�ق، وعميد �لكلية 
�لطبي����ة �مللكية فيها، وموؤلف كتاب »تاريخ �لطب 
يف �لع����ر�ق« و�أن تاريخ����ه وتاري����خ �الأكادميين 
مع����ه مرتبٌط ب����والدة �لدولة �حلديثة ون�س����اأتها، 
لهذ� كتب فيه �جلو�هري ق�س����يدته �ل�س����هرة يف 
�إحدى �ملنا�س����بات �لتكرميية له����ذ� �لعميد، عميد 

�لد�ر:

جَمدُت فيك م�ساعرً� ومو�هبًا
وق�سيُت فر�سًا للنو�بغ و�جبا

باملبدعن �خلالقن تنَورت
�سَتى عو�مل كن قبُل خر�ئبا

�سرفًا عميد �لد�ر ُعليا رتبٍة
ُبوئَتها يف �خلالدين مر�تبا

ثم ي�س����تمر �جلو�هري بهجاء �لو�قع �ل�سيا�سي، 
وكان ذلك عام 1949، ويهجو �جلميع، حكوماٍت 
ومتو�طئن، ح�س����ب ر�أي����ه، متخذ� م����ن �لوتري 
حائطًا ي�س����تند عليه، ومنارًة يبُثها �س����كو�ه، بعد 
ذل����ك عرف����ُت �أن ه����ذ� 

�ل�س����رح �ل����ذي ُي�س����َمى »�الأكادميية« ه����و �لرحم 
�ل����ذي ينت����ج �لطاق����ات، و�لبو�س����لة �لت����ي توجه 
�لدولة، وتر�سم ماحمها وفل�سفتها، وكَلما كانت 
هذه �لبو�س����لة خمل�س����ة وحقيقية، كانت �لدولة 

�أكرث �تز�نًا، و�أوفر حَظًا يف �لبناء و�لتطور.

بع����د »ها�س����م �لوت����ري« يظه����ر لن����ا ��س����م مهم يف 
�ملعرف����ة و�الإد�رة وهو �لدكتور »عبد �جلبار عبد 
�لله« ث����اين رئي�س جلامعة بغ����د�د، و�أحد تاميذ 
»�أين�ستاين« و�لذي ��س����تقال من رئا�سة �جلامعة 
الأن �س����رطيًا دخلها ب�س����احه، ولذلك فاجلامعات 
�س����جنه  ث����م  وم����ن  فا�س����تقال،  »حرم����ًا«  ُت�س����مى 

�لبعثيون حتى غادر �لباد بد�ية �ل�سبعينات.

علمي����ة  �أ�س����ماء  تن�س����ح  �لعر�قي����ة  �الأكادميي����ة 
مهمة، �أ�سهمت ب�س����ناعة هذ� �ل�سرح وتطويره، 
وخ�س����عت يف حم����ر�ب �ملعرفة، و�الأ�س����ماء �لتي 
�س����اأورد بع�س����ها قد تك����ون عينًة �س����احلة للزهو 
و�لب����كاء يف �لوقت نف�س����ه »علي �ل����وردي، وطه 
باق����ر، ومهدي �ملخزومي، وعل����ي جو�د �لطاهر، 
وعن����اد غزو�ن، وج����ال �خلياط، وعل����ي �ملياح، 
وخديج����ة �حلديث����ي و�آخ����رون«، حت����ى �أم�س����ك 
�جلي����ل �لث����اين بع����د جي����ل �لري����ادة �الأكادمي����ي 
�أمث����ال »ط����ارق �جلنابي، و�س����احب �أب����و جناح، 
وعلي عبا�س علو�ن، وحم�س����ن �إطيم�س، وخالد 
علي م�س����طفى، و�سجاع م�س����لم �لعاين، وحممد 
ح�س����ن �الأعرج����ي، ونا�س����ر ح����اوي، وح�س����ام 
�لدين �الألو�سي، ومدين �سالح و�آخرون �أي�سا«، 
وهن����ا �أذك����ر ه����ذه �الأ�س����ماء وه����ي يف �الأع����م من 
�أ�س����اتذة �للغة �لعربية و�لفل�سفة وعلم �الجتماع 
و�الآث����ار �لذين يتحرك����ون يف ذ�كرة �أ�س����اتذتنا، 
ومن ث����َم ع�سع�س����و� يف ذ�كرتنا، فاجلي����ل �الأول 
هو جيل �لتاأ�س����ي�س، �لذي 

تعَل����م معظم����ه يف �أوروب����ا و�أم����ركا، وتتلمذو� 
عل����ى �أيادي كب����ار �مل�ست�س����رقن، وتعلمو� معنى 
�أْن تكون �أ�ستاذً� جامعيًا ملتفًا باملدينة ومهمومًا 
به����ا، فه����وؤالء �الأ�س����اتذة �الأو�ئ����ل و�لتابعون لهم 
كانو� م�س����در تنوي����ر للمدن �لت����ي يخدمون بها، 
و�جلامع����ة �إْن مل تك����ن م�س����در �إ�س����عاٍع وتنوي����ٍر 
وب����ث ل����روح �لتج����دد، فاإنه����ا �س����تعطل جناح����ًا 
مهَم����ًا من �أجنح����ة طر�نها، وتتح����ول �إىل د�ئرة 

حكومية كاأي بلديٍة �أو مديرية للزر�عة.

قي����م �ملدني����ة،  ذل����ك �جلي����ل يف تر�س����يخ  �أ�س����هم 
ويف �لن����اأي باجلامع����ات م����ن �س����ر�ع �ل�سيا�س����ة 
وحبائله����ا، الأن �ل�سيا�س����ين د�ئما ي�س����يل لعابهم 
عل����ى �ثنن )�جلامعات و�لع�س����كر(، فاإْن �س����يطر 
عليهما �ستكون �لدولة بكاملها منقادًة الأي �سلطة 
����َن  من �ل�س����لطات، ��س����تطاعت �جلامعة �أْن حت�سِ
نف�س����ها بلقاحات �ملعرفة، و�ل�سخ�س����ية �ملعنوية 
�لكب����رة، م����ن كول����ر� �ل�سيا�س����ة، عل����ى عك�����س 
�لع�سكر �لعر�قي �لذي �س����ال لعابه على �لق�سور 
�لرئا�س����ية، فاأدم����ن لعب����ة �النقاب����ات، وحت����َول 
�لكثر من قادته �إىل متحزبن، وجنود يف رقعة 

�سطرجن �لزعماء.

لك����ن م����ا يوؤ�س����ف ل����ه �أن �جلامع����ات مل ت�س����تطع 
�ل�سمود طويًا �أمام �لوباء �لذي تبثه �ل�سيا�سة، 
�أو��س����ط  يف  كان  �لوب����اء�ت  �أول  �إَن  و�أظ����ن 
�ل�سبعينات، حن �أحالت �حلكومة �لعر�قية عددً� 
كبرً� من �الأ�ساتذة �لكبار �إىل �لتقاعد، وطردتهم 
خ����ارج �أ�س����و�ر �جلامع����ة، وذلك لدخ����ول »حزب 
�لبعث« �إىل كل مفا�س����ل �حلياة �لعر�قية، و�أولها 
�جلامع����ات، �لت����ي ظن �حلاكم����ون �أَنها �س����تكون 

بَو�بتهم ل�سناعة قادٍة جدٍد من خالها.

ُي����روى لن����ا �أن �حلكومة �أحالت 
�لكب����ر  �للغ����وي  �لعَام����ة 
�إىل  �ملخزوم����ي«  »مه����دي 
قم����ة  يف  وه����و  �لتقاع����د، 
�الأم����ر،  فتقَب����ل  �لعط����اء 
وذهب �إىل »�ململكة �لعربية 
يف  يدِر�����س  �ل�س����عودية« 
�إح����دى جامعاتها، وقد وجد 
م����ن �حلف����اوة و�لتك����رمي ما 
فبع����ث  بل����ده،  يف  يج����ده  مل 
�إىل  �لتقاري����ر  كَت����اب  بع�����س 
رئي�����س  و�إىل  �ل�س����عودية 
يعم����ل  �لت����ي  �جلامع����ة  تل����ك 
يحذره����م  »�ملخزوم����ي«  فيه����ا 
»�ملخزوم����ي«  ب����اأن  ويخربه����م 
»رج����ل �س����يعي و�س����يوعي« يف 
�لوق����ت نف�س����ه، فاأجاب����ه رئي�س 
كان  �إْن  �ل�س����عودية:  �جلامع����ة 
لديك����م �س����يعة و�س����يوعيون مثل 
»�ملخزومي« ول�س����تم بحاجة لهم 

فابعثوهم �إلينا.

مع الجواهري في قصيدته عن الوتري
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عندم��ا أصب��ح الوت��ري عمي��دًا لكلي��ة 
الطب 



لشاعر العرب االكبر محمد مهدي الجواهري 

وق�سْيُت َفر�سًا للنو�بِغ و�ِجبا ْدُت فيَك َم�ساِعرً� وَمو�هبا  جمَّ
�ستَّى عو�مَل ُكنَّ قبُل خر�ئبا َرْت  باملُبدعَن » �خلالقَن » تنوَّ
ْئَتها يف �خلالدين مر�تبا ُبوِّ �سرفًا » عميَد �لد�ِر » عليا ُرتبةٍ 

تعُب �لدماغ َيُهمُّ �سهمًا نا�سبا جاَزْتَك َعن َتَعِب �لفوؤ�ِد ، فلم يكن 
تعيا �لعقوُل بحلِّها . وغر�ئبا �أْعَطْتَكها كفٌّ ت�سمُّ نقائ�ساً 

وهوْت ل�سفِع �الأعدلَن َمطالبا ! ْت لرفِع �الأن�سلَن َمكانةً  ُمدَّ
يف كيَف يحرتموَن جيًا و�ثبا ُر �ألَف �ألِف مقالةٍ  ْت حُترِّ وم�سَ

َيهدي َمو�طَنُه ، وُتِزهق كاتبا ِت �ساعر�ً  يف حن ُترِهُق بالتعننّ
هذي �لباد حبائبًا و�أقاربا » �لَتْيِم�سينّوَن ! » �لَّذين تناهبو� 

َن �لطيوِر �لر�ئماِت زو�غبا َح�سْ و�ملغِدقوَن على » �لبيا�ِس » نعيَمُهمْ 
ًا �ساربا يف حَن َيحتجزوَن ِل�سنّ ها  ُعوب لُ�سو�سَ َي�ست�سرخوَن على �ل�سنّ

ُزوَن على �جُلموِع معاِطبا ويَجهِّ بوَن �لكلب َوخزَة و�خزٍ  وُيَجنِّ
�أُالِء » ها�سُم » َمْن �أروَك ب�ساعٍة          ي�سحو �ل�سمُر بها ! �سمرً� ثائبا

ُهُم �أن قد �أمالو� جانبا و�ذمُمْ فاحَمْدُهُم �أن قد �أقامو� جانباً 
وتوقَّ هذ� » �ل�سريفَّ » �حلا�سبا ْن �أْن يقت�سوَك ثو�َبها !  �سَّ وحترَّ

ُيزجي �إىل �لد�ِء �لدو�َء كتائبا َك �أيُّ �آ�ٍس ْمنقذٍ  لله درُّ
تبكي حريبًا �أو ُت�سامُر و��سبا �سبعوَن عامًا ُجلَت يف َجَنباتها 

ماِء وللق�ساِء ُمغاِلبا! َب �ل�سَّ َغ�سَ يًا ُحكَم �لطباَع ! ود�فعاً  متحدَّ
خَلجاُت وجِهَك ر�غبًا �أو ر�هبا ها  َب�ساِت » جتري �إثرنّ �ُس » �لنَّ تتلمَّ

�ألْْب�سَتُه ثوَب �حلياِة جُماذبا وُم�ساِرٍف ! َن�َسَج �لَهاُك ثياَبهُ 
ْد منجًى – عناءً� كاِربا - �إْذ مل حَتِ ومكابٍد َكْرَب �ملماِت �سركَتهُ 

فدفعَتُه عنه فُزحِزَح خائبا وحم�َسرِج وقَف �حِلماُم ببابهِ 
فينا وكم �أْعَلْيَت جنمًا ثاقبا كم ُرْحَت ُتطِلُع من جنوٍم تختفي 
جمُد �لباِد بِه يرفُّ ذو�ئبا باُب وِمن �َسناَك رفيُفهُ  هذ� �ل�سَّ
ا قطفنا ِمن َجناُه �أطايبا �أنَّ ةٌ  هذ� �لِغر��ُس – ومْلُ عيِنَك قرنّ

وجُه �حلياِة به �سُي�سْبُح عا�سبا هذ� �ملَعُن ، وقد �أ�سلَت مَنَرهُ 
روِغ �سو�كبا مثُل �لغيوِث على �لزُّ هذي �الُكفُّ على �ل�سدوِر نو�ِزالً 

ًا » نا�سبا و�سِهْرَت ليًا » ناِبغينّ رعى نهارً� د�ئبا  �أوقفَت لل�سَّ
َجٌة تلوُب لو�ِغبا رَّ �أُ�ْسٌد ُم�سَ َة فوَقها  رَّ ْنَت هاتيَك �الأ�سِ وح�سَ
د جانبا وَيزيُد جانبَك �ملُوطَّ َك ِعْطُرهُ  �أَرٌج من �لذكرى يلفَّ

باٍغ ُينازُل يف �لكريهِة طالبا ْنَت �لد�َر يوَم �أباحها  والأنَت �سُ
�سَد َينِجُد باحلجارِة حا�سبا و�لرنّ ر�ً  �لَْغيُّ ُيْنِجُد بالَر�سا�ُس ُمَزجْمِ

للمُثَخنَن ِمن �جلر�ِح تعاُقبا َوالأنَت �أثَخْنَت �لفوؤ�َد من �الأ�سى 
باِب �إىل �لرُت�ِب كو�كبا ُغرُر �ل�سَّ �أعر��ُس مملكٍة ُتَزفُّ ملجِدها 

نوَن خر�ئدً� وكو�عبا يَتَح�سَّ �حْلا�سنَن ِجر�َحَهْم وكاأنَّهمْ 
و�ملُخِجلَن بها �لكرمَي �لو�هبا و�ل�سابريَن �لو�هبَن ُنفو�َسُهمْ 
ب�سديِد هاتيَك �جلر�ح لو�هبا ُغَرُف �جلناِن ت�سَوَعْت جَنباُتها 

للقادمَن مو�كبًا فمو�كبا وبَح�ْسرجاِت �لذ�هبَن ُمثرةً 
ماِء عو��سبا بالنَّا�سحاِت من �لدنّ غادي �حليا تلك �لقبوَر و�إْن غدت 

وطٌن �سَيْبَعُث كلَّ يوٍم خا�سبا د �لَكَفَن �خل�سيَب مبثلهِ  وتعهَّ
اربا تلهو ، وُعودً� َي�ستحثُّ �ل�سَّ بغد�ُد كاَن �ملجُد عنَدِك َقْيَنةً 

ى جانبا وَه�سيَم َرْيحاِن ُيَذرَّ وِزقاَق َخْمٍر ت�سَتِجدُّ َم�ساحبا 
با بَن و�سائجًا ومنا�سِ يف �لنا�سِ و�جل�سُر متنُحُه �لعيوُن من �ملَها 

تلَك �ملَر�ِفُه فا�سَتَحْلَن َمتاعبا َلْت  �حَلمُد للتاأريِخ حَن حتوَّ

َرمًا وَجْمرً� الهبا ْل �سَ �إْن مَل َي�سِ ْعُر �أ�سبَح وهو لُْعبُة العٍب  �ل�سِّ
ومي�س���ُح   ، به���ا  �ل�س���باِب  ز�ه���ي  و�لكاأ�ُس عادْت كاأ�َس موٍت ينت�سي 

�ساربا!
حايا قد َتَرْكَن م�ساحبا! جثَث �ل�سَّ و�جل�سُر يفخُر �أنَّ فوَق �أدميهِ 

بي�ٌس كو�عُب ، يندفعَن ع�سائبا وعلى بريِق �ملوُت ُرْحَن �سو�فر�ً 
ُبوؤَرً� ، ِقباٌب ُكنَّ �أم�ِس حَماِربا َلت  ْث عميَد �لد�ِر كيِف تبدَّ حدِّ
جاِل َمعايبا و�ملكُرماُت من �لرنّ كيف �أ�ستحاَل �ملجُد عارً� يتََّقى 

ًا �ساِربا هذي �لدياَر دمًا زِكينّ ومل ��ستباَح » �لوغُد » ُحرمَة من �َسقى 
الُبدَّ – و�جدٌة لئيمًا �ساحبا �إيٍه » عميَد �لد�ر » كلُّ لئيمةٍ 
�ُسوٌق ُتتيُح لها َدميمًا ر�غبا ولكلِّ » فاح�سِة » �ملَتاع َدميمةٍ 

ا ، و�ألَفْو� كلَب �سيٍد �سائبا! منَّ ولقد ر�أى �مل�ستعِمروَن فر�ئ�ساً 
وَن �أنيابًا له وخَمالبا َيرْبُ دوُه ، فر�َح طوَع َبناِنهمْ  فتعهَّ

للخائنَن �خلادمَن �أجانبا �أَعَرفَت مملكًة ُيباُح » �سهيُدها » 
وُيكافئوَن على �خلر�ِب رو�تبا بوَن ِدياَرُهمْ  م�ستاأَجِريَن ُيخرِّ

ر�وًة وَتكالُبًا باِع �سَ ِمْثَل �ل�سنّ دورُهمْ  بوَن �سُ ريَن ُيَن�سنّ ُمَتنمنّ
ناٌر تلُفُّ �أباِعدً� و�أقاِربا َمْت  ْت وغًى وت�سرَّ حتى �إذ� َجدَّ

َلِت �الأ�سوُد �أر�نبا ُذْعرً� ، وُبدِّ َلِزمو� ُجحوَرُهُم وطاَر حليُمُهمْ 
طَفَحْت لو�عُجُه فناجى �ساحبا �إيٍه » عميَد �لد�ر » ! �سكوى �ساحٍب 

عننّي ، ُتنا�سُد ذ�هبًا ، �أو �آِيبا َك ل�سَت تربُح �سائاً  ُت �أنَّ ْ ُخربِّ
ملُء �لعيوِن ، عن �ملحافل غائبا وتقوُل كيَف َيَظلُّ » جنم » �ساطعٌ 
باح » عن �لعيون غياهبا ُح            » �ل�سَّ و�سَ �الآَن �أُنبيَك �ليقَن كما جا 
فلقد �َسَكتُّ خماِطبًا �إذ مل �أِجْد           َمن ي�ستحُق �سدى �ل�سكاِة خُماَطبًا
وَمفاخرً� ، وم�ساعيًا ومكا�سبا غاِم َمفاجر�ً  �أُنبيَك عن �سرِّ �لطنّ

اربا لو                      ناَل من َدِمِهْم لكاَن �ل�سَّ باِب الأنَّهُ  اربَن دَم �ل�سَّ �ل�سَّ
البا ليِب �ل�سَّ حَقَرْتهم َحْقَر �ل�سَّ و�حلاقديَن على �لباِد الأنَّها 

ُج �سموَمها .. وعقاربا والأنَّها �أبدً� تدو�ُس �أفاعياً                            منهْم مَتُ
ماِء �سر�ئبا هذي �لُعلوَق على �لدنّ ها  �َسلَّْت يُد �مل�ستعمريَن وفر�سُ

اِب » م�ساجبا لو� �أثقاَلُه                    َحْمَل » �لثينّ �ألقى �إليهْم ِوْزَرُه فتحمَّ
منها ُفجورً� يف فجوٍر ذ�ئبًا و�ذ�َبُهْم يف » �ملُوبقاِت » فاأ�سبحو� 
وتر�ُهُم َي�ستعجلوَن عو�قبا ُل �لباغي عو�قَب َبْغِيهِ  يَتَمهَّ

�ُسودً� ُتنيلُُهُم ُمنًى وَرغائبا حتى كاأنَّ م�سايرً� حمتومةً 
َبْت حقوَق �الأكرثيَن َتاُعبا: غ�سَ اكَن �أنَّ » ع�سابًة »  قد قلُت ِلل�سَّ
موَن » �لغا�سبا » بل ليَتهم يرَت�سَّ ليَت » �ملو�يَل » يغ�سبوَن باأمِرِهمْ 
فُيهاِدنون �سهامًة ورجولةً                      وُيحاربوَن » عقائدً� » ! ومذ�هبا

باملوؤثريَن �سمَرهْم و�لو�جبا غام نكايةً  �أُنيبَك عن �سرِّ �لطنّ
َوَقد �بُتِليُت بهْم َجهامًا كاذبا باً  لَقِد �بُتلُو� بي �ساعقًا ُمَتلهِّ
�سغرً� لُعاُب �الأرذلَن رغائبا ح�َسدو� عليَّ �ملُغِرياِت ُم�سيلةً 

بالوعِد منها �حلاَفَتْنَ وقاطبا بالكاأ�ِس َيْقَرُعها ندمٌي مالثاً 
باِء ثعالبا!! قاِب من �لظنّ ُتْلُع �لرِّ �َسُخ عنَدها  وبتلُكُم �خَلَلو�ِت مُتْ

�أ�سبحُت عن �أْمٍر بليٍل نائبا وباأْن �أروَح �سحًى وزيرً� مثَلما 
�سقَط �ملَّتاع ، و�أْن �أبيَع مو�هبا دُّ لت�سرتي  ًا باأنَّ يدي مُتَ ظننّ

�أ�سمنُت نحرً� عندَه وتر�ئبا وباأْن يروَح ور�َء ظهرَي موطنٌ 
�سوكاَء ،             ُتدمي َمن �أتاها حاطبا ةً  حتى �إذ� عَجمو� قناًة ُمرَّ

مِل َيْنُفخ غا�سبا لِّ �لرنّ َعنَتًا ك�سِ ٍب  و��ستياأ�سُو� منها ، ومن ُمتخ�سِّ

با حتَّى يروَح ملْن �سو�ه حما�سِ ُب نف�َسُه �أْن َتْرَعوي  �س ُيحا�سِ ُحرنّ
ويحوَز ذمَّ �الأكرثيَن مثالبا !! ويحوَز مدَح �الأكرثيَن َمفاخر�ً 

ور�أى �لف�سيلًة �أْن يْظلَّ حُماربا حتى �إذ� �جُلْنديُّ �سدَّ ِحز�َمهُ 
يف جلِد » �أرقِط » ال ُيبايل نا�سبا ! ُب ناَبهُ  َح�سدو� عليه �جُلوَع َيْن�سِ

لن حقائبا �أزكى من �ملرُتهِّ وعلى �ُسبوِل �للَّيِث خرُق نعاِلهم! 
�أْم يقطعوَن فد�ِفدً� و�سبا�سبا؟ يت�ساءلوَن �أينِزلوَن باَدهم ؟ 

ْفَر �لوجوه �سو�حبا �أو يغتدو� �سُ موَن دماَءهم  ِر �ملتحكِّ �إْن يع�سِ
مننّي ، وكان �أخو �لنعيم �خلا�سبا َبْت دماً  فاالأر�ُس ت�سهُد �أنَّها ُخ�سِ

�أيننّ �أَظلُّ مع �لرعيَّة �ساغبا ماذ� ي�سرُّ �جلوُع ؟ جمٌد �سامخٌ 
ِة الغبا �أيننّ �أَظلُّ مع �لرعيَّ �أيننّ �أَظلُّ مع �لرعَيِة ُمْرَهقاً 

�َسدُّو� عليِه َمنافذً� وَم�ساربا ُحوَن باأنَّ موجًا طاغياً  يتبجَّ
�أبدً� جتوُب َم�سارقًا ومغاربا مان ق�سائدي  َكِذبو� فملُء فِم �لزنّ
�أقد�ِرهْم ، وتثلُّ جمدً� كاذبًا ت�سَتلُّ من �أظفاِرهم وحتطُّ من 

�أُغري �لوليَد ب�ستمهْم و�حلاجبا �أنا حتُفهم �أِلُج �لبيوَت عليهم ُ 
تاأبى لها غَر �الأماِئِل خاطبا ةً  جولُة ُحرَّ خ�سئو� : َفْلْم َتَزِل �لرنّ

باالأرذلَن من �ل�ُسر�ِة َمنا�سبا و�ُد ، فديُتهمْ  و�الأمثلوَن هُم �ل�سَّ
ديَن على �جُلموِع َمناكبا عِّ وُم�سَ مُبَملِّكَن �الأجنبيَّ نفو�َسُهمْ 
هذ� �الأدمُي َتر�ُه ِن�سوً� �ساحبا ؟ �أعِلمَت » ها�سُم » �أيُّ َوْقٍد جاحمٍ 

�ً �أطاأ                     �لُطغاة ب�س�سِع نعلَي عازبا �أنا ذ� �أماَمَك ماثًا مَتجربِّ
ُعْفَر �جلباِه على �حلياِة تكالُبا و�أُمطُّ من �سفتيَّ ُهزءً� �أْن �أرى 
موَن َم�ساربا يف حَن ُهْم ُمَتَكهِّ �أرثي حلاِل مزخَرفَن َحمائاً 

�س َوْجهَي نا�سبا للهاجر�ِت ، حُلرنّ للِه درُّ �أٍب ير�ين �ساخ�ساً 
غيِف َمطاعمًا وَم�ساربا ِك�َسُر �لرَّ الَل . وُغنيتي  �ُس �ملاء �لزُّ �أتربَّ

َد من �َسذ�تي الهبا �أالَّ ُتربِّ اَل �خلافقاِت ن�سائماً  �أْو�سى �لظِّ
بَن �لنجوِم �لامعاِت َم�ساربا ودعا ظاَم �للَّيِل �أْن يختطَّ يل 

عْن �أْن يعوَد لها كر�َي ماعبا ونهى ُطيوَف �ملُغرياِت عر�ئ�ساً 
َج ناكبا ويروُح عن نهٍج تنهَّ ل�سُت �لذي ُيعطي �لزماَن قياَده 
�ئبا ْد �أْن �أكوَن �لرنّ �إذ مل �أَُعوَّ حاً  رِّ �آليُت �أْقَتحَم �لُطغاَة ُم�سَ

وَثَبتُّ حيُث �أرى �لدعيَّ �لهاربا وغَر�ْسُت رجلي يف �سعر َعذ�ِبِهمْ 
روِع �حلالبا �أن ي�ستمنَّ على �ل�سنّ وتركُت للم�ستفِّ من �أ�ساآِرِهمْ 

ولبَن بَن منافِق مرتبِّ�ٍس رعَي �لظروف ! ُمو�كبًا وجُمانبا
ويعوُد يف �للِّيل ! �لتَّقيَّ �لر�هبا ماَء مع �لوحو�ِس نهاَره  يِلُغ �لدنّ

بُّ منه �سناَمُه و�لغاِربا وُت�سِ يُل �أطماُع �حلياِة لُعاَبهُ  وُت�سِ
منها ، ويخِبُط يف ُدجاها حاطبا رٍ  عا�َس �حلياَة ي�سيُد يف ُمتكدِّ

َبِت �للُبانُة حاجبا عنه ، وقطَّ حتى �إذ� زَوِت �ملطاِمُع وجَهها 
لَِّن �لطريَق �لاِحبا َيهدي �ملُ�سِ �ألقى بقارعِة �لطريِق رد�َءه 

يلقى �لكميُّ بها �لُطغاة ُمنا�سبا ةٌ  ا خطَّ اِن ما �فرتقا ، فامَّ خطَّ
جترتُّ منها طاِعمًا �أو �ساربا ةٌ  ا ِحطَّ دها .. و�إمَّ �جلوُع َيْر�سُ

الِل �سو�ئبا ْفِو �لزُّ ُيجري مع �ل�سَّ ماُن كما ترى  الُبدَّ » ها�سُم » و�لزَّ
وُيطُر من ليٍل » غر�بًا » ناعبا ! ُر ال حمالَة » ديَكُه »  و�لفجُر ين�سُ
ُبومًا َم�سومًا َي�ستطيُب خر�ئبا عوِب . فلن ترى  و�الأر�ُس َتْعُمُر بال�سنّ

يوُف خو�دعًا وكو�ذبًا هذي �لطنّ و�حلامِلوَن �سَيْفَقهون �إذ� �جنَلْت 
نَب ذو�هبا اِقها                       تلَك �لعهوُد و�إْن ُح�سِ الُبدَّ عائدٌة �إىل ُع�سَّ
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