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– 1970م  �شهدت املدة الواقعة بني 1960 
يف مدينة النجف اال�شرف اجتاهني اأدبيني، 
اح��ده��م��ا مي��ث��ل ال�����ش��ي��وخ، واالآخ�����ر ميثل 
ال�����ش��ب��اب، وك���ان االجت����اه ال��ث��اين ق��د تاأثر 
احلديثة  واالجت��اه��ات  االأدب��ي��ة  باملتغريات 
هذا  ن��ت��اج  وك���ان  احل���ر،  ال�شعر  وق�����ش��ي��دة 
)الكلمة(  جمالت  اإىل  طريقه  ياأخذ  االجت��اه 
و)ع��ب��ق��ر( و)ج��ي��ل��ي(. ت��ل��ك امل��ج��الت التي 
من  االأول  االجت����اه  جم���الت  ت�شاير  ك��ان��ت 
)االإمي��ان( و)النجف(  النجف كمجلة  اأدب��اء 
و)االأ�����ش����واء( و)امل���ع���ارف(، وك���ان اأدب���اء 
اأدبية  جمعيات  اإىل  ينتظمون  االجت��اه  هذا 
والعلمي  االأدب����ي  م�شتواها  يف  م��ع��روف��ة 
منتدى  وجمعية  االأدبية  الرابطة  كجمعية 

الن�شر، وجمعية التحرير الثقايف. 
اجلمعيات  ه��ذه  ن�شاطات  انح�شرت  وق��د 
باالأدباء والكتاب الذين ت�شدوا للمنا�شبات 
وحظيت  واالجتماعية،  والوطنية  الدينية 
واالأدب���ي���ة،  العلمية  ب��ن��ت��اج��ات��ه��ا  امل��ج��الت 
م��ن هذه  ال�شباب  االأدب����اء  وه���ذا مم��ا ح��رم 
احلرمان  هذا  واإزاء  واملنا�شبات،  الفر�ص 
الو�شول  كيفية  يف  داخ��ل��ي��ا  ���ش��ع��راء  ول���د 
لهم  تكون  اأن  والب��د  االأدب��ي��ة،  ال�شاحة  اإىل 
م��ق��رات و���ش��ح��ف وم��ه��رج��ان��ات ون����دوات، 
املقاهي مقرا  اتخاذ  االأوىل  فكانت اخلطوة 
وكانت  اأما�شيهم،  وحتقيق  الجتماعاتهم 
امل�شامري(  )اب��و  مقهى  يف  االوىل  اخلطوة 
الواقعة بالغرب من جمعية الرابطة االأدبية 

ونادي الغري للموظفني فاأ�شبح املقهى مقرا 
املوؤمن باحلداثة  االأدبي  ال�شباب  لنخبة من 
والتحرر من القيود االأدبية، وكان ي�شاندهم 
فرج  مرت�شى  ك��اال���ش��ت��اذ  ال�����ش��ي��وخ  بع�ص 
الربقعاوي،  ال�شاحب  عبد  وال�شيخ  الله. 
الربقعاوي  ال�شيخ  ان  الذكر  اجلدير  وم��ن 
الذي  الرعيل  االأحيان من  اغلب  مل يكن يف 
مييل  كان  فانه  املقهى،  جماعة  اإليه  ينتمي 
اإىل االمتداد االأدبي التاريخي ملدينة النجف 
اال�شرف اأكرث من انتمائه جلماعة احلداثة، 
ك��ان ميثله اجلواهري  ال��ذي  ذل��ك االم��ت��داد 
كان  وان  واحلبوبي،  وال�شبيبي  وال�شرقي 
ال�شاعر  بخروج  يطالب  الربقعاوي  ال�شيخ 
القدمية  واالأغرا�ص  املحدودة  الدوائر  من 
واجلماهري  املجتمع  بق�شايا  االهتمام  اإىل 
عالوي  ح�شني  حممد  االأ�شتاذ  بحث  )ينظر 
الربقعاوي  ال�شاحب  عبد  ال�شاعر  غيبي: 
عا�شر  فقد  ���ص2(.  والتجديد  االأ�شالة  بني 
يف  املعروفني  النجف  �شعراء  الربقعاوي 
ال�شاحة االأدبية من امثال ال�شيخ حممد علي 
الفرطو�شي،  املنعم  عبد  وال�شيخ  اليعقوبي 
املهدي مطر، واالأ�شتاذ �شالح  وال�شيخ عبد 
الها�شمي،  جمال  حممد  وال�شيد  اجلعفري، 
من  وغ��ريه��م  احل��ب��وب��ي،  حم��م��ود  وال�شيد 
ك���ان���وا يف اغلب  ال���ذي���ن  ال��ن��ج��ف  ���ش��ع��راء 
للمنا�شبات  ق�شائدهم  يوظفون  االأح��ي��ان 
الدينية واالجتماعية، وان انفرد ال�شاعران 
ال��ه��ا���ش��م��ي واجل���ع���ف���ري ع���ن غ���ريه���م من 

متميزة  �شعرية  جتارب  وقدموا  ال�شعراء. 
املحافظة  بقيت  ولكن  فنية،  ذات خ�شائ�ص 
ال�شعر  يف  باملتغريات  االأخ��ذ  دون  تالزمهم 
يف  طريقها  اأخ���ذت  التي  احل��دي��ث  العربي 
ال���ذي���ن جت����اوزوا  اأو  ال�����ش��ب��اب  ال�����ش��ع��راء 
الله،  ف��رج  مرت�شى  كاالأ�شتاذ  املرحلة  ه��ذه 
واالأ�شتاذ اإبراهيم الوائلي، وال�شيد حممود 
العلوم،  بحر  ح�شني  وال�شيد  احل��ب��وب��ي، 
وياأتي بعد هوؤالء ال�شعراء رعيل جديد يف 
بروز  االأدبية  ال�شاحة  �شهدت  الذي  الوقت 
االهتمام  وت�شاعد  احل��ر،  ال�شعر  ق�شيدة 
بها، وازدياد االنفتاح على الثقافات العاملية، 
وقد جمع هذا الرعيل بني املوروث ال�شعري 
ال�شعر  ت��ي��ار  م���ن  االف�����ادة  ال��ع��رب��ي وب���ني 
ال�شاحب  ع��ب��د  ال�شيخ  وم��ن��ه��م:  احل��دي��ث 
الربقعاوي، وال�شيد م�شطفى جمال الدين، 
جميل  واال�شتاذ  الظاملي،  �شالح  واال�شتاذ 
املحت�شر،  ح�شني  حممد  واال�شتاذ  حيدر، 
وال�شيخ  ال��ب�����ش��ت��اين،  حم��م��ود  وال��دك��ت��ور 
حم��م��د ال��ه��ج��ري، واال����ش���ت���اذ ع��ب��د االم���ري 
ال�شعراء عدم  احل�شريي، وقد وجد هوؤالء 
ال�شعري  امل���وروث  على  اخل���روج  اإمكانية 
الذي حافظت عليه مدينة النجف اال�شرف، 
االإف���ادة  وج���دوا  نف�شه  ال��وق��ت  يف  ولكنهم 
ال�شعر  املبا�شر يف  التعبري غري  من و�شائل 
حافظ  وق��د  الع�شر،  روح  ت��الئ��م  احل��دي��ث 
هذا الرعيل من ال�شعراء على اللغة العربية 
وقواعدها ومفرداتها مبا يتنا�شب مع واقع 

مدينة النجف العلمي واالأدبي، ذلك الواقع 
تاأثريها  و�شحر  وقوتها  الكلمة  عرف  الذي 
يف ال��ن��ف��و���ص. ه���ذا يف ال��وق��ت ال���ذي كان 
)اأبو  ال�شباب يجتمعون يف مقهى  ال�شعراء 
امل�شامري( ويف الزاوية املعروفة يف املقهى 
واالأ�شتاذ  ومنهم:  ال�شعراء(  )زاوي��ة  با�شم 
غازي  زه��ري  واالأ�شتاذ  ال�شائغ،  االإل��ه  عبد 
واال�شتاذ  كريدي،  مو�شى  واال�شتاذ  زاه��د، 
خ�شر،  م��وف��ق  واالأ���ش��ت��اذ  املطبعي،  حميد 

وغريهم وقد �شهدت )زاوية ال�شعراء( ميالد 
اليها  اأ�شاف  وقد  والفنون(  االآداب  )ن��دوة 
)املعا�شرة(  كلمة  معلة  االمري  عبد  االأ�شتاذ 
)ن���دوة  ت�شمى  اخ����ذت  ال��وق��ت  ذل���ك  وم��ن��ذ 
تقوم  واخ��ذت  املعا�شرة(  والفنون  االداب 
من  الزاوية  هذه  يف  ملحوظ  ادبي  بن�شاط 
مقهى )ابو امل�شامري( او يف بيت من بيوت 
االأدباء ال�شباب، وملا اأجيزت الندوة ر�شميا 
اتخذت من اإعدادية النجف للبنني مقرا لها، 

اىل  زاهد،  غازي  اال�شتاذ زهري  وقد خطط 
االعدادية  قاعة  على  ادب��ي��ة  ن���دوات  اق��ام��ة 
�شتاء، وعلى حدائق نادي الغري للموظفني 
�شيفا. و�شارك اال�شتاذ عبد االمري معلة يف 
 1966/11/11 بتاريخ  االوىل  االم�شية 
يبحث عنوانه )حول االدب( ويف االم�شية 
�شعرية.  بق�شيدة   11/25 بتاريخ  الثانية 
االآداب  )ن�����دوة  ام��ام�����ص  يف  ���ش��اه��م  وق���د 
وال��ف��ن��ون امل��ع��ا���ش��رة( ج��م��ع م��ن االأدب����اء 
وغريهما  وبغداد  النجف  من  وال�شعراء، 
للندوة  ال��ق��ط��ر، وا���ش��ب��ح  م��ن حم��اف��ظ��ات 
موقع ادبي جديد يف النجف قد ا�شيف اىل 

ن�شاطات اجلمعيات االدبية املعروفة. 
االدب��اء  حققها  التي  الثانية  اخل��ط��وة  ام��ا 
ال�شباب هي ا�شدار جملة )الكلمة( لال�شتاذ 
ل�شان  لتكون   ،1997 ع��ام  املطبعي  حميد 
حال االدب��اء ال�شباب، وقد وجد ه��وؤالء يف 
نتاجهم  �شم  ادب��ي��ا  متنف�شا  الكلمة  جملة 
االدبي من ق�شيدة وق�شة ومقالة، وقد عرب 
)لنقف  بالقول:  املطلبي  مالك  اال�شتاذ  عنها 
تطلبها  يف  ال�شبريوتية  االداب  مب���وازاة 
وتبنيها  اال���ش��وات  واح��ت�����ش��ان  للجديد، 
لالدب احلديث( . ويف الوقت نف�شه اخذت 
االدبية  امل��ج��الت  تناف�ص  الكلمة(  )جم��ل��ة 
التي  النجفية  اجلمعيات  ت�شدرها  التي 
اجلامعات  م��ن  وباحثني  كتابا  ت�شتقطب 
ال��راق��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وغ��ريه��م م��ن االدب���اء 
ال�شيخ  ان  وي��ب��دو  واملفكرين  وال�����ش��ع��راء 
الربقعاوي قد متحور حول  ال�شاحب  عبد 
جماعة من االدباء ال�شباب، واتخذ من احد 
البيوت القريبة من مقهى )ابو امل�شامري( و 

)الرابطة االدبية( مقرا له وجلماعته. 
قبل ثالثة عقود من  ما  الذاكرة يف  وت�شري 
يف  الواقعة  حجي(  )ابن  مقهى  اىل  الزمن 
امتداد  وعلى  ال�شادق،  االمام  �شارع  بداية 
ابو  )مقهى  اىل  امل���وؤدي  اخل��ورن��ق  ���ش��ارع 
امل�����ش��ام��ري( وق���د ات��خ��ذ بع�ص االدب����اء من 
مقهى )ابن حجي( منتدى ادبيا، وانطلقت 
من ارائكها اخل�شبية ا�شوات �شابة ارادت 
ان يكون لها يف النجف موقع اأدبي جديد. 
ومو�شى  معلة،  االأمري  عبد  اال�شاتذة  وكان 
ال�شائغ، وزهري غازي  االله  كريدي، وعبد 
زاه����د وغ���ريه���م م���ن ج��م��اع��ة م��ق��ه��ى )اب���و 
امل�شامري( يرتددون على )مقهى املحافظات( 
فيها كاال�شتاذ حميد �شعيد الذي كان وثيق 
وعن  معلة،  االأم���ري  عبد  باال�شتاذ  ال�شلة 
و�شعراوؤها  النجف  ادب���اء  يلتقي  طريقه 
باال�شتاذ حميد �شعيد، وقد �شهد )مقهى ابن 
حجي( القا�ص يو�شف احليدري، وال�شاعر 
فوزي كرمي. ويف ال�شتينيات كانت )مقهى 
االمام  �شارع  منت�شف  يف  الواقعة  عيدان( 
االدباء  من  جمموعة  ملتقى  العابدين  زين 
عبد  مقدمتهم،  ويف  النجفيني  وال�شعراء 
االأم����ري م��ع��ل��ة، وم��و���ش��ى ك��ري��دي، وحميد 
ح�شني  وحممد  ال�شرقي،  وكامل  املطبعي، 
االع����رج����ي، وحممد  االع����رج����ي، ور����ش���ا 
غيبي،  ح�شني  وحم��م��د  االع��رج��ي،  ح�شن 
ورزاق  البياتي،  وكاظم  ال�شماوي،  وناظم 

وامني  القابجي،  وحمد  ح�شن،  اب��راه��ي��م 
التجديد  ين�شدون  ه���وؤالء  وك��ان  احللفي، 
العاملية،  الثقافات  علي  واالنفتاح  ب��االأدب، 
واالأدبية  الفنية  امل��ن��ج��زات  م��ن  واالإف�����ادة 
بروز  �شهد  ال��ذي  الوقت  ف  الثقافات  لهذه 
احلر،  ال�شعر  بق�شيدة  االهتمام  وت�شاعد 
يلتقون  املحافظات  االأدب��اء  من  كثري  وكان 
بهم يف الراأي والفكرة اإذا جاءوا اإىل مدينة 
علي  االإم��ام  مرقد  لزيارة  اال�شرف  النجف 
ودور  املطابع  مراجعة  او  ال�شالم،  عليه 
من  االخ�شر(  )الكهف  فيحت�شن  الن�شر. 
واالأدب��اء،  ال�شعراء  ه��وؤالء  عيدان(  )مقهى 
العربي  بال�شاعر  النخبة  ه��ذه  التقت  وق��د 
ودارت  االأخ�����ش��ر،  الكهف  يف  )ادون��ي�����ص( 
املتغريات  ح���ول  وحم�����اورات  م��ن��اق�����ش��ات 
ن�شرت  وقد  العربية.  ال�شاحة  على  االأدبية 
حممد  لل�شاعر  ق�شيدة  �شيء(  )كل  جريدة 
لل�شاعر  وق�شيدة  غيبي،  ع���الوي  ح�شني 
با�شم  االأع����رج����ي  ع��ي�����ش��ى  حم��م��د ح�����ش��ني 

)جماعة الكهف االأخ�شر(. 
وها�شم  احلكيم  ح�شن  اال���ش��ت��اذان  وك���ان 
يرتددان  عبقر(  )جملة  �شاحب  الطالقاين 
على مقهى عيدان، وان مل يكونا على وفاق 
النقا�ص  وكان  االخ�شر،  الكهف  جماعة  مع 
يحتدم بني  االح��ي��ان  م��ن  كثري  االدب���ي يف 
االدباء، وميتزج مع �شخب املقهى ورواده 
من الك�شبة والعمال الذين يق�شون وقتا يف 
يعودون  ثم  ال�شاي  خالله  ي�شربون  املقهى 
لدى  تبلورت  عيدان  مقهى  ويف  العمالهم، 
االدي���ب ر���ش��ا االع��رج��ي واالدي���ب ح�شون 
ف��ك��رة ا���ش��دار جملة )ج��ي��ل��ي( لالدب  ب��اق��ر 

احلديث. 
�شوق  ال��واق��ع��ة يف  ع��ب��ود(  )مقهى  وك��ان��ت 
)جماعة  وال�شعراء  االدباء  ملتقى  امل�شراق 
ال�شيد  اب��رزه��م:  وم��ن  ال�شعبي(  الفح�شى 
ال�شلطاين،  يحيى ال�شايف، وال�شيد يحيى 
احل�شني  عبد  وال�شيخ  تركي  الزهرة  وعبد 
ابو �شبع، وكانوا يحتلون جناحا من املقهى 
جناحا  الريا�شي  اجلمهور  فريق  ويحتل 
تطغى  ال�شعرية  امل��ط��اردات  وك��ان��ت  اآخ���ر، 
وال�شعراء،  االدب���اء  م��ن  املقهى  رواد  على 
او  �شغرية  ق�شا�شات  على  تكتب  وكانت 
على اغلفة علب ال�شكائر، وقد ان�شد ال�شيد 

يحيى ال�شلطاين هذا البيت: 
�شمعنا عن جدار البيت يحكى فيه اذان 

فكيف النا�ص اهل البيت عابوا وان خانوا
وتتابع احل�شور على االن�شاد، ومل ينف�ص 

اجلمع عن ق�شيدة طويلة.
الن�شاطات  ع��ر���ص  يف  ال��ذاك��رة  وت�شتمر 
ال�شتينيات  فرتة  خالل  النجف  يف  االدبية 
الثانوي فنتخذ  التعليم  يوم كنا على مالك 
من حدائق )نادي الغري( للموظفني. ع�شر 
االحاديث  ل��ت��ب��ادل  ل��ل��راح��ة  مكانا  ي��وم  ك��ل 
وك��ان  والفل�شفية  وال��ت��اري��خ��ي��ة  االدب���ي���ة 
االدباء وال�شعراء والكتاب ينقلون نتاجهم 
يف حدائق النادي فيتحلقون حلقات حلقات 
ال�شعر  حول  االحاديث  بينهم  فيما  وت��دور 

والق�شة واالأدب. 

د. حسن الحكيم

المقاهي األدبية في النجف وذاكرة الستينيات

لقد كان لثورة الرابع ع�شر من متوز 1958 تاأثري 
امل�شتويني  على  �شعيد  �شنان  رح��ل��ة  يف  ظ��اه��ر 
الذاتي والثقايف.. تغريت به احلال وتقن�ص فيه 

الفكر رداء اكرب منه. 
ب��ق��درة خ��ارق��ة ن��ق��ل م��ن م��دي��ري��ة م��ع��ارف لواء 
لين�شب  بغداد  لواء  معارف  مديرية  اإىل  كركوك 
اإىل املتو�شطة الغربية، ثم يثب منها اإىل االإذاعة 
فعند  امل�شتجدة.  الرتكمانية  ف��االإذاع��ة  العراقية 
�شباط  يف  االأوىل  امل��رة  االإذاع����ة  ه��ذه  تاأ�شي�ص 
1979 �شارك �شنان �شعيد يف براجمها واأركانها 
له  ان��ه مل تكن  امل��ن��وع��ة. وال���ذي جلب االن��ت��ب��اه 
متثيلية  يف  مثل  ولكنه  التمثيل  فن  يف  �شابقة 
مل  كذلك  اأي�شا،  غريها  يف  ورمبا  الفال"،  "فتاح 
يعرف عنه الغناء فاإذا هو يباغت النا�ص باأغنيتني 
حتت  باأدائهما  وق��ام  كلماتهما  كتب  تركمانيتني 
تفاديا  اوغلو"  با�شي  "ترزي  هو  م�شتعار  ا�شم 
لالإحراج، واالغنيتان هما: "م�شالدن �شاطرلويه 
بول كيده ر" و"هركون اق�شام الو دالالم" ف�شال 
املعروفة  ال�شعبية  الب�شتات  بع�ص  ت�شجيله  عن 
"ئه  و  يوخ"  خ��رم��امن  "كويليام  مثل  ب�شوته 
املو�شيقية  هوايته  ام��ا  ئونويوذجا"  ولرينني 
"الثورة" املنوه  – انظر جريدة  اليها  املع  التي 
بها من قبل فلم ن�شهد له فيها اثرا ملمو�شا. وان 
هي اال مدة، ويف اواخر 1959 اوفد �شنان �شعيد 
�شنة  مل��دة  ال�شوفيتي  ب��االحت��اد  اأذرب��ي��ج��ان  اىل 
باكو  اذاع��ة  يف  م�شتحدثة  ا�شاليب  اىل  ليتعرف 
بها   ، يجب  مبا  واالح��اط��ة  التجربة  يف  وميعن 
فعاليات  ب�شهم يف  املقام وتزوج وطفق  له  طاب 
جمال،  له  �شنح  وكلما  وفنية  وثقافية  اعالمية 
ملوا�شلة  باجلامعة  فيه  التحق  ال��ذي  الوقت  يف 

حت�شيله العايل. 
�شعيد..  �شنان  حياة  يف  حت��ول  نقطة  هي  ه��ذه 
�شنان  الح���راز  كافية  كانت  �شنة  ع�شرة  اح��دى 
�شعيد �شهادة "الكانديدات" املعادلة للدكتوراه يف 
العراق"،  يف  الرتكي  واالدب  ال�شحافة  "تاريخ 
باللغة  البداية  كتبها يف  ان هذه االطروحة  على 
لغة  اىل  ترجمها  مت  عليها  اطلعني  اذ  العربية 
من  ملناق�شتها  الرو�شية  ب��احل��روف  اذرب��ي��ج��ان 
لدن جلنة االمتحان والتقييم، اتذكر انه اهدائي 
ن�شخة خمت�شرة من هذه االطروحة ما عتمت ان 
زهدت فيها متنازال عنها ل�شديقي حممد خور�شيد 
الدافوقي لعله ان ينتفع هو بها اكرث مني. وكان 
من االجدى ان تطبع بن�شها العربي بالغا للنا�ص 
م�شاع  م��ن  وبالرغم  املقبلة،  لالجيال  واط��الع��ا 
بذلت هنا الخراجها اىل حيز الوجود فما "كل ما 

يتمنى املرء يدركه". 
�شنة  العراق  اىل  اويته  بعيد  �شعيد  �شنان  اجته 
كلية  من  االإع��الم  بق�شم  مدر�شا  وتعيينه   1970
االآداب اجتاها اىل ال�شحافة، العراقية والعربية 
تاركا  والبعيد  القريب  املا�شي  ثوب  عنه  نازعا 
كل ما ي�شغله وراء ظهره م�شتثمرا قواه العقلية 
واإمكاناته يف الدائرة التي دخلها راغبا ال راغما. 
�شعيد  �شنان  اأن�����ش��اأ  �شنة  ع�شرين  م��دى  وع��ل��ى 
وموؤ�ش�شات  االإع���الم  ق�شم  يف  وي��ذاك��ر  يحا�شر 
غريها، ويف خالل ذلك كله متت ترقيته اىل درجة 

اأ�شتاذ م�شاعد. 
ال�شحافة  دور  يف  و���ش��ائ��ال  ج��ائ��ال  ت���راه  ك��ن��ت 
يف  وملكته  وظيفته  م�شخرًا  والتلفاز  واالإذاع��ة 

حدود  عن  يخرج  ال  مما  خا�شة  او  عامة  ق�شايا 
اخت�شا�شه، فاإذا اتفق ان رحل اىل هذا البلد او 
ذاك موفدا او م�شاركا يف موؤمتر او منتدى عاد 
ويف جعبته خواطر و�شوائح ذات طابع �شحفي 
ال�شحف  يف  واذاع��ت��ه��ا  ن�شرها  ع��ن  ي��ت��وان��ى  ال 

والدوريات انتظارا ملردودها املعنوي واملادي. 
من منطلق منطقي اب�شط الكالم ان �شنان �شعيد 
مت  ع��ام��ا  ع�شر  اح��د  اذرب��ي��ج��ان  يف  مكونه  بعد 
عودته اىل وطنه بداأ من جديد فاحتا �شفحة يجد 
ويكد ، م�شرفا عل نف�شه حامال اياها فوق طاقتها 
بعاقبة  والعملي  الذاتي  وج��وده  على  ارت��د  مما 
�شكتة  �شريع  فجاة  �شقوطه  يف  متثلت  وخيمة 
وثالثة  �شنة  وا�شتغرقته  الوعي،  افقدته  دماغية 
ا�شهر واثني ع�شر يوما حتى قا�شت روحه اىل 
 ..1991 ح��زي��ران  من  الثالثة  الليلة  يف  بارئها 
نقطة  قليل،  قبل  اليها  ا�شرنا  التي  تلك  كانت  اذا 
حتول م�شافة يف حياة �شنان �شعيد فال �شك ان 
هذه الفجيعة، �شريبة هذا التحول كما اح�شب.. 

�شريبة لكنها باهظة غري معادلة. 
التي ي�شح  املو�شوعية  اجل هذا فاخلال�شة  من 
الذي  العلمي  والتقييم  البحث  ه��ذا  يفرزها  ان 
تعاطي  ما  �شعيد  �شنان  ان  اليها،  االنتهاء  ميكن 
�شيئا او طرق فنا، او خا�ص جتربة اال توقف يف 
بدايته او يف و�شطه او يف مرحلة من مراحله، 
ومن غري متابعة وحما�شة كالذي تبينه القارئ او 
املتلقي عند معاجلة �شنان �شعيد �شناعة الكتابة 
واخلط، او عند نظمه ال�شعر او عند غ�شيانه عامل 
وتداخلت  واعماله  منتجاته  فتناثرت  الر�شم.. 
معامل �شخ�شيته يف جلة االم�شاج واالأخالط ومل 
تظهر يف اثر مطبوع وم�شتقل او يف ديوان �شعر 
لتكون  لوحات متميزات حمفوظات  او  متداول، 
وعالمة  م�شريته  على  �شاهدة  مقبلة  عهود  يف 
على طريقه الق�شري او الطويل، حتى يف ميدان 
اتهمك  وان  �شعيد  �شنان  فان  وال�شحافة  االغالم 
يف العمل اجلامعي وا�شرف يف الكتابة والن�شر 
يف �شحف حملية ويف جمالت متخ�ش�شة او يف 
موؤلف  له  ي�شدر  مل  فامنا  املنا�شبات  مطبوعات 
بالت�شجيل  جدير  بالذكر  قمني  ادب��ي  او  علمي 
والتنويه ومل يجعل من هذا الكم الهائل املتبعرث 
من االنتاج – بغ�ص النظر عن اهميته التاريخية 
او قيمته العلمية – كتابا ناهيك يكتب كان قادرا 
اأو�شع  خ��ط��وات  ام���ام  اىل  بها  يخطو  ان  على 

وا�شرع. 
مهما يكن من �شيء، ونحن نوثق امانة، ان �شنان 
�شعيد ا�شدرت له دار التقدم مبو�شكو �شنة 1966 
رواية ترجمها من الرو�شية اىل العربية غفال من 
"االب واالبن".  عنوانها  لغريه  او  ل�شبب  اال�شم 
منها،  كتيبات  االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  م��ن  ت��رج��م  ك��ذل��ك 
خويل" و"مال   زادة  حممد  "جليل  بناه" و  "مال 
العراق  اىل  عودته  بعد  انى  واقف" على  ويناه 
 1972 �شنة  واالع���الم  الثقافة  وزارة  له  طبعت 
"اغنيات  فيه  ترجم  ال�شغري  القطع  م��ن  كتيبا 
بكل  تعريف  م��ع  العرب"  ب��الد  اىل  اذربيجانية 
كتابني  هناك  ان  عن  ف�شال  و�شاحبها.  مقطوعة 
هو  االول  بانتاجه،  �شعيد  �شنان  فيهما  ���ش��ارك 
�شنة  ببريوت  العراقي" املطبوع  الق�ش�ص  "من 
1956 واالخر "درا�شات يف ال�شحافة العراقية" 

املطبوع ببغداد �شنة 1972. 

سنان سعيد
ض���ري���ب���ة ال���ت���ح���ول

وحيد الدين بهاء الدين 
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بعد ت�شكيل حكومة نوري العيد خالل �شنة 1939 مل 
ل�شنة  االنقالبية  باحلركة  القائمون  يبقى  ان  له  يرق 
1936 دون عقاب كما مل يرق له والبنه �شباح اأن يريا 
املتينة  لل�شداقة  غازي  امللك  من  مقربا  ح�شني  جواد 
الذي  بال�شكل  املتبادلة  والثقة  ولالخال�ص  بينهما 
الحظاه عن كثب. وكان نوري ال�شعيد قد هدد بالثاأر 
ثالثني  م��ن  الع�شكري  جعفر  امل��رح��وم  �شهره  ملقتل 
املوؤامرة  دبر  ان  اال  كان  فما  له منهم  انتقاما  �شخ�شا 
�شريد  والتي  يراأ�شها  التي  احلكومة  بقلب  املزعومة 
قريبه  مبعاونة  الف�شل  هذا  يف  مف�شال  عنها  البحث 
من  متكن  وق��د  الكرمي  عبد  حلمي  البيطار  الرئي�ص 
خاللها زج اكرث من ثالثني �شخ�شا كانوا قد �شاركوا 
تبداأ من رئي�ص وزارة  انقالب بكر �شدقي  يف حركة 
قتل  يف  باملتهمني  وتنتهي  �شليمان  حكمة  االنقالب 
ثم  وال�شجون  املواقف  وايداعهم  الع�شكري  جعفر 
املوؤبد ومددا اخرى  احلكم عليهم باالعدام وال�شجن 
وطرد الق�شم االآخر من اجلي�ص وذلك مبوجب قرارات 
بعد  الر�شيد  مع�شكر  يف  الع�شكري  العريف  املجل�ص 

اعالن االحكام العرفية يف العراق!.
لقد تعهد نوري ال�شعيد بانقاذ قريبه الرئي�ص البيطار 
حلمي عبد الكرمي عند ا�شرتاكه يف املوؤامرة املزعومة 
من التبعات القانونية التي �شتوجه �شده وقد برهنت 
نا�شر  ال�شيد  ي�شردها  التي  التالية  والدالئل  الوقائع 
مذكراته  يف  ح�شني  ج���واد  اخ��ي��ه  ل�شان  ع��ن  ح�شني 

اخلطية على ذلك. 
اخرب  الكرمي  عبد  حلمي  البيطار  الرئي�ص  ان  اوال- 
ال�شيا�شة  يف  اجلي�ص  تدخل  ب��ان  االل��ه  عبد  االم��ري 
اف��ادة االمري عبد االله  امر غري �شحيح كما جاء يف 
ا�شتطاع  كيف  اذن  الع�شكري،  العريف  املجل�ص  امام 
من  وهما  الهادي  عبد  الرئي�ص  ورفيقه  ال�شابط  هذا 

ال�شباط ال�شغار التدخل يف ال�شيا�شة. 
ثانيا- هل ي�شدق بان الرئي�ص حلمي عبد الكرمي وهو 
قرب لنوري ال�شعيد ان ي�شرتك مبوؤامرة الغتياله هو 
وزمالئه الوزراء وبع�ص الرجال الع�شكريني املقربني 
له، ح�شبما جاء بافادة الو�شي عبد االله امام املجل�ص 

العريف الع�شكري. 

ثالثا- وهل ي�شح ان يقبل الو�شي عبد االله بان تنفذ 
جاء  كما  ق�شره  يف  والقتل  للفتك  املزعومة  املوؤامرة 

ذلك يف افادته امام املجل�ص العريف الع�شكري. 
علي  �شاكر  الزعيم  م��ن  ك��ل  اب��ق��اء  مت  وكيف  راب��ع��ا- 
والعقيد قا�شم �شكري و�شالح �شائب وعبا�ص ف�شلي 
وعلي غالب ا�شماعيل يف اجلي�ص وقد وردت ا�شماوؤهم 
يف املوؤامرة املزعومة ح�شب افادة الو�شي عبد االله 
وهم ما يزالون يت�شنمون منا�شبهم يف الوقت الذي 
الذين  اال�شخا�ص  حمل  �شيحلون  بانها  الو�شي  ذكر 
حدث  بينما  املزعومة  امل��وؤام��رة  تلك  يف  �شيغتالون 
اىل  وتدرجوا  منا�شبهم  يف  هوؤالء  بقي  فقد  العك�ص 

املراتب العليا. 
التي  االع���دام  عقوبة  تنزيل  فعال  مت  لقد  خام�شا- 
حكم بها على حلمي عبد الكرمي اىل اال�شغال ال�شاقة 
حكم  الذين  االخرين  املتهمية  بقية  دون   – امل��وؤب��دة 

عليهم باالعدام. 
�شاد�شا- يف الر�شالة املزورة من قبل عدنان الع�شكري 
وعبد الوهاب ال�شيخ علي يف امتعة ا�شماعيل عباوي 

عندما اجري التحري يف بيته يف املو�شل .
�شابعا- تدبري �شهود الزور الذين افت�شح امرهم اثناء 

اخذ افاداتهم من قبل املجل�ص العريف الع�شكري. 
ان  اخلطية  مذكراته  يف  ح�شني  نا�شر  ال�شيح  ذك��ر 
قد  ال��دار  نف�ص  يف  معه  ال�شاكن  ح�شني  ج��واد  اخ��اه 
القي القب�ص عليه ليال واودع مركز �شرطة ال�شراي. 
ويف ال�شباح و�شلت �شيارة امللك غازي كالعادة اىل 
املعظم  الباب  قرب  البارودية  حملة  ف  الواقعة  داره 
ركوب  ممار�شة  لغر�ص  الزهور  ق�شر  اىل  الي�شاله 
وا�شاف  ي��وم.  ك��ل  �شباح  امللك  م��ع  �شباحا  اخليل 
امللك  �شيارة  �شائق  افهم  بانه  ح�شني  نا�شر  ال�شيد 
جواد  كتبها  التي  املخت�شرة  الر�شالة  و�شلم  باالمر 
بيده اىل امللك غازي قبل ان يخرج من البيت موقوفا 
من قبل ال�شرطة يخربه مبا حدث بعد ان و�شعها يف 
ال�شعيد  ان نوري  العلم  امللك مع  ينا�شب مقام  غالف 
رئي�ص الوزراء انذاك يعلم بان الرئي�ص جواد ح�شني 
طيار امللك اخلا�ص وي�شطحبه �شباح كل يوم لركوب 

اخليل يف املناطق املجاورة لق�شر الزهور. 
اىل  ال�شراي  �شرطة  مركز  من  ح�شني  ج��واد  نقل  لقد 
�شقيقه  اخرب  التوقيق  من  اي��ام  وبعد  جمهولة،  جهة 
املجل�ص  ام��ام  عنه  للدفاع  حمامي  طلب  ج��واد  ب��ان 
العريف وهو االن موقوف يف مع�شكر الر�شيد فتوكل 
يف  اخوه  ورغب  ال�شنوي  العزيز  عبد  املحامي  عنه 
توكيل حمام اآخر فلم يفلح بادي االمر نظرا للخوف 
وال���وج���وم ال���ذي ���ش��رب اط��ن��اب��ه يف ب��غ��داد نتيجة 
فر�ص االحكام العرفية يف البالد. وبعد بذل اجلهود 
ال�شيد كامل اجلادرجي من  امل�شنية متكن مب�شاعدة 
بالدفاع  مبدئيا  �شبيب  دال���رزاق  عب  املحامي  اقناع 
عنه �شرط ان ي�شاعده املحامي عوين النق�شلي وكان 
الليلة  يف  بانه  اخ��ربه  قد  النق�شلي  ع��وين  املحامي 
على  �شطا  ح�شني  ج��واد  عن  للدفاع  فيها  توكل  التي 
داره اربعة رجال مدججني بال�شالح وهددوه بالقتل 

اذا ا�شتمر يف الدفاع عن جود ح�شني. 
نا�شر  ال�شيد  ا�شطحب  للمحاكمة  املعني  اليوم  يف 
ح�شني كال من املحامي عبد العزيز ال�شنوي واملحامي 
عوين النق�شلي ب�شيارة اىل مع�شكر الر�شيد حيث مقر 
املجل�ص العريف الع�شكري. ولدى و�شولهم اىل باب 
املع�شكر اوقفهم امر احلر�ص وبعد ان افهم من غاية 
و�شولهم ات�شل بامر املع�شكر ف�شمح للمحامني فقط 
اما  العريف.  املجل�ص  مقل  يف  واحل�شور  بالدخول 
املع�شكر وبقي منتظرا  فقد منع من دخول  املتهم  اخ 
يف غرفة احلر�ص الواقعة يف الباب النظامي ملع�شكر 

الر�شيد اىل ما بعد الظهر!. 
جريدة االتحاد 1985

امل���رح���وم حم���م���ود �شبحي  م���ن  ���ش��م��ع��ت 
الذين  امللكي  العهد  وزراء  اح��د  ال��دف��رتي 
االخري  الهزيع  يف  احلكم  م��ن  ا�شتبعدوا 
ال�شا�شة  ب��ني  م��ن  ك��ان  ان��ه  العهد.  ذل��ك  م��ن 
يف  اراوؤه����م  ا�شتطلعت  ال��ذي��ن  العراقيني 
بن  االم��ري زيد  ال��وزراء اىل  رئا�شة  ا�شناد 
في�شل  للملك  اال�شغر  ال�شقيق  احل�شني، 
من�شب  يومذاك  ي�شغل  كان  والذي  االول، 

�شفري يف وزارة اخلارجية.
وك���ان ال��ب��اع��ث على ه��ذه اال���ش��ت�����ش��ارة ان 
ال��و���ش��ي ع��ل��ى ع��ر���ص العراق  ع��ب��د االل����ه 
كانوا  املعار�شة  اقطاب  ان  الحظ  يومذاك 
يتوىل  كان  عندما  زيد  االم��ري  ي�شتلطفون 

�شفراته  خالل  الو�شي  عن  النيابة  من�شب 
ا�شناد  يف  ول��ع��ل  اوروب�����ا  اىل  امل��ت�����ش��ل��ة 
ات�شال(  )ج�شور  يخلق  ما  اليه  ال���وزارة 
مع املعار�شة ولكي ال يظل البالط معتمدا 
يف تدوير �شوؤون البالد على نوري �شعيد 
ب�شكل  عليه  مغ�شوبا  ي��وم��ذاك  ك��ان  ال��ذي 
يف  وحا�شيته  الو�شي  قبل  من  ظاهر  غري 

البالط. 
ا�شناد  بعدم  ن�شح  ان��ه  الدفرتي  يل  وذك��ر 
زي���د الن رئي�ص  ل��الم��ري  ال�����وزارة  رئ��ا���ش��ة 
املعار�شة  لهجوم  م�شتهدفا  يكون  ال��وزراء 
الهجوم ب�شورة غري  ان�شحب هذا  ولرمبا 
ينتمي  التي  املالكة  اال�شرة  على  مبا�شرة 

ببواعث  ادري  ول�شت  اليها.  زي��د  االم��ري 
ي�شعر  اأال  بذلك  ق�شد  فهل  الدفرتي،  فتوى 
زيد  االمري  مع  بتعاطفه  االله  عبد  الو�شي 
با�شناد  ج���اد  غ��ري  ال��و���ش��ي  ان  ل�����ش��ع��وره 
االأ�شرة  اأراد حماية  الأنه  اأم  اليه..  الوزارة 
قبل  من  له  تتعر�ص  قد  هجوم  من  املالكة 

املعار�شة. 
ول��ك��ن ال���ذي ادري����ه ان ال��دف��رتي ق��د انقذ 
ملا  التعر�ص  من  تنجيه  )ورط��ة(  من  نف�شه 
تعر�ص اليه بعد معار�شته لتعديل القانون 
للعراق  ال��ث��اين  االح��ت��الل  بعد  االأ���ش��ا���ش��ي 
الو�شي  امل��ل��ك وب��ال��ت��ايل  ب��زي��ادة ح��ق��وق 
على العر�ص مينحه حق اقالة ال��وزارة اذا 
التي ال يقرها عليها  ال�شيا�شة  ا�شرت على 
ال���ب���الط. ول��ت��ف��ادي وق����وع ع��ب��د االإل����ه يف 
املحنة التي وقع فيها يوم مل ي�شتطع اقالة 
ماي�ص  اح��داث  عقب  الكيالين  عايل  ر�شيد 
اىل  الو�شي  ه��روب  اىل  ادى  ال��ذي  االم��ر 
)الديوانية( مرة واىل )عمان( مرة اخرى 
 – الفر�شة  ه��ذه  الكيالين  ا�شتغل  بحيث 
املجل�ص  وجمع   – الو�شي  ه��روب  فر�شة 
)الو�شاية(  من  االل��ه  عبد  ليعزل  النيابي 
وتن�شيب ال�شريف �شرف بدله على النحو 

الذي ال يحتاج اىل التف�شيل. 
ال�شنوات  يف  امل��ع��ار���ش��ة  ان  وال����واق����ع 
�شن  ا�شتهدف  قد  امللكي  العهد  االخرية من 
الهجوم املبا�شر على الو�شي النه )تفرعن( 
بعد ف�شل حركة ماي�ص الوطنية وا�شتخف 
املعار�شة  وان��ت��ه��زت  احل��ك��م  رج���ال  ب��ك��ل 
اطاحت  التي  يوليو 1952  ثورة 23  قيام 
ب��ف��اروق واالن��ق��الب ال���ذي اط���اح ب�شكري 

القوتلى من رئا�شة اجلمهورية يف �شوريا 
مل�شري  املماثل  امل�شري  من  االله  عبد  لتنذر 

فاروق والقوتلي. 
اجلبهة  ح��زب  رئي�ص  الها�شمي  طه  وك��ان 
ال�شا�شة  ا�شرح  يومذاك  املتحدة  ال�شعبية 
االن��ذار عرب  بهذا  االله  عبد  الذين واجهوا 
مع  اجلبهة  رفعتها  التي  ال�شهرية  املذكرة 
املعار�شة  االح��زاب  رفعتها  التي  املذكرات 
متوز   14 ث��ورة  ان���دالع  قبل  الو�شي  اىل 
ان  )الو�شي(  وحاول  قليلة  با�شهر   1958
والقوي  احلكم  يف  ال��زاه��د  مبظهر  يظهر 
– يوم  – يف وقت واح��د  على امل�شي فيه 
هوؤالء  بع�ص  وذكر  املعار�شة  زعماء  قابله 
ف��وج��ه كلمات  )ث��م��ال(  ك��ان  )ال��و���ش��ي(  ان 
قا�شية اىل طه الها�شمي، االمر الذي حمله 
ذلك  يف  و�شاطره  االجتماع  م��غ��ادرة  على 

زميله كامل اجلادرجي. 
الو�شي  انفرد  مل��اذا  ���ش��وؤال..  يطرح  وهنا 
ال��ه��ا���ش��م��ي دون غ���ريه من  مب��ه��اج��م��ة ط��ه 
ال��روؤ���ش��اء ؟ ان ك��ث��ريا م��ن ال��ذي��ن دون���وا 
ال�شيا�شية مل يذكروا �شبب حقد  مذكراتهم 
بالهجوم  وخ�شه  الها�شمي  على  االله  عبد 
دون غريه وان�شغالهم ببحث جوانب اخرى 
االجتماع  ه��ذا  بعد  املعار�شة  ن�شاط  م��ن 
العا�شف الواقع ان الو�شي كان يحقد على 
جناح  كبح  ي�شتطع  مل  الن��ه  الها�شمي  ط��ه 
ماي�ص  حركة  قادوا  الذين  االربعة  العقداء 
للهروب  الو�شي  عر�شوا  بحيث  الوطنية 
احلراب  ظل  يف  اليها  وال��ع��ودة  البالد  من 
اخرى  الربيطانية هذا من جهة ومن جهة 
فان الو�شي كان يعتب على الها�شمي النه 
معا  ليتعاونا  الديوانية  اىل  به  يلتحق  مل 
يف اتخاذ القرارات التي حتول دون اندالع 

ثورة ماي�ص الوطنية. 
وهناك ا�شباب اخرى م�شافة اىل ال�شببني 

امل��ذك��وري��ن وه��م��ا ان ال��ه��ا���ش��م��ي ك���ان قد 
جريدة  اىل  خ��ط��رية  ب��ت�����ش��ري��ح��ات  ادىل 
الري�ص  منري  ل�شاحبها  الدم�شقية  )بردى( 
ك���ان���ون ���ش��د معاهدة  ب��ع��د وق����وع وت��ب��ة 
كل  الو�شي  اىل  فيها  ن�شب  )بورت�شموث( 
م�شاوئ احلكم واتهمه بالر�شوة وا�شتغالل 
الزراعية  بامل�شاريع  وامل�شاهمة  النفوذ 
وال�شناعية مع عدد من رجال االقطاع يف 
يتعلق مبعمل  ما  العراق وب�شورة خا�شة 
ان  مريديه  لبع�ص  الو�شي  وقال  الن�شيج. 
خالل  موقعي  �شعف  ا�شتغل  الها�شمي  طه 

اندالع الوثبة ليهاجمني.
ول��ق��د ع��ل��م��ت م��ن اال���ش��ت��اذ ح�����ش��ني جميل 
ال�شا�شة  يهني  ان  ي��ري��د  ك��ان  ال��و���ش��ي  ان 
بعد  غريب(  )ابي  يف  املعتقلني  املعار�شني 
م�شطفى  وزارة  �شد  االنتفا�شة  اح���داث 
هوؤالء  ب��ني  جميل  ح�شني  وك��ان  العمري. 
يومذاك  املعتقل  امر  اعلمهم  فقد  املعتقلني 
معهم  ك��رر  ورمب��ا  �شيزورهم  الو�شي  ان 
ت�شرفاته القا�شية كما فعل مع اعوان ر�شيد 
ال�شجن  اىل  ق�شدهم  الذين  الكيالين  عايل 
كامل  ابلغ  وق��د  معينة  كلمات  وا�شمعهم 
اجلادرجي امر املعتقل انه �شوف لن يرتدد 
يف اجل��واب على عبد االله ان وجه اهانة 
عبد  �شمع  فلما  املعتقلني.  زمالئه  من  الحد 

االله ذلك �شرف النظر عن هذه الزيارة. 
ويبدو ان عبد االله قد �شعر بق�شوة مواقفه 
من املعار�شة بعد تقدمي مذكراتهم اليه يف 
)بطاقات  لهم  تاركا  ببيوتهم  فمر  البالط 
وكان  اعتذار.  مبثابة  ذلك  معتربا  زي��ارة( 
ال�شيا�شية  االح�����زاب  ح��ل��ت  ان  ذل���ك  ب��ع��د 
ار�شاء  ان��ذاك  احلاكمة  ال�شلطات  وتولت 
رئا�شة  نيابة  ل��ه  فا�شندت  الها�شمي  ط��ه 

جمل�ص االعمار.
جريدة البلد 1964

إفادة الوصي عبد اإلله أمام المجلس العرفي العسكري

مؤامرة ضد نوري السعيد 
بعد تهديده بالثأر من قتلة صهره جعفر العسكري

انقالب بكر صدقي 
في وثائق مرافقه الخاص

الرئي�س )النقيب( جواد ح�سني

كامل اجلادرجيامللك غازي

عدنان االمين المحامي
عبد القادر البراك 

ذكريات أيام زمان

تساؤالت عن أحداث معينة 
سبقت ثورة 14 تموز

م����ا ه����ي األس�����ب�����اب ال����ت����ي ح����ال����ت دون ت����ول����ي األم����ي����ر زي�����د رئ����اس����ة ال���������وزراء؟

ل���������م���������اذا ح������ق������د ال���������وص���������ي ع������ب������د اإلل��������������ه ع������ل������ى ط���������ه ال�����ه�����اش�����م�����ي؟

طه الها�سمي

حممود �سبحي الدفرتي

االمري زيد

م�سطفى العمرير�سيد عايل الكيالينعبد االله
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الفت

من هو؟ 
يعي�ص االإن�شان بني مادح وقادح ال�شيما اإذا 
من  الرجل  يخلد  وقد  النا�ص،  اأم��ور  توىل 
بالذكر احل�شن واجلميل وهو  قبل حمبيه 
التخليد  ه��ذا  وي�شتمر  ذل���ك!!!  ي�شتحق  ال 
و�شرعان  الزمن،  من  لفرتة  املزيف  الباطل 
بعد  واح��دة  امل�شاوئ  وتظهر  تنك�شف  ما 
اخرى على اأيدي رجال جندوا اأنف�شهم ملثل 
هذه املهمات يعرفون ب�)رجال التاريخ(!!! 

ولرمبا يخلد رجل اآخر بالذكر ال�شيئ وهو 
له  عك�ص ذلك متاما ولكن ال حول وال قوة 
ولظروف قاهرة حتيط به اإىل اأن يهيئ الله 
وذكر  بن�شر  يقوم  رج��ال  وتعاىل  �شبحانه 
حما�شنه وينفي م�شاوئه باالدلة والربهان 
مثل  احل��االت يف  اأك��رث هذه  وما  ال�شاطع، 

هذه املثلني!! 
يعرفه  وا�شح  دليال  املقدمة  لهذه  ان  على 
حكم  من  ابرز  لعلى  لبيب،  لب  �شاحب  كل 

اب��ن��ائ��ه��ا او الذي  ال��ن��ج��ف اال���ش��رف م��ن 
وتطبع  عبريها  وا�شتن�شف  ماءها  �شرب 
اواخر  االقحاح يف  العرب  اهلها  بطبائع 
هو  الع�شرين  القرن  من  االول  اخلم�ص 
)حميد خان( املولود يف النجف اال�شرف 
عام )1890م( وذلك الرجل املرتف االنيق 
�شاحب النعمة الظاهرة للعيان. ذو ال�شاأن 
واالعتبار فهو �شليل اأ�شرة تفتخر بتاريخ 
�شالف  يف  ومبجدهم  العظام  اأج��داده��ا 
االأيام، فاجلد االعلى لهذه االأ�شرة )احلاج 
االأي���دي  �شاحب  ال��ع��الق(  ح�شني  حممد 
البي�شاء يف االأعمال اخلريية التي انفقها 
على العتبات املقد�شة يف العراق. ال�شيما 
)�شور النجف( الذي اأمر ببنائه على اثر 
الغربية  احل��دود  على  املتكررة  الغزوات 

العراقية. 
وكربالء  اال�شرف  النجف  مدينة  ومنها 
ت�شع  ال�شور  بناء  ا�شتغرق  فقد  املقد�شة. 
 1226 اىل  1217ه�����  �شنة  م��ن  ���ش��ن��وات 

لرية  ال��ف   )94( بنائه  كلفة  )وبلغت  ه���( 
مثقفي  من  خان(  )حميد  يعترب  عثمانية(، 
بداية  يف  اال����ش���رف  ال��ن��ج��ف  وم��ت��ن��وري 
منها  عديدة  موؤهالت  له  الع�شرين،  القرن 
اىل  ا�شافة  بطالقة  االنكليزية  اللغة  يجيد 
الفار�شية،  الرتكية،  الثالث  اللغات  اإجادته 
ب�شبب  االأخ��رية  اللغة  تعلم  وق��د  الهندية، 
وجوده يف الهند عندما اكمل درا�شته فيها، 
الهند دون  الدرو�ص يف  تلقيه  اأ�شباب  )اما 
�شائر اجلهات فالن عمته كانت زوجة زعيم 
)اغا  ام  الهند وه  اال�شماعيلية يف  الطابقة 

خان الكبري(. 
كان )حميد خان( من ال�شخ�شيات املرموقة 
االأو�شط يف  النجف اال�شرف والفرات  يف 
ذلك الوقت ملكانة اأ�شرته وتاريخها العريق 
على ال�شعيدين الوظيفي والعلمي الديني، 
وكان ي�شحبه يف ذهابه واإيابه عبد زجني 
ي��دع��ى )م�����ش��ع��ود( ك��ان ه��ذا العبد وق���ورًا 

االن��اق��ة وح�شن  م��ن  حم��رتم��ا على ج��ان��ب 
الهندام يف ملب�شه، ويرافقه كذلك رجل اآخر 
هو احلاج )ا�شود �شرب علي( كان هذا الرجل 
معروفا  وك���ان  بيته،  يف  حتى  ل��ه  م��الزم��ا 
احرتام  به  يتمتع  ملا  النجفيني  عامة  ل��دى 
الرجل  اما  النجفية،  االو�شاط  يف  وتقدير 
الثالث فهو الذي يدعى ب�)حمد( )كان والده 
الزعيم  يد  على  ا�شلم  الق�شي�شني(  من  ق�شا 
در�ص  وق��د  اخلليلي،  علي  م��ال  ال��روح��اين 
على الفقه واال�شول والكالم واالدب مبدة 
وجيزة. وقد تزوج بامراة من )ال قفطان( 
فاولدت له ولدا �شمي ب� )حمد( وكان حمد 
يف  و�شاهم  هياب  غري  با�شال  �شجاعا  هذا 
حرب )ال�شمرت والزكرت( واأعطى بندقيته 

مكانة قد تكون مرموقة بني البندقيات(. 
ال�شعيبة  معركة  يف  االأت����راك  ان��دح��ر  ومل��ا 
النجف  ودخ��ل��وا  ال��ع��راق  االنكليز  واحتل 
وكالء  تعيني  املحتلة  احل��ك��وم��ة  وق���ررت 

ومعاونيني حكوميني مع �شرطة وموظفني 
النجف، و�شركي�ص  ماليني، حميد خان ف 
الطبقجلي  وحم��م��ود  ال��ك��وف��ة  يف  اف��ن��دي 
اأن حميد خان امتنع  اإال  يف ابو �شخري(. 
ل�شعوبتها وخطورتها  الوظيفة  قبول  عن 
ول�����ش��ي��ق اأف�����ق ب��ع�����ص ال���ن���ا����ص ول��رمب��ا 
واأ�شحاب  اخلونة  م�شاف  يف  يجعلونه 
االحتالل  حكومة  لكن  امليتة!!  ال�شمائر 
اليزدي  ال�شيد كاظم  اإليه عن طريق  �شعت 
بقبول  خ���ان  حميد  تكاليف  ع��ل��ى  حلمله 
ه���ذه ال��وظ��ي��ف��ة وم�����ازال ب���ه ح��ت��ى قبلها 
اخلل�ص  ا�شدقائه  من  ثلة  ان  )خ�شو�شا 
مهدي  واملريزا  اجلوهري،  جواد  كال�شيخ 
اجلزائري،  الكرمي  عبد  وال�شيخ  االخون، 
كانوا يرون قبوله لهذه الوظيفة �شربا من 
�شروب اداء الواجب نظرا الحتياج النا�ص 
هنا  ومن  حاجاتهم،  ق�شاء  يف  امثاله  اىل 
بزخ جنم )حميد خان( ال من حيث املقدرة 
لق�شاء  لت�شديه  وامنا  فح�شب  واللياقة 
ح��اج��ات ال��ن��ا���ص، ول��ك��ن ه��ن��اك ف��ئ��ة من 
مبداأ  على  املتطلعني  غري  او  املتطرفني 
)حميد خان( يف ميدان الوظيفة قد غالت 
وال�شيما  خان(  )حميد  على  تهجمها  يف 
الوظيفة  قبوله  وع���دت  منهم  ال�شباب 
االحتالل  �شلطات  ���ش��روب  م��ن  �شربا 
با�شحاب  واذا  االي��ام  عجلة  دارت  ومل��ا 
احلاجات يغدون اىل بيت )حميد خان( 
و�شاق بهم هذا البيت كما �شاقت بيوت 
اجلوهري،  ج���واد  كال�شيخ  ا���ش��دق��ائ��ه 
وامل����ريزا م��ه��دي وال�����ش��ي��خ ع��ب��د الكرمي 
اجل��زائ��ري، ك��ان واح��د من ه��وؤالء لديه 
يريد  ما�شة  حاجة  او  حلها  يريد  م�شكلة 
ق�شاءها �شاء )حميد خان( ام ابى ال�شيما 
منهم من كان ي�شتاء منه ويبغ�شه ب�شيئ 
اىل �شمعته، ولكن لدى )حميد خان( كان 
ثورة  وقبيل  للجميع،  فاح�شن  �شعاره، 
كانت  با�شهر  )1918م(  ع���ام  ال��ن��ج��ف 

التقارير ت�شل اىل احلاكم الع�شكري حول 
تنوي  النجف  رج��ال  من  جمموعة  وج��ود 
حممد  ال�شيد  بينهم  وم��ن  ب��ث��ورة  القيام 
جواد  حممد  وال�شيخ  العلوم  بحر  علي 
لكن  اخلليلي،  عبا�ص  وال�شيخ  اجلزائري 
الدفاع  )حميد خان( كان يدافع عن هوؤالء 
اما  املحتملة،  ال�شلطات  ام��ام  امل�شتميت 
ال  فكانوا  الثورة  هذه  يف  ا�شهموا  الذين 
يقدرون هذا الدفاع كانوا من الناقمني على 

)حميد خان(. 
ان  خ��ان(  )حميد  اراد  ال��ث��ورة  قامت  ومل��ا 
ينجو بنف�شه تخل�شا من هوؤالء املتطرفني 
ميدان  خ��ان(  )حميد  دخ��ول  ي��رون  الذين 
وبعد  للبلد  اخل��ي��ان��ة  م��ن  ن��وع��ا  الوظيفة 
املتطرفون  متكن  حدثت  التي  العرااقيل 
من القاء القب�ص عليه، لكن هناك من يرى 
العك�ص،  بل  امل��راأى  ذلك  )حميد خان( غري 
يف  واودع  ك��رام��ت��ه  وع��ل��ى  عليه  ف��ح��اف��ظ 
ال�شيخ  رق��اب��ة  )���ش��ج��ن ط��وي��ري��ج( حت��ت 
عمران احلاج �شعدون رئي�ص ع�شائر بني 
ح�شن، وكما انتهت الثورة عاد اىل النجف 
من  �شخ�ص  اي  يعاقب  ومل  مكرما  معززا 

هوؤالء املتطرفني فازدادت �شعبيته.. 
كان من الكرماء، ومل ي�شتلم اي راتب من 
اخلزينة الربيطانية، بل كانت ت�شيفه اىل 
خرييات )اوده( التي توزع للفقراء يف كل 

ثالثة ا�شهر. 
 1917/8/1 يف  التالية:  الوظائف  ا�شغل 
النجف  يف  الع�شكري  احلاكم  معاون  عني 
يف 1921/3/3 عني مت�شرفا للواء كربالء 

وانفك يف 1922/2/15. 
لواء  عن  نائبا  انتخب   1943/12/1 يف 
ال�����دورة االن��ت��خ��اب��ي��ة. تويف  ك��رب��الء يف 
قرب  ودف��ن  احلجة/1363ه�  26/ذي  يف 
يف  احل�شيني  ال�شحن  يف  العبد(  )منارة 
كربالء. اأعقب بنتا هي زوجة ال�شيد �شياء 

جعفر وزير املالية يف العهد امللكي. 

حكم النجف نيابة عن )االنكليز( 
عبد الرضا فرهودقبل )93( عامًا..

صادق االزدي 

من امل�شادفات الغريبة اأن اأكون بني القلة التي 
مقره  اإىل  الر�شايف  معروف  ال�شاعر  �شيعت 
ال  اإنني  مع  االأعظم  االإمام  مقربة  يف  االأخري 
للمرة  راأيته  وقد  به.  يل  �شخ�شية  معرفة 

االأوىل وهو يلقي ق�شيدته التي مطلعها: 
ابنوا املدار�ص وا�شتق�شوا بها االمال 

حتى نطاول يف بنيانها زحال 
وقد األقاها عند و�شع احلجر االأ�شا�ص لبناية 
مدر�شة التفي�ص االهلية يف "حملة العاقولية" 
وكنت انا من طالب �شفوفها االبتدائية وكنت 
�شمن فريق االأنا�شيد وكان ي�شرف عليه املعلم 

املرحوم ح�شن اخلطيب.
 

مقهى الزهاوي 
ارى  �شرت  ال�شحافة  يف  علمت  ان  وبعد 
"مقهى  رواد  بني  وهو   – الر�شايف   –
ذلك  رواد  من  الزهاوي  وكان  الزهاوي". 
الله  – رحمهما  املقهى بطبيعة احلال، وكانا 
– يجل�شان وحولهما يجل�ص بع�ص املعجبني 
بهما، ومل يكن بينهم من قد توطدت عالقتي 

به حتى ارجوه اأن يقدمني لل�شاعرين! 
املباين  من  يومذاك  املقهى  مبنى  وكان 
اأثاث  البناء، كما مت جتديد  القدمية. ثم جدد 
املقهى  اليوم ال ميت ب�شلة اىل  املقهى، وهو 
االأول، ال مببناه وال باأثاثه، وان كانت االأر�ص 

التي يقوم عليها هي هي!! 
األدب الشعبي! 

جريدة  اأعداد  من  �شدر  ما  تتبعت  قد  وكنت 
املعجبني  من  �شاحبها  وكان  "حبزبوز" 
الر�شايف  معروف  ال�شاعر  ب�شخ�شية 
وب�شعره فكان ال يذكره على �شفحات جريدته 
من  الر�شايف  وكان  ال�شادق،  باالحرتام  اإال 
وللمرحوم  ثابت  لنوري  حبه  مينح  جانبه 
ورمبا  اي�شا،  الكرخي  عبود  املال  ال�شاعر 
ال�شعبي  لالدب  الر�شايف  حب  عن  ذلك  جاء 

العراقي. 
خالل  بغداد  عرف  قد  فالر�شايف  واالأعجب 
حياته منذ مولده �شنة 1875 حتى وفاته فيها 
�شنة 1945، فعرف ال�شعر ال�شعبي، واالمثال 

البغدادية، واالغاين والب�شتات وغريها. 
قد  انه  ويبدو  البغدادية،  باللهجة  تكلم  كما 
ا�شتهوته فكرة اعادة كل كلمة ينطقها العامة 
االعجمية  الكلمات  اما  العربي،  ا�شلها  اىل 

فهي وا�شحة ومعروفة. 

حكاية رصافية 
ويروي املرحوم رزوق عي�شى حكاية طريفة، 
بعددها  العرب"  "لغة  جملة  يف  ن�شرها  وقد 
�شنة  من  الثاين  ت�شرين  �شهر  يف  ال�شادر 
1911، وذلك �شمن مقال له كان عنوانه هو: 
"نظرة عامة يف لغة بغداد العامية" قال فيه: 
الر�شايف  قال  الرتكية،  الكلم  وجود  )واىل 
ج�شر  على  الواقفني  مع  واقفا  كنت  "بينما 
�شامراء تقدم اىل رجل وقال يل: "اين تريد؟" 
فقال:  �شامراء"  اىل  العبور  "اريد  فقلت: 

"اأنت قايل؟" وفخم الالم، فلم اقطن ملا اراد، 
فقلت: "وما تعني يا هذا؟" فاأعاد علّي اجلملة 
افهم  فلم  )هنا(  كلمة  فيها  اال�شتفهامية، وزاد 
ال؟" فقلت:  ام  هنا  انت  "امقيم  فقال:  اي�شا، 
"ال" وحينئذ علمت ان كلمة )قايل( قد اخذها 
اللغة  يف  البقاء  مبعنى  )قاملق(  كلمة  من 

الرتكية. 

دفع المراق!! 
عددها  يف  "حبزبور"  جريدة  ن�شرت  وقد 
ال�شادر يوم 12 كانون الثاين 1932 ثم يف 
عنوان  حتت  ن�شرت  التالية،  االربعة  االعداد 
العراق(  يف  الدارجة  اللغة  يف  املراق  )دفع 
على  امثالها  ومن  بغداد،  عامية  عن  بحثا 
االمثال  كاتبه عن  فيه  التحقيق، حتدث  وجه 
منها  الكثري  مفردات  وعالقة  البغدادية، 

بالف�شحى!. 

كاتب البحث... 
للحلقة  كتبتها  مقدمة  يف  اجلريدة  وا�شارت 
ال�شاعر  هو  كاتبها  ان  اىل  املقال  من  االوىل 
�شابقا  ن�شر  قد  البحث  ان  وقالت  الر�شايف، 
االب  ا�شدرها  التي  العرب"  "لغة  جملة  يف 
ان�شتا�ص الكرملي عام 1911. ثم توقفت عن 
االوىل،  العاملية  احلرب  قيام  عند  ال�شدور 
وا�شتمرت   1926 عام  ال�شدور  وا�شتاأنفت 

ت�شدر حتى نهاية عام 1931. 

طبعة جديدة 
طبع  باإعادة  االإعالم"  "وزارة  قامت  وقد 
املجلد االأول من تلك املجلة االأدبية والعلمية 
 ،1971 �شنة  وذلك  التاريخية  القيمة  ذات 
وا�شرف على اعادة الطبع االأ�شاتذة الدكتور 
ال�شامرائي  اإبراهيم  والدكتور  اجلابر  زكي 
وعبد اجلبار داود الب�شري، ثم �شدر املجلد 
الثاين من املجلة �شنة 1975 وقد ا�شرف على 
ي�شدر  ومل  اجلبوري،  جميل  اال�شتاذ  طبعه 
الذين  القراء  بعد ذلك املجلد ما ي�شفي غليل  
"لغة  جملدات  بقية  ل�شدور  انتظارهم  طال 

العرب" دون طائل!. 

الما يوني يغرك! 
وقراءة جاءت ملقاالت الر�شايف جتعلنا ندرك 
ذلك  ومن  بغداد،  يف  العامة  بلغة  املامه  مدى 
ما قاله عن املثل البغدادي: "املا يوين يغرك" 

قال: 
ان  اي  واالحتياط،  باحلزم  لالمر  ي�شرب   -
اال�شباب  واليتخذ  اموره  يف  اليحتاط  الذي 
الالزمة للنجاة فيقع يف الهلكة كالذي اليحفر 
حول خيمته نوؤيًا مينع ال�شيل عنها، فانه اذا 
املذكور  املثل  يف  فقولهم  اغرقه،  ال�شيل  جاء 
هو  والنوؤي  نوؤيًا،  يحفر  – معناه  – يوين 
انهم  اال  ال�شيل  ملنع  البيت  حول  احلفري 
وقدموها  واوا  منه  الهمزة  فقلبوا  حرفوه، 

 – وين   – ف�شارت  وك�شروها  النون  على 
وقالوا منه: ونِّى، يوين، اذا عمل نوؤيًا.

مثل آخر 
هو:  اخر  �شعبي  مثل  اىل  يتطرق  وعندما 
فيقول  جزمة"  ابو  وياكل  كال�ص  ابو  "يجد 

الر�شايف: 
الفقري،  كد  من  يعي�ص  الذي  للغني  ي�شرب   -
ارق  هو  الذي  غريه  كد  من  يعي�ص  من  ولكل 
كناية  كال�ص  فابو  بااًل،  وكا�شف  حااًل  منه 
حذاء  الفقراء  عند  الكال�ص  الن  الفقري،  عن 
الفالحني  من  االرياف  اهل  يلب�شه  خرق  من 
كناية عن  وامثالهم، وابو اجلزمة  والرعيان 
الغني الن اجلزمة هي حذاء ذو رقبة طويلة 
و�شعة  الرتف  اهل  يلب�شه  ال�شاق  تغطي 

العي�ص. 

المعركة مستمرة  
العلوم  جماالت  يف  االن�شان  تقدم  ورغم 
والفنون وكل الوان املعرفة، فما زالت املعركة 
وقلة  الفقراء،  الدنيا  نا�ص  اكرثية  بني  قائمة 
منهم تنعم مبا اليحلم به الفقراء. و�شت�شتمر 
امل�شاواة  حتل  حتى  اجلانبني  بني  املعركة 

احلقيقية بني عباد الله ان عاجال او اجاًل! .

جريدة كل شيء 1967

والذكريات صدى السنين الحاكي
عالقة معروف الرصافي باألدب الشعبي العراقي!

�سورة نادرة للر�سايف التقطت له يف القاهرة يف يوم 21 اذار �سنة 1936 وذلك بدار �سدقي با�سا حمافظ القاهرة وظهر فيها الر�سايف بعقاله وعباءته كما ظهر فيها اال�ستاذ االثري مع عدد من العراقيني وامل�سريني
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منذ ثالثين عاما وهي تغني، أحالم 
وهبي المطربة العراقية عاصرت 

بدايات الفن، العراقي وبدايات العديد 
من مشاهير الغناء العربي، اسمها ولد 
لديها إشكالية مع الجمهور ومع بعض 

من محيطها أنها ابنة الشاعر حافظ 
جميل وليست ابنته في آن واحد، وهنا 

بدأ اإلشكال الذي النهاية له. 

بلدها  خ����ارج  االأوىل  ل��ل��م��رة  غ��ن��ت  ع��ن��دم��ا 
العراق يف الكويت مع كبار الفنانني العرب 
جناة ال�شغرية وحممد ر�شدي وفايزة احمد 
لهذا  ي�شتمع  االطر�ص  فريد  اي�شا  كان هناك 
ال�شوت العراقي اال�شيل وبعد انتهاء اأحالم 
وهبي من الغناء �شد علي يدها وا�شحطبها 
القاهرة التي كانت تنتظر هذا ال�شوت  اإىل 
القادم من بالد الرافدين. فغنت لبيلغ حمدي 

وحم��م��د امل��وج��ي و�شيد م��ك��اوي وب��ع��د 12 
لتغني  وهبي  اأح��الم  عادت  الغربة  من  عاما 
جل��م��ه��وره��ا ب��ال��ع��راق ف��ف��وج��ئ��ت ب��ه��ا ي��ردد 

اأغانيها، توقفت عن الغناء وبكت. 
اأح��الم وهبي االآن يف زي��ارة لباري�ص حيث 
تقيم ابنتها مع زوجها الطيار اللبناين. "كل 

العرب" التقت الفنانة العراقية. 
* عندما يتحدث الفنانون الرواد يف العراق 
عن حياتهم الفنية تذكر كلمة "البنكلة"! فهل 

لبدايتك الفنية ق�شة معها اأي�شًاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً؟ 
تلك  يعرف  ال  وم��ن  البنكلة..  )ت�شحك(   -
خدموا  كبار  فنانني  خرجت  التي  اخلرابة 
ال�شينما وامل�شرح واملو�شيقى، من اال�شوات 
وهيفاء  نزهت  مائدة  اآن���ذاك  كنا  الن�شائية 
ح�شني، وللفنان منري ب�شري ف�شل ببناء هذا 
لكنه  اأ�شتوديو  عليه  نطلق  كنا  االأ�شتوديو 
ال  و�شقف  واخ�شاب  حديد  كومة  ب�شراحة 
يحمينا من احلر وال الربد، ولكن ب�شراحة 

كانت تخرج من هذه البكلة اعمال ناجحة. 
�شجعك  الذي  ومن  كمطربة،  اكت�شفك  من   *

على الغناء؟ 
ع��ائ��ل��ة فنية،  م���ع  ع�����ش��ت  ان���ا  ب��احل��ق��ي��ق��ة   -
الف�شل  جميل  حافظ  ال�شاعر  لوالدي  فكان 
بت�شجيعي وملربيتي الفنانة منرية الهوزوز 

الف�شل يف اكت�شايف كمطربة. 
من  ب�شي  نتحدث  ان  ميكن  ه��ل  ك��ي��ف..!   *

التف�شيل عن هذه البداية؟ 

ع��م��ري حملتني  م��ن  ال��ت��ا���ش��ع��ة  وان���ا يف   -
الفنانة املطربة منرية الهوزوز من الب�شرة 
بالو�شط  احتكاكها  خ��الل  وم��ن  بغداد،  اىل 
الفني كنت احفظ اغانيها وارددها باالإ�شافة 
بالفنانتني  وتاأثرت  ال�شينما  م�شاهدتي  اإىل 
�شباح ونعيمة عاكف وهذا ما جعل املطربة 
منرية الهوزوز ت�شجيعي دائما بعد ان راأت 

اين امتلك �شوتا جيدًا. 
* ومع االإذاعة كيف كانت البداية؟ 

مل  لكني  كمطربة  لالختبار  م��رات  تقدمت   -
اجنح والذي اختربوين مل يكونوا فنانني 

وال اأتذكر اأ�شماءهم. 
* وكيف ا�شبحت مطربة؟ 

- كان عمري انذاك 14 عاما وكانت اللجنة 
عندما  �شنوات  ارب��ع  بعد  تعايل  يل  تقول 
يتكامل �شوتك وفعال انتظرت حتى اأ�شبح 
ع��م��ري 18 ع��ام��ا وت��ق��دم��ت ل��الخ��ت��ب��ار من 

جديد. 
* ومن هو زوجك؟ هل هو فنان؟ 

عبد  ر���ش��اد  ال��ل��واء  ان��ه  فنانا..  لي�ص  ك��ال   -
وبدا  للغناء  دفعني  ال���ذي  وه��و  ال��واح��د 

ذلك  ومت  م��ع��روف  ملحن  ع��ن  معي  يبحث 
امللحن  ي��وم  ذات  زوج��ي  ا�شطحب  عندما 
اجبه  �شوتي  �شمع  وعندما  اخلليل  احمد 
وبداأنا نتدرب على الغناء ملدة �شنتني كانت 
الفنية، ثم جاء امللحن  ركيزة مهمة بحياتي 
"ع�شاق  حل��ن  اول  واأع��ط��اين  خمتار  خليل 
االأغنية" تقدمت بها لالإذاعة وجنحت وكانت 

هذه البداية احلقيقية يل. 
* مع هذه البداية من هم امللحنون العراقيون 

الذين تعاملت معهم؟ 
- بعد خليل خمتار جاء احمد اخلليل وناظم 

نعيم وخزعل مهدي وغريهم. 
* عا�شرت جيلني من املطربني. كيف تقييمني 

اجليل احلايل؟ 
"مقلدا  ا���ش��ب��ح  ل��ال���ش��ف اجل��ي��ل اجل��دي��د   -
و�شارقا" جلهود مطربني ومطربات �شبقوه 
ال��ع��راق��ي��ة وجن��ح��وا فيها،  غ��ن��وا االأغ��ن��ي��ة 
ا�شبحوا  الأنهم  ا�شماء  اط��رح  ان  اري��د  وال 
ي��ج��وز ان تلب�ص  ب��ال��ف��ن، ول��ك��ن ال  زم��الئ��ي 
ثوبا لي�ص لك، فاأغاين املطربة زهور ح�شني 
لزهور ح�شني غنتها وجنحت فيها، ال داعي 
لتكرارها وت�شويهها، على املطرب اأن ير�شم 

لنف�شه الطريق اخلا�ص به. 
يجد  ال  عندما  ال�شاب  املطرب  يفعل  م��اذا   *
االأحل���ان.  تاأتيك  كانت  كيف  اأ���ش��ال��ك  حلنا؟ 

�شابقا؟ 
كبري،  اخ��ت��الف  ه��ن��اك  بالتاكيد  �شابقا..   -
املطرب،  ع��ن  يبحث  ال���ذي  ه��و  امل��ح��ن  ك��ان 
جاءين  كيف  الراوي  يا�شني  امللحن  واأتذكر 
كانت  حلنا  ليعطيني  الب�شرة  من  يوم  ذات 
علي" ومل  تعتب  ال  ان��ت  قلبي  يا  "ال  اغنية 
الربح بل الإعجابه ب�شوتي،  ياأت مفكرا يف 
جنح اللحن وما زال يردد حتى االآن لالأ�شف 
الغناء عندما طلبت  �شنة من  االن وبعد 30 
اجابني،  ال���راوي  يا�شني  املحلن  م��ن  حلنا 
اأعطتني  النها  اخرى  ملطربة  اللحن  اعطيت 
التعامل  ه��ذا  ارف�ص  ان��ا  دي��ن��ار.  خم�شمائة 
الن امل�شاريف اخلا�شة باللحن ت�شرف من 
االذاعة والتلفزيون باال�شافة اىل الت�شجيع 
فني  عمل  لكل  امل�����ش��وؤول��ني  قبل  م��ن  الكبري 
ناجح االمور اليوم تغريت واأ�شبحت املادة 

هي القيا�ص ولي�ص االأ�شوات. 
* اإذا كانوا يتعاملون هكذا مع اأحالم وهبي 
التي غنت ثالثني عاما؟ فماذا يفعل املطربون 

اجلدد؟ 
يجب  م�شكلة  وه��ذه  معك،  اأن��ا  �شحيح..   -
يف  للعمل  ي�شطر  بع�شهم  اأن  معاجلتها، 
معني  حلن  ثمن  لت�شديد  الليلية  املنتديات 

وهذه م�شاألة خطرية. 
* عام 1965 �شافرت اإىل م�شر كيف جاءتك 

هذه الفكرة؟ 
املرحوم  التقيت  بالكويت  احل��ف��الت  يف   -
اقرتح  �شمع �شوتي  اأن  بعد  االأطر�ص،  فريد 
علي ال�شفر معه اىل القاهرة، وفعال مت ذلك 

وا�شطحبت معي امللحن كاظم نعيم. 
امللحنني يف  م��ع  ك��ان��ت جت��رب��ت��ك  * وك��ي��ف 

م�شر؟ 
مطربة  اأول  الأن��ن��ي  عليهم  ج��دي��دة  ك��ان��ت   -
�شيد  للملحن  فغنيت  م�شر  ت���زور  عراقية 
مكاوي وبليغ حمدي وحممد املوجي والذي 

كانت احلانه هي االقرب اىل �شوتي. 
* وكيف واجهت م�شكلة اللهجة؟ 

- كانت فعال م�شكلة، فعندما ا�شرتكت بحفلة 
احلليم  عبد  امل��رح��وم  غنى  املدينة  ا���ش��واء 
ح��اف��ظ وغ��ن��ت ف��اي��زة اح��م��د وغ��ن��ى حممد 
�شاح  وغنيت  دوري  ج��اء  وعندما  ر���ش��دي 
�شت"  ي��ا  ع��رب��ي  غ��ن��ا  "عاوزين  اجل��م��ه��ور 
ان  ا���ش��ط��ررت  يل  بالن�شبة  �شدمة  فكانت 

اغني باللهجة امل�شرية. 
* وعندما غنيت باللهجة امل�شرية كيف كان 

جناحك؟ 
بي  يلتقون  النا�ص  ك��ان  وعندما  جنحت   -
بال�شارع كانوا ينادونني با�شم االغنية التي 
فلحن  حمد  بليغ  اما  املوجي،  ملحمد  غنيتها 
يل اغنية "بني النجوم" وهي "اغنية طرب" 
�شعاد  املطربة  غنتها  ولو  ل�شوتي  ت�شلح  ال 

حممد لنجحت فيها. 

املوجي  حممد  امللحن  تعامل  ك��ان  كيف   *
معك؟ 

وتفهم  كثريا  �شجعني  رائ��ع��ا،  فنانا  ك��ان   -
�شوتي وفتح يل بيته وكذلك الفنان املرحوم 
فريد االطر�ص ولوالهما مل جنحت يف م�شر، 

فاملوجي كان االقرب يل فنيا. 
* و.. 

كنت  لقد  تق�شد..  م��اذا  اع��رف  )مقاطعة(   -
على عالقة مع املوجي و�شلت اىل الزواج. 

* وهل تزوجته..؟ 
- ال... ابدا.. 

* ملاذا.. ما هو ال�شبب؟
- ب�����ش��راح��ة ب��ع��د ع��الق��ة ا���ش��ت��م��رت حوايل 
بيته  وزرت  ال��ف��ر���ش��ة  يل  �شنحت  ال�����ش��ن��ة 
رف�شت  ولذلك  عظيمة..  زوجة  لديه  وجدت 

الزواج وقررت العودة اىل العراق. 
* كيف تقيمني االأحلان اجلديدة االآن؟ 

اأحلانا  كانت  ت��ك��رر.  ال  القدمية  االحل���ان   -
عالقة  لها  علمية  ا�ش�ص  على  مبنية  حقيقية 
اال�شيل،  ال��ع��راق��ي  وال��ف��ل��ك��ل��ور  ب���ال���رتاث 
او  جلمود"  �شخر  "كلبك  مثل  اغنية  خ��ذ 
الأ�شالتها  تكرر  ان  ميكن  ال  "للنا�شرية" 
اللحن  ����ش���ار  ف��ق��د  االآن  اأم�����ا  ال���رتاث���ي���ة، 
يقدم  ان  وميكنه  املقهى  يف  جال�ص  وه��و 
املادة  ان  طاملا  واح��د  اآن  يف  احل��ان  خم�شة 

تنتظره. 
* ما هي االأغاين التي تعتزين بها وترددينا 

دائما؟ 
"ما  "ما اعتب عليك" واأغنية  - كثرية ومنه 

األومك" و"هاي من الله ق�شمتي". 
* هل هناك اغنية معينة ملطربة غريك متنيت 

اأن تغنيها؟ 
- كثرية ولكني غنيتها وهي لي�شت يل؟ 

* من هذه االغاين؟ 
ير�شون"  ما  اهلي  بيدي  مو  "انا  اغنية   -
نرج�ص  للمطربة  احبك"  "داده  واغ��ن��ي��ة 
باللهجة  غنت  م�شرية  مطربة  وهي  �شوقي 

العراقية وجنحت. 
املطربة  هناك  �شوقي  نرج�ص  جانب  اىل   *
العراقية  باللهجة  غنت  اي�شا  وه��ي  راوي��ة 
وجنحت فلماذا مل ت�شتهر االغنية يف بلدان 

املغرب العربي؟ 
العربي  املغرب  فبلدان  بال�شبط.  ادري  - ال 
ناظم  امل��رح��وم  �شوى  ال��ع��راق  من  تعرف  ال 
بالف�شحى  غ��ن��ى  الن���ه  وق���د جن��ح  ال��غ��زايل 
اي�شا  واعتقد  اليها،  �شفره  اىل  باال�شافة 

امل�شرية  االغنية  بقيت  ولذلك  االذاع��ات  ان 
هي امل�شيطرة تخدمها بذلك اللهجة امل�شرية 

املنت�شرة عن طريق ال�شينما والتلفزيون. 
* ما هي ذكرياتك عن ال�شاعر حافظ جميل؟ 

ب�شريبة  الب�شرة  يف  يعمل  وال���دي  ك��ان   -
املطربة  الفنانة  معه  تعي�ص  وكانت  الدخل 

منرية الهوزور. 
* وهل هي زوجته؟ 

والدتي  لي�شت  وهي  زوجته  لي�شت  كال..   -

من  عرفت  �شنوات  ت�شع  وبعد  مربيتي  بل 
هي والدتي فهي ال زالت تعي�ص يف الب�شرة، 
وعندما انتقل والدي اىل بغداد وكان يعمل 
اليه  اذه��ب  كنت  الهواتف"  "لبدالة  م��دي��رًا 
اغني  ان  مني  يطلب  ك��ان  م�شاريفي  الآخ��ذ 
حمافظا  القلب  طبيب  ك��ان  لقد  ال�شدقائه. 

على ا�شمه ك�شاعر. 
* ومل��اذا اح��الم وهبي ولي�ص اح��الم حافظ 

مثال؟ 
�شاعرا  ك��ان  وال��دي  ان  اىل  يعود  ال�شبب   -
معروفا فاقرتح ان يكون ا�شمي ا�شما فنيا، 
وقد نقلني يف بداية طفولتي اىل بيت عمي 

باالعظمية.
* لكن هناك من يقول انك ل�شت بنت ال�شاعر 

حافظ جميل فما هو راأيك؟ 
االق��اوي��ل وعندي  اب��ي رغ��م  - حافظ جميل 
وورقة  ال�شخ�شية  اوراق���ي  ذل��ك،  يثبت  م��ا 
والتي  بالب�شرة  ال�شعر  مب�شت�شفى  والدتي 
�شريط  اىل  باال�شافة  نف�شه  هو  يل  اعطاها 
حقي  امل��رح��وم  وبح�شور  ب�شوته  م�شجل 
وبع�ص  النعيمي  احمد  والدكتور  ال�شبلي 

اال�شدقاء. 
* ملاذا مل تعلني عن ا�شم والدك حافظ جميل 

قبل وفاته؟
ا�شدقاء  وجميع  وا���ش��ح��ة  امل�����ش��األ��ة  الن   -
�شهادة  اىل  باال�شافة  ذل��ك  يعرفون  وال��دي 
 1938/8/28 ب��ت��اري��خ  ال�����ش��ادرة  امل��ي��الد 
تثبت  بالب�شرة  م�شت�شفى  م��ن  وال�����ش��ادرة 

ذلك. 
ا�شمك احلقيقي  ان  تقول  * وكل معلوماتي 

هي �شهام حممد عبد الرحمن الهوزوز؟
ذلك  ا���ش��ج��ل  جعلتني  ال���ظ���روف  اب���دا  ال   -

ومنرية الهوزوز مربيتي ال اكرث. 
من  احلالية  ب��اال���ش��وات  راأي���ك  م��ا  طيب.   *

ال�شباب؟ 
هناك  ولي�ص  تت�شابه  اال���ش��وات  لال�شف   -

مطرب ا�شتطاع ان يفر�ص نف�شه. 
* و�شالح عبد الغفور؟ 

- �شوت رقيق جدا احبه. 
* ر�شا اخلياط؟ 

- �شوت جميل جدا بحاجة اىل راحة.
* �شعدون جابر؟

- ذكي ودبلوما�شي ناجح باختيار اغانيه. 
* مائدة نزهت؟

- اف�شل مطربة عراقية على االطالق ال ميكن 
اأن يتكرر �شوتها.

* انوار عبد الوهاب؟
"حرام عليها" انها  - اين ا�شاألك اين هي .. 

من اال�شوات اجلميلة واملميزة.
* �شيتا هوكيبيان؟

وكمطربة  ن��اج��ح��ة،  تلفزيونية  خم��رج��ة   -
�شاعت بني ال�شرق والغرب.

* امل خ�شري؟ 
- �شوت دافئ احب ا�شمعه با�شتمرار.

* ومن املطربات واملطربني العرب؟ 
با�شتمرار  ا�شمعه  ال��وه��اب  عبد  حممد   -
ووديع ال�شايف يبكيني كلما �شمعته وجناة 
ال�شتينيات  ب���اغ���اين  ت���ذك���رين  ال�����ش��غ��رية 

الناجحة. 
بالتمثيل  جتربة  لك  الغناء  اىل  باال�شافة   *
ال�شينمائي ما هي اهم االفالم التي ا�شرتكت 

فيها؟
ظروف  وبظل  �شينمائية  افالم  يف  عملت   -
�شعبة جدا مل تكن هناك التقنية ال�شينمائية 
املتوفرة بالعراق االآن، فلذلك كانت افالما مل 

يكتب لها النجاح لال�شف. 
* وما هي هذه االأفالم؟ 

املخرج  احلب" مع  "باأمر  فيلم  يف  عملت   -
حممد �شلمان وكان معنا املمثل عبد ال�شالم 
مثلت  وك��ذل��ك  �شباح،  واملطربة  النابل�شي 
ا�شمه  اآخ���ر  وفيلم  العذاب"  "ليايل  بفيلم 
"الب�شرة ال�شاعة 11" وقد جنح هذا الفيلم. 

* من كان ميّول هذه االأفالم؟ 
وبيتي  ت�شويقها  بتمويلها  اقوم  كنت  انا   -

كان اأ�شتوديو الت�شوير!.
* بعد هذا العمر الطويل يف عامل الغناء ماذا 

تتمنى اأحالم وهبي؟ 

مجلة كل العرب تشرين االول 1986

أجرى الحوار: سعد المسعودي  عقود من مغامرة السينما والغناء

أحالم وهبي:  انا ابنة حافظ جميل!!

كنت اقلد صباح ونعيمة عاكف وتقدمت المتحان اختيار االصوات 
ثالث مرات.. ورسبت

كنت أول مطربة عراقية تزور مصر ولم اتزوج محمد الموجي الن 
زوجته كانت امرأة رائعة

احالم وهبي بالزي العراقي
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وحل امل�شاء فاعتذر ال�شيخ جالل قائاًل: يل: 
لقد حل الظالم وال يوجد غري م�شباح واحد 

تعال جنل�ص حتت �شوئه. 
* واين بقية م�شابيح اجلامع؟ 

- �شرقها ل�ص مل يرع حرمة الله يف جامعه. 
للح�شار  ك�شرا  ام  بحجة:  هذا  اي�شرق   *

اجلائر؟! 
جمهدا  وبداأ  ال�شيخ..  يطلقها  حرى  اهة   -

اليدري ما يقول... 
* ومتى ننهي عملنا يا �شيخ؟ 

- لنبداأ االن على بركة الله .
* انك او رجل دين يدخل املبغى العام.. �شر 
والقوانني  الدين  وحكم  باملباغي،  االهتمام 

الو�شعية ملريديه؟ 
يف  ع�شوا  كنت  فقد  قدمية  الق�شية  هذه   -
واالجتماعية.  الدينية  اخلدمات  جمعية 
بعد  واغلقت  لها  رئي�شا  كنت  انا  احلقيقة 
ثورة الرابع ع�شر من متوز 1958 وال ادري 
باال�شباب لعلم ح�شبوها من خملفات العهد 
البغاء  الغي  العهد  هذا  اواخر  ففي  امللكي 
ببالغ ر�شمي اذيع على النا�ص ون�شرت يف 

�شحفه كافة. ويف العهد اجلمهوري ظهرت 
عرائ�ص  وقدمت  البغاء  العادة  حماوالت 
وناق�شت  حينها.  االجتماعية  ال�شوؤون  من 
وربطا  اليه  املقدمة  العرائ�ص  يف  الرجل 

باالو�شاع املوجبة ل�شد هذا الباب نهائيا. 
* وما هي برامج جمعيتكم االأخرى؟ 

- كما قلت مكافحة البغاء والت�شرد والفقر.. 
اجهزة  يعلم  املبغى،  ودخلنا  جلنة  األفنا 
املكان  جلغرافية  حتقيقا  واجرينا  الدولة 
بالرقيق  يتعلق  وما  ال�شحية  وظروفه 
ون�شرنا بذلك تقارير وراجعنا الدولة وكنا 

ال�شبب يف اإلغائه. 
وم�شاره  البغاء  عن  كتب  عدة  الفت  وانا 
وراأيت  املجتمع.  يف  ال�شلبية  واثاره 
لبنان  يف  كثرية  مباغ  على  واطلعت 
الدولة  يعلم  وغريها  والكويت  وكراجي 
ان  اذكر  اخللفاء  يف  ولي�ص  نظرها  وحتت 
عبد الر�شول اخلال�شي مت�شرف لواء بغداد 
مرافقته  من  متكنه  لعدم  ا�شفه  ابدى  وقتها 

لنا! 
والبغاء انواع له طرق عديدة ولكل فرع من 

العام وبقى  �شكله  فروعه نحن ق�شينا على 
بغاء الفنادق التي كتبت عنه جملتكم الغراء 
نوا�ص  ابي  �شارع  ر�شيف  على  يجري  وما 

ويف و�شح النهار. 
* اأتذكر حادثة معينة يف مبغى ذلك الزمن؟ 

ت�شتغلهن   / بنات  اربع  عندها  �شم�شارة   -

الليل  اآخر  واىل  ال�شباح  من  البغاء  يف 
فاذا  باملعاملة  عليهن  وتق�شو  وجتوعهن 
ا�شرتت  قد  تكون  ال�شرطة  مركز  ق�شدن 

املركز ومن فيه!!
* وما راأيك بورك فيك فيما ين�شب اليك من 
انك الغت كتابا عن اجلن�ص وانواع ال�شذوذ 

قامو�شا  الفت  انك  اي�شا  اليك  ين�شب  كما 
بال�شباب و"الق�شار" البغدادي امللبلب؟ 

- مل اأوؤلف يف اجلن�ص او ال�شذوذ كتابا وامنا 
توجد يف االمثال البغدادية بع�ص الكلمات 
والتاريخ.  للحقيقة  خدمة  اوردتها  البذيئة 
احيل املو�شوع ومواد الكتاب اىل املرحوم 
الذي  جواد  م�شطفى  املعروف  اللغوي 
كتاب  البذيئة  لالمثال  يخ�ش�ص  )لو  قال: 

م�شتقل..9 بذيء �شكال ومو�شوعًا ال.. ال! 
التي  القدح  ق�شيدة  مو�شوعة  هي  وما   *
عبد  الرزاق  عبد  ال�شاعر  ل�شان  على  تروى 

الواحد كلما �شم القوم حمفل؟ 
- ال�شاعر ي�شطر اىل القدح واملدح. 

بينك  املتبادل  اجلفاء  ا�شباب  وما   *
منت�شبي  احد  وانت  �شيما  االوقاف  وبني 

وزارتها؟ 
نفذت..  طلباتي  وكل  اال�شالح  ان�شد  انا   -
اال اين اوافق على تعدد خطبة اجلمعة فهي 
اكرث من مئة خطبة وارى �شرورة تقلي�شها 

اىل ع�شر مثال ملاذا مائة؟ 
* وما طعم اخلمرة؟ 

 !.... -
* يقال انك تتعاطاها.. هناك كتاب منطوقه 

جواب ل�شوؤالنا. 
- مل اذقها واكرهها واكره ال�شكارى وا�شفق 
عليهم وانظرهم نظرتي اىل ان�شان مري�ص 
ومبتلى وبحاجة اىل ال�شفاء.. حممد بهجة 
االثري ف�شلني ب�شكل غادر من جامع الكهية 
اخرى.  وا�شياء  للخمرة  �شربي  وادعى 
الوزراء يف  رئي�ص  قابلت  ال�شتينات  بداية 

ذلك العهد والذي اده�شني قوله يل. 
- هذا كتاب ترفيع لك يا �شيخ. 

ذكرتها  هال  االخرى  اال�شياء  هي  وما   *
خدمة للحقيقة والتاريخ؟ 

 !.... -
لنلقي نظرة على بطاقتك ال�شخ�شية؟ 

- انا جالل حميي الدين عبد الفتاح م�شطفى 
مال حممود امللقب باحلنفي الن اجدادي من 
فقهاء احلنفية ومنهم املال حممود وانت�شب 

بن  – 1831م(  )1761م  زيني  جواد  ال�شيد 
ال�شيد زين  ال�شيد احمد بن  ال�شيد حممد بن 
الدين  �شيف  بن  الكاظمي  علي  بن  الدين 
و)ال�شياه  احلائري،  البغدادي  احل�شني 
بو�شي( لقبه، وهي كلمة اعجمية مركبة، تفيد 
انه كان ي�شنع الرباقع ال�شود التي ت�شتعملها 
يظهر  ما  هذا  يبيعها،  كان  انه  او  الن�شاء، 
كبري،  �شاعر  وال�شيد جواد  الن�شبة،  من هذه 
التي  الق�شيدة  ا�شهره  ومن  كثري،  �شعر  له 
اربع  يف  وتقع  عنها،  احلديث  ب�شدد  نحن 
وت�شعني بيتا، خ�شها باال�شر البغدادية التي 

عا�شرها. 
ال�شاجلي  عمود  املحقق  اال�شتاذ  وكان   *
عام  منها  ن�شخ  عدة  ا�شتخرج  قد  املحامي، 
1967 قدم ن�شخة مطبوعة بااللة الكاتبة اىل 

والدي، ومنه ايل. 
وتعترب  بعامني،  وفاته  قبل  نظمها  وقد 
م�شدرا  ان  اعتقد  ال  نادرة،  تاريخية  وثيقة 
البغدادية،  اال�شر  هذه  ا�شماء  تناول  غريها 
كال  االن،  حتى  قائمة  القابها  بقيت  ما  منها 
والدامرجي  والباججي  واالورفلي  كبة 
وال  واحليدري  والق�شطيني  واجلرجفجي 
او  ذكرها،  خمل  ما  ومنه  وعرمو�ص  ونة 
حورت اىل ما يدل عليها، وبقيت ا�شماء عدد 
من اال�شر مل نهتد اليها وهي )ال خملف، بني 
عي�شة، بني مزرقات، بني زهرة، العملجيون، 
الفينجيون،  العطعطيون،  الطاطاطيون، 
ال  اجللجيون،  �شلطحمود،  الدرقريني، 
قهرية،  ال  دامورة،  ال  الرفرفيون،   ، حرباء 
عي�شى،  جور  بنو  طاليقياين،  ال  �شند،  بني 
ال زركو�شية، ال النيلفرو�ص – وتعني باعة 
وياحبذا  اال�شباغ،(  من  �شرب  وهو  النيل 
او  يوافقها  مبا  او  بها،  علم  له  من  افادنا  لو 
تن�شرف اليها بالتحوير وهي ا�شهامة جليلة 
يف التوثيق والتاريخ، لن�شرها يف م�شتدرك 

قادم ان �شاء الله. 
* نعود ثانية اىل ال�شيد جواد، فنقول انه تلقى 
تربيته يف اأح�شان ابيه ال�شاعر، ذكرته كتب 
عنه  قال  عليه.  واثنت  والرتاجم  التواريخ 
العامل اجلليل ال�شيد حم�شن االمني )ال�شاعر 
االديب، له ق�شيدة هجا بها اأهل بغداد(، وقال 
فا�شال  )كان  ال�شماوي،  حممد  ال�شيخ  عنه 
م�شاركا يف الفنون، م�شنفا مت�شوفا حمدثا، 
�شنف )دوحة االنوار( وكان ح�شن اخلط وله 
مطارحات مع ف�شالء ع�شره(، وهناك اأقوال 
يف  املجاميع  ذكرتها  واقية  وتراجم  كثرية 
ال�شيد جواد و�شاعريته، وله راثيا  �شخ�شية 
يف  املتويف  النق�شبندي  الدين  �شياء  ال�شيخ 
 - ه�   1242 �شنة  القعدة  ذي   13 يف  دم�شق 

1826م ومطلعها. 
خذين الهوى خف اخلليط املعا�شد  

واأطالل اأحباب هويت هوامد 
معاهدهم عاف القطني قراره  

لديها وحكاتها احلمام والفواقد 
رعاية  العامرة  الق�شيدة  هذه  نالت  وقد 
كتابة  يف  ونعتها  االآلو�شي،  الثناء  اأبي  من 
موالنا  مرثية  رو�ص  على  الوارد  )الفي�ص 

اخلالد( ما ن�شه: 
متامه،  ليلة  كالقمر  بق�شيدة  حظيت  )اإذا 
وكالزهر املخبوء يف اأكمامه، قد حوت دقائق 
الف�شاحة  من  وجمعت  والعلوم،  الت�شوف 
والبالغة ما فاقت به على ق�شائد امرئ القي�ص 
وعمر بن كلثوم، اأن�شاأها اديب ع�شره واديب 
م�شره، الفا�شل الذي له يف االدب زندوري، 
ال�شيد  وري،  �شرب  العذب  مورده  ومن 
ال�شادة  ن�شل  الن�شيب،  واحل�شيب  النجيب 

االجماد، ال�شيد حممد ال�شهري باجلواد(. 
وله ميدح وايل بغداد داود با�شا من ق�شيدة 

ع�شق ال�شماح فلي�ص قرة عينه   

اال بقب�شه كفه املتزايد 
ال تنجلي عيناه يف راد ال�شحى

اإال اإذا اكتحلت بغرة فرقد 

عام  ببغداد  حدث  الذي  الطاعون  يف  تويف 
1247ه� - 1831م. 

الطابعة،  باالآلة  قلت مكتوبة  الق�شيدة كما   *
اتى  مفهومة،  غري  وكلمات  ت�شحيف  وفيها 
لون  بهت  واخرى  الزمن،  ر�شومها  على 
الباحث  واال�شتاذ  قمت  ان  فكان  حربها، 
و�شبط  بتحقيقها  الر�شودي  احلميد  عبد 
بكتابتها  تف�شل  انه  ثم  بيتا،  بيتا  �شواردها 
التحقيق عدة  جمددا، وا�شتخرجنا منها بعد 
ن�شخ، نعتقد انها اقرب اىل �شورتها اال�شلية، 
التي تناول فيها ناظمها ثالثة وثالثني ا�شرة 

بغدادية بالقدح والذم. 
م�شتهل الق�شيدة: 

وينبغي غري ف�شل الله يف الطلب 
ومن يوؤمل عطاء الله مل يخب  

ومل نبذل نعيما دائما ابدا  
بلذة فزنت بالبوؤ�ص والتعب   

ومل نعو�ص بقينا ثم مت�شحا  
بقول ظن وال زور وال كذب   

هو املجلي دياجي كل حادثة 
االهوال  يف  الغم  وكا�شف   

والكرب 
حياتنا ذكره، فيه جتاورتنا  

بها اكت�شبنا العلى اكرم مبكت�شب 
�شفاء علتنا من بحر رحمته  

فاملورد العذب منه اي من�شكب   
وختمها موؤرخا بهذا البيت 

منت وطغرل تاريخ اخلتام لها 
اأتى بخم�ص من الع�شرين من رجب 
عن كتاب مجلس بغداد

الشيخ جالل الحنفي يغني في خطبة الجمعة!!

ستار جاسم ابراهيم 

البغاء السري اشد فتكًا من العلني

لقبيلة زبيد من مواليد اواخر �شنة 1914 
يف بغداد حملة البارودية متزوج واحلمد 

لله. 
* عدد كتبك واول مطبوع واخرها؟ 

اال�شالمي  الت�شريع  كان  مطبوع  اول   -
�شنة  بالقاهرة  طبع  وفل�شفته   تاريخه 
1940 واآخر مطبوع تراين اوا�شل تاأليفه 
قراآنيًا..  االعظم  الر�شول  �شخ�شية  وهو 
عدد كتبي ربت على الثالثني منها قامو�ص 
اللغة العامية البغدادية واالمثال البغدادية 
وبغداد  العرو�ص  وكتاب  القراآن  ومعاين 

و�شمائلها وحياتها اليومية. 
"روؤو�ص االقالم" العمود الذي تكتبونه   *
عن  توقفتم  ملاذا  القاد�شية  الزميلة  يف 

كتابته؟ 
ايام  اربعة  دوام  اىل  يدعوين  العمود   -
يف جريدة القاد�شية وملا بداأت كتابة كتاب 
�شرفت  قراآنيا  االعظم  الر�شول  �شخ�شية 
ولكن  الكتابة  اوا�شل  لكني  عليه  وقتي 
تن�شى  ال  ملزم.  دوام  من  يخلو  ب�شكل 

املوا�شالت وحتكم ال�شواق. 
* واي من كتبك تعتربه االهم؟ 

له حروفا  - معجم �شيني عربي اخرتعت 
ج  بنقطتني  جيما  اأ�شبح  ج  مثل  جديدة 
ال�شني  وحرف  ج  وباربع  ج  وبثالث.. 
بقية  وهكذا  النون  وكذلك  �ص  نقاط  باربع 
اللغة  وكتابة  نطق  الي�شال  احلروف 
النية  لدي  وتتوفر  العربية  اىل  ال�شينية 
للذهاب اىل ال�شني جمددا للتو�شع يف هذا 

الباب. 
* املقام العراقي معجب قدمي انت به، فمن 
بهرك من ال�شابقني والالحقني وراأيك ببيت 

املقام العراقي؟ 
يف  اال�شت�شارية  الهيئة  يف  ع�شو  انا   -
بيت املقام.. املقام العراقي عالقتي به منذ 
�شنة  الفتح  جملة  ا�شدرت  حتى  ال�شغر 

1939 وخدمت بها املقام. 
اىل  تنتمي  التي  اال�شياء  بكل  جمعب  انا 

حبيبتي بغداد.. املقام بغدادي. 
- الفت كتاب املغنون البغداديون.. واملقام 
العراقي انا اول من دون االخبار عنه وعن 
املو�شيقى  لك�شف  رغبة  لدي  وكانت  قرائه 
�شبيل  يف  كبريا  جهدا  وبذلت  العبا�شية 
ذلك وتعلمت ال�شرب على العود لكن ال�شلك 

الديني الذي انتمي اليه منعني من ذلك. 
اما بيت املقام فلم يحن الوقت للحكم عليه 
قوالب  تغيري  حتاول  نزعة  هناك  وان 
ولوال  حتديثه  او  تغيريه  �شد  وانا  املقام 
للمقام  كانت  ملا  امل�شوؤولة  اجلهات  اهتمام 
املقام  بيت  على  وللحكم  عليه  يحافظ  بيت 
الزمن  انتظار  ودوره يحتاج اجلواب اىل 

القابل. 
اىل  منكم  ر�شائل  �شبع  لكتابة  الدافع  ما   *
�شبع جهات ر�شمية من الدولة ت�شكو �شرقة 

برامج اذاعية لكم؟ 
- هذه امور لي�شت �شحيحة. 

* نعود للدين وحكمه على الفنون وخا�شة 
املو�شيقى والغناء؟ 

التعار�ص  الدين..  من  اعرتا�ص  ال   -
كفر  بها  كان  اذا  بها..  املغناة  بالن�شو�ص 
او �شوء اخالق او دعوة الإ�شاعة الفتنة بني 
النا�ص اما االنغام فهي من عمل ربك اخلالق 
والب�شر ال يخلق نغمة وامنا يكت�شفها وبني 
اخللق والك�شف بون �شا�شع �شعب االحاطة 
بقيا�شه.. والذي يحرم الغناء عليه اال يقرا 

القراآن منغما.
�شنة  املرادية  جامع  خطيب  وكيل  تعينت 
او  كانت  االيام  تلك  يف  واخلطب   1935
على  غنيت  جمعة  فاأول  بها  يتغنون  كانوا 
طريقتهم والنا�ص يائ�شون لذلك... اجلمعة 

الثانية اأديت خطبة عادية.
الغنائية  اخلطبة  وراء  الكامنة  واال�شباب 

واخلطبة االعتيادية؟ 
على  املتقو�ص  بظهره  ي�شتند  ال�شيخ  عاد 
ظهر التخت الذي جل�شنا عليه قبالة املنارة 
نف�شي  اأ�شاأل  ورحت  وتاأملتها  العبا�شية 
عمن بناها وا�شمه وكم من النا�ص �شعدوا 

بهذا  �شلوا  النا�ص  من  وكم  للتكبري  اليها 
وروعته  بنائه  يف  الفريد  اجلامع  امل�شجد 
حالة  م�شتذكرا  عني  �شرح  ال�شيخ  بينما 

خطرة مرت به وكيف جنا. 
تركت  ان  لوال  مذبحة  تكون  كادت  يااخي 
والذي  لغنائي  اروح �شحية  الغناء وكدت 
خل�شني.. �شا�شرح لك االمر كنت قد عينت 
ال�شجون  يف  واعظا  حياتي  من  فرتة 
الذين  ال�شجناء  من  الكثري  و�شادفت 
اخلطبة  تلك  يف  معي  وجودهم  ت�شادف 
ازري  حيث وقفوا اىل جانبي و�شدوا من 
م�ص  اإذا  ال�شجن  اإىل  �شنعود  بقولهم: 

ال�شيخ ب�شوء! 
* وعالقتك بالقباجني؟ 

- انا علمته اللغة العربية يف االأربعينيات 
عبا�ص  واحلاج  القندرجي  ر�شيد  وكذلك 

كمبري. 
ما  ن�شبيا  طويلة  مدة  ال�شني  يف  ع�شت   *

اغرب احلاالت التي �شدت انتباهك اإليها؟ 
ا�شتغربت من كثري  اأنا كعراقي  - احلقيقة 
من الق�شايا واحلوادث او االأمور احلياتية 
يف ال�شني فمثال عندهم غراب يتكلم اللغة 
ال�شينية مثل الببغاء او ما ي�شمونه �شعبيا 
الغراب  هذا  اىل  ويحتكم  متو(  )بيبي  بال� 
للفالحني  حماكماتهم  يف  االقطاعيون 
ومنها  منهم  يكذب  او  ي�شدق  من  وملعرفة 
ويبيعونها  االحذية  يوؤجرون  انهم  اي�شا 
من  ال�شيني  خرج  واذا  والفردة!  بالزوج 
اأمطرت  اأن  وحدث  مظلته  ون�شى  بيته 
ليوؤجر  دكان  اقرب  اىل  يلجاأ  فانه  ال�شماء 
كامل.  يوم  وملدة  فلو�ص  باربعة  مظلة  له 
ثم  االر�ص  على  فرا�شه  يفر�ص  وال�شيني 
ينام  واأخريا  احل�شري  فرا�شه  على  ي�شع 
�شي  كل  ياأكلون  واأنهم  احل�شري..  على 
على  اأمعائها  الحتواء  االأغنام  ويكرهون 
الدودة الوحيدة. هم يعتقدون بذلك وكان 
ال�شينيني  امل�شلمني  حظ  ح�شن  من  هذا 
الريف  ويف  عندهم.  الغنم  حلم  لرخ�ص 
ال�شيني ال توجد حيوانات النهم يعتمدون 
نادرة  والكالب  الزراعة  يف  املكننة  على 

الوجود الأنهم ياأكلونها. 
حممد  املعروف  الباحث  يف  راأيكم  نريد   *
بهجة االأثري وعبد الرزاق احل�شني وعلي 

الوردي وغريهم اأن اأمكن؟ 
لالأوقاف  مديرا  �شار  عندما  االأثري   -
عاداين ب�شكل ال مثيل له وكذلك عادى رجال 
الدين وهو ال يعترب رجل دين وامنا رجل 
الدين  رجال  واغلب  فيه  لطبع  و�شعر  ادب 
واأ�شحاب  م�شنون  اغلبهم  معلوم  هو  كما 
يو�شف  من  بينهم  من  جتد  وال  عوائل 

بالغني و�شعة احلال. 
وهو  موؤرخ  رجل  احل�شني  الرزاق  عبد 

�شديقي. 
اأخالفه  ونظريات  اإزاء  عنده  الوردي  علي 
واملجالت  اجلرائد  م�شتوى  على  وناق�شته 
دون  حالت  وظرويف  موته  على  وحزنت 

ح�شور ت�شييع جنازته يرحمه الله. 
* ومتى نختتم هذا اللقاء؟ 

وزعت  اقول  حينه..  يف  �شيء  كل   -
باعها  الذي  �شحفيا   )840( على  االرا�شي 
ملن  االأو�شمة  واأعطيت  بها،  انتفع  والذي 
منها  حرمت  انا  الرواد  لقب  عليهم  اأطلق 
�شنة  من  اكتب  الأين  علي  ي�شق  االأمر  هذا 
1929 وانظم ال�شعر واكتب وال اأزال واأنا 
اأقدم من اأذاع االأحاديث الدينية من االإذاعة 
اأكد  عمري،  من  الثمانني  جاوزت  واالآن 
فحرماين  اأوالدي  اطعام  اجل  من  واكدح 
مل  هنا  علي  �شيء  اأق�شى  كان  الزيادة  من 
اأبقاه  الذي  الوحيد  الفلور�شن  نور  يعد 
ما  بقعة  يف  الكاهن  لوبني  اأر�شني  الل�ص 
يعد  مل  الفلور�شن  الغزل.  �شوق  حملة  من 
الكتابة،  بامل�شاعدة على موا�شلة  ي�شعفني 
فاعتذرت من ال�شيخ ومللمت اوراقي ع�شى 
ان نكمل احلديث يف موعد الحق قد يتحقق 
وقد ال يتحقق خا�شة اذا امت الل�ص �شرقة 

الفلور�شن الوحيد...!! 
مجلة الحضارة العدد الخامس

األسر البغدادية عبر قصيدة 
صانع البراقع السود

حسين الكرخي 

يالها من مقالة ال مثيل لها في الجهد والجري وراء الشيخ جالل الحنفي المتوزع بين مسجد الخلفاء وجريدة 
القادسية ووزارة الثقافة واالعالم والمكتبة الوطنية وغيرها من االماكن التي ال اعرفها. 

هذه المقابلة أخذتها من الشيخ مشافهة على أرصفة شارع الرشيد لحب قديم يسكن قلب الشيخ الذي ال يزال 
يمتلك قلبا اخضر! وبعضا منها ايضا تم في غرفة خصصت للحنفي في الطابق الثالث من وزارة الثقافة واإلعالم 
إلكمال كتاب له جديد باسم: "شخصية الرسول األعظم قرآنيا" والذي يكب على تأليفه منذ سنتين، وفي جامع 

الخلفاء لم استطع انجاز مهمتي على وجهها األكمل فالبد من قاطع لحديثنا وباتر لما نتصل به من تقاول وتجادل 
وتباحث من قبل طالب علم او صديق او مستفسر عن دين ودنيا والشيخ في حيرة فإما يجيبني بجواب مبتور لينتقل 

الى تلميذ! يعلمه النطق قرانيا وآخر يهديه سبيل التجويد والتنغيم والترخيم وليرد على آخر هل زرق األبر 
للعالج حرام ام حالل لرجل صائم اونا اتصفح الوجوه وانظر بحيرة كذلك ألوراقي المتوسدة للتخت القديم بملل 

مشوب بصبر مضطرب!.. األحاديث تتشعب في دني عديدة: اللغة والفن والدين والغناء والسراق والغالء والتجويد 
وتصرفات الباعة والشحاذين المقذوفين من أرحام أنفاقنا الحضارية جدا ولكن الله العادل قد قابل كثرة الشحاذين 

بالمطربين والبسهم قمصانا مزركشة كالزرازير. 

ال�سيخ احلنفي والقباجني يف الثالثينيات

خالفت آراء علي الوردي وعلمت القندرجي 
والقبانجي اللغة العربية 

أنا عازف ماهر على آلة العود! 

أدعو لتوحيد وتقليص خطبة الجمعة 

في مطلع القرن التاسع عشر

وثيقة تاريخية نادرة تتناول اإلعالم بالقدح والذم
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هذه ف�شلة جديدة ا�شتلها من حقيبة ذكرياتي، 
رجال  من  عرفتهم  الذين  الولئك  واخ�ش�شها 
�شنة..  اأربعني  قرابة  قبل  املو�شل  يف  الق�شاء 
الذين  القانون  رجال  خرية  من  نخبة  وهم 
وثقافتهم  بنزاهتهم  العراق  يف  ا�شتهروا 
النهائية  وكلمتهم  االجتماعية  ومكانتهم 
بها،  اخت�شوا  التي  الق�شايا  يف  احلا�شمة 
وعرفوا بها يف ردهات حماكم املو�شل، املركز 
واللواء، على مدى �شنوات طوال.. لقد عرفت 
البناية  تلك  الع�شرين،  القرن  يف  االأجيال 
الكبرية البي�شاء التي بنيت يف االأربعينيات من 
البناء  طابق واحد وعلى هيئة م�شتطيل ميتد 
اال�شتئناف  حماكم  �شغلت  ثالثة،  اأ�شالع  من 
والتحقيق  وال�شلح  واجلزاء  والبداءة 
�شلعه  واخت�ص  �شدارته  العام..  واالدعاء 
القا�شرين،  واموال  الت�شوية  بدائرة  االمين 
و�شغلت ال�شلع االأي�شر دائرة الطابو.. وكانت 
بحدائق  تتمثل  كبرية،  ذاك  وقت  ال�شاحة 
واأ�شجار، ولكن �شرعان ما غدت مبلطة وتت�شع 
الرواقات  خ�ش�شت  التي  ال�شيارات  لع�شرات 
الكبار..  واملدراء  والق�شاة  احلكام  ل�شيارات 
يف  للعامة..  الداخلية  ال�شاحة  وخ�ش�شت 
اأو بهو وا�شع عايل  �شدر البناية �شالة كربى 
املحامني  غرفة  جوانبه:  على  متتد  ال�شقف، 
وحماكم  الكربى  املرافعات  وقاعة  الكبرية 
واجلزاء  والتحقيق  والبداءة  اال�شتئناف 
وال�شلح.. ف�شال عن املحكمة ال�شرعية ودائرة 

االدعاء العام والت�شجيل واحل�شابات. 
على  افتتحت  قد  املو�شل  حماكم  بناية  كانت 
عهد رئي�شها املعروف االأ�شتاذ اإبراهيم الواعظ 
ح�شره  قد  االفتتاح  حفل  وكان   ،1948 عام 
االله  عبد  االمري  العراق  عر�ص  على  الو�شي 
اعيانها  قبل  من  املو�شل  يف  ا�شتقبل  الذي 
عزمي  خليل  اال�شتاذ  يتقدمهم  ورجاالتها 
الواعظ  ابراهيم  واال�شتاذ  اللواء  مت�شرف 
العمري  الدين  خري  واال�شتاذ  املحاكم  رئي�ص 
م�شهودا  االفتتاح  حفل  وكان  البلدية..  رئي�ص 
امل�شوؤولني  هوؤالء  لدن  من  كلمات  بالقاء 

فرج،  حقي  ا�شماعيل  ال�شاعر  القاها  وق�شيدة 
اليه  قدمت  اجلديدة  املحاكم  لبناية  ولوحة 
الفنان جنيب يون�ص.. وكانت املحاكم  بري�شة 
على  بنيت  وقد  ال�شهداء..  حديقة  مقابل 
وردهاتها  واقوا�شها  باروقتها  العربي  الطراز 
الداخلية.. وال ادري ما حالتها اليوم.. امتنى 
ان يتم االعتناء بها، فهي من املعامل احل�شارية 
يف املدينة.. وقد اأرخ اال�شتاذ الواعظ تفا�شيل 
 " بعنوان  حققه  كتاب  ملحق  يف  احلدث  ذلك 
 ،" ال�شيد جعفر  اآل  االأزهر يف تراجم  الرو�ص 
مقال  يف  عزمي  خال�ص  االأ�شتاذ  عنه  كتب  كما 
قراءة  من  ويتو�شح  ذلك.  يوؤرخ  له  جميل 
ع�شقا  قد  الرجلني  ان  االثنني  العملني  من  كل 
املو�شل ع�شقا كبريا، وام الربيعني ت�شتحق كل 

الع�شق والهيام. 
رجال حكم وقضاء: النخبة العليا 

لقد كانت يل بحكم العالقة الوطيدة التي ربطت 
والدي � رحمه الله � بهذا "املكان" وبكل من عمل 
فيه على امتداد �شنوات طوال، فهي ذكريات مع 
فيه، وكانوا جميعا زمالء  الق�شاء  ابرز رجال 
يحرتمونه  كانوا  الذي  الوالد  لذلك  وا�شدقاء 
يف  خطب  من  قالوه  ما  واذكر  به..  ويعتزون 
نادي  حدائق  على  جرى  الذي  تاأبينه  حفل 
 1968 يونيو   / حزيران  باملو�شل  املحامني 
من طيب الكالم. دعوين ا�شجل لكم ذكريات ما 
اعرفه عن رجال الق�شاء يف املو�شل وكانوا من 
احلكام ) كما كان يطلق عليهم، وقبل ان يبدل 
اولئك  هم  فمن   ،) الق�شاة  اىل  املن�شب  ا�شم 
الرجال الذين يوؤلفون تلك " النخبة " الرائعة 
ابناء اجليل اجلديد من  اأمتنى ان يتعلم  التي 
قيم  ما حملته من  كل  الكثري، ومن  اخالقياتها 
ميثلون  كانوا  نادرة..  مهنية  ومبادئ  عالية 
امللب�ص،  يف  واالناقة  احلديث،  يف  اللياقة  كل 
والعمق يف التفكري.. واال�شتنارة يف احلياة. 
لقد علمتهم درا�شة القوانني كيف ينفحتوا على 
احلياة، ومل ينغلقوا على افكارهم وتقاليدهم.. 
كان اغلبهم من امهر املثقفني، اذ كانوا يق�شون 

ما  ومتابعة  والتح�شيل  القراءة  يف  اوقاتهم 
ي�شدر من جديد.. لقد كانت اال�شرة الق�شائية 
اال�شرة  من  يتجزاأ  ال  جزءا  املو�شل  يف 
ان  واذكر  العراق،  يف  الكبرية  الق�شائية 
بزيارة  احتفت  قد  باملو�شل  الق�شائية  اال�شرة 
الرحمن  عبد  الدكتور  عهدذاك  الوزراء  رئي�ص 
اجلميل  علي  كوكب  اال�شتاذ  والقى  البزاز، 
عبد  الدكتور  نعترب  اننا  قائال:  الرتحيب  كلمة 
الق�شائية  اال�شرة  يف  زميلنا  البزاز  الرحمن 
اأمر  دعوين   .." للوزراء  رئي�شا  يغدو  ان  قبل 
يف  العليا   " النخبة   " تلك  ا�شماء  بع�ص  على 
عرفتهم  الذين  اولئك  عن  و�شاحتدث  املجتمع، 
املبكر..  و�شبابي  طفولتي  منذ  لوجه  وجها 
وهم جميعا ميّثلون مدر�شة تاريخية يف حياة 
العراقيني، ينبغي ان يتعلم اجلميع منهم، ومن 
و�شمو  ومعامالتهم،  واخالقياتهم،  ا�شاليبهم، 
تقاليدهم، ورقي ثقافتهم، و�شاقت�شر على ذكر 
م�شت،  زمنية  عقود  منذ  خربته  او  عرفته  من 
بل  لي�ص يف حقيبتي،  ذكرياته  ازل احمل  ومل 

يف �شمريي ووجداين.

 األستاذ احمد سعد الدين زيادة
من الرعيل االول.. كان رجل قانون و�شحافة 
واأدب، وهو ابن ال�شاعر داود املالح اآل زيادة.. 
ا�شدر عدة �شحف وا�شتغل بال�شيا�شة وا�ش�ص 
احلر  بالفكر  متاأثرا  وكان  اجلمعيات  بع�ص 
من  ا�شتهر  التي  املقاالت  من  الع�شرات  وكتب 
وكان  طوال  �شنوات  حماميا  عمل  خاللها.. 
تقلد  ثم  يتبناها،  التي  الق�شايا  كل  يف  ناجحا 
منا�شب ق�شائية يف الب�شرة وبغداد واملو�شل 
عنه  وقراأت  الكثري،  عنه  �شمعت  ودياىل.. 
الكثري.. تويف يف ا�شتانبول بعد حياة حافلة 

بالعطاء وخدمة العراق. 
االستاذ ابراهيم وصفي رفيق 

املخ�شرمني..  العراقيني  القانون  رجال  من 
�شداقته  عرى  بحكم  طفولتي  منذ  عرفته 
مبكانته  ويعتز  يربه  كان  الذي  والدي  مع 

يف  بقدومه  ويحتفي  العراقي،  الق�شاء  يف 
جمل�شه.. كانت للرجل مواقف �شيا�شية قدمية، 
املو�شلية  ال�شحافة  يف  ادواره  له  كانت  كما 
�شليعا..  وقانونيا  ن�شيطا  حماميا  كان  عندما 
ت�شل�شل يف التدرج الق�شائي، وعمل حاكما يف 
عدة حماكم ثم توىل رئا�شة حمكمة اال�شتئناف 
يف  ليعمل  بغداد  اىل  انتقل  ثم  املو�شل..  يف 
حمكمة متييز العراق ردحا من الزمن وارتقى 
هناك ليكون عالمة بارزة ومرجعا يف القانون 
املحببة  �شخ�شيته  له  كانت  العراقي..  املدين 
كان  واحد.  اآن  يف  والظرافة  الرزانة  ويجمع 
لومة  احلق  يف  تاأخذه  ال  عادال  نزيها  حاكما 
القراءة  ويحب  امل�شتنري  فكره  وله  الئم.. 
عنها  ونقل  الرتكية،  اللغة  ويجيد  كثريا.. 
)اجلزء املتبقي من جملة االأحكام العدلية التي 
فار�ص- من  كل  واجنب  العربية(  اإىل  نقلت 

الله  رحمه  �شابًا  وتويف  باملو�شل  عام  مدعي 
واي�شا القا�شي-نائب رئي�ص حمكمة ا�شتئناف 
و�شفي  اإبراهيم  براق  اال�شتاذ  حاليًا  املو�شل 

الذي يحمل �شجايا والده الكرمية.
األستاذ ضياء شيت خطاب 

عمل  العراق..  يف  القانون  رجال  ا�شهر  من 
العراق  متييز  حمكمة  وتراأ�ص  الق�شاء  يف 
يف  وم�شت�شارا  القانوين  التدوين  وديوان 
حمكمة العدل الدولية يف الهاي.. وتبّحر يف 
وكانت  املاج�شتري  وحمل  القانونية  العلوم 
العراقي  الق�شاء  عليه  واعتمد  عدة  تاآليف  له 
وعلى درا�شاته ال�شهرية التي كان ين�شرها يف 
اوالهما  القانون  يف  عراقيتني  جملتني  ا�شهر 
التدوين  ديوان  جملة   ( وثانيهما   ) الق�شاء   (
يف  الق�شائي  املعهد  عليه  واعتمد   ،) القانوين 
تخريج الق�شاة.. كان الرجل يرتدد دوما على 
�شداقات  املو�شل  بق�شاة  وتربطه  املو�شل، 
وزماالت قوية.. يتمتع بخلق رفيع وال تاأخذه 

يف احلق لومة الئم. 
االستاذ حسين فوزي آل سليمان بك 

القانون  املع رجال  الرجل واحدا من  يعد هذا 
اآل �شليمان بيك  يف العراق، وهو �شليل ا�شرة 
اىل  ن�شبها  ميتد  والتي  املو�شل،  يف  املعروفة 
عهد ال�شلطان العثماين مراد الرابع يف القرن 
ال�شابع ع�شر. كان اال�شتاذ ح�شني فوزي وهو 
ا�شمه املركب قد تدرج يف �شلك الق�شاء العراقي 
يف املو�شل، ثم بالعا�شمة بغداد، وعهدت اليه 
ياأتي  كان  ما  وكثريا  القانوين  التدوين  دائرة 
اىل املو�شل ب�شفة مفت�ص عام ليطلع على �شري 
املحاكمات وا�شول املرافعات فيها. كان ميتلك 
�شخ�شية قوية وله هيبته.. قليل الكالم ويتميز 
مع  قوية  عالقاته  املدورة..  الزرقاء  بنظارته 
عميقة..  �شداقات  وله  املو�شل  ق�شاة  ابرز 
راأيته مرة واحدة او مرتني وهو يزور والدي 

برفقة اخيه اال�شتاذ حممود �شوكت. 
األستاذ إبراهيم المفتي 

من اآل املفتي الكرام، عرفته احد رجال الق�شاء 
�شلك  يف  تدرج  قد  وكان  باملو�شل،  املعروفني 
الق�شاء، وغدا رئي�شا ملحاكم ا�شتئناف املو�شل، 
قا�شيا  وكان  الكرمية..  املفتي  عائلة  من  وهو 
معروفا واداريا قديرا، وله اخ طبيب معروف 
يف  عيادته  الكائنة  ا�شماعيل  الدكتور  ا�شمه 
الرعيل  من  املفتي  ابراهيم  نينوى..  �شارع 
ودوره  االجتماعية  مكانته  له  وكانت  القدمي، 
يف ال�شلك الق�شائي مرجعا وم�شت�شارا، وعمل 
قا�شيا يف املو�شل واق�شيتها ردحا من الزمن.. 

وهو ابو ال�شديق اال�شتاذ ناه�ص املفتي. 
األستاذ قيدار الجليلي

يف  القانون  رجال  ومن  املو�شل  ق�شاة  من 
�شديق  حممد  الدكتور  اخو  وهو  العراق، 
وات�شف  بغداد  يف  قا�شيا  ا�شتغل  اجلليلي. 
بنزاهته وثقافته واخال�شه يف عمله وحر�شه 
على خمتلف الق�شايا التي تعر�ص عليه.. كان 
اجتماعيا بطبعه وعا�ص عمره كله يف العا�شمة 
غيلة  قتل  اذ  ماأ�شاوية،  نهايته  وكانت  بغداد.. 
يف بيته وهو طاعن يف ال�شن و�شجل احلادث 
الدكتور  ال�شديق  ابو  وهو   ! جمهول  �شد 

ا�شماعيل املقيم يف لندن االن.. 
اال�شتاذ ال�شيخ حممد طاهر النق�شبندي 

الطريقة  �شيخ  وكان  طويل،  زمن  منذ  عرفته 
للتكية  وراعيا  املو�شل  يف  النق�شبندية 
فيها.. رجل فا�شل وان�شان هادئ  النق�شبندية 
الكرمية..  النق�شبندية  اال�شرة  و�شليل  الطبع 
عمل حماميا وقا�شيا، وعرف بامانته ونزاهته 
وف�شله.. وكان املرحوم والدي يرتدد كل يوم 
اربعاء اىل جمل�شه اال�شبوعي الذي يعقده يف 
وملّا   ..1968 العام  قبل  الدندان  مبنطقة  بيته 
حر�ص  ا�شدقائه،  اعز  من  وكان  والدي  تويف 
الرجل على ان اكون بني رواد جمل�شه، فكنت 
علي  حممد  اال�شتاذ  املرحوم  رفقة  اليه  اذهب 
ال�شلمان.. وكان يرتدد اليه العديد من رجاالت 
ال�شادة  مع  �شداقة  اليوم  وتربطني  البلد، 

اجناله الكرام.
األستاذ مصلح النقشبندي

وهو  العراق،  يف  والعدل  القانون  رجال  من 
الكرمية..  النق�شبندية  اال�شرة  اىل  ينتمي 
عرفته جيدا بحكم �شداقته القوية مع والدي، 
رجال  كان  االخر،  اأحدهما  يزوران  بقي  اذ 
كلمة  اقرار  يف  وعنيدا  و�شادقا  م�شتقيما 
حكم  ايام  على  للعدل  وزيرا  ب  ن�شّ احلق.. 
وعبد  ال�شالم  عبد  عارف  االخوين  الرئي�شني 

الرحمن رحمهما الله.. 
اال�شتاذ عبد القادر طه

حتى  طوال..  �شنوات  الق�شاء  �شلك  يف  تدرج 
رجال  كان  املو�شل.  حماكم  رئا�شة  اىل  و�شل 
يقع  بيت  يف  وي�شكن  وم�شتقال،  وهادئا  طيبا 
بني �شارع الغزالين و�شارع الطيانة املنطرد.. 
ح�شابها.  االمور  لكل  ويح�شب  نظامي  رجل 
وعبد  وعدالة.  ونزاهة  عالية  باخالق  يتمتع 
القادر هو حفيد اأمني اأغا اجلبوري من وجهاء 
ازهر  اال�شتاذ  ويعلمنا  خزام،  جامع  حملة 
العبيدي ان بيت امني اغا يقابله على اجلانب 
م�شيف  وهو  )القوناغ(  الزقاق  من  الثاين 
وال�شيوف  للزوار  كان جمل�شًا  الذي  اأغا  اأمني 

والوجهاء يوميًا.
األستاذ كوكب علي الجميل 

لال�شتاذ  البكر  االبن  ( هو  الله  ) رحمه  والدي 
وقا�شيا،  حماميا  عرف  اجلميل،  علي  ال�شاعر 
بني  حاكما  وتنقل  املو�شل  يف  وا�شتغل 
اق�شيتها: عني �شفني و�شنجار ودهوك وتلعفر 
ورجل  وناقدا  اديبا  كان  وزاخو..  والعمادية 
وقوة  و�شمعته  بنزاهته  اي�شا  عرف  قانون.. 
جترمي  �شد  بوقوفه  اأي�شا  وعرف  مرافعاته 
�شراحهم. واطالق  ال�شيا�شيني  االبرياء 

ابيه،  �شعر  ديوان  وجمع  القانون  يف  واألف 
وت�شانيف اخرى، ف�شال عن نقده لل�شعر �شمن 
املنهج القدمي.. ومن ا�شهر ما ن�شره ) ا�شواء 
على ذكرى حبيب ( وكانت له مكتبته العامرة 

عمل  والت�شانيف.  واملجالت  الكتب  مبختلف 
منذ بواكري حياته يف ال�شيا�شة، وانت�شب اىل 
نتيجة خالفه  ا�شتقال منه  ثم  اال�شتقالل  حزب 
ا�شتقال مبعيته  املفتي، وقد  اال�شتاذ حازم  مع 
تعّر�ص  املحامي..  جي  الديوه  �شامل  اال�شتاذ 
اآذار / مار�ص 1959  للقتل يف  كوكب اجلميل 
اثناء احداث ال�شواف يف �شنجار اذ كان حاكما 
فيها، وخل�ص من القتل باعجوبة بالغة بعد ان 
تويف  الفو�شويني..  �شد  قوية  �شجاعة  ابدى 
اثناء   1968 ابريل   / ني�شان  القلبية  بال�شكتة 
ومل  املو�شل  ا�شتئناف  حمكمة  يف  مرافعاته 
يكمل اخلم�شني من العمر.. وقد اقامت اال�شرة 
اربعينيته،  ملنا�شبة  تاأبينيا  حفال  الق�شائية 
وتكلموا عن �شجاياه ورثوا فقدانه من بينهم.

األستاذ امجد المفتي 
عند  �شنني  �شبع  ابن  وانا  جيدا  اذكره 
كان  الكرام..  املفتي  اآل  من  وهو  ا�شت�شهاده، 
حاكما معروفا، واذكره جيدا عندما جاء يزور 
والدي ب�شيارته الفولك�ص واكن رفقة الدكتور 
نزار يحي نزهت.. كان �شديقا حميما لوالدي 
حاكميته  يف  �شبقه  قد  كان  وانه  خ�شو�شا 
االبت�شامة،  دائم  رجال  كان  �شنجار..  لق�شاء 
القلب  طيب  النكتة،  حا�شر  احلركة،  �شريع 
ومقبال على احلياة.. قتل غدرا وظلما يف غمار 
اآذار 1959 يف  فو�شى احداث ثورة ال�شواف 
بعد  الكثري  عنه  ا�شمع  وبقيت  تلكيف.  ق�شاء 
علما  �شريته  من  البع�ص  نال  لقد  ا�شت�شهاده. 
باأنه مل يقتل ال�شباب �شيا�شية، بل لتفاقم احقاد 

اجتماعية. 
االستاذ سليمان ناظم العمري 

بعفتهم  امل�شهورين  العراقيني  الق�شاة  من 
مثقفا  كان  الرائعة..  وخ�شالهم  ونزاهتهم 
ابن  فهو  فيها،  ن�شاأ  التي  البيئة  بحكم  واديبا 
مكتبته  كانت  الذي  العمري  بيك  ناظم  الوجيه 
ال�شخ�شية واحدة من اهم املكتبات التي ت�شم 
ثم  املو�شل،  يف  فرتة  الرجل  ا�شتغل  كنوزا.. 
انتقل اىل بغداد التي ق�شى حياته فيها، ولكنه 

بقي على قوة عالقاته مع زمالئه وا�شدقائه. 
االستاذ عبد الله الشبخون 

وعمل  دم�شق،  جامعة  حقوق  كلية  يف  تخّرج 
عدة  يف  من�شبه  وتنقل  قا�شيا،  ثم  حماميا 
عرفته  واملو�شل..  الب�شرة  ومنها  الوية، 
جيدا ل�شلة قرابة جتمعني معه، فهو ابن خالة 
يعرف  ال  قا�شيا  كان  الله..  رحمهما  والدتي 
التحقيق  ق�شايا  يف  وخ�شو�شا  احل�شم  اال 
وعفيفا..  نزيها  وكان  واجلنايات،  باجلرائم 
وقد متّيز بحاكميته القوية.. قوي ال�شخ�شية، 

�شريع النكتة، حا�شر البديهة، يت�شف با�شلوبه 
ال�شاخر.. اقرتن بكرمية اال�شتاذ الراحل ح�شن 
�شامي التاتار رئي�ص حمكمة متييز العراق ابان 
العهد امللكي، ومل ينجبا.. له مواقفه امل�شهودة 
يف الوقوف �شد جترمي ال�شيا�شيني االبرياء.. 
رحل مبكرا اي�شا بال�شكتة القلبية ومل يتجاوز 
ال�شاد�شة واالربعني من العمر. ولقد احتفى به 

ق�شاة املو�شل يف حفل تاأبينه. 
الدكتور عبد الله أمين الجليلي 

املو�شل،  يف  ال�شهرية  اجلليلية  اال�شرة  �شليل 
وهو اخو اال�شتاذ الدكتور حممود اجلليلي.. 
بالقانون املدين  الدكتوراه  ح�شل على �شهادة 
من جامعة باري�ص من فرن�شا-ال�شوربون-عني 
ال�شلة بوالدي،  حاكمًا يف 1960 وكان وثيق 
وامل�شتوى  الفائقة  والنزاهة  باخللق  وعرف 
متييز  حمكمة  يف  ع�شوًا  واختري  العلمي 

العراق وغدا فيها نائبًا للرئي�ص.
األستاذ عوني محمد يحيى الفخري 

ميدان  يف  ملع  املو�شل،  من  ذكي  حقوقي 
الق�شاء.. تنقل يف منا�شب ق�شائية يف اق�شية 

عدة يف لواء املو�شل، ثم ح�شل على املاج�شتري 
ديوان  يف  وانتدب  املقارن،  القانون  يف 
التدوين القانوين، ثم قا�شيا يف حمكمة متييز 
وتخرد  الق�شائي  املعهد  يف  ّدر�ص  العراق.. 
العراقيني،  الق�شاة  من  العديد  يديه  عليى 
وقام  بغداد..  جامعة  يف  بالتدري�ص  قام  كما 
بتاأليف عدة كتب ف�شال عن مقاالته ودرا�شاته 

املتنوعة. 

االستاذ عبد الهادي الجوادي 
افندي  احمد  ال�شيخ  العالمة  ابن  هو 
قديرا  وفنانا  رقيقا  ان�شانا  عرفته  اجلوادي.. 
ورجل قانون وعدالة ال تاأخذه يف احلق لومة 
وتدرج  قا�شيا  ب  ن�شّ ثم  حماميا  عمل  الئم.. 
اقرتن بكرمية  املو�شل..  الق�شاء يف  �شلك  يف 
امهر  من  كان  العمري..  الدين  خري  اال�شتاذ 
اذن  وله  الكمان،  اآلة  على  العزف  يف  الفنانني 
مو�شيقية مميزة.. وكان قد اورث هذه املوهبة 
اجلوادي  احمد  الفنان  ال�شديق  البكر  لولده 
الرجل  كان  اليوم..  ال�شويد  يف  يقطن  الذي 
وهواياته  املختلفة  قراءاته  وله  ونزيها  رزينا 

املتنوعة. 
األستاذ صابر العمري 

املعروفة،  العمرية  اال�شرة  اىل  ينتمي  رجل 
قا�شيا..  ثم  حماميا  وعمل  قانون  رجل  وكان 
بتدري�ص  وقام  االقت�شادية  بالق�شايا  وا�شتهر 
واالقت�شاد  االدارة  كلية  يف  التجاري  القانون 
امل�شائية ردحا من الزمن.. عرفته حق املعرفة، 
وكثريا ما التقيت به يف عدد من جمال�ص اعيان 
بخط  ر�شالة  يوما  يل  كتب  وقد  املو�شل.. 
يده، وهو ي�شجعني وي�شكرين ملا طرحته من 
افكار يف واحدة من مقاالتي االوىل التي كنت 
جامعة  كانت  التي  اجلامعة  جملة  يف  ان�شرها 

املو�شل ت�شدرها. 
األستاذ سالم الشعار 

املو�شل  ق�شاة  كاأحد  جيدا،  اذكره  كنت 
لوظيفته  وحبه  بنزاهته  وعرف  املعروفني، 

التي تدرج فيها منذ ان كان حماميا.
األستاذ محمد صالح فليح 

اآل  من  وهو  املعروفني،  املو�شل  ق�شاة  احد 
باله  وطول  بنزاهته  ويت�شف  الكرام،  فليح 
يف�شل  اذ  دوما..  لوحده  اأراه  كنت  وهدوئه. 
امل�شائية  اليومية  نزهته  له  وكانت  العزلة، 

م�شيا على االأقدام. 
األستاذ جعفر السليفاني

واأكرثهم  النا�ص،  اأطيب  من  الرجل  هذا  يعد 
حقيقية  معرفة  عرفته  خلقا..  وارفعهم  اأدبا 
بيار  البكر  واأنا �شحبة مع ولده  منذ طفولتي 
بحكم �شداقة االأبوين.. ومل تزل بع�ص ال�شور 
التي التقطها لنا نحن االثنني. كان من الق�شاة 
املاهرين وينت�شب لع�شرية ال�شليفاين الكردية 
روؤو�شها..  �شليل  وهو  كرد�شتان  يف  االأ�شيلة 
�شمحا  بالعربية،  املحببة  لهجته  له  كانت 
واجتماعيا مع من يك�شب ثقته.. وكان الرجل 
انيقا على الدوام وله اإطاللة رائعة وقد ك�شب 
ونزيها  زاهدا  قا�شيا  كان  اجلميع..  حمبة 
معروفا  قا�شيا  وعمل  ال�شغائر،  عن  ومرتفعا 
يف  يوما  اخذنا  انه  اأن�شى  ال  املو�شل..  يف 
�شيارته اىل واحدة من ب�شاتني قرية الوكه يف 
فيها،  حاكما  والدي  وكان  دهوك  اىل  الطريق 
ثم  مبعرفته،  االأخ�شر  التفاح  نقتطف  ونزلنا 

اكرم �شاحب الب�شتان بقطعة نقود.
االستاذ ابراهيم دزه ئي 

الرائعني،  الكرد  ئية  الدزه  ابناء  ابرز  احد 
وكان احد ق�شاة املو�شل املعروفني ب�شراحته 

و�شداقاته مع وجهاء املو�شل.. كان اجتماعيا 
عن  ف�شال  عالية  اخالق  و�شاحب  بطبعه 
ويحبه  ونزيها  متميزا  قا�شيا  كان  �شهامته. 
اجلميع.. التقيت به اكرث من مرة واذكر طيبته 
ومالطفته وح�شن معاملته مع االخرين.. كان 
يحب املو�شل حبا جما ويذكر ف�شلها دوما على 

العراق. 
االستاذ صبحي حسين العباس 

وجاور  املعرفة  حق  عرفته  قدير،  قانون  رجل 
يف  ال�شباط  حي  قرب  احلكام  حي  يف  بيتنا 
هادئا  رجال  كان  باملو�شل..  االي�شر  ال�شاحل 
كان  اي�شا..  مرافعاته  يف  وحا�شما  ووقورا 
�شوؤون  يف  ومت�شلعا  اليد  ونظيف  نزيها 
ال�شلح  حاكم  كان  باأنه  اعرف  وكنت  القانون، 
طويال  معي  ليتحدث  يقف  كان  املو�شل..  يف 
وي�شاألني عن درا�شتي، اذ كان يتنزه قرب بيته 
لوحده. ولقد عرفت ان جنله اليوم رجل ق�شاء 

اأي�شا يف املو�شل. 
االستاذ سالم الديوه جي

يف  املحامي  الكرام..  جي  الديوه  اآل  من 
اغا  علي  ابن  بغداد،  يف  والقا�شي  املو�شل 
الديوه جي  اغا  قا�شم  الديوه جي. وكان عمه 
معروفة  وبيوتهم  العراقي،  الربملان  يف  نائبا 
اغا  ولقا�شم  ابراهيم،  االمام  حملة  زقاق  يف 
قوناغ ) جمل�ص ( كبري معروف يق�شده وجهاء 
طفولتي  منذ  �شامل  اال�شتاذ  عرفت  املو�شل.. 
يف  معا  ا�شرتكا  اذ  معه،  والدي  �شداقة  بحكم 
مهنة املحاماة وكان مكتبيهما يف بناية واحدة 
كان  قدمية.  عائلية  عالقة  مع  نينوى،  ب�شارع 
كبرية  خدمات  وقدم  عالية  قيما  يحمل  الرجل 
للق�شاء ومتيز بطول �شربه وقوة عالقاته مع 
النا�ص، وكان �شاحب مزاج مقبل على الدنيا.. 
احبها  التي  بغداد  يف  الوظيفية  حياته  عا�ص 

النفتاحها على احلياة. 
االستاذ اسماعيل العمري 

وهو  اي�شا،  الكرمية  العمرية  اال�شرة  �شل�شل 
االجتماعية  بعالقاته  وعرف  قانون  رجل 
الوا�شعة واناقته و�شمو ذوقه وحمبته لال�شياء 
اجلديدة.. عرفته من خالل عالقة والدي القوية 
انه  واذكر  قدمية..  وزمالة  �شداقة  بحكم  به 
اتى اىل بيتنا املجاور لبيته يف ار�ص املنطرد 
�شامي  اال�شتاذ  وبرفقته  ال�شيتينيات،  ابان 
طوال  �شاعات  والدي  برفقة  وبقيا  با�شعامل 
التي  �شوريا  من  �شامي  اال�شتاذ  رجوع  بعد 
كان الجئا �شيا�شيا فيها، وكانوا يتحدثون يف 
�شوؤون العراق وال�شيا�شات التي كانت رائجة 
جنله  مع  �شداقة  اليوم  وتربطني  ذاك.  وقت 

امل�شت�شار اال�شتاذ احمد ا�شماعيل العمري.. 
االستاذ حازم الدبوني 

وقد  الدبوين،  فائق  العالمة  ال�شيخ  ابن  هو 
عرفته معرفة وثيقة من خالل العالقة العائلية 
بكرمية  اقرتن  اذ  اجلميل،  باآل  ربطته  التي 
هادئ  ان�شانا  كان  اجلميل..  جميل  اال�شتاذ 
الطبع، ان�شاين التفكري، ورث بع�ص اخالقيات 
له غبار.  قانون ال ي�شق  الرائعة.. ورجل  ابيه 
يف  وتنقل  بغداد،  بالعا�شمة  الق�شاء  يف  عمل 
�شابرا  وجدته  تقاعده..  حتى  حماكم  عدة 
حمت�شبا يذرف دموعه ال�شاخنة ب�شمت، وهو 
اال�شغر  اخيه  فقدانه  م�شيبة  امام  يجزع  ال 
الذي  الدبوين  ها�شم  الركن  الرئي�ص  ال�شهيد 
�شاحة  االحرار يف  املو�شل  رفقة �شباط  اعدم 
احمد  ولده  ويقطن   .1959 عام  الطبول  ام 

اليوم يف لندن. 
االستاذ فيصل الحافظ 

�شلك  يف  تدرج  وقا�ص  وحمام  مثقف  رجل 
التقيت  وافكار..  مبادئ  رجل  كان  الق�شاء.. 
العزمية،  قوي  الفكر،  ثابت  وجدته  مرات،  به 
م�شتقل التفكري.. وله هواياته اخلا�شة كما كان 
اديبا ومثقفا وقارئا من الطراز االول، وكانت 
وجتمعني  املتنوعة.  بالكتب  عامرة  مكتبة  له 
احلافظ  ربيع  اال�شتاذ  جنله  مع  �شداقة  اليوم 

امل�شت�شار االعالمي املعروف.

من ذكرياتي: 

قضاة الموصل.. خصوصيات نخبة عليا في المجتمع
.د. سيار الجميل  

بناية املحاكم يف املو�سل

عبد الرحمن البزاز مع عدد من ق�ساة املو�سل

االمري عبد االله واىل ميينه ال�سيد خليل  عزمي مت�سرف املو�سل، واىل ي�ساره ال�سيد ابراهيم الواعظ رئي�س املحاكم  
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الأمري  العاطفية  احلياة  عن  الكتابة  اردت  حني 
الكرخي  املال عبود  العراق  ال�شعبي يف  ال�شعر 
وجدت حرجا كبريا فالكتابة عن هذا املو�شوع 
ال�شيما  املوثقة  واملعلومات  املراجع  اإىل  تفتقر 
من  وج���زءًا  �شبابه  ف��رتة  ام�شي  �شاعرنا  وان 
اإخبار  من  وكثري  العثماين،  العهد  يف  كهولته 
اأن  اإال  لنا  فلي�ص  ل��دي��ن��ا،  جم��ه��ول  ال��ف��رتة  تلك 
ووثائقه  االدبية،  وخملفاته  اأوراقه  اإىل  نرجع 
مهمتنا،  ي�شهل  م��ا  فيها  جن��د  عّلنا  الر�شمية، 
ف�شعرنا عن �شاعد اجلد وبداأنا ندقق ومنح�ص 
كما   – ���ش��اق  ع��م��ل  وه���و  االأوراق.  ون���راج���ع 
تو�شلنا  احل��ظ  ح�شن  من  ولكننا   . تعلمون- 
اىل ما يغطي بع�ص اجلوانب ال كلها، ورتبناها 
قدر   – متجنبني  ال��زم��ن��ي،  ت�شل�شلها  بح�شب 
االإمكان – ذكر االأ�شماء، فكانت هذه احل�شيلة. 

عذية.. أول حب! 
�شبابه  �شدر  يف  امل��ره��ف  �شاعرنا  قلب  تعلق 
من  وه��ي  طيبة  مبعنى  )ع��ذي��ة(  ا�شمها  بفتاة 

الف�شيح.
)عذية( كانت ت�شكن حملة )�شوق اجلديد( من 
اأبناء  من  �شاب  حبها  يف  مناف�شه  بغداد،  كرخ 
احلب  ه��ذا  خرب  ف�شاع  �شالح،  ا�شمه  حملتها، 
بني النا�ص، فا�شطر اهل الفتاة اىل هجر املحلة. 
دفعا  )طويريج(  الهندية  مدينة  اىل  واالنتقال 
للم�شاكل، فلما علم �شاعرنا املتيم بذلك. ا�شتعل 
يجد  ال��ف��راق، ومل  وم����رارة  احل��ب  ب��ن��ار  قلبه 
ينظمه،  ال�شعر  غري  اأمل��ه  عن  للتنفي�ص  و�شيلة 
ت�شيل  التي  الق�شيدة  هذه  ومنه  به.  ويت�شلى 

رقة وعذوبة: - مع ال�شالم وابر�شد هالنيه. 

يكلون حبي ساكن )الهندية(
ومنها : 

وكل  �شباح  بكل  ال�شمد  والفرد  بالقراآن  ادعو 
من  ا�شرتيح  حتى  االإخ��ب��ار  بكذب  ليلية  م�شه 
ف��راك��ه ام��ط��رب ب��ج��ب��دي، ط��ري��ح وم��ث��ل طار�ص 
باخللة وزادي �شحيح عال�شراب ارك�ص عبايل 
وعادة  يزيد  ينك�ص  ما  قط  همي،  �شوف  اميه، 
امر  م��ن  ن���اري  تهيج  بعيد  ح��ب��ي  الن  ينك�ص 
كا�شر  ال��رتف  ب��ني  وامل�شرف  اجل��دي��د(  )���ش��وك 
فيه الغي: الظل واجلمع افياء ال�شرف. املحب 

للنظافة.
)�شالح(  مناف�شه  على  ع��رج  ال��وق��ت  وبنف�ص 
تقع  طويلة  بق�شيدة  ن��ق��ده،  ب�شياط  وال��ه��ب��ه 
وحتفه،  غ�شبه  كل  فيها  اف��رغ  بيتا(.   71( يف 
لت�شبيه يف ابتعاد حبيبته عنه، وحرمانه منها، 
يف  الالمعة  الكواكب  من  تعترب  اخلريدة  هذه 
مطلعها،  بذكر  نكتفي  ال�شعبي،  االدب  �شماء 
النها تدخل يف باب ال�شعر ال�شريح املك�شوف. 
يا )�شويلح( هذي اعمالك تره بيها طيحة حظ 

واكالن ال�.. 
وبعد ف�شله يف هذا احلب. ظل فرتة من الزمن 
وكلنه  ال����زواج  ع��ن  م�شربا  ال���ف���وؤاد،  ك�شري 
عام 1897م  تزوج  واهله،  وال��ده  من  بتاأثري 
واهدته  وا�شتقر،  فهداأ  )ب.ح(،  له هي  قريبة 
عينه،  بهم  ف��رت  واح���دة.  وبنتا  اوالد  ثالثة 
 1900( حامت   ،)1964 –  1898( جنم  وهم 
م�شوة   ،)1956-1905( نايف   ،)1974  –

 .)1985 – 1906(

أرمل لمدة عامين 
امليمون،  ال��زواج  هذا  من  �شنوات  ت�شع  وبعد 
رحلت ام اأوالده اىل رحاب الله، فتكفلت اخته 

الكربى برتبية طلفته وابنائه ال�شغار. 
ظل ارمال قرابة عامني، ويف عام 1908 تعلق 
قلبه بفتاة ا�شمها )م( من ا�شرة كرخية معروفة، 
لنف�شه، وعقد عليها، وبعد دفع مهرها  فخطبها 
مرور  وبعد  للزفاف،  موعد  وحتديد  املعجل، 
�شهرين انهمك خاللهما يف تهيئة بني الزوجية، 
ف�شخ  زوجته  من  وبتاأثري  فجاأة  وال��ده��ا  ق��رر 
ال�شداق  مبلغ  ا���ش��ت��الم  ح��ت��ى  م��ن��ك��را  ال��ع��ق��د، 
املحاكم،  طريق  عن  فعال  الف�شخ  ومت  املعجل، 
وعاد  ثائرته،  وثارت  غيظا  �شاعرنا  فا�شت�شاط 
اىل ال�شعر ثانية ي�شتنطقه، ويبثه �شكواه، واذا 
جتري  بيتا،   )81( يف  تقع  ع�شماء  بق�شيدة 

االمثال بحيث حتدث  مهب  ذهبت  ل�شانه،  على 
مبطلعها اهل بغداد طويال، اولها. 

بعد  وم��ن  نعم  وك��ال��ت،  امنلجت  حرمة  �شفت 
نا�ص  �شان  ه��ذا  لي�ص  ال��ن��دم؟  ياأخذها  �شهرين 

اليدعون بالنجابة وال�شرف يتطاولون؟ 
ومنها:- 

)الحك( ليش اذكرته يابومه وجلف؟ 
م��ا تخاف  ت��ع��رتف  م��رت��ك مرت�شه  م��ن  ت��خ��اف 
ما  يظهر  باملر�شاد  الله  عاحللف  ا�شوكك  اين 
انكتم خم�شماية ذهب، مرتك قب�شته و)�شذرة( 
كلت  م�����ش��دوده  بحرب  ال�شالنت  ه��ي  خدامتنه 
را�شي انهدم �شدك لو كالوا مبرته اتعلمه يكله 

للقا�شي: )بنيتي نادمة( طيط كر�ص حو، ياأمل 
العمة جابها والنا�ص نوة واحتزم. 

العزاب اشتكوا 
ف�شله  بعد  اعزبا  ارم��ال  املعذب  �شاعرنا  عاد  ثم 
زواجه  م�شروع  يف  واخفاقه  االول،  حبه  يف 
الثاين، فعانى ما عانى، واملكابدة قاتله، ولكنه 
مل ي�شاأ ان متر فرتة قا�شية كهذه دون ت�شجيل، 
فجادت قريحته امل�شعفة مبلحمة رائعة، حفظها 
ال��ب��غ��دادي��ني من  م��ن  ال��ك��ث��ريون  ع��ن ظهر قلب 
النا�ص  ال�شنة  معا�شريه، ومازالت جتري على 
ومنتدياتهم  جمال�شهم  يف  �شعره  حمبي  م��ن 
اخلا�شة، فقد عاجلت حمنة االرامل والعزاب، 
الطبيب  م��ع��اجل��ة  ق��ائ��م��ة،  اج��ت��م��اع��ي��ة  ك��ح��ال��ة 
النطا�شي الذي يح�شن ت�شخي�ص الداء وو�شف 
الدواء وقد ن�شرت يف جمموعة االدب املك�شوف 
دون اذن منا يف ال�شتينات، تكتفي بذكر ال�شدر 
االول من بيت امل�شتهل: )ارمل �شرت ياجاويد 

دفعية(. 

الليرة الذهبية 
ويف عام 1911، والعهد العثماين مازال قائما، 
خطبت له اأخته املتزوجة يف كربالء فتاة و�شفتها 
له باأنها مقبولة ال�شكل، تدعى )ز.ج.ج( من ك�شنة 
حملة )باب الطاق( بكربالء، دون يراها م�شبقا، 
فروؤية الفتاة كانت حمرمة على الرجل، وكل عقود 
الزواج كانت تتم عن طريق اخلطبة، واملحظوظ 
�شاحلة،  جميلة  زوج���ة  ن�شيبه  م��ن  ت��ك��ون  م��ن 
بحكم  واح�شن  مبراآها،  فوجئ  اليه  زفت  وحني 
رهافته ك�شاعر وكمفكر، بان �شيئا يف �شيمائها ال 
ال�شعبي )اح�شن ماتكول  له، فعمل باملثل  يرتاح 
الدخول  قبل  وطلقها  رجلها(،  اك�شر  ك�ص،  الها 
بها، ومن الطريف ان �شداقها املوؤجل كان )11( 
لرية ذهبية، يدفع لها غب مرور اثني ع�شر عاما، 
وحتول  �شنتان،  وفوقها  امل��دة  انق�شت  وح��ني 
االنكليز  املحتلني  اىل  العثمانيني  م��ن  احل��ك��م 
اقامت مطلقته الدعوى عليه، فحكم لها القا�شي 
املرحوم حممد جواد حمفوظ والزم املدعي عليه 

بالتاأدية مع حتميله امل�شاريف وهي: 
روبية  انه  

خط االإعالم     12
2 التبليغ    8

2 الطوابع    8
8 املجموع    12

فكانت  ال���روب���ي���ات،  اىل  ال���ل���ريات  ح��ول��ت  وق���د 
ت���ع���ادل )م���اي���ة وثمان  ق����رار احل��ك��م  مب��وج��ب 
احلكم  ل�شدور  ان��ات(  وت�شع  روبية  وع�شرين 
عام 1926 وكانت العملة الهندية املتداولة التي 
ماتزال  العراق  اإىل  االنكليزي  االحتالل  ادخلها 
قانونها  �شدر  التي  العراقية  فالعملة  موجودة، 
 .1932 ع��ام  يف  اال  فعليا  تطرح  مل   1931 ع��ام 
ان �شاعرنا كان حمقا يف تطليقها. وانه مل يكن 
كما قد يتبادر اىل اذهان القراء متع�شفا. امل تكن 
كافية ملحو ما كانت ت�شمر له يف قلبها من حقد 

وموجدة ورغبة يف االنتقام؟ 
هذا هو – اذا – زوجاه الثاين الفا�شل و�شياأتيكم 
موقعه  يف  اي�شا  الفا�شل  الثالث  زواج���ه  خ��رب 

الزمني.
ففي عام 1912 يوم كان يهيء ويح�شر لزراعة 
بني  الواقعة  وال�شليمية(  )�شطيطان  اأرا���ش��ي��ه 
اليو�شفية  بني  الواقعة  واملحمودية  اليو�شفية 
من  قريبا  ليكون  املحمودية  �شكن  واملحمودية، 
مع  تنا�شب  فيها،  املقام  له  طاب  وحني  ارا�شيه، 
الدليم،  ت�شكن  التي  الزبيدية  )اجلميلة(  ع�شرية 
من  والنار  عربه،  وليدك  )عرب  �شعاره  كان  فقد 
)�شم�شة  ت��زوج  امل��ب��داأ  بهذا  وعمال  جمبا�شها(، 
اىل  اهلها  يرجع  التي  �شاحي(  بن  حميل  ابنة 
يف  منها  فخذ  ال�شاكن  الع�شرية،  تلك  روؤو����ص 
ع�شر  ارب��ع��ة  ان���ذاك  وك���ان عمرها  امل��ح��م��ودي��ة، 
ع��ام��ا ب��رواي��ة ول��ده��ا ال��ع��م م��زه��ر. وك��ان��ت كما 
احل�شن  من  عظيم  جانب  على  �شقراء،  و�شفها 
حبما  �شاعرنا  احبها  وقد  والب�شاطة،  واجلمال، 
جما واخل�ص لها الود. وهي التي قال عن ل�شانها 
االمثال  م�شار  �شار  الذي  البديع  )الدارمي(  هذا 

وتغنت به الن�شاء، وردده الرجال: 
جيت ا�شجر التنور والوردة طاحت هدين يبعد 

جالي، ح�ش�ص )تا�شي( �شاحت
ا�شجر: من �شجر التنور اي ماله وقودا و�شخنه 

الوردة: من حلى بنات الريف، يحلي بها جانب 
ارفع  فكني: حلني:  ه��دين:  االن���ف،  ط��رف  م��ن 
يدك عني وما�شابه ذلك. ح�ص: �شوت. )تا�شي( 
�شقيقة ال�شاعر. وكان �شربها وهي توقد التنور. 
واخذ يالطفها وميازحها. واذا ب�شوت �شقيقته 
�شورة  هذه  حياء  فنفرت  م�شمعيها،  اىل  ي�شل 
مين  او  ي�شادفه  ما  يقتن�ص  وال�شاعر  عاطفية 
الرائع  الو�شف  هذا  فكان  اجلمال  �شور  من  له 

كما ا�شلفنا. 
العم مزهر  له ولدا بكرا واحدا هو  لقد اجنبت 
الورود،  )1913-1981( ثم رحلت �شابة بعمر 
حزنا  عليها  فحزن  عاما،  وع�شرين  اثنتني  عن 
ل��ه��ا وتطيبيه  ف���رط ح��ب��ه  م���ن  ع��ظ��ي��م��ا، وب��ل��غ 
لذكراها، انه حوله اىل ولدها، فكان اثريا لديه، 
اكرث من بقية اأوالده االآخرين، حتى اآخر حلظة 

من حياته. 
ولزيادة التعريف. نذكر من اوالد اختها االحياء 
– والد  ع��م��ره  ال��ل��ه يف  – م��د  ال��وج��ي��ه حميد 
يف  االط��ف��ال  طبيب  الدليمي،  �شامي  ال��دك��ت��ور 
مدير   ، وكرمي  حاليا،  العربي  الطفل  م�شت�شفى 
ونعيم،  حاليا(  )متقاعد  احل��ل��ة  م���رور  �شرطة 

موظف يف م�شت�شفى ال�شكك حاليا. 

ثالث زواج 
عودته  بعد  مت  فقد  الفا�شل،  الثالث  زواج��ه  اأم��ا 
واأه��ل��ه اإىل ب��غ��داد، اث���ر ان��ت��زاع اأرا���ش��ي��ه من 
املحتلني  االنكليز  اع���وان  م��ن  بتحري�ص  يديه 
النارية  الق�شائد  ب�شبب  الع�شرين،  ث��ورة  بعد 
�شد  الثورة  �شرام  تاأجيج  يف  يلقيها  كان  التي 

االحتالل. 
ففي عام 1923 اقرتن  ب� )ز ع( وهي من �شكنة 
ين�شجم  مل  انه  ويظهر  ببغداد  العاقولية  حملة 
م��ع��ه��ا، ال���ش��ب��اب ق���د ي��ك��ون م���ن ب��ي��ن��ه��ا وف����اوؤه 
يوما  ين�شها  مل  التي  الراحلة  لزوجته  وحبه 
وظل  طلقها،  حتى  اي���ام  اال  ه��ي  وم��ا  واح����دا، 
اهله  رغبة  عند  ن��زل   1926 ع��ام  ويف  اأع���زب. 
بفتاة  فتزوج  عليه،  احلاحهم  و�شدة  وا�شدقائه 
من ا�شرة كرخية كرمية لها و�شيجة باآل ال�شفار 
يف  ال�شاكنني  الله،  رحمهما  و�شميم(  )ابراهيم 
عمره،  بقية  يرتاح  ان  له  وكتب  اجلعيفر  حملة 
ال�شراء  �شاركته  املخل�شة،  الزوجة  نعم  فكانت 
وال�شراء، فاحبها كثريًا، و�شال يف كنفها جممل 
اخلتام،  م�شك  بحق  وكانت  ال�شابقة،  معاناته 
اجلزء  �شمها  عاطفية  بق�شيدة  ذك��ره��ا  وان���ه 

الثاين من ديوانه، اولها: 
العني عني الرمي بالربية 

ونور ي�شطع من وجه )نورية( 
وعني حا�شدها ع�شاها بالعمة 

بدمها معجونة، حنطاوي جمه 
خدها يانا�ص، حنطاوية

وقد اجنبت له ولدا واحدا هو العم طارق )�شنة 
والثانية   )1932 )ع��ام  االوىل  وبنتني   )1928

 .)1935(
العاطفية  اجل���وان���ب  ب��ع�����ص  ب��اخ��ت�����ش��ار  ه���ذه 
ال�شاعر  عن  لدينا  املعروفة  اال�شرية  واحل��ي��اة 
الكرخي، وهناك – كما قلنا انفا – فرتة ال�شباب 
االكيدة  املعلومات  توفر  لعدم  جنهلها،  التي 

املوثقة بال�شعر والورق والرواية ال�شحيحة. 
حب  ال��وق��ائ��ع:  ه���ذه  ل��ك��ل  النهائية  احل�شيلة 
فا�شل، ثالث زيجات انتهت بالطالق، وزيجتان 
واحدة  وزيجة  ق�شريتان،  ولكنهما  ناجحتان 
ع�شرين  ودامت  ما�شبق  كل  موفقة عو�شته عن 

عاما حتى توفاه الله عام 1946م. 
الرجات  ه��ذه  لكل  ان  ال��ق��ول،  من  الب��د  وختاما 
واالحباطات وال�شدمات العاطفية، عرب م�شرية 
على  وانعكا�شاتها  تاثرياتها  الطويلة،  ال�شاعر 
مع  وع��الق��ات��ه  وت�شرفاته  و�شلوكيته  م��زاج��ه 
ال�شحفية  ك��ت��اب��ات��ه  ع��ل��ى  ب��ل ح��ت��ى  االخ���ري���ن، 
بالتحدي  ات�شفت  التي  ال�شعرية،  ومنظوماته 
املناجزة  اىل  وال���ن���زوع  وال��ع��ن��ف  واجل������راأة 
وامل��ج��اب��ه��ة، ك���ل ه���ذا ي��ت��ط��ل��ب و���ش��ع درا���ش��ة 
باحث  بها  ي�شطلع  عنه  ونف�شية  اجتماعية 
متمر�ص، يف�شر �شلوكه تف�شريا علميا او منطقيا 
الوردي،  علي  الدكتور  الكبري  كا�شتاذنا  مقنعا، 
مثري،  اجتماعي  ببحث  ف�شيخرج  فعل  ان  فانه 

ي�شكل ا�شافة جديدة اىل علم االجتماع. 

اأثر ما ن�شرته – كل �شيء – يف اأعدادها املا�شية 
"عامل اال�شقيائية وال�شقاوة وفرو�شيته..  عن 
"كل �شي" �شيال  تلقت  ذلك  اأث��ر  زمان"..  اأي��ام 
واملكاملات  وال���زي���ارات  ال��ر���ش��ائ��ل  م��ن  ك��ب��ريا 
التليفونية من موؤرخني و"ا�شقيائية" �شابقني 

او ممن لهم �شلة بذلك العامل. 
وقد ت�شمنت تلك الر�شائل واملعلومات جوانب 
م��ه��م��ة وج���دي���دة ع��ن ذل���ك ال��ع��امل ورج���ال���ه.. 
باحلديد  املغم�شة  ال��رج��ال  اول��ئ��ك  واح����داث 

والنار وال�شمو والرتفع. 
"املعلومات" كثرية غزيرة فقد  وملا كانت تلك 
اثرنا ن�شرها بالتتابع يف هذا العدد واالعداد 

القادمة.. 
فروسيات أخرى!! 

الن�شاء  وم�����ش��اع��دة  ال�����ش��ع��ي��ف..  ن�����ش��رة  ان 
طفل  م�شاهدة  ا�شتطاعة  وع��دم  واالأط��ف��ال.. 
امراة تن�شج ان ذلك وغريه كان من  او  يبكي 
"اال�شقيائية" وكانوا يتفانون يف  ابرز مزايا 

االعتزاز بهذه املزايا حتى املوت..!! 
مثال! 

ذات مرة قب�ص رجال ال�شرطة على امراأة يف 
"ل�شهية  ا�شمها  ببغداد  "البو�شيل"  منطقة 
املرحوم  ال�شقي  �شقيقها  الت��ه��ام  �شرحان" 
ال�شقي  بقتل  ال�شبالوي"  �شرحان  "علوان 
كان  احلقيقة  ويف  االكرطه..  "داود  املرحوم 
وال  اي���ام  منذ  "دلتاوه"  منطقة  يف  ال�شبلي 

يعرف عن مقتل "االكرط" اي �شيء.. 
"اال�شقيائية" اطالق �شراح  وحاول لفيف من 
فلم  ج��دوى..  دون  �شابه  ما  او  بكفالة  امل��راأة 
اىل  نف�شه  و�شلم  ذهب  ان  اال  ال�شقي  من  يكن 
املرحوم  قتل  ال��ذي  ه��و  ان��ه  قائال  اجل��ن��درم��ة 
"داود االكرط" فاطلق �شراح املراة.. وعندما 
املهداوي"  "حممود  امل��رح��وم  ال�شقي  ع��ل��م 
للمرحوم  احلقيق  القاتل  هو  "وكان  ذلك  بكل 
ف��اخ��ذ م�شحفا  وث���ارت رج��ول��ت��ه  اال  االك���رط 
نف�شه  و�شلم  "القلغ"  اىل  وذه��ب  معه  كرميا 
انه  م��رات  �شبع  الكرمي  بالقراآن  يق�شم  وه��و 
اإ�شماعيل  احل��اج  ولي�ص  احلقيقي  القاتل  هو 

الطويل!! 
باأرواحهم  ال��ن��ب��الء  ال��رج��ال  �شحى  وه��ك��ذا 
ورجولتهم..  م��زاي��ا  على  احل��ف��اظ  اج��ل  م��ن 

و�شهامتهم.. لئال تدن�شها اأهواء احلياة!!. 

الحاج عباس الديك
كان امل�شارع امل�شهور احلاج عبا�ص الديك من 
من  وك��ان  �شبابه،  يف  املعروفني  اال�شقيائية 
املنطقة  "ال�شقاوة" يف  مزايا  على  املحافظني 

التي كان يعي�ص فيها من بغداد "وهي منطقة 
جامع امل�شلوب" ويف غريها من املناطق! 

بال�شقي  متينة  �شداقة  عالقة  تربطه  وكانت 
جاءه  م��رة  وذات  اجلادر"  "حامد  امل��رح��وم 

�شديق يقول له: 
االنكليز  ال�شرطة   ال��ي��وم  ت��ره  خ�شري..  اب��و 
يكتلوه  لو  ايريدون  احلامد..  كمني  نا�شبني 

لو يحب�شوه.. دير بالك! 
يف  �شديقه  ان  ال��دي��ك..  احل��اج  جنون  وج��ن 
خطر، وهو ال يدري اين هو لكن يلفت نظره 
اىل ذلك. فت�ص طويال عن �شديقه دون ان يعرث 
قوات  فيها  جاءت  التي  ال�شاعة  وحلت  عليه، 
املرحوم  لقتل  االنكليز  و"ال�شبانة"  ال�شرطة 

اجلادر او القاء القب�ص عليه. 

وعلم ان املنطقة التي عرفوا من جوا�شي�شهم 
منطقة  ه����ي  ف��ي��ه��ا  ���ش��ي��ك��ون  "حامد"  اأن 

"ال�شدرية"!! 
من  ب���اأي  ال��دي��ك  ع��ب��ا���ص  احل���اج  ي�شتنجد  مل 
اأ�شدقائه لنجدة �شديقه فذلك "عيب" يف دنيا 
املنطقة  تلك  اىل  وحده  ذهب  بل  "ال�شقاوة" 
القب�ص  اإلقاء  قبل  حتذيره  او  �شديقه  لنجدة 

عليه!!.. 
وقبل ان ي�شل رجال ال�شرطة اىل املكان امل�شار 
ر�شا�ص  باإطالق  عبا�ص  احل��اج  فاجاأهم  اليه 

م�شد�شه عليهم وهو ي�شرخ بهم: 
لك اين حامد.. �شرتيدون؟؟ 

من  الديك  يطاردون  ال�شرطة  رج��ال  وا�شتمر 
اطالق  معه  يتبادلون  منطقة وهم  اىل  منطقة 
الر�شا�ص حى ابعدهم عن املنطقة التي كانوا 
يحاولون قتل اجلادر فيها.. وهناك �شعر حامد 
بها كان يراد به بف�شل �شديقه الديك الذي جنا 
هو االآخر وو�شل بيته ب�شالم دون ان يعرفه 

رجال ال�شرطة. 
ومثال آخر 

"انهر  ال�شهري  االمل���اين  امل�شارع  ج��اء  وي��وم 
من  ل��ف��ي��ف��ا  و����ش���رع  ال����ع����راق  اىل  كرمير" 
امل�شارعني العراقيني قرر احلاج عبا�ص الديك 

ان يت�شدى له وي�شرعه. 
اجتمع  واح���دة  بليلة  امل�����ش��ارع��ة  ي��وم  وق��ب��ل 
املرحوم حامد اجلادر ب�شديقه احلاج عبا�ص 
ومل  ل��ه..  ت�شجيعا  يقبله  مل  بيته..  يف  الديك 
�شحب  لقد  اب����دا..  ال..  ك��ب��رية  ب��ج��ائ��زة  مينه 
فوهاتهما  وو�شع  ال�شخمني  م�شد�شيه  حامد 
يف راأ�ص �شديقه احلميم احلاج الديك قال له 

وعيناه تقدحان �شررًا.. 
متعلك  ���ش��رف��ن��ة  اح��ن��ه  ����ش���وف،  ع��ب��ا���ص  داد 
افرغ  ك��رمي��ر  �شرعك  اذا  وال��ل��ه  اب�����ش��ارب��ك.. 

ارباطع�ص ر�شا�شة برا�شك! 
يف  كرمير  ي�شرح  ان  الديك  البطل  وا�شتطاع 
اليوم التايل.. وكان ان زحف مرتات االلوف 
من رجال منطقة باب ال�شيخ يقودهم املرحوم 
البطل  لريفعوا  م�شتب�شرين  مهللني  اجل��ادر 
االأل��وف  ع�شرات  ع��دا  اعناقهم..  على  ال��دي��ك 

خرجوا من مناطق اأخرى من بغداد..!!

في اإلعدادية القادمة
و"ال�شقاوات"  اال�شقيائية  من  املزيد  وهناك 
القادمة  اأ�شمائهم يف االأعداد  �شناأتي على ذكر 
الذين  القراء  من  العديدين  رغبة  عند  ن��زوال 
املزيد  ن�شر  طالبة  ت��ت��زاي��د  ر�شائلهم  اخ���ذت 
التحقيق  هذا  يف  "ال�شباع"  اولئك  حياة  عن 

الطريف.. فاإىل االأعداد القادمة. 
جريدة كل شيء 1968

نساء في حياة أمير 
الشعر الشعبي 

في العراق

عالم االشقيائية والشقاوة وفروسيته.. 
أيام زمان!! 

إبراهيم عبدكة.. جبار الشاهين.. سيد عزيز.. الحاج 

شاكر.. توفيق الشبالوي!! 

بقلم:

من أوراق ومخطوطات
المال عبود الكرخي

وب�سلعته يوم اراد الزواج ثانية!املال عبود ب�سدارته العراقية اعزبا!

حب فاشل و3 زيجات انتهت بالطالق؟

مجالس بغداد تتحدث عن المرأة التي قالت نعم ثم...!

احلاج عبا�س الديك ايام �سبابه
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لكاتبه  بالدبابة  االغتيال  كتاب  يف  جاء 
معلومات  القادر  عبد  �شامل  ال�شيد 
على  و�شهود  م�شاركني  عن  واأحاديث 
8/�شباط/1963،  انقالب  يف  جرى  ما 
والكتاب على حجمه البالغ اأكرث من 600 
�شحيحة  غري  اأحاديث  فيه  جاء  �شفحة 
�شخ�شية  على  تدل  وملفقة  وكاذبة 
املتحدثني، واأغلبهم ممن يت�شف بالنفاق 
اإىل  باالإ�شافة  واالنتهازية  ال�شيا�شي 

االأخطاء االإمالئية والرقمية.
املقاطع  ال�شفحة 204  ما جاء يف  ومنها 
ا�شم  اإىل  ي�شري  حيث  اأدناه،  املدرج 
اإن  ويذكر  مطر،  كاظم  �شعيد  املنا�شل 
وال�شهيد  الزعيم  عن  )تخلى  مطر  �شعيد 
الثوار  اإىل  وان�شّم  قا�شم  الكرمي  عبد 
املعلومة  هذه  خطاأ  يوؤكد  ومما  اجلدد( 
النداء الذي جاء يف جريدة العرب، العدد 
25 ال�شبت 4 ذي القعدة 1382 امل�شادف 
على  القب�ص  األقي  هل   1963 اآذار   /30

ال�شيوعي اخلطر �شعيد مطر ؟؟
وي�شف الكاتب �شامل عبد القادر اخلونة 

املتاآمرين وعمالء العمالء بالثوار.
الذين  على  تطلق  ثوار  كلمة  كانت  اإذ   
والتاآمر  االأمريكي  بالقطار  جاءوا 
اإذًا مباذا ن�شمي الثائر جيفارا  النا�شري 
الكاتب  على  اأمتنى  وكنت  وكا�شرتو 
اللطيف  عبد  كتاب  يف  جاء  ما  ينقل  ان 
يف  ودوره  النا�شر  عبد  نائب  البغدادي 
يف  جاء  ما  وكذلك  املو�شل،  موؤامرة 
الكتاب االأ�شود للكاتب نهاد الغادري واإذ 
مل يكن با�شتطاعة الكاتب احل�شول على 
)لعبة  كتاب  مثل  وغريها  امل�شادر  هذه 
متاأكد  فانا  كربالد،  مايلرز  االأمم( وحياة 
انها متوفرة يف �شارع املتنبي وب�شعر ال 

يزيد على خم�شة اآالف دينار.
عليهم  يطلق  الذين  اأن  للكاتب  واأقول 
قوم  .هم   1963 �شباط/   /  8 ثوار  �شفة 
النعال  �شكا  وجوههم  النعال  �شفع  اإذا 

باأي ذنب اأ�شفُع 
ثورة  يف  وم�شارك  وموؤر�شف  موؤرخ 
من  وكذلك  املجيدة   1958 متوز/   14
 1963 �شباط/   /8 النقالب  املت�شدين 

القذر. 

هذا ما جرى 
في انقالب 8 شباط 

الدموي
هادي الطائي


