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مير بصري ينقب في ذاكرة
بغداد الثقافية

مير بصري

من زمن التوهج

د .رش���ي���د ال��خ��ي��ون
�أن�ش� ��أ مناحيم �ص ��الح دانيال دار «امليتم الإ�س�ل�امي»
ببغداد  1928من ماله اخلا�ص.
وكان �أول طيار مدين عراقي هو اليهودي �سا�س ��ون
داني ��ال �ص ��الح ،وكان لليه ��ود يف الع�ش ��رينات عزاء
ح�سيني بكربالء.
ر�ص ��د الراحل مري ب�ص ��ري يف كتابه «�أعالم اليهود
يف العراق احلديث” والذي �ص ��در بُعيد وفاته �سنة
 ،2006لأك�ث�ر م ��ن مائة �شخ�ص ��ية يهودي ��ة عراقية،
ومن طبق ��ات خمتلفة :احلياة العام ��ة ،رجال الدين،
الفكر والأدب وال�صحافة ،االقت�صاد والتجارة ،الذي
ا�ستهله بثالث مقدمات.
كت ��ب املقدمت�ي�ن الأوليني الربوفي�س ��ور �ش ��وموئيل
موريه ،رئي� ��س رابطة اجلامعي�ي�ن اليهود النازحني
م ��ن الع ��راق ،وكت ��ب املقدم ��ة الثالثة دافيد �ص ��ميح،
وهي عبارة عن �س�ي�رة امل�ؤلف الذاتية ،حتت عنوان
«عراق ��ي عرب ��ي يه ��ودي» .ي�ش ��عرك ال�س ��طر الأول
م ��ن م�س ��تهل الكتاب ،وه ��و ن�ص م ��ن ِ�س ��فر «ارميا»
من الكت ��اب املقد� ��س� ،أن ه� ��ؤالء العراقي�ي�ن ،بحجم
امل�س�ؤولية التي يحملها ه�ؤالء جتاه العراق:
(مب�س�ؤولية جتاهه» اطلبوا �سالم البلد الذي �أوعزت
بنقلكم �إليه �أ�س ��رى ،و�ص ��لوا �إىل الله من �أجله ،ففي
�سالمه �سالم لكم).
وت�أت ��ي يف امل�س ��تهل �أي�ض� � ًا �ش ��هادات م ��ن عراقيني
�آخرين� ،أ�ش ��ارت �إىل عمق الآ�ص ��رة الوطنية ،قيا�س ًا
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مب ��ا ح ��دث بع ��د الأربعينات ،وبع ��د قيام �إ�س ��رائيل،
وهجرة اليهود �إليها.
جاء يف خطاب امللك في�ص ��ل الأول ،وهو يف �ضيافة
يه ��ود الع ��راق ببغداد« :ال �ش ��يء يف ع ��رف الوطنية
ا�س ��مه م�سلم وم�سيحي و�إ�س ��رائيلي ،بل هناك �شيء
يق ��ال ل ��ه الع ��راق ...و�إين �أطل ��ب م ��ن �أبن ��اء وطني
العراقي�ي�ن �أن ال يكونوا �إال عراقيني ،لأننا نرجع �إىل
�أرومة واح ��دة ،ودوحة واح ��دة ...ولي�س لنا اليوم
�إال وا�سطة القومية القوية الت�أثري».
وبع ��د �إعالن وعد بلفور ،وعدم اكرتاث وجهاء يهود
الع ��راق ب ��ه ،عندم ��ا ا�س ��تطلع �آراءهم نائ ��ب احلاكم
الربيط ��اين بالعراق �أنذاك ،كتبت جريدة «دجلة”يف
 3يولي ��و (مت ��وز)  1921تق ��ول�« :إن م ��ا ذكرناه يف
بع� ��ض �أعدادن ��ا ع ��ن ال�ص ��هيونيني لي� ��س ل ��ه عالقة
مبواطنينا املو�س ��ويني .فيهود العراق بنظرنا عرب
وعراقيني ،وكل فرد منهم ميت بعربيته �إىل ال�سمو�أل
اليهودي العرب ��ي ،الذي نزلت الميته امل�ش ��هورة يف
قلوبن ��ا منزلة الإلي ��اذة يف قلوب الإغريق ،و�أ�ش ��عار
�شك�سبري يف قلوب �أبناء اللغة الإجنليزية».
وق ��د �أك�ث�ر امل�ؤلف يف م�س ��تهله م ��ن �أبيات �ش ��عراء
م�س ��لمني عراقي�ي�ن تنبه ��وا مبك ��ر ًا �إىل حم ��اوالت
ا�س ��تغالل الفِرقة الدينية ،ل�ض ��رب الوحدة العراقية.
وي�أتي يف مقدمتها بيت ملعروف الر�صايف:
«وه ��ل ه ��م يف الديانة من خالف..ن�ص ��ارى �أو يهود

وم�سلمونا».
وبي ��ت للأديب
ال�شاعر حممد �صادق الأعرجي:
«رغ ��م اختالف الدين �س ��وف ي�ض ��لنا ..وطن يوحد
بيننا د�ستوره».
ون�ص ��و�ص �أخرى �أوردها امل�ؤلف ليعزي بها نف�سه،
وهو يعي�ش يومياته البغدادية يف منزل �شيخوخته
بلن ��دن ،حتيط ��ه تراج ��م العراقي�ي�ن ،وم�ؤلفاته ��م
و�أ�ض ��ابري ر�س ��ائلهم ال�شخ�ص ��ية ل ��ه ،امل�س ��تمرة من
بغ ��داد حتى ُقبي ��ل وفاته ،مردد ًا بيت زميله ال�ش ��اعر
املحامي �أنور �شا�ؤول:
«يا ديار ًا حبها تيمني ..لك يف قلبي غرام �أبدي»،
الذي مات �سنة  1984بعيد ًا عن العراق �أي�ض ًا.
لقد �س ��مي مري ب�ص ��ري ،وعن حق ،مب�ؤرخ الطبقات
العراقية جلهوده الكبرية يف تراجم العراقيني ،وما
هذا الكتاب �إال جزء ي�س�ي�ر من ِ�س ��فره «�أعالم العراق
يف القرن الع�ش ��رين» ،الذي ترجم فيه لأكرث من �ألف
�شخ�ص ��ية عراقي ��ة ،م ��ن خمتل ��ف الأدي ��ان واملذاهب
والقوميات.

كان يه ��ود الع ��راق ن�ش ��طاء يف كل جم ��االت احلياة:
�ص ��يارفة ،و�أطب ��اء ،ومهند�س�ي�ن ،واقت�ص ��اديون،
ورجال �أعمال ،ومزارعني ،وق�ض ��اة ،ومو�س ��يقيني،
ومطربني ،ووزراء ،وحاخامات� .إال �أن ن�ش ��اطهم يف
املجال االقت�ص ��ادي قد فاق الأن�شطة الأخرى ،وهذه
�صفة ي�شرتك فيها اليهود ب�شكل عام.
لقد �أداروا �أول بنك ت�أ�س�س ببغداد  ،1889ثم �أداروا
البن ��وك الإجنليزية .ويُذك ��ر �أن التجار العراقيني مل
يكرتث ��وا لأهمية اخلدمات البنكي ��ة ،فكان هذا البنك
هو الذي «يذهب”�إىل دكاكينهم يف �سوق بغداد.
فكان اليهودي يو�سف �سموحة يدور عليهم �صباح ًا،
ب�ص ��حبة فرا�ش يحم ��ل �أكيا�س النقود .ومل ي�س ��تمر
يو�س ��ف يف ه ��ذه الوظيفة ،ف�س ��رعان م ��ا تركها �إىل
بريطانيا ،ثم هاجر �إىل م�ص ��ر ليكون م ��ن �أغنيائها،
و�شيد هناك مدينة �سياحية ،هي مدينة «�سموحة».
وحكاي ��ة �س ��موحة واحد من مئات حكاي ��ات اليهود
العراقيني ،الذين برزوا يف ال�ش ��تات ،و�أ�صبحوا من
الوجهاء ،فعائالت �آل �سا�س ��ون و�أدورد �شلدون تبو�أ
�أبنا�ؤها منا�صب وزارية يف بريطانيا.
عل ��ى �أن «�ص ��رايف با�ش ��ي» ،رئي�س �ص ��يارفة بغداد،
ه ��رب �إىل مدين ��ة �أبي �ش ��هر الإيرانية بعدما غ�ض ��ب
وايل بغ ��داد اململوك ��ي علي ��ه ،وهن ��اك �أ�س ���س خالل
ع�ش ��ر �سنوات �أ�س ��رة داود �سا�س ��ون ،التي ا�شتهرت
بالتجارة والعالقات العامة ،ثم �أ�س�ست يف بريطانيا
«روت�شيلد ال�شرق».
وكان ترجم ��ان وايل بغ ��داد ،الوزي ��ر فيم ��ا بع ��د،
�سا�س ��ون ح�س ��قيل ،رئي� ��س ال�ص ��يارفة م ��ن اليه ��ود
�أي�ض� � ًا ،وهو مبثاب ��ة حمافظ البنك املرك ��زي اليوم.
وال�س ��بب يع ��ود �إىل اهتم ��ام اليه ��ود بالتعليم ،وقد
افتت ��ح �أغنيا�ؤه ��م� ،إ�ض ��افة �إىل املدار� ��س املغلق ��ة،
مدار�س للعراقيني كافة.
وي ��رى مري ب�ص ��ري �أن فت ��ح فرع مدر�س ��ة االليان�س
الباري�س ��ية ببغ ��داد ( )1865وفت ��ح قناة ال�س ��وي�س
( ،)1869كان ��ا وراء تق ��دم يه ��ود الع ��راق ،ف ��االوىل
علمته ��م اللغات وفن ��ون الإدارة ،والثانية فتحت لهم
�أبواب التجارة مع الغرب مبا�شرة.
وقدمي� � ًا ذكر اجلغرايف اب ��ن ُخردا ُذبَة (ت نحو 912
ميالدي ��ة) يف كتابه «امل�س ��الك واملمالك» ن�ش ��اط يهود
الع ��راق التج ��اري ب�ي�ن ال�ش ��رق والغ ��رب ،فكان ��وا
يجلب ��ون م ��ن ال�ص�ي�ن والهن ��د :امل�س ��ك ،والتواب ��ل،
والكاف ��ور ،ومن الغرب الف ��راء ،والديباج ،واجللود
واجلواري.
ال ين�س ��ى التاريخ ليهود العراق دورهم يف ت�أ�سي�س
الدول ��ة العراقي ��ة احلديث ��ة ( ،)1921والنه�ض ��ة
العراقي ��ة التي �أعقبتها .كان �سا�س ��ون ح�س ��قيل �أول
وزير للمالية ،وبف�ضله �أخذ العراق ي�سرتجع واردات
النفط بالباون الذهبي ،بد ًال من العملة الورقية ،بعد
�إ�ص ��راره على هذه املعاملة يف املفاو�ضات ()1925
مع اجلانب الربيطاين ،رغم اعرتا�ض �أع�ضاء الوفد
العراقي على ذلك.
وق ��د قدر العراقيون ،يف ما بعد� ،أهمية هذا املوقف.
�إال �أن تدخ ��ل الربيطاني�ي�ن من ��ع �سا�س ��ون �أن يكون
وزير ًا ثانية .وكان �سا�سون منظم �أول ميزانية مالية
يف تاريخ العراق ،و�أول منظم لهيكل ال�ضرائب على
الأ�س�س احلديثة .وكان قد �شارك يف م�ؤمتر القاهرة

عن ال�شرق االو�سط

مي��ر بص��ري ..وفاء وحني��ن دائم
للعراق
مري ب�صري ولد يف بغداد يف  19ايلول العام  1911من ا�سرة يهودية
عراقية عرفت با�س ��م (عوبديا) كان احد �شخ�صياتها عمه ي�شغل من�صب
رئي� ��س املحكمة ال�ش ��رعية .در� ��س مري ب�ص ��ري يف مدر�س ��تي التعاون
واالليان� ��س يف بغ ��داد عم ��ل الراح ��ل يف العدي ��د من الوظائ ��ف العامة
واخلا�صة وح�ضر العديد من امل�ؤمترات الدولية
�ص ��درت ل ��ه اعم ��ال معروفة وكت ��ب قيمة من ب�ي�ن هذه الكت ��ب (اعالم
ال�سيا�س ��ة يف الع ��راق احلديث )1987و(اعالم الك ��رد )1991و(اغاين
احلب واخللود.)1991
يف كتاب ��ه اعالم ال�سيا�س ��ة يف العراق احلديث ال يف ��رق بني احد واخر
بح�س ��ب االنتماء الديني او العرقي بل تناول ال�شخ�ص ��يات ال�سيا�س ��ية
على ان العراق بن�سيجه املتنوع ،وطوائفه املتباينة ،ومذاهبه املختلفة،
من �س ��نة و�ش ��يعة ،ومن �أكراد وتركمان ،وعرب م�س ��لمني وم�سيحيني،
و�أقلي ��ات يهودية ،قد ع ��رف دائم ًا كيف يحافظ على وحدته ال�سيا�س ��ية
واالقليمية.
حتى قال عنه ر�ش ��يد اخليون مبنا�س ��بة رحيله (برحيل مري ب�صري عن
 94عام ��ا يف لندن ،تك ��ون ذاكرة عراقية ثرة اخرى ق ��د انطف�أت قبل ان
تلق ��ي ب ��كل حمولتها من حكاي ��ات ودرو�س لالجي ��ال العراقية اجلديدة
الباحثة عن قب�س يف العتمة .فالرجل مل يكن �آخر املثقفني اليهود الذين
ا�ض ��طروا اىل االن�س�ل�اخ عن بغداد ،بعد طول عناء ،بل قطعة ثمينة من
تاريخ البلد ،يف ال�ش ��عر والرتاجم واالقت�ص ��اد والدبلوما�س ��ية) .يقول
مري ب�صري حني �س ��ئل عن �سر مت�سكه ببغداد وبقائه يف العراق وعدم
هجرته مع من هاجر من اليهود اىل ا�س ��رائيل (مل اهاجر اىل ا�س ��رائيل
م ��ع من هاج ��ر لأنني كنت ا�ش ��عر انن ��ي يه ��ودي الدين عراق ��ي الوطن
عربي الثقافة) وكان يحز يف نف�س ��ه ان متار�س �ض ��د مواطنني عراقيني
ممار�سة التهجري الق�سري ،بعد ان �صدر قانون �إ�سقاط اجلن�سية عنهم،
مل يج ��دوا ب ��د ًا من ترك البلد ال ��ذي ما عاد يوفر لهم حي ��اة �آمنة كرمية.
ولك ��ن رغم كل الظ ��روف وما تعر�ض له املواط ��ن العراقي اليهودي من
م�آ� ��س اال ان هن ��اك من بقي يف العراق متحمال �ش ��تى ا�ص ��ناف العذاب
النف�س ��ي ثمن ��ا لتم�س ��كه بوطن ��ه اذ بق ��ي يف الع ��راق ،بعد تل ��ك الهجرة
اجلماعية ،نحو ع�شرة �آالف يهودي ،وكان بينهم مري ب�صري وال�شاعر
�أنور �ش ��ا�ؤول وال�صحايف �سليم الب�ص ��ون وعدد �آخر من الكتاب الذين
�ش ��عروا انهم ،برغم كل الظروف مرتبطني بوطنهم ،ومري ب�ص ��ري كما
يروي يف لقائه مع ر�ش ��يد اخليون فان احلكومة مل ترتك له �ش ��يئ ًا حتى
بيته و�سيارته �صادرتهما.
غ ��ادر م�ي�ر ب�ص ��ري الع ��راق ،م ��ع زوجت ��ه ال�س ��يدة مار�س ��يل ه ��ارون
م�ص ��ري ،دامع ��ي الأعني .لقد ف ��ارق املدينة التي ولد فيه ��ا العام 1911
يف حملة”حت ��ت التكي ��ة» ،ق ��رب �س ��وق ال�س ��راي ،وفيه ��ا عا� ��ش ومات
وال ��ده تاجر القما�ش �ش ��ا�ؤول ب�ص ��ري ،وفيها عا�ش ��ت ومات ��ت والدته
فرح ��ة ،ابن ��ة احلاخ ��ام االكرب ع ��زرا دنك ��ور .كان �ش ��اعرا ل ��ه �آرا�ؤه اذ
يقول (ان ال�ش ��اعر غري م�س� ��ؤول عن وحيه) يقول ر�شيد اخليون وقرر
ان يرتج ��م م�صطلح”�س ��وناته”اىل العربي ��ة ،وا�س ��تقر ر�أي ��ه
على لفظة”�إرنانة» ،ن�س ��بة اىل الرنني ،عل ��ى اعتبار ان اللفظة
الفرن�س ��ية م�ش ��تقة من ال�ص ��وت .وجمع الأرنان ��ة �أرانني� ،أي
�س ��وناتات� .أعجبت ��ه الكلم ��ة ،ف ��راح وعر�ض ��ها على �ص ��ديقه
م�ص ��طفى جواد ،العالمة اللغ ��وي ،فكتب له انه ي�ستح�س ��نها
لأنه ��ا ت�ؤدي املعنى املق�ص ��ود .وبعد ذل ��ك راح يكتب الأرانني
وين�شرها يف جريدة”العراق”لرزوق غنام ،التي ا�ستقبلتها
بحفاوة تليق بها.
كت ��ب م�ي�ر ب�ص ��ري وال ��ف يف �ش ��تى املج ��االت االدبي ��ة
والتاريخية وال�سيا�س ��ية (اكرث من اربعني م�ؤلفا ،بالعربية
واالنكليزية .بينه ��ا تراجم لأعالم الأدب العراقي احلديث،
ولأع�ل�ام ال�سيا�س ��ة ،و�أع�ل�ام الك ��رد ،و�أع�ل�ام الرتكم ��ان)
وكان ��ت ل ��ه ارا�ؤه ال�سيا�س ��ية واالجتماعي ��ة يف التاري ��خ
العراق ��ي وجمريات ��ه ،اذ كت ��ب عن ثورة مت ��وز  1958يف
العراق يقول انها كانت ثورة ع�س ��كرية ولي�س ��ت �شعبية،
لأنه ��ا ق�ض ��ت على احلي ��اة الربملانية يف الع ��راق وفتحت
باب االنتفا�ضات واالنقالبات.
عا� ��ش اليه ��ود يف الع ��راق يف ظ ��ل بيئ ��ة م ��ن الت�س ��امح
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مير بصري يؤرخ ليهود العراق أيام
الوحدة الوطنية

( )1921برئا�سة ون�س ��تون ت�شر�شل ،الذي خ�ص�ص
ملباحثات قيام اململكة العراقية.
ويالح ��ظ �ش ��اموئيل موري ��ه يف مقدم ��ة الكت ��اب،
ب�ش ��عور يجمع ب�ي�ن الأمل والعتب� ،أن ��ه كيف يتحول
ا�س ��م ح�س ��قيل (ك�شخ�ص ��ية عام ��ة) �إىل م ��ادة لثل ��ب
اليهود مبا ي�شار �إليه بالبخل واجلنب.
�إال �أن رث ��اء مع ��روف الر�ص ��ايف ملواطن ��ه �سا�س ��ون
ح�سقيل يف ق�صيدة ع�صماء ،كان حمم ًال باالعتذار:
�أال ال تق ��ل :قد مات �سا�س ��ون بل فق ��ل ت َغـور من �أفـق
املكارم كـوكب
فقـدنا بـه �ش ��يخ الربملـان ينجل ��ي بـه ليله الداجي �إذا
قـام يخطـب
وكان اليه ��ودي العراقي �إبراهي ��م الكبري ،مدير عام
املحا�سبة واملالية ،هو �أول َمنْ و�ضع النقود العراقية
( )1932بد ًال من الروبية الهندية واللرية الرتكية.
و�أن�ش� ��أ �س ��ليمان عن�ب�ر جري ��دة «تفكر”باللغت�ي�ن
العربية والرتكية ( ،)1912وكانت ت�صدر �إىل جانب
جملة «لغة العرب» ل�صاحبها الأب ان�ستا�س الكرملي
(ت.)1947
وغ�ي�ر هذا ا�ش�ت�رك م ��ع توفي ��ق ال�س ��ويدي (رئي�س
وزراء فيم ��ا بع ��د) يف امل�ؤمت ��ر العرب ��ي بباري� ��س
.1913
و�أن�ش�أ مناحيم �ص ��الح دانيال دار «امليتم الإ�سالمي»
ببغداد  1928من ماله اخلا�ص.
وكان �أول طيار مدين عراقي هو اليهودي �سا�س ��ون
دانيال �صالح.
ومل يك ��ن يهود الع ��راق ال�سيا�س ��يون انتهازيني ،بل
ي�ش ��هد للوجيه ع ��زرا مناحيم دانيال اعرتا�ض ��ه على
حماول ��ة الو�ص ��ي عل ��ى العر� ��ش عب ��د الإله تو�س ��يع
�صالحياته (.)1943
ومل تك ��ن ب�ي�ن العراقي�ي�ن احل�سا�س ��ية الديني ��ة
واملذهبية ،التي ت�شغلهم اليوم ،فقد كان متعهد الدفن
يف العتبات املقد�س ��ة ال�ش ��يعية يهوديا عراقيا ،ومن
�أ�س ��رة �آل ح ��ردون ،وكان لهم يف الع�ش ��رينات عزاء
ح�سيني بكربالء.
احتفظت ذاكرة العراقيني ،وخ�صو�ص� � ًا البغداديني،
بن ��وادر كث�ي�رة لأول طبيب �أع�ص ��اب بالع ��راق وهو
اليهودي جاك ��ي عبود ،الذي توىل ت�أ�س ��ي�س و�إدارة
م�ست�ش ��فى الأمرا�ض العقلية ،وكان ��ت له جوالت مع
مر�ض ��اه املجانني ،حتى ا�س ��تخدم ا�س ��مه على �سبيل
امل ��زاح يف ال�ش ��ارع البغ ��دادي ،وه ��و الآخ ��ر م ��ات
مغرتب ًا بربيطانيا.
كان م�ي�ر ب�ص ��ري م ��ن �أواخر �أع�ل�ام اليه ��ود الذين
غ ��ادروا الع ��راق (� ،)1974أم�ل ً�ا يف حت�س ��ن احلال،
وكان ه ��و نف�س ��ه كف ��اءة ال تعو�ض ،عم ��ل يف وزارة
اخلارجي ��ة ،والتج ��ارة ،ومث ��ل الع ��راق يف �أكرث من
م�ؤمت ��ر ،ومنه ��ا م�ؤمت ��رات امل�ست�ش ��رقني ،وح�ض ��ر
مو�س ��م املرب ��د (� )1969إىل جان ��ب ال�ش ��اعر �أن ��ور
�ش ��ا�ؤول ،وكرم بو�س ��ام لإبداعه الأدبي ،وهو واحد
ممنْ
م ��ن مئات الكت ��اب والأدب ��اء والفنانني اليه ��ود َ
خ�س ��رهم العراق ،وت�ش ��تت �أحوالهم م ��ن بعده ،ومل
يق ��ووا عل ��ى الكتاب ��ة بغ�ي�ر العربي ��ة ،ومل يفارقه ��م
احل�س العراقي.
لق ��د ح ��ذر تقرير جلن ��ة «بيل» بع ��د زيارة �إ�س ��رائيل
( )1937م ��ن خط ��ورة ت�ش ��تت تل ��ك العق ��ول ،وجاء
فيه�« :إن ان�ش ��اء دولة �إ�س ��رائيلية يعني الق�ضاء على
اجلالي ��ات اليهودي ��ة الزاه ��رة يف الع ��راق وم�ص ��ر،
وغريها».
وق ��د حتق ��ق ه ��ذا! مل يك ��ن كت ��اب «�أع�ل�ام اليه ��ود
يف الع ��راق احلديث”تراج ��م �شخ�ص ��ية فح�س ��ب،
�إمن ��ا حوى �ص ��فحات من تاري ��خ العراق ال�سيا�س ��ي
واالجتماعي ،وحراكه الثقايف يف عقود الع�شرينات
حت ��ى ال�س ��تينات م ��ن القرن الع�ش ��رين .فم ��ن خالل
ال�شخ�صية اليهودية تفرع مري ب�صري �إىل �شخ�صيات
عراقي ��ة �أخرى ،وحوادث ما زالت جمهولة .ي�ض ��اف
�إىل ما فيه من جتارب تدل على التعاي�ش والت�س ��امح
يف املجتم ��ع العراقي ،قد ي�أن� ��س بهما العراقيون يف
غيهب التع�ص ��ب والفِرقة الطائفية ال�س ��ائدة يف هذه
الأيام.

شمخي جبر
الدين ��ي عك�س ما تعر�ض ��وا ل ��ه يف اوروبا من عزل ونب ��ذ اجتماعي بل
متتعوا يف احلياة العراقية م�ش ��اركني وبفعالية يف احلياة ال�سيا�س ��ية
واالقت�صادية،ال�س ��يما يف العراق احلديث بعد ت�أ�سي�س الدولة العراقية
العام  1921فكان منهم الوزراء واع�ض ��اء جمل� ��س النواب والكثري من
الوظائف احلكومية ،ور�صد الراحل مري ب�صري يف كتابه”�أعالم اليهود
يف العراق احلديث” والذي �صدر بُعيد وفاته ،لأكرث من مائة �شخ�صية
يهودي ��ة عراقية ،وم ��ن طبقات خمتلفة :احلي ��اة العامة ،رج ��ال الدين،
الفك ��ر والأدب وال�ص ��حافة ،االقت�ص ��اد والتجارة ،فقد ج ��اء يف خطاب
امللك في�ص ��ل الأول ،وهو يف �ض ��يافة يهود العراق ببغداد”:ال �شيء يف
عرف الوطنية ا�س ��مه م�سلم وم�سيحي و�إ�سرائيلي ،بل هناك �شيء يقال
ل ��ه العراق ...و�إين �أطل ��ب من �أبناء وطني العراقي�ي�ن �أن ال يكونوا �إال
عراقي�ي�ن ،لأننا نرجع �إىل �أرومة واح ��دة ،ودوحة واحدة ...ولي�س لنا
اليوم �إال وا�س ��طة القومية القوية الت�أثري» .يقول الر�صايف”:وهل هم
يف الديان ��ة من خالف ..ن�ص ��ارى �أو يهود وم�س ��لمونا» .وبيت للأديب
ال�ش ��اعر حممد �ص ��ادق الأعرجي”:رغم اختالف الدين �سوف ي�ضلنا..
وط ��ن يوح ��د بيننا د�س ��توره» .اذ ان م ��ن املعروف �أن عوام امل�س ��لمني
وخا�ص ��تهم ق ��د ال يتوج�س ��ون م ��ن اليهود مثل توج�س ��هم م ��ن غريهم،
فالقا�س ��م امل�ش�ت�رك بينهم هو حترمي حلم اخلنزير وممار�س ��ة �ش ��عرية
اخلت ��ان ،وكثري ًا ما يت ��م خنت �أطفال امل�س ��لمني على يد ج ��راح يهودي،
ب ��ل �أن حترمي ��ات التوراة للأ�س ��ماك والطي ��ور واحليوان ��ات الأخرى
هي نف�س ��ها حمرم ��ة عند املذهب ال�ش ��يعي ،وهذا ما يرف ��ع احلظر عنهم
بدافع الطهارة يف الدول التي ي�س ��ودها هذا املذهب،يقول مري ب�ص ��ري
يف اح ��د لقاءاته مع ر�ش ��يد اخلي ��ون (نحن بالعراق ف�ل�ا نعرف الغيتو،
كنا ن�س ��كن خمتلطني مع مواطنينا امل�س ��لمني� ،شيعة و�س َّنة ،ون�صارى.
وجدي ��ر بالقول �أن الت�س ��امح الإ�س�ل�امي بلغ �أوج ��ه يف الأندل�س ،حيث
وجد اليهود املجال الف�س ��يح للعمل والتعاون مع امل�س ��لمني يف ميادين
الأدب والعل ��وم واالجتماع ،وحتى يف ال�سيا�س ��ة واحلرب .لقد نبغ يف
ال�ش ��عر �إبراهيم ابن �س ��هل الأ�ش ��بيلي الإ�سرائيلي �ص ��احب املو�شحات
الرائعة ،ونقل ال�ش ��عراء اليه ��ود �أوزان اخللي ��ل �إىل العربية ،ونظموا
بها وبرزوا فيها ،وكان �إ�س ��ماعيل بن النغريلة القرطبي وزير �ص ��احب
غرناطة وقائد جي�شه).
وكعراقي �ش ��ارك ابناء قومه احزانه ��م وافراحهم وعا�ش تاريخهم ،عرب
وب�ض ��مري عراقي نقي عن واقعة الطف وا�ست�ش ��هاد االمام احل�سني يف
�أرجوزته”مواكب الع�ص ��ور»�”:أنا للحق �أنا �سبط الر�سول� ..أنا للعدل
وللدي ��ن ق ��ومي ..ي ��ا لأر�ض قد ت ��روت بالدم ��اء ..وقف الدهر �أ�س ��ى يف
كربالء.
وحتى بعد هجرته اىل خارج العراق بقي وفيا للعراق وهو املتخ�ص�ص
يف الثقافة والتاريخ والأدب وال�سيا�سة العراقية واملعرفة العامة ،فعلى
الرغم من كونه امل�س�ؤول الديني الأول للطائفة املو�سوية للعراقيني يف
اخلارج ،ف�أنه بقي خمل�ص ًا على عراقيته ووفائه للعراق وعلى ان�سانيته
وعلى تفانــيه من �أجل خدمة احلقيقة والكلمة والعراق..
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مير بصري...

الع��راق حب��ا س��اكنا ف��ي حنايا

ضلوعه وخفقات قلبه.

يف الوقت الذي كان يفتخر العراقي بالتعدد الديني والقومي واألجتامعي
بني أهل العراق وماتحكمه من أعراف وتقاليد وقيم منسجمة مع طبيعة
الحياة اليومية للناس ،بل ويفتخر أهل العراق بهذا التكاتف األجتامعي
والتجانس األنساين وأحرتام العقائد واألديان يف بلد قل نظريه يف
املنطقة من نواحي التعدد الديني والقومي والطائفي.
وكان يهود العراق ضمن هذه التشكيلة الوطنية من املساهمني الفاعلني يف
بناء الوطن ،ويف ترسيخ القيم واألعراف والتقاليد مع أعتزازهم الشديد
مبدنهم ومحالتهم ،وبعالقاتهم األجتامعية املتميزة مع أبنــــاء العراق من
املسلمني واملسيحيني أو الصابئة املندائية أو األيزيديني.
زهير كاظم عبود
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مل تزل ذاكرة اهل العراق العبقة حتمل الكثري من
الذكريات عن اليهود العراقيني الذين مت ترحيلهم
عل ��ى م�ض�ض ،فغادروا وطنه ��م ومت �أقتالعهم من
جذورهم وقلوبهم تتك�س ��ر �أملا ولوعة على الفراق
امل�س ��تعجل وال ��ذي مل يك ��ن يف الب ��ال وترك ��وا
�أرواحهم و ثرواتهم وقلوبهم وذكرياتهم خلفهم.
مل ت ��زل الذاك ��رة العراقي ��ة حتك ��ي ق�ص ��ة الوجع
العراق ��ي حني مت �سلب �أن�ساني ��ة املواطن لتجعله
ال�سلط ��ات يه ��رول اليحم ��ل مع ��ه �س ��وى روح ��ه
الفارة ،واليدري �أين يجعلها ت�ســتقر وترتاح بعد
�أن فقد الأمان يف وطنة وبني �أهله.
وق�ص� ��ص الوج ��ع العراق ��ي املبثوثة ع�ب�ر الزمـن
الطوي ��ل رغ ��م تعدده ��ا اال �أن �أكرثه ��ا ايالم� � ًا
و�أ�س ��تمرار ًا ،ذلك ال�ش ��هيق الذي ي�ص ��احب �أ�س ��م
الع ��راق يف ثناي ��ا قل ��وب �أهله من يه ��ود العراق،
اليهود الذين ما قدموا لوطنهم اال اخلري واخلربة
والعلم وامل�س ��اهمة يف تطويره وبناءه والتفاخر
باجله ��د الوطني ال ��ذي قدمته الأ�س ��ماء اليهودية
العراقي ��ة الت ��ي �س ��جلت ح�ض ��ورها يف تاري ��خ
العراق ال�سيا�س ��ي �أو الأقت�صادي �أو التجاري �أو
الثق ��ايف �أو الأجتماعي ،وقدموا له كل مايقدرون
علي ��ه ،وخدم ��وه ب ��كل �أخال� ��ص ووطني ��ة حت ��ى
ن ��زع عنه ��م الوط ��ن غيل ��ة وكراهي ��ة ومت رميه ��م
على م�ص ��اطب املخافر احلدودية املوح�ش ��ة ويف
زنازين التوقيف ب�أنتظار الت�س ��فري املقيت و�سط
زمن مليء بالوح�ش ��ة واملرارة ،ف�أ�ضحوا �ضحايا
اللعب ��ة ال�سيا�س ��ية الدولية فكان ��وا الأوراق التي
تقت�ض ��يها اللعبة الدولية ،ف�أ�س ��تغلت م�ش ��اعرهم
وكيانهم وجتمعاتهم الب�ش ��رية �ض ��من هذه اللعبة
ال�سيا�سية الكبرية.
مل يك ��ن �أه ��ل الع ��راق م ��ن اليه ��ود �س ��وى النتاج
املتجان� ��س له ��ذا اخللي ��ط الدين ��ي و الأجتماعي
والطي ��ف الوطن ��ي ال ��ذي يتباه ��ى ب ��ه الع ��راق،
ويزه ��و ب ��ه ب�ي�ن بل ��دان الل ��ه ،احلري ��ة الديني ��ة
الت ��ي يتمتع به ��ا اجلميع تدلل عل ��ى عمق املعاين
الأن�سانية و�سعة امل�ساحة العقلية التي تتمـتع بها

العقليات واملرجعيات الدينية املتجان�سة يف زمن
بعيد عن اليوم ،الأحرتام املتبادل لبيوت العبادة
وال�ش ��عائر والطقو� ��س الديني ��ة ،يه ��ود الع ��راق
الذي ��ن كانوا يتعاملون يف التجارة دون �س ��ندات
مكتوبة �أو �ص ��كوك م�ص ��دقة والذين عرفهم جتار
العراق ومزارعيه بالأمانة وال�ص ��دق والأخال�ص
يف التعامل التجاري وان الثقة هي الأ�س ��ا�س يف
عالقاتهم الأن�سانية ،يهود العراق الذين تداخلوا
ب�ش ��كل اليقب ��ل الأنف�ص ��ال �ض ��من ج�س ��م املجتمع
العراق ��ي ،فالجت ��د يهودي ��ا اال وله عالق ��ة بعائلة
م�س ��لمة �أو م�سيحية �أو �ص ��ابئية �أو �أيزيدية دون
وج ��ود حواجز ديني ��ة �أو مذهبية ،فكان ف�ص ��لهم
ع ��ن العراق مبثاب ��ة املوت البط ��يء ،وبالرغم من
لوعة العقل العراقي و�ش ��جون الفراق وم�س ��احة
الع ��ذاب التي �أكت�س ��حت �أرواحهم فقد بقي ه�ؤالء
ينوحون عل ��ى النا�س والذكري ��ات وعلى العراق
وطنه ��م احلقيقي الذين ترعرعوا فيه وتربوا فيه
ونهلوا من ماءه.
منه ��م م ��ن رح ��ل اىل �أورب ��ا ومنه ��م م ��ن �أ�ض ��طر
لل�س ��كن يف �أر�ض �أ�س ��رائيل ،لكن ه ��ذه املجاميع
بقيت ع�ي�ن على الدنيا وعني عل ��ى العراق ،لغتهم
الديني ��ة العربي ��ة مل ت�س ��تطع �أن تطغ ��ي عل ��ى
لهجته ��م اليهودية العراقية املحببة لي�س لهم فقط
ب ��ل للعراقي�ي�ن �أي�ض� � ًا ،وحدهم من ب�ي�ن القادمني
املهاجري ��ن اجلدد من كان حري�ص� � ًا عل ��ى الثقافة
العراقي ��ة وال�ت�راث العراق ��ي الأ�ص ��يل ،وهم يف
دول التوطني �أو يف �أ�س ��رائيل نف�س ��ها يتجمعون
ويرتا�ص ��فون اليربطهم دين �أو فكر �سيا�سي �أمنا
يكون العراق هو الأ�س ��ا�س ،مل ت�ستطع �أية جالية
م ��ن اجلاليات النازح ��ة اىل �أ�س ��رائيل �أن تفر�ض
عالقاته ��ا الأجتماعي ��ة وتراثها وقيمه ��ا ولهجتها
يف �أر�ض �أ�س ��رائيل مثلما فعلت اجلالية العراقية
التي �ش ��كلت جمعي ��ات ثقافي ��ة و�أجتماعية وفنية
عراقي ��ة ،ونقلوا ب�أمانة املطب ��خ العراقي وتقاليد
احلياة العراقية وعلموا �أوالدهم اللهجة العراقية
وغر�سوا يف قلوبهم حب العراق.

ولي� ��س غريب ًا �أن نطلع على تقري ��ر �أخباري ينقل
احل ��ي العراق ��ي لليه ��ود القاطنني يف �أ�س ��رائيل،
ويتجول امل�ص ��ور يف املطاعم العراقية وي�ش ��اهد
الأكالت العراقي ��ة واملقاه ��ي البغدادية واملقامات
التي مل يزل يحييها اجلالغي البغدادي ،و�ص ��وت
ن ��ادل املقه ��ى العج ��وز ال ��ذي يحل ��م مب�ش ��اهدة
بغ ��داد وهو يرتمن ب�أغاين (الب�س ��تات) البغدادية
القدمية.
الزم ��ن املرير مل ين�س ��هم مطلق ًا م�س ��احات الوطن
البهي ��ج والأماك ��ن املقد�س ��ة يف امل ��دن العراقي ��ة
وال�أماكن ال�سهر واللهو يف املدن العراقية و�أماكن
جتارته ��م والأ�س ��ماء الأ�ص ��يلة التي مل ين�س ��وها
�أو يتنا�س ��وها ،رغ ��م جرحه ��م الن ��ازف الكب�ي�ر
ال ��ذي خلف ��ه ترحيلهم ع ��ن الع ��راق يف �أرواحهم،
وحرمانهم من ممتلكاتهم وثرواتهم التي جنوها
وجمعوه ��ا بعرق العم ��ر وبكد الأي ��ام املتعبة� ،أذ
لي�س من ال�س ��هل �أن يتم �سلب الأن�سان كل ماميلك
ومابناه يف ح�صيلة عمره بلحظة خاطفة لي�س لها
داللة �سوى احلقد الب�شري والب�شاعة يف كراهية
الأن�س ��ان للأن�سان دون �س ��بب منطقي �أو معقول
�سوى عبادة الله بدين من الأديان ال�سماوية.
بقي ��ت يف قلب العراق ��ي اليهودي حمن ��ة انتمائه
و�أ�ص ��راراملواطن على عراقيته رغ ��م �أنتماءه اىل
دول ��ة �أنت�ص ��رت يف عدة ح ��روب عل ��ى حكومات
عربية بائ�س ��ة تدعي القوة وهي �أ�ض ��عف من ذلك
ب�س ��بب التباع ��د بينها وبني ال�ش ��عوب ،لكن يهود
الع ��راق م ��ن كان منه ��م خ ��ارج الع ��راق �أو داخل
�أ�س ��رائيل �أو م ��ن تبق ��ى م ��ن القل ��ة القليل ��ة التي
�آث ��رت البقاء يف العراق كانوا جميع ًا يتم�س ��كون
بوطنيتهم وحبـــهم للمواط ��ن و للوطن العراقي،
ومازلت �أتذكر �ص ��ديقي التاجر اليهودي (ناجي)
ال ��ذي �ألتقيت ��ه عن ��د مدخل �س ��وق ال�ش ��ورجة يف
بغداد و�س�ألته �أن كان له رغبة �أن يغادر اىل خارج
العراق بالنظ ��ر للمحنة واحل�ص ��ار والظلم الذي
يع�ش�ش يف ربوع العراق حني كان الطاغية جاثم ًا
ف ��وق رقاب �أهل العراق ،نظ ��ر يل ملي ًا وقال وهل

تريدين �أن �أموت من ال�ش ��وق واحلزن� ،س� ��أموت
هن ��ا نعم ولك ��ن �أموت يف وطني به ��دوء حيث مل
يتبق يل �سوى هذا الوطن و�أنتم الوجوه الطيبة
الت ��ي مل ت ��زل تتذك ��ر �أهل ��ي و�أعمام ��ي و�أخوتي
الذي ��ن حمل ��وا الع ��راق يف �أهدابهم ويف �ش ��غاف
قلوبه ��م يكفين ��ي البقاء هنا حت ��ى الرمق الأخري،
وبقي يف وطنه.
كن ��ت �أقر�أ للكاتب العراقي الأ�س ��تاذ مري ب�ص ��ري
حينم ��ا كنت يف العراق حيث ت�ص ��لنا البع�ض من
�أ�ص ��داراته عن طريق كرد�س ��تان املفتوحة ثقافي ًا
وكانت ت�ص ��لنا الكتب �س ��ر ًا فنتداولها فيما بيننا،
و�أ�س ��تمتع مبا يقدمه هذا املبدع من �أثار تاريخية
و�سيا�س ��ية وثقافي ��ة و�أجتماعي ��ة تخ� ��ص ت�أريخ
الع ��راق وحمط ��ات ذاك ��رة العراقي�ي�ن ،و�أجد �أن
لكتاباته احلاجة املا�سة التي ت�سد ثغرة يف املكتبة
العراقي ��ة العربي ��ة يف املجاالت الت ��ي يكتب بها،
حتى ت�ستحيل كتاباته اىل مراجع ميكن الأ�ستناد
عليه ��ا ،ويف بحث ��ي عن حياة �س ��عيد ق ��زاز وزير
الداخلية يف النظام امللكي والأ�سرار التي حتيط
بحياة هذا الرجل فقد خاطبت الأ�ستاذ ب�صري دون
معرفة م�س ��بقة مبا قمت به ،فبادر اىل م�س ��اعدتي
والكتاب ��ة يل ع ��ن بع�ض الأمور واحل ��وادث التي
كان طرف ًا فيها فيما يخ�ص حياة �س ��عيد قزاز وقد
وثقتها يف نهاية كتابي ،ومل �أ�ستغرب حينما �أجد
ال�س ��يد ب�ص ��ري متخ�ص�ص� � ًا يف الثقافة والتاريخ
والأدب وال�سيا�س ��ة العراقي ��ة واملعرف ��ة العام ��ة،
فبالرغم من كونه امل�س�ؤول الديني الأول للطائفة
املو�س ��وية للعراقي�ي�ن يف اخل ��ارج ،ف�أن ��ه بق ��ي
خمل�ص� � ًا على لعراقيته واالن�سانية وعلى تفانــيه
من �أجل خدمة احلقيقة والكلمة والعراق ،و�أجنز
من الكتب ما ي�س ��تحق الثناء والتقدير والتكرمي،
وي�س ��تحق �أن تلتف ��ت الي ��ه امل�ؤ�س�س ��ات العراقية
الوطني ��ة وه ��ي تخ ��ط مبداده ��ا الوطن ��ي �أول
�ص ��فحة من �ص ��فحات التاريخ العراق ��ي اجلديد،
وت�س ��ارع اىل تكرمي ��ه و�أحت�ض ��انه ورد الأعتبار
العراقي اليه ،بل والأ�سراع اىل مل�سة حنو نهدهد

بها �شيخوخته ونكفكف حزنه الطويل بلم�سة من
الكف الوطنية العراقية لهذا املبدع واملو�س ��وعي
واملثابر واملجتهد والأمني والوطني العراقي مري
ب�صري.
�أن يف ذاكرة ال�سيد مري ب�صري الكثري من �أ�سرار
ال�سيا�س ��ة العراقية والكثري �أي�ض� � ًا من الذكريات
والأح ��داث الت ��ي جن ��د م ��ن ال�ض ��روري توثيقها
وكتابته ��ا ون�ش ��رها خدم ��ة للع ��راق والأجي ��ال
القادمة.
وق ��د ال�أغايل �أذا قلت هذا ،فبع ��د �أن فتحت جرح ًا
عميق ًا كان كل العراقيني ي�ش ��كون منه ،كل الأقالم
والأ�صوات الوطنية تطالب به ،قد �أزعم �أنني من
القلة التي �أطلقت ال�صيحة بالتنبيه لهذه الأ�سماء
العراقي ��ة الأ�ص ��يلة ،الت ��ي مل تزل ت�ب�رق ومتطر
وتعطي وت�س ��جل ح�ضورها العراقي املثمر الذي
مل يتوقف.
يف الذاكرة العراقية الكثري من الق�ص�ص اجلميلة
الت ��ي مل ت ��زل الذاك ��رة تخزنه ��ا بح�ل�اوة العالقة
الأن�سانية واحلرية والأخوة التي تكلل كل اليهود
وال�ص ��ابئة وامل�س ��يحيني والأيزيديني وامل�سلمني
يف الع ��راق ،ومث ��ل ه ��ذه الذاك ��رة الت ��ي نتباهى
به ��ا ،والت ��ي ت�ش ��كل لن ��ا رم ��ز ًا نعتز ب ��ه ونفتخر
يف الأن�س ��جام والت�آخ ��ي والتعاي�ش والت�س ��امح
الدين ��ي والأجتماع ��ي والقوم ��ي وال�سيا�س ��ي،

ولي� ��س �أعتباط� � ًا �أن يح ��زن اجلمي ��ع يف موا�س ��م
احل ��زن العراقية امل�ش ��هورة ،ولي� ��س �أعتباط ًا �أن
يف ��رح اجلميع ب�أعياد امل�س ��يحيني واليهود وبقية
الديانات.
زمن م�ضى كان فيه اليهود من �أهل العراق العمود
الفقري للتجارة وال�سيا�سة يف بلد نا�شىء يعتمد
بتوا�ض ��ع عل ��ى منتجات ��ه ومايزرع ��ه فيغط ��ي
احلاج ��ة ،و�س ��اهم ه ��والء يف بن ��اء كي ��ان الدولة
العراقي ��ة وتنظيمها وت�أ�س ��ي�س دوائرها دون �أن
يلم� ��س �أحد من امل�ؤرخني مثلبة واحدة يف عملهم
الوطني ،مثلما �س ��اهمت نخبة م ��ن املثقفني منهم
يف ت�أ�س ��ي�س �أح ��زاب عراقي ��ة وطني ��ة تدافع عن
ال�ش ��رائح الفق�ي�رة واملعدمة يف الع ��راق وتهدف
اىل ت�شييد وطن عراقي جميل يحرتم الأن�سان.
ت ��رك اليه ��ود العراقي ��ون �أث ��ار ًا م ��ن العق ��ارات
اجلميلة التي تدل على الذوق الريادي يف الطراز
املعماري و�ش ��كل البن ��اء والهند�س ��ة املدنية ويف
تفا�ص ��يل حياته ��م املختلط ��ة بني الب�س ��اطة وبني

الأ�ص ��الة العراقي ��ة التي كانوا يحر�ص ��ون عليها،
وتركوا �أرث ًا من امل�ساهمات الوطنية التي �سجلها
التاريخ العراقي املحايد بفخر و�أعتزاز.
مثلم ��ا بق ��ي العراقي ��ون يتذك ��رون الطقو� ��س
الب�س ��يطة واجلميل ��ة الت ��ي ميار�س ��ونها ،واملرح
ال ��ذي كان يغلف حياته ��م قب ��ل �أن يغزوها املوت
والغرب ��ة والدم ��ار والنه ��ب والقت ��ل والأبت ��زاز
وهــتك الأعرا�ض فيحيلها اىل جحيم اليطاق.
ونق ��ول بعد ان ف ��ات الآوان لتكرمي الأ�س ��تاذ مري
ب�ص ��ري بعد �أن قدم ما ميليه عليه �ضمري العراقي
املعط ��اء دون �أن يكل �أومي ��ل� ،أو �أن تكون غربته
و�س ��نني عمره الطاعنة عائق ًا مل ��ا قدمه للعراق من
م�س ��اهمة فعالة و�أكيدة للثقاف ��ة العراقية ،ونحن
يف زم ��ن املحنة العراقية ينبغي لنا �أن نلتفت اىل
مبدعينا نلملم وجعهم ونذكرهم ب�أنهم مل يغادروا
ذاكرة العراق ،الذي �س ��يفتح ذراعيه لهم يب�شرهم
باخلري ويقي ��م املحبة والت�س ��امح والأخوة التي
بعرثته ��ا �سيا�س ��ة ال�س ��لطات القمعي ��ة والت ��ي �آن
الآوان لن ��ا �أن ن�ش ��طب كل القي ��م الهجين ��ة م ��ن
حياتنا اجلديدة ،حياتنا احللم التي ن�س ��تعيد بها
دمعة اليهودي امل�ش ��رد من وطنه العراق ون�ش ��يج
امل�س ��يحي املغ�ت�رب يف كاليفورني ��ا �أو ديرتويت
وبكاء ال�صابئي املندائي املمتحن قرب �شواطيء
�أ�س�ت�راليا �أو نحيب الأيزيدي ال�ساكن يف �شعاب

�أملانيا بعيد ًا عن الل�ش املقد�سة �أو ال�صرخات التي
يكتمها امل�س ��لم يف جماهل الأر�ض بعيد ًا عن قباب
الأئمة والأولياء والأهل.
�أن تكرمي مري ب�صري و�س ��مري نقا�ش وكل غرباء
الع ��راق الذي ��ن عانوا وكابدوا ورحل ��وا عنا دون
تكرمي و�أ�ستذكار يليق مبا قدمته اناملهم العراقية
الأ�ص ��يلة ،جزء مهم من �أ�سرتجاع �أن�سانيتنا التي
�سلبتها ال�س ��لطات الهمجية يف الزمن املر ،ودليل
�أكيد على �أ�ص ��الة �ش ��عبنا وقدرته على �أ�سرتجاع
مافات من �أيامنا املبعرثة.
ويع ��د الراح ��ل م�ي�ر ب�ص ��ري م ��ن �أب ��رز الكت ��اب
وامل�ؤرخ�ي�ن العراقي�ي�ن ال ��ذي وافت ��ه املني ��ة يف
لن ��دن ع ��ن عمر جت ��اوز الـ 94عام ��ا ب�أ�ش ��هر قليلة
 ,وبوفات ��ه فق ��د الع ��راق كاتب ��ا و�أديب ��ا وم�ؤرخا
بارع ��ا ومبدعا �أعطى للمكتبة العراقية العديد من
امل�ؤلف ��ات الفري ��دة والثمينة يف �أثره ��ا الثقايف.
فلقد �أرخ مري ب�ص ��ري ل�شخ�صيات و�أدوار و�سري
ومراح ��ل ثقافي ��ة عراقي ��ة بجهد مثابر ور�ص ��انة
ثقافية الجتدها اال عند القالئل من �أمثاله املثقفني
املبدعني يف العراق الذين اغنوا الثقافة العراقية
بعطائهم املميز.
ولد الأديب والكاتب وامل�ؤرخ الراحل مري �ش ��ا�ؤل
ب�ص ��ري يف بغ ��داد يف التا�س ��ع ع�ش ��ر م ��ن �أيلول
عام 1911من �أ�س ��رة عراقية عريقة عرفت ب�أ�س ��م
(عوبديا)كان احد �شخ�ص ��ياتها (عم ��ه) الذي كان
ي�ش ��غل من�ص ��ب رئي�س املحكمة ال�ش ��رعية ببغداد
ع ��ام  1848م .در� ��س مري ب�ص ��ري يف مدر�س ��تي
التع ��اون والأليان� ��س يف بغ ��داد  ,والزم الأب
�أن�س ��تان�س الكرمل ��ي والدكت ��ور م�ص ��طفى جواد
حي ��ث �أخذ عنهما اللغة العربية  ,كما در�س تاريخ
الع ��راق عل ��ى عبا� ��س الع ��زاوي والعرو�ض على
ال�شاعر حممود املالح .وعمل الراحل مري ب�صري
يف العديد من الوظائف العامة واخلا�ص ��ة مابني
عام ��ي  1928ـ )1952ام�ض ��ى �ش ��طرا منه ��ا يف
وزارة اخلارجية وح�ض ��ر العدي ��د من امل�ؤمترات
الدولية ممثال للعراق ثم �أن�صرف للآعمال احلرة
ولكتاب ��ة الأدب والت�أري ��خ وعمل حم ��ررا وباحثا
يف ال�صحافة العراقية ف�صدرت له �أعمال معروفة
منه ��ا دي ��وان �ش ��عر بعن ��وان (احلري ��ة )1928
و(مباحث يف الأقت�صاد العراقي (, )1948رجال
وظالل (, )1955ر�س ��الة الأدي ��ب العربي )1969
�( ,أع�ل�ام اليقظ ��ة الفكري ��ة يف الع ��راق احلدي ��ث
�( , )1983أع�ل�ام ال�سيا�س ��ة يف الع ��راق احلديث
.)1987
(�أع�ل�ام الك ��رد �( , )1991أغاين احل ��ب واخللود
�( , )1991أع�ل�ام الأدب العراق ��ي احلدي ��ث يف
جزئني  )1994وله م�ؤلفات �أخرى بع�ضها ينتظر
الن�شر  ,غادر مري ب�صري العراق ليعي�ش يف لندن
من ��ذ ع ��ام  1974بعد تعر�ض ��ه للأعتق ��ال والأذى
 ,فوا�ص ��ل يف لن ��دن ن�ش ��اطه الأدب ��ي والثق ��ايف
والأجتماع ��ي بكل هم ��ة وجت ��رد و�أخال�ص وظل
يحم ��ل لوطن ��ه الع ��راق حب ��ا �س ��اكنا يف حناي ��ا
�ضلوعه وخفقات قلبه.

العدد ()3956
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من زمن التوهج
العدد ()3956

(إننا الغرباء ..ي��ا أيها الوطن ..لنا تأريخ يطردنا..
ً
لغ��ة مل تع��د بالغ ُتها تكفي
ولنا م��دن تنفينا..
حتض ..إىل أين مَنيض!!
لتضميد حارضنا الذي َي رً
ً
ُهاجر..
ما َلنا غري
َ
َقي��م وفيها ن ً
أجس��ادنا ..فيها ن ً
ولكن أجس��ادنا أصبحت أجنبية ..إىل أين منيض
إذ ًا ,لبغ��داد ...ولكن بغداد مل ت َُع��د وطن ًاَ ..بل
أصبحت ساحة للرماية)
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نبيل عبد األمير الربيعي

يعترب تواجد الطائفة اليهودية يف العراق لأكرث
من  2500عام وهي من �أقدم الطوائف  ,ويرجع
تواجده ��م �إىل احلم�ل�ات الت ��ي ق ��ام به ��ا ملوك
الع ��راق يف عه ��د ما قب ��ل الت�أري ��خ ”,منهم امللك
الآ�ش ��وري �س ��نحاريب وامللك الكل ��داين نبوخذ
ن�صر(586-604ق.م)»  ,والذي قاد حملتني �ضد
امللك يهوذا يف فل�س ��طني عرفت بال�سبي البابلي
الأول ع ��ام(597ق.م) والث ��اين(586ق.م) ,
وقد ق ��در ع ��دد اليه ��ود ب(� )60أل ��ف يهودي مت
�إح�ض ��ارهم �إىل باب ��ل ,وق ��د عا� ��ش اليه ��ود يف
العراق مت�آخني متعاون�ي�ن مع املجتمع العراقي
وخا�ص ��ة يف دول ��ة بابل”وق ��د جل� ��س املبعدون
حين� � ًا عل ��ى �ض ��فاف الف ��رات يذرف ��ون الدم ��وع
وعلق ��وا مزامريه ��م عل ��ى ال�صف�ص ��اف لكنهم مل
يلبثوا �أن عملوا بو�ص ��ية نبيهم �أرميا,ف�ش ��يدوا
ال ��دور و�س ��كنوها وغر�س ��وا الب�س ��اتني و�أكلوا
ثمره ��ا» ,وق ��د تعامل ��ت احلكومات من ��ذ الدولة
الأموية وحلني �س ��يطرت الدولة العثمانية على
العراق معاملة طيبة باعتبارهم جزء من املكون
العراقي وقد �ش ��غلوا الكثري من املنا�صب املهمة
�أيام الدولة العبا�سية.
يف �أي ��ام الدول ��ة العثماني ��ة القى بع� ��ض اليهود
امل�ض ��ايقات من قب ��ل الوالة وخا�ص ��ة يف مدينة
احلل ��ة ,وبد�أت �سيا�س ��ات احلكوم ��ات املتعاقبة
ق ��د �أباح ��ت لنف�س ��ها م�ض ��ايقة وتهج�ي�ر اليهود
العراقي�ي�ن وف ��ق ال�سيا�س ��ات القومي ��ة  ,فق ��د
خ�س ��ر العراق عدد ًا كبري ًا م ��ن الكتاب واملثقفني
والفنان�ي�ن وال�سيا�س ��يني ورج ��ال �أعمال وذوي
كفاءة متنوعة من خربات ومهارة ,فمن هاجروا
�أو هجً ��روً ا ق�س ��ر ًا م ��ن الطائف ��ة اليهودية ,ومن
�ضمن ه�ؤالء الباحث والأديب مري ب�صري الذي
رف�ض الهجرة عام� 1951إىل �إ�س ��رائيل ومت�سك
بعراقيته  ,حلني بد�أ �سيا�س ��ة البعث العن�ص ��رية
بال�ض ��غوطات واالعتق ��االت بح ��ق �أبن ��اء ه ��ذه
الطائفة ورحيلهم من العراق ,فا�ض ��طر الباحث
مري ب�ص ��ري مغ ��ادرة العراق ع ��ام  1972وبهذا
خ�س ��ر الع ��راق باحث� � ًا اقت�ص ��ادي ًا ومو�س ��وعي ًا
و�أديب� � ًا و�ش ��اعر ًا كان يت�ش ��بث ب�أر� ��ض الوط ��ن
وحبه للعراق.
ولد الراحل مري ب�ص ��ري»,مري �شلومو حاي بن
�ش ��ا�ؤول بن ب�صلئيل املعروف با�سم ب�صري»يف
بغداد(حت ��ت التكي ��ة) ع ��ام  1911م ��ن �أ�س ��رة
عراقية عرفت با�سم(عوبيديا) ,لوالدة من عائلة
(دنكور) املعروفة برج ��ال الدين والتجارة ,فقد
�أ�س ���س دنك ��ور مطبعة عام 1902و�أ�ص ��بح �أكرب
حاخام يف بغداد عام ,1923در�س مري ب�ص ��ري
يف مدر�س ��تي التع ��اون والأليان� ��س يف بغ ��داد
وتخرج منه ��ا عام», 1928در� ��س اللغة العربية
على يد الأ�ستاذ (ا�سحق بوتفي�س)  ,وتعمق يف
درا�س ��ة االقت�ص ��اد والآداب العاملي ��ة والزم الأب
�إن�س ��تان�س الكرمل ��ي والدكتور م�ص ��طفى جواد
و�أخ ��ذ عنهم ��ا اللغة العربية و كم ��ا در�س ت�أريخ
العراق على يد عبا�س العزاوي والعرو�ض على
يد ال�شاعر حممود املالح».
عم ��ل م�ي�ر ب�ص ��ري يف ع ��دة وظائ ��ف و�أعم ��ال
يف حيات ��ه ,منه ��ا يف دائ ��رة الت�ش ��ريفات يف
وزارة اخلارجي ��ة العراقية ع ��ام 1928ثم توىل

رئا�س ��ة ق�سم الت�ش ��ريفات وكالة عام, 1931وقد
من ��ح و�س ��ام الرافدي ��ن م ��ن الدرج ��ة اخلام�س ��ة
عام»1932تقدي ��ر ًا خلدمات ��ه ومكاف� ��أة للجهود,
ف�ص ��در قرار جمل�س الوزراء بذلك لكن الديوان
امللكي امتنع عن �أن ت�ص ��در الإرادة امللكية بذلك»
,ث ��م �أ�ص ��بح ع�ض ��و ًا يف جلن ��ة االن�ض ��باط يف
وزارة اخلارجية برئا�س ��ة حن ��ا اخلياط ثم نقل
ع ��ام � 1933إىل مديري ��ة الربيد وال�ب�رق العامة
بوظيفة مراقب التلفون العام نتيجة �إحالته �إىل
جلنة االن�ض ��باط وكونه �أحد �أع�ض ��ائها ب�س ��بب
و�ش ��اية م ��ن موظف ��ي الدبلوما�س ��ية للإيقاع به
وتنحيت� � ُه ع ��ن طريقه ��م ,ومت تنحيت ��ه مبوافقة
نوري ال�سعيد رئي�س الوزراء �آنذاك.
عمل يف �ش ��عبة الربيد اخلارجي فو�ض ��ع الئحة
نظ ��ام �ص ��ناديق التوفري والتعليم ��ات الربيدية
عام,1934وعن ��د �إ�س ��ناد وزارة االقت�ص ��اد
واملوا�ص�ل�ات �إىل �أر�ش ��د العمري فقد قام ب�إلغاء
الكث�ي�ر من الوظائ ��ف ومنها املديري ��ات التابعة
لوزارت ��ه كمديري ��ة الربي ��د وال�ب�رق ,عم ��ل يف
غرف ��ة جت ��ارة بغ ��داد عام,1935ف�ش ��غل وظيفة
رئي� ��س التحريرات ثم معاون ال�س ��كرتري ,ويف
عام� 1937أ�ش ��رف ب�صري على اجلناح العراقي
يف معر� ��ض باري� ��س ’ثم ع�ي�ن مدير ع ��ام لغرفة
جتارة بغداد عام�, 1944إذ كان �أغلب �أع�ض ��ائها
من التجار اليهود.
بعد تدهور �أ�س ��عار املواد الغذائي ��ة واملتطلبات
ال�ضرورية حلياة املواطن العراقي و�شحً ة املواد
وتفاق ��م الأزمة االقت�ص ��ادية ,ف�ش ��كلت احلكومة
العراقية جلنة التموين املركزية برئا�س ��ة ر�ستم
حيدر وزير املالية فعني مري ب�ص ��ري �س ��كرتري ًا
للجن ��ة اال�ست�ش ��ارية واال�ش ��راف عل ��ى �ش� ��ؤون
التموين عام.1942
عام  1945ا�ستقال مري ب�صري من غرفة التجارة
وان�ص ��رف ملمار�س ��ة الأعم ��ال التجاري ��ة فتوىل
�إدارة �شركة (جتارة ال�شرق املحدودة)مل�ؤ�س�سها
نعي ��م دنك ��ور و�أحم ��د �ص ��فوت  ,كما �أ�س ��هم يف
�ش ��ركة (التجارة والطباعة) مل�ؤ�س�س ��ها املحامي
والأدي ��ب �أنور �ش ��ا�ؤول  ,ثم انتخب ع�ض ��و ًا يف
املجل� ��س اجل�س ��ماين يف نف�س العام  ,و�أ�ص ��بح
نائب� � ًا لرئي�س ��ه()1950-1947فقام»بتنظيم
�إدارت ُه وو�ضع الأنظمة للجان واختيار الأع�ضاء
العامل�ي�ن م ��ع رئي� ��س املجل� ��س الياه ��و حايي ��م
توفي ��ق» ,كم ��ا كان ع�ض ��و ًا يف(جمعي ��ة ع�ص ��بة
مكافحة ال�ص ��هيونية) التي ت�أ�س�س ��ت عام1946
والت ��ي دع ��ا له ��ا احل ��زب ال�ش ��يوعي العراق ��ي
ملكافح ��ة ال�ص ��هيونية والت ��ي �أجي ��زت م ��ن قبل
وزير الداخلية �سعد �صالح و�أ�صدرت �صحيفتها
(الع�ص ��بة) برئا�س ��ة حتريرها (يو�سف زخلة),
فق ��د �أ�ص ��درت العديد من الكرا�س ��ات لتو�ض ��يح
منهاجه ��ا ومواقفه ��ا م ��ن احلركة ال�ص ��هيونية ,
ثم �أغلقت من قبل ال�س ��لطات امللكية يف حزيران
عام 1946 ,كان من �أع�ض ��ائها (ن�س ��يم ح�س ��قيل
و�سليم من�ش ��ي و�سرور �صالح قحطان ويعقوب
ا�س ��حق وم�ي�ر يعقوب كوه�ي�ن �إ�ض ��افة �إىل مري
ب�صري)� ,إذ كان من �أهدافها مكافحة ال�صهيونية
وم�س ��اندة الق�ض ��ية الفل�س ��طينية ومعار�ض ��ة
الهجرة اليهودية �إىل �إ�سرائيل.

ُن�ش ��رت الق�ص ��يدة”ب�أمر وزي ��ر الداخلي ��ة يف
جريدة اجلمهورية العراقية(� 17ش ��باط)1969
و�أطلق �س ��راح مري ب�صري» بعد �أن �س�أل الوزير
عن ال�ش ��اعر وذكر ال�س ��كرتري �أن هنالك �ش ��اعر ًا
�آخ ��ر يهودي� � ًا ه ��و مري ب�ص ��ري يف ال�س ��جن يف
مديري ��ة الأم ��ن العام ��ة ف�أم ��ر ب�إط�ل�اق �س ��راحه
فكانت الق�صيدة �صد ًا عربي ًا.
عن ��د وفاة احلاخام �سا�س ��ون خ�ض ��وري رئي�س
الطائفة املو�سوية يف العراق عام� 1971أ�سندت
رئا�ستها ملري ب�صري بعد انتخابه يف �آب 1971
 ,فقد بذل اجلهود الكبرية لهذه الطائفة  ,فا�ستمر
يف من�صبهِ حتى مغادرته العراق عام  1974مع
عائلته حيث ا�ستقر يف لندن و»�أ�صبح امل�س�ؤول

مري ب�صري باحث ًا و�صحفي ًا:

�إن ا�س ��م م�ي�ر ب�ص ��ري ميثل”النباه ��ة وال ��ذكاء
واالجته ��اد والعمل املتوا�ص ��ل ويظهر الدقة يف
الت�ألي ��ف وال ُعم ��ق يف املوا�ض ��يع ,فان� � ُه غوً ا�ص
طويل النف�س يغو�ص يف قعر البحار ويقيم فيها
لينتزع منها الد ًرر املكنونة واللآيلء الفريدة”,
فق ��د كان دءوب� � ًا عل ��ى املطالع ��ة والت�ألي ��ف وذو
�شخ�ص ��ية قوي ��ة جذابة  ,فقد �أف ��اد بعلمه الكثري
و�أرخ الكثري وت�ش�ي�ر الباحثة ال�سوي�سرية (�ألن
�شيبغر) لدرا�ستها عن (هويات اليهود العراقيني
وفق� � ًا ملذكراته ��م) تق ��و �إن م�ي�ر ب�ص ��ري»اجليل
القدمي من اليهود الذين مت�سكوا بقوة بهويتهم
العراقية ,من دون �أن يتناق�ض ذلك مع جذورهم
وديانتهم اليهودية».
فق ��د كان مري ب�ص ��ري �أكرث مت�س ��ك ًا وا�س ��تيعاب ًا
لهويت� � ُه الوطنية من دون �أن يتناق�ض مع ديانته
 ,فقد ظ ��ل والء ُه للعراق حتى رحيل ُه عام 2006
لع ُم ��ر ناه ��ز ( )94عام� � ًا  ,متم�س ��ك ًا بالع ��ادات
والتقالي ��د العراقي ��ة  ,فق ��د زارت ُه الكاتب ��ة �إنعام
كج ��ه ج ��ي �إذ ت�ش�ي�ر”حينما زرت� � ُه يف بيته كان
يدف ��ع ح ��رارة الطق�س ع ��ن وجه� � ُه مبروحة من
�سعف النخيل(مه ًفة) حملها مع ُه من بغداد».
�أرخ مري ب�ص ��ري زهاء �ألف �شخ�صية عراقية ما
بني فنان و�أديب وم�ؤرخ و�سيا�سي ودبلوما�سي
ورج ��ل دي ��ن وفقي ��ه و�ص ��حفي  ,وعم ��ل حمرر ًا
اقت�ص ��ادي ًا يف جريدة (الإخ ��اء الوطني والبالد
وال�ش ��عب) وق ��د ت ��وىل حتري ��ر جريدة(الدليل)
عام 1929ول ُه م�س ��اهمات يف �أبحاث اقت�صادية
عن العراق يف املجالت الفرن�س ��ية واالنكليزية,
�إذ انتخ ��ب ع�ض ��و ًا يف نادي القل ��م العراقي عام
 ,1924وت ��وىل حتري ��ر جمل ��ة غرف ��ة جت ��ارة
بغ ��داد ال�ش ��هرية من ��ذ ع ��ام()1945-1938
وح�ض ��ر م�ؤمتر امل�ست�شرقني الدويل يف كمربج
ع ��ام 1954وميون ��خ عام ,1957كما �س ��اهم يف
م�ؤمت ��ر الأدباء الع ��رب املنعقد يف بغ ��داد نهاية
ال�ستينات من القرن املا�ضي.
اهت ��م مري ب�ص ��ري بالذاك ��رة العراقي ��ة وتاريخ
العراق� ,إذ عن فرتة احلكم امللكي ودور ال�سا�سة
املقربني من امللك في�ص ��ل الثاين والو�ص ��ي عبد
الإله”,خلف ��اء من ال�سيا�س ��يني الذين ا�س ��تولوا
عل ��ى مقالي ��د احلكم  ,ب�س ��بب �ص ��غر �س ��ن ملوك
وادي الرافدي ��ن  ,ق ��ادوا الع ��راق �إىل هاوي ��ة
التط ��رف وا�ض ��طهاد الأقلي ��ات الت ��ي كان له ��ا
�ش� ��أن يف ح�ض ��ارة الع ��راق ,فب ��دءوا �أول م ��ا
ب ��دءوا ب�س ��حق الآثوري�ي�ن ع ��ام  1933و�أعقب
ذل ��ك انقالب بكر �ص ��دقي ع ��ام , 1936ثم جاءت
حرك ��ة ر�ش ��يد عايل الكي�ل�اين ع ��ام  1941التي
�س ��ببت مذبحة الفرهود �ض ��د يه ��ود العراق  ,ثم
كانت الوثبة عام  1948فح�ص ��دت بنادق رجال
ال�ش ��رطة الط�ل�اب املتظاهرين ,وتلته ��ا مالحقة
املثقف�ي�ن والط�ل�اب م ��ن ال�ش ��يوعيني والي�س ��ار
والقومي�ي�ن  ,ل�س ��حق كل معار�ض ُ ,فزج بهم يف
ال�سجون وعلقوا على �أعواد امل�شانق  ,هكذا فقد
العراق خرية �ش ��بابه املثقف .ثم حاربوا الأكراد
و�أعدموا �شفيق عد�س عام 1948انتقام ًا لف�شلهم
يف حرب , 1948حتى ا�ض ��طروهم �إىل الهجرة
اجلماعي ��ة عام( ,»)1951-1950ه ��ذه الكلمات
لها �أهمية تاريخية كونها �ست�سد ثغرة كبرية يف
فهم احلياة الأدبية واالقت�ص ��ادية وال�سيا�سية ,
واحلي ��ف الذي �أ�ص ��اب ُه يف الوظائف احلكومية
ب�س ��بب يهوديته ور�أ�س ��ها �إهمال اقرتاح جريدة
(ال�س ��جل) العراقية عل ��ى تعين ُه وزي ��ر ًا للمالية
ورف�ض رئي�س الوزراء �آنذاك االقرتاح املقدم من
قبل داود با�شا احليدري ب�سبب �أحداث.1948
لق ��د �أحاطت مقاالت مري ب�ص ��ري يف ال�ص ��حافة
والت ��ي جتاوزت(60مقال ��ة) جم ��االت التج ��ارة
والزراعة والعمران  ,حيث كان ا�سلوب الراحل
يت�ص ��ف”بنقاء العب ��ارة ور�ش ��اقة الأ�س ��لوب

مري ب�صري �شاعراً وروائي ًا:

ب ��د�أ اهتمامات ��ه الأدبي ��ة والفكري ��ة من ��ذ نعومة
�أظف ��اره  ,فق ��د نظ ��م ال�ش ��عر وه ��و”مل يتخ ��ط
ال�ساد�س ��ة ع�ش ��ر م ��ن عم ��ره باللغت�ي�ن العربي ��ة
والفرن�سية»�,أ�صدر عام� 1925صحيفة مدر�سية
با�سم (العامل امل�صور)”فقد خطها بيده و�ضمنها
�أخبار ال�ص ��حف وبع�ض املو�ض ��وعات» فقد �أخذ
ين�س ��ج ال�ش ��عر عل ��ى من ��وال ال�ش ��عراء اليه ��ود
�أمثال (بيالك و�س ��ينئور) الرو�س ��ي اجلن�س ��ية,
لكن ُه �أعُجب بال�ش ��اعر ت�شرنيخوف�س ��كي املتوفى
يف فل�س ��طني عام ,1943فقد اطلع مري ب�ص ��ري
على الأدب الفرن�سي واالنكليزي ب�سبب درا�ستهِ
يف مدار� ��س الأليان� ��س التي كان ��ت تدر�س بهذه
اللغ ��ات �إ�ض ��افة �إىل اللغ ��ة العربي ��ة والعربية ,
ومنهم فيكتور هيجو وللورد بايرون والمارتني
 ,ثم عكف على قراءة �شعر �أبي فرا�س احلمداين
و�أبي نوا�س وال�ش ��عر اجلاهل ��ي  ,ثم اطلع على
�ش ��عر حمم ��ود �س ��امي الب ��ارودي وم ��ن الأدباء
(م�ص ��طفى لطفي املنفلوطي وطه ح�سني و�أحمد
ح�سن الزيات).
فقد نظ ��م ال�ش ��عر وتعل ��م الأوزان بعد درا�س ��تهِ
لكت ��اب (مي ��زان الذهب) ودر� ��س ال َعرو�ض على
يد ال�ش ��اعر حممود املالح ,ثم اطلع على �شعراء
املهج ��ر �أمثال ج�ب�ران خليل ج�ب�ران وميخائيل
نعيم ��ة و �إيلي ��ا �أبو ما�ض ��ي ثم اطلع مو�س ��وعة
(�أو�ص ��ار ي�س ��رائيل) لدائ ��رة املع ��ارف العربية
املهداة �إىل احلاخام دنكور.
عند زيارة �شاعر الهند طاغور العراق عام 1932
بدعوة موجهه من قبل امللك في�صل الأول ,ف�ألفت
جلنة ال�س ��تقباله يف مدينة خانق�ي�ن لقدومه بر ًا
من �إيران  ,فقد كلف مري ب�صري برئا�سة اللجنة
و�أقي ��م حف�ل ً�ا وم�أدبة لتكرمي �ش ��اعر الهند  ,وقد
ح�ض ��رها رج ��ال الأدب والفك ��ر وال�سيا�س ��ة يف
العراق.
عند هج ��رة اليهود م ��ن العراق و�س ��فرهم بعدة
طرق ةمنها ال�سفر بر ًا عن طريق جبال كرد�ستان
فقال:
يف م�ضيق وعر بني اجلبال..........
موكب كالنمل ي�سعى يف الطريق
�أ�سر ُة قد ركبت ظهر البغال...........
هرب ًا من ظلم جال ٍد �صفيــــــــق
وق ��د �ص ��در ل� � ُه ع ��ام 1928دي ��وان �ش ��عر
بعن ��وان (احلري ��ة) وو(مباح ��ث يف االقت�ص ��اد
العراقي )1948كتاب (رجال وظالل) عام1955
� ,إذ يحتوي على ع�ش ��رين ق�صة معظمها تناولت
امل�شاكل احلياتية واملعا�ش ��ية وقد كتب مقدمتها
ال�ص ��حفي رفائيل بطي ,و�ص ��در كت ��اب بعنوان
(ر�س ��الة الأديب العربي )1969و (�أعالم اليهود
يف الع ��راق احلدي ��ث )1982و(�أع�ل�ام اليقظ ��ة
الفكري ��ة يف الع ��راق احلدي ��ث  )1983و(�أعالم
ال�سيا�س ��ة يف العراق احلدي ��ث  )1987و(�أعالم
الك ��رد والقومية الكردية بث�ل�اث �أجزاء )1991
و (�أغ ��اين احل ��ب واخلل ��ود  )1991و (�أع�ل�ام
الأدب العراق ��ي احلدي ��ث جز�أي ��ن  )1994و
(�أع�ل�ام الرتكم ��ان والأدب الرتك ��ي يف الع ��راق
احلدي ��ث  )1997و (�أع�ل�ام الوطني ��ة والقومية
العربي ��ة , )1999و�ص ��در كتاب عن قبلية �ش ��مر
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مي��ر بصري...الباحث واالقتصادي
واألديب العراقي

ع�ي�ن م�ي�ر ب�ص ��ري ع ��ام 1941مع ��اون جلمعية
التم ��ور العام ��ة ,فق ��د در�س �ش� ��ؤون الت�ص ��دير
للأ�س ��واق اخلارجية وو�ض ��ع ن�ش ��رات م�صورة
بالعربي ��ة والفرن�س ��ية واالنكليزي ��ة ثم ترجمت
للأملاني ��ة واال�س ��بانية  ,وعم ��ل عل ��ى �إقام ��ة
امل�ؤمت ��رات ال�صحفية»,ال�س ��تطالع �أنب ��اء
التم ��ور و�ص ��ادراتها ,ث ��م ع�ي�ن مدي ��ر ًا للدعاية
والتج ��ارة يف جمعي ��ة التمور العامة ب�ص ��ورة
دائم ��ة» ,ثم ت ��رك العم ��ل يف ه ��ذه اجلمعية بعد
احلمل ��ة الت ��ي قاده ��ا رئي� ��س ال ��وزراء توفي ��ق
ال�سويدي باالتفاق مع ال�صهيونية واال�ستعمار
الربيطاين و�إ�ص ��دار قانون �إ�س ��قاط اجلن�س ��ية
العراقية عام 1950لليه ��ود العراقيني الراغبني
يف ت ��رك العراق,فجم ��دت �أمواله ��م و�أ�س ��قطت
عنه ��م اجلن�س ��ية العراقي ��ة ع ��ام 1951نتيج ��ة
�سيا�س ��ة الدول ��ة بط ��رد اليه ��ود العراقي�ي�ن م ��ن
�أعمالهم وم�ض ��ايقاتهم يف �أعمالهم التجارية من
اال�سترياد والت�صدير ,عمل الراحل مري ب�صري
بع ��د ه ��ذه الأح ��داث ع ��ام 1952للعم ��ل ب�ص ��فة
مع ��اون �شركة(�ش ��وفرليت) حتى ع ��ام� 1966إذ
�أممت احلكومة العراقية �أعمال ال�شركات ومنها
�ش ��ركة (�ش ��وفرليت),ثم تف ��رغ الراح ��ل للعم ��ل
رئي�س ًا للجنة الفرعية ملدار�س الطائفة املو�سوية
وهي مدر�س ��ة (فرن ��ك عيني و مناحي ��م دانيال)
االبتدائي ��ة  ,ويف ع ��ام � 1967أ�ص ��بح رئي�س� � ًا
للجنة الإدارية.
بع ��د جميء البعث لل�س ��لطة و نتيج ��ة ملعلومات
�س ��رية اعتقل م�ي�ر ب�ص ��ري ع ��ام 1969من قبل
مديرية الأمن العامة برئا�س ��ة ال�ض ��ابط(خملف
منري العاين) بعد �إعالن البكر بامكانية ال�سلطة
البعثي ��ة �س ��حق اجلوا�س ��ي�س والقب� ��ض عليهم
,وكان االعتقال ب�س ��بب زي ��ارة �إحدى الباحثات
الأمريكيات ل ُه  ,لتزويدها مبعلومات عن ت�أريخ
الع ��راق الق ��دمي لأطروحة الدكت ��وراه  ,علم ًا �إن
الزي ��ارة كان ��ت ر�س ��مية وبعل ��م وزارة الرتبي ��ة
 ,فق ��د �ألق ��ي القب� ��ض عل ��ى م�ي�ر ب�ص ��ري يف-1
 1969-1بع ��د تفتي� ��ش داره وم�ص ��ادرة بع�ض
الأوراق وطابعت�ي�ن باللغة العربية واالنكليزية
»,و�أدخ ��ل ال�س ��جن يف الأمن العامة مل ��دة �أربعة
وخم�س�ي�ن يوم� � ًا» ,ومل تفل ��ح جه ��ود احلاخ ��ام
�سا�سون خ�ض ��وري يف �إطالق �سراحه �إذ(حاول
الأدي ��ب واملحام ��ي �أن ��ور �ش ��ا�ؤول الو�س ��اطة
لإط�ل�اق �س ��راحه ,فا�س ��تنجد ب�ص ��ديق ُه اللغوي
م�ص ��طفى جواد �إال �أن ُه تنكر لل�صداقة يف الزمن
ال�ص ��عب  ,فقيا�س التهم كان يج ��ري ب�أعاجيب ,
عر�ض �ص�ل�اح بي ��ات �س ��كرتري وزي ��ر الداخلية
�آنذاك  ,على الوزير �صالح مهدي عما�ش�..أبيات ًا
لل�صديق �أنور �شا�ؤول تقول:
�إن ُكنتَ من مو�سى قب�ستُ عقيدتي...........
ف�أنا املقيم بظل دين حممدِ
و�سماحة الإ�سالم كانـــت موئلي...........
وبالغة القر�آن كانت موردي
ما نال من حبي لأمة �أحمـــــــدِ ............
كوين على دين ا ًلكليم تع ُبدي
�س�أظل ذياك ال�سمو�أل يف الوفا............
�أ�سعدتُ يف بغداد �أم مل �أُ�سعدِ

الديني الأول لليهود العراقيني يف اخلارج».

وتوخي الإيجاز غ�ي�ر املُخل ...ويحيط بتاريخ
العراق والع ��رب �إحاطة وا�س ��عة  ,ورزق ذاكرة
قوي ��ة» ,فق ��د تعم ��ق يف جم ��ال االقت�ص ��اد حيث
كان خ�ي�ر مع�ي�ن ل ًه م�ؤلف ��ات العامل االقت�ص ��ادي
الفرن�سي(�ش ��ارل جي ��د) وبزيارات ��ه املتع ��ددة
لفرن�س ��ا ق ��د �أفادت� � ُه بالإط�ل�اع عل ��ى املفاهي ��م
العلمانية والليربالية وو�سع �آفاق ُه الأدبية  ,فقد
�ص ��درت ل ُه (مباحث يف االقت�صاد العراقي) فقد
كتب مقدمت ُه الكاتب يو�سف رزق الله غنيمة  ,ثم
�أثن ��ى على الكتاب الكثري من الكتاب منهم حممد
جعفر ال�شبيبي وجعفر اخلليلي.

ع ��ام  1999ي� ��ؤرخ ت�أريخ هذه القبيل ��ة العربية
من( , )1958-1800وهنالك الكثري من م�ؤلفات
الراح ��ل م�ي�ر ب�ص ��ري الت ��ي �ص ��درت بتواريخ
متعددة منها (�أعالم الفن يف العراق) وق�ص ���ص
بعنوان(الب�شر والآله) وديوان �شعري (الغربة)
و�آخر (�أ�صداء القيثارة).
فق ��د عر�ض الراح ��ل مري ب�ص ��ري الأحداث التي
وقع ��ت يف �أزمن ��ة غابرة ودي ��ار نائية و�س ��جل
وقائ ��ع الأح ��داث وبي ��ان وجه ��ات النظ ��ر م ��ن
خ�ل�ال جم ��ع م ��واد ه ��ذه الدرا�س ��ات الت�أريخية
 ,حي ��ث ق�ض ��ى يف جم ��ع مواده ��ا وم�ص ��ادرها
�أعوام� � ًا طويل ��ة  ,فق ��د رك ��ز يف طريق ��ة منهاجهِ
للأح ��داث على �إبراز مالمح التكوين ال�سيا�س ��ي
واالقت�ص ��ادي والثق ��ايف يف الع ��راق  ,فكان ��ت
م�ص ��در ًا ثر ًا من م�ص ��ادر تاريخ العراق املعا�صر
كون ُه كان �ش ��هد ًا على �أحداث الع�ص ��ر والوقائع
منه ��ا �أحداث الفرهود ع ��ام 1941و�إعالن �إقامة
�إ�س ��رائيل وح ��رب ع ��ام, 1948وق�ض ��ية التاجر
�ش ��فيق عد�س ���س ث ��م ق ��رار احلكوم ��ة العراقي ��ة
لإ�ص ��دار قانون �إ�س ��قاط اجلن�س ��ية العراقية عن
يهود الع ��راق وتهجريهم وم�ص ��ادرة �أموالهم ,
وث ��ورة 14مت ��وز  1958وحكوم ��ة الزعيم عبد
الكرمي قا�س ��م وحكوم ��ة الأخوين عارف وحرب
اخلام� ��س من حزي ��ران  1967و�أح ��داث 1969
وجم ��يء البع ��ث لل�س ��لطة وقيامه ��م مبتابع ��ة
ومالحق ��ة الوطني�ي�ن ومنه ��م يه ��ود الع ��راق
وعمليات ت�صفيتهم واغتيالهم بعدًت حجج منها
التج�س�س ل�صالح �إ�س ��رائيل �أو �أمريكا� ,إذ كانت
�أ�س ��وء الأيام التي عا�شها يهود العراق و�أعمقها
�أثر ًا يف نفو�س ��هم  ,فقد �أعدم حكم البعث ع�ش ��رة
يه ��ود دفع ��ة واح ��دة �أحده ��م قا�ص ��ر مل يكتم ��ل
الثامن ��ة ع�ش ��ر وهم»ع ��زرا ناج ��ي زخل ��ة  ,ف�ؤاد
كباي  ,يعقوب كرجي نامردي� ,شارل�س رافائيل
حوري�ش� ,صباح حييم  ,نعيم خ�ضوري هاليل,
داود غ ��ايل  ,ح�س ��قيل �ص ��الح ح�س ��قيل  ,داود
دالل”  ,حيث علقت جثثهم على �أعمدة امل�ش ��انق
يف �س ��احة التحري ��ر  ,وال�س ��لطة حت ��ث �أه ��ايل
بغداد للتوجه �إىل ال�س ��احة للتفرج واالحتفال ,
و�أعلنت حكومة البعث ذلك اليوم عطلة ر�سمية ,
حيث بقيت جثثهم معلقة حتى �س ��اعات الظهرية
 ,ثم بد�أت حمالت ال�سلطة �ضد اليهود العراقيني
فقد قتل املقاول داود زبيدة داخل ال�سجن بدون
حماكمة ون�س�ي�ن يائيري الذي و�ضعت جثت ُه يف
الثالجة ملدة �ستة �أ�شهر ومل ت�سلم لعائلتهِ ,وكذلك
ف�ؤاد �شا�ش ��ا والتاجر ي�ش ��وع �س ��وفري وقد �أبلغ
ذوي ��ه بهروب� � ُه من ال�س ��جن ومت ت�ص ��فية داخل
ال�س ��جن كل من عزرا قحطان واملحامي يعقوب
عبد العزيز و�ش ��ا�ؤول �شما�ش و�شا�ؤول رجوان
وغريهم الكثريين.
ث ��م عادت مذابح حكم البعث فقد قتل �أزالم ناظم
ك ��زار عائلتي ق�ش ��قو�ش الأوىل متت ت�ص ��فيتهم
داخ ��ل داره ��م �إال �أح ��د البن ��ات الت ��ي كانت غري
متواج ��دة ذل ��ك الي ��وم والث ��اين مت اغت�ص ��اب
الزوجة �أمام زوجها ثم متت ت�ص ��فيتهم وحملت
جثثه ��م بحقائ ��ب وحملت ب�س ��يارة �ش ��حن �أمام
�أبن ��اء املحلة وقد �أكد ذلك �ص ��ديقي العزيز ذياب
مه ��دي �آل غ�ل�ام كون� � ُه زمي ��ل �أح ��د البن ��ات يف
الدرا�س ��ة يف بغداد ,ومل ترت ��وي نفو�س البعث
من دماء ال�شعب بكل �أطيافه وقومياته وتياراته
الي�سارية املارك�سية والدينية.
بعد هذه املذابح والت�ص ��فية وامل�ضايقات لأبناء
الطائف ��ة اليهودية يف العراق  ,فقد غادر العراق
الباحث الراحل مري ب�ص ��ري عام 1972ب�س ��بب
ال�ض ��غوط التي واجهها من قبل ال�سلطة البعثية
فرف� ��ض الهج ��رة �إىل �إ�س ��رائيل بل طلب ال�س ��فر
والإقامة يف لندن حتى فارق احلياة عام,2006
وبهذا خ�س ��ر �أبناء العراق باحث �أملعي و�ش ��اعر
و�أديب كان يت�ش ��بث بار�ض بلدهِ وجذور ُه التي
�أُقلع ��ت لت ��زرع يف م ��كان ال ت�ص ��لح للعي�ش فيها
وبظروفها االجتماعية.

العدد ()3956

السنة الرابعة عشرة
 الخميس ()22حزيران 2017

7

من زمن التوهج

من زمن التوهج

مي��ر بص��ري ينق��ب ف��ي ذاكرة
بغــــــداد
منذ س��نوات وانا اقرأ كل جديد من اصدارات الباحث واالديب
العراقي املعروف مري برصي ،وكنت اعجب بطاقة هذا الشيخ
الجليل ال��ذي احتضن الع��راق طوال س��نوات اغرتابه ،حيث
يحمله معه كام يحمل متاعه اليومي ،ففي كل ندوة يتحدث فيها
تنطل��ق العبارات مليئة بالعاطفة العراقي��ة الخالصة ويف كل
لقاء تلفزيوين اسمع نبض قلبه وكأنه يخفق عىل هدير مياه دجلة
والفرات ،ويف كل مؤلف له الصميمة ،واملدهش حقا انه صنع
من بيته عراقا صغريا يعوض اشتياقه لعراقه الكبري املختطف،
فوسيلته وفنه منصبان عىل اسرتجاع املايض وتسجيل الحارض
يك ال يضي��ع الوطن وال تختفي اثار الن��اس الذين كحلوا عيون
العراق وزينوه بادبهم وثقافتهم وفنهم.

حاوره في لندن د .مهدي السعيد

�صحفي و�أديب راحل
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منذ �س ��نوات وانا اطمح ملالقات ��ه والتعرف عليه
ويف كل م ��رة كنت اعد نف�س ��ي ملفاحتة �ص ��ديقي
الدكتور جودت القزويني الذي يحتفظ ب�صداقة
عميقة مع هذاال�ش ��يخ االديب ،ولكن ما ان التقي
بج ��ودت حتى ان�س ��ى م ��ا (اريد) واخ�ي�را قررت
االت�ص ��ال باديبنا ،وما ان حتدث ��ت اليه بالهاتف
حت ��ى انطلق ��ت عب ��ارات الرتحي ��ب واالهتم ��ام
بلقائ ��ي وبلق ��اء (امل�س ��لة) وهكذا حملت نف�س ��ي
ب�ص ��حبة ال�ص ��حفي العراق ��ي املع ��روف كاظ ��م
عي�س ��ى ،وبع ��د عن ��اء البح ��ث ع ��ن داره يف احد
االحياء اللندنية و�ص ��لنا اليه ،كان بانتظارنا يف
باب املنزل ،وحاملا �س ��لمنا عليه ،قال �ستفاج�أون
حينم ��ا تعلم ��ون ان الدكت ��ور ج ��ودت القرويني
موجود هن ��ا ،وهكذا التقينا جميع ��ا دون حاجة
للوا�سطة.
االديب مري ب�ص ��ري احدى ال�شذرات التي بقيت

لن ��ا م ��ن العه ��ود ال�س ��الفة ،والنه عا�ص ��ر مراحل
تاريخي ��ة هام ��ة فان ��ه يحتف ��ظ بار�ش ��يف هائ ��ل
ل�ل�ادب والثقافة العراقية ،وقد ا�ص ��در ع�ش ��رات
الكتب التي دونت وترجمت لرموز تلك املراحل،
وهاه ��و االن يوا�ص ��ل م�س�ي�رته اخلالق ��ة مبدعا
يحم ��ل طاقة هائلة م ��ن العطاء الواع ��د بعد هذه
ال�سنوات من العمل الت�أليفي اي�ضا.
حني كن ��ت احتدث معه ،ا�ش ��عر باين احتدث اىل
�ص ��ديق واخ كبري اعرف ��ه منذ ف�ت�رة طويلة ،يف
ح�ي�ن ان لقائ ��ي ب ��ه كان االول من نوعه ،ان�س ��ان
ب�س ��يط ومتوا�ض ��ع توا�ض ��ع العلم ��اء ،ي�ض ��حك
كما ي�ض ��حك االطف ��ال االبري ��اء ،يف وجهه نلمح
ال�ش ��هامة طافح ��ة ،وملحة من ال ��ود واالطمئنان،
كان ينتظر مني ان اقول �ش ��يئا ،فا�ستح�سن ذلك،
ثم طرحت عليه ال�س� ��ؤال تلو االخ ��ر ،وفيما يلي
ن�ص املقابلة :
 -ا�س ��مي م�ي�ر ب�ص ��ري ول ��دت يف بغ ��داد قبي ��ل

احل ��رب العظمى االوىل من عائل ��ة عريقة قدمية
يف بغداد وقد در�ست يف مدر�سة (تاون) االهلية
ثم يف مدر�س ��ة (االليان�س) الفرن�س ��ية املتو�سطة
والثانوي ��ة ،ودر�س ��نا فيه ��ا العل ��وم واالداب
واللغ ��ات الفرن�س ��ية واالجنليزي ��ة والعربي ��ة
والعربي ��ة ،وكان لنا اح�س ��ن اال�س ��اتذة يف اللغة
العربية اذكر منهم ال�ش ��يخ عبد العزيز ال�ش ��واف
الذي ا�ص ��بح فيما بعد قا�ضي بغداد وكذلك �شاعر
دي ��ر الزور حمم ��د الفراتي الذي ج ��اء اىل بغداد
�س ��نة  1925هارب ��ا من ال�س ��لطة الفرن�س ��ية على
اث ��ر ن�ش ��وب الث ��ورة يف �س ��وريا ،وقد ا�س ��تفدنا
منه ��م اح�س ��ن الفوائ ��د يف اللغ ��ة ،وتخرجت يف
املدر�س ��ة الثانوي ��ة �س ��نة  1928وا�ش�ت�ركت يف
امتحان ل ��وزارة اخلارجية يف اوائل ت�أ�سي�س ��ها
وكن ��ت الفائ ��ز يف االمتح ��ان فعين ��ت كاتبا اول،
وق�ض ��يت يف وزارة اخلارجي ��ة اك�ث�ر من خم�س
�س ��نوات ا�ص ��بحت من خاللها �س ��كرتري الوزارة
ووكي ��ل مدير الت�ش ��ريفات وقمت م ��رارا باعمال
مدير اخلارجية العام اثناء �س ��فر املرحوم موفق
االلو�س ��ي مدير اخلارجية الع ��ام الذي كان يوفد
مبهام خا�صة اىل البالد العربية ،ثم تركت وزارة
اخلارجية ودر�س ��ت االقت�ص ��اد واالداب العربية
والعاملية ووظفت بعد ذلك يف غرفة جتارة بغداد
وكنت مديرها.
* م ��ا الوظائ ��ف الر�س ��مية الت ��ي �ش ��غلتها والتي
تت�ص ��ل باالقت�ص ��اد والتجارة وماذا عن ا�ص ��دار
جملة (الغرفة)؟
 ا�ص ��درت جملة (الغرفة) ال�ش ��هرية وهي جملةغرفة جتارة بغداد خالل ثماين �سنوات ،ون�شرت
كذل ��ك تقارير الغرفة التجاري ��ة باللغتني العربية
واالنكليزي ��ة ،وا�ش�ت�ركت كذل ��ك يف ذل ��ك الوقت

م ��ع املرحوم حمم ��ود فهمي دروي�ش يف ا�ص ��دار
(الدليل العراقي الر�سمي) ل�سنة  1936باللغتني
اعربي ��ة واالنكليزي ��ة وكان دلي�ل�ا مهم ��ا جامعا،
بلغ ��ت �ص ��فحاته باللغ ��ة العربي ��ة اكرث م ��ن الف
�ص ��فحة ،وباللغة العربية االنكليزية اي�ض ��ا،وقد
قم ��ت بالرتجمة مع اخي املرحوم ب�ص ��ري ،ويف
�س ��نة  1937اوف ��دت اىل باري�س اىل املفو�ض ��ية
العراقي ��ة يف ذلك الوقت لال�ش�ت�راك مع الدكتور
عبد االله حافظ يف ان�ش ��اء اجلن ��اح العراقي يف
معر� ��ض باري�س ال ��دويل ،وكان الوزير املفو�ض
�آن ��ذاك عل ��ي ج ��ودت االيوب ��ي ،كممث ��ل للعراق،
وقمنا با�صدار ن�ش ��رات واقامة اجلناح العراقي
ال ��ذي كان له اث ��ر مهم يف التعري ��ف بالعراق يف
حينه ��ا ث ��م تركت بع ��د ذلك غرف ��ة جت ��ارة بغداد
ال�صبح مديرا ل�شركة جتارية ،هي (�شركة جتارة
ال�ش ��رق) وكنت ع�ض ��وا ملجل�س لواء بغداد العام
وكذلك ع�ض ��و جمل�س ادارة ل ��واء بغداد ،وعينت
بع ��د ذلك مع ��اون املدي ��ر العام (جلمعي ��ة التمور
العامة) بوزارة االقت�صاد ،وكان املدير العام عبد
الله الق�صاب وزير الداخلية اال�سبق.
وخالل احل ��رب العاملية الثانية كنت ع�ض ��وا يف
جلنة متوين برئا�س ��ة امل�س�ت�ر �س ��وان م�ست�ش ��ار
وزارة املالي ��ة العراقي ��ة وكنا جنتم ��ع مرتني او
ثالث يف اال�سبوع للنظر يف جتارة العراق خالل
احلرب ويف �ش� ��ؤون التموين وحتديد اال�سعار،
فكنت ب�ص ��ورة غري ر�س ��مية م�ش ��اورا اقت�صاديا
لوزير املالية �صالح جرب و�سائر وزراء املالية يف
ذلك احلني ،ويف �سنة  1944اوفدت �ضمن الوفد
العراق ��ي اىل م�ؤمتر التجارة الدويل املعقود يف
نيوي ��ورك يف الواليات املتح ��دة االمريكية ،وملا
انتهى امل�ؤمتر ق�ضيت يف الواليات املتحدة نحوا
من �س ��تة ا�ش ��هر احا�ض ��ر عن االقت�ص ��اد العراقي

يف الوالي ��ات املتح ��دة املختلفة ،كذل ��ك يف اذاعة
وا�ش ��نطن ويف �ص ��وت امريكا ويف غرفة جتارة
نيوريوك.
* م ��ا اول اث ��ر ادب ��ي ن�ش ��رته يف ال�ص ��حف او
املجالت العراقية وكيف كانت املناخات الثقافية
�آنذاك؟
 غ ��ادرت وظيفة احلكومة عام  ،1952و�ص ��رتاح ��د م ��دراء �ش ��ركة �ش ��يفروليت االمريكية التي
كان ��ت وكيل ��ة ل (ج�ن�رال موت ��ورز) لل�س ��يارات
و�سائرال�ش ��ركات االمريكي ��ة الك�ب�رى ،واق ��ول
انني كنت اميل اىل االدب ونظم ال�شعر منذ كنت
على مقاعد الدرا�س ��ة ،وقد ن�ش ��رت اول اثر ادبي
يل �س ��نة � 1928ش ��عرا منثورا عنوانه(احلرية)
يف اح ��دى جرائد بغداد ،وانني �س ��عيد ان اقول
انن ��ي ن�ش� ��أت يف بيئ ��ة عراقية حرة ناه�ض ��ة ،ال
تفري ��ق فيه ��ا ب�ي�ن املذاه ��ب واالدي ��ان ،املختلفة
ولذل ��ك كان ا�ص ��دقائي م ��ن جمي ��ع الطوائ ��ف
واملذاه ��ب واالدي ��ان ،وم ��ن الذي ��ن ربطتني بهم
�ص ��داقة وثيقة احم ��د حامد ال�ص ��راف الذي كان
مدي ��ر الدعاية الع ��ام ،االدي ��ب العراق ��ي الكبري
و املرح ��وم جعف ��ر اخلليلي ال�ص ��حفي واالديب
ومنه ��م اي�ض ��ا تعرفت ملحمود �ص ��بحي الدفرتي
الذي كان حينها وزير العدلية ووزير اخلارجية
العراقي ��ة وكان ل ��ه جمل�س اجتماعي �ص ��باح كل
جمعة يع ��رف مبجل�س الدف�ت�ري ،وهذا املجل�س
قدمي يف بغداد منذ زمن اجداد حممود �ص ��بحي
بي ��ك ،وكان يح�ض ��ره رج ��ال ال�سيا�س ��ة واالدب
وتبح ��ث في ��ه خمتلف املوا�ض ��يع عدا ال�سيا�س ��ة
والدين ،وكان ملحمود �صبحي الدفرتي ع�شرات
القطط وبع�ض ال ��كالب ،ولها خادم خا�ص يقوم
باطعامها وخدمتها ،فكان حممود �ص ��بحي وهو
ادي ��ب باللغت�ي�ن الرتكي ��ة والفار�س ��ية ويع ��رف
العربي ��ة جي ��دا ،ورجل فا�ض ��ل جدا من افا�ض ��ل
العهد الق ��دمي يف العراق ،وكان اذا تطرق بع�ض
املجتمع�ي�ن اىل ام ��ور ديني ��ة او �سيا�س ��ية يب ��د�أ
بقر�أة �شعر تركي او فار�سي ويرتجمه لكي يبدل
املو�ضوع ،او ي�صيح على اخلادم ليدعوه جللب
القط ��ة الفالنية او الكلب الفالين ،وبذلك ي�ش ��غل
املجتمع�ي�ن ،وكان يجتم ��ع يف جمل�س ��ه افا�ض ��ل
بغ ��داد ورجالها ال�سيا�س�ي�ن واالدب ��اء اذكر منهم
ن ��وري ال�س ��عيد وجمي ��ل املدفع ��ي وم ��ن االدباء
ابراهي ��م �ص ��الح �ش ��كر واكرث الن ��واب واالعيان
ورجال احلكم ،وهذه خالل �س ��نوات الثالثينات
واالربيعيني ��ات واخلم�س ��ينيات ،اي يف تل ��ك
ال�س ��نوات ،وا�س ��تطيع ان اق ��ول انني ح�ض ��رت
جمل�س الدفرتي خالل اكرث من ثالثني �س ��نة منذ
تعرف ��ت ب ��ه اىل ان غادرنا العراق �س ��نة ،1974
حيث جئنا اىل انكلرتا لنقيم فيها.
* هل تعطينا �صورة عن ادباء بغداد �آنذاك؟
 م ��ن الذي ��ن اذكره ��م وتعرفت عليه ��م املرحوماالب ان�س ��تا�س ماري الكرملي اللغوي ال�ش ��هري،
وكان يعقد جمل�سه اي�ضا ايام اجلمعة ويح�ضره
رجال الف�ض ��ل واالدب ،يف دير االباء الكرمليني،
وم ��ن الذين عرفتهم و�ص ��ادقتهم اي�ض ��ا الدكتور
م�ص ��طفى ج ��واد وق ��د اف ��دت من ��ه وم ��ن االب
ان�س ��تا�س م ��اري الكرمل ��ي فوائد لغوي ��ة كثرية
وكان يل مئات اال�صدقاء امثال طه باقر االثاري
امل�شهور والدكتور احمد �سو�سة واخرين ككمال
عثمان ال�شاعر – ال�ضابط و�سامل االلو�سي مدير

الثقافة العام.
*هل اقت�صرت االجتماعات االدبية على
(املجال� ��س االدبي ��ة) ام امت ��دت اىل املقاه ��ي
والن ��وادي ،وكي ��ف كانت طبيعة اللق ��اءات التي
جتري يف هذه املجال�س؟
 كانت املجال�س االدبية والدواوين االجتماعيةاماك ��ن اجتم ��اع لالدب ��اء وكن ��ا جنتم ��ع اك�ث�ر
االوقات يف دورن ��ا يف املقاهي البغدادية وكذلك
يف (نادي القلم) الذي كان رئي�س ��ه جميل �صدقي
الزهاوي وبعد ذلك املرحوم ال�ش ��يخ حممد ر�ضا
ال�ش ��بيبي وبع ��د ذل ��ك الدكتور فا�ض ��ل اجلمايل،
وكان االع�ض ��اء يجتمع ��ون باملناوبة يف دورهم
وجتري املباحثات االدبي ��ة فقد القيت يف بع�ض
اجتماعات ن ��ادي القلم ملحمتي املنظومة (نهاية
االبطال) وبحوثا ادبية اخرى.
وم ��ن ا�ص ��دقائي الذي ��ن ات�ص ��لت به ��م وعرفتهم
اذك ��ر اال�س ��تاذ عبا�س الع ��زواي م� ��ؤرخ العراق
واخاه علي غالب العزواي املحامي اي�ض ��ا الذي
كان يحف ��ظ ع�ش ��رات االالف م ��ن االبي ��ات ومن
ال�ش ��عر والق�ص ���ص كان رج�ل�ا فا�ض�ل�ا وق ��د كف
ب�ص ��ره يف اواخر ايامه ،لكنه كان خارق الذكاء،
ومن ا�ص ��دقائي الذين تعرفت بهم حممود املالح
ال�ش ��اعر املو�ص ��لي وق ��د كتب ��ت عن اك�ث�ر ه�ؤالء
يف كت ��اب (اع�ل�ام االدب يف الع ��راق احلدي ��ث)
يف اجزائ ��ه الثالث ��ة ويف كتب ��ي االخ ��رى ،ومن
ا�ص ��دقائي اي�ضا الدكتور وحممود االمني العامل
االثاري وامل�ؤرخ واملحقق وغريهم كثري.
كان اجل ��و الثق ��ايف ج ��وا ح ��را وكان ��ت جمالت
كثرية وجرائد ادبية كثرية اي�ضا ،ومن اجلرائد
واملجالت (الهاتف) جلعفر اخلليلي وكذلك كانت
اجلرائد العراقية كجريدة (العراق) لرزوق غنام

وجريدة (الزم ��ان) لتوفيق ال�س ��معاين وغريها
من اجلرائد كلها فيها �صفحات ادبية ي�شرتك يف
كتابتها االدباء.
كان يل ا�ص ��دقاء كث�ي�رون ،حينم ��ا كنت ا�ص ��در
جمل ��ة (الغرف ��ة) اذك ��ر منهم ها�ش ��م ج ��واد الذي
ا�ص ��بح فيم ��ا بع ��د وزي ��ر اخلارجي ��ة يف العه ��د
اجلمه ��وري وكان ممث�ل�ا للع ��راق يف مكت ��ب
العمل الدويل ،واليه يرجع الف�ض ��ل يف ا�ص ��دار
قوان�ي�ن العمل يف العراق الن ��ه انتدب للعمل يف
وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة العراقي ��ة فو�ض ��ع
قوانني العمل واال�ص�ل�اح االجتماعي وال�ضمان
االجتماعي ،وقد كلفت ��ه بكتابة مقاالت يف جملة
(الغرفة) وقد كتب مقاالت كثرية وترجم للمجلة
تقرير بيفرج ال�ش ��هري الذي و�ضعه ال�سري هرني
بيفرج اخلبري االنكليزي والذي ا�ص ��بح تقريره
خالل احلرب العظمى وبعد ذلك ا�سا�سا لل�ضمان
االجتماعي وال�صحة االجتماعية يف انكلرتا.
* عدا ها�ش ��م ج ��واد هل هناك م ��ن كان يكتب يف
جملة (الغرفة) من الباحثني واملعنيني ب�ش� ��ؤون
االقت�صاد والتجارة والتاريخ؟
 م ��ن االخري ��ن الذي ��ن طلب ��ت اليه ��م ان يكتبوابحوث ��ا يف جمل ��ة غرف ��ة جت ��ارة بغداد اال�س ��تاذ
يعق ��وب �س ��ركي�س ،البحاث ��ة امل�ش ��هور وكان ��ت
بحوث ��ه التاريخية واالقت�ص ��ادية وكذلك بحوث
الدكت ��ور م�ص ��طفى ج ��واد وعبا� ��س الع ��زواي
وغريه ��م ،ت ��دور ح ��ول التاري ��خ االقت�ص ��ادي
للع ��راق يف خمتل ��ف االدوار ،كله ��ا كانت تن�ش ��ر
يف جمل ��ة (الغرفة)ومن اف�ض ��ل م�ؤرخي العراق
يف البحوث االقت�ص ��ادية وغريها يو�سف غنيمة
وزير املالية ،وقد و�ض ��ع تاريخ ��ا ليهود العراق،

الن ��ه در�س يف مدر�س ��ة (االليان� ��س) وله مقاالت
عن ال�ضمان االجتماعي وعن احلياة االقت�صادية
يف الع ��راق وكتاب عن التج ��ارة العراقية قدميا
وحديثا وغريها من الكتب ،وكان باحثا فا�ض�ل�ا
عامل ��ا يعرف اللغات املختلفة ول ��ه م�ؤلفات كثرية
معروفة.
* ما نتاجاتك االدبية والفكرية والثقافية؟
 كن ��ت اميل اىل نظ ��م ال�ش ��عر واىل الكتابة منذان كن ��ت على مقاعد الدرا�س ��ة ،وقد ب ��د�أت بنظم
ال�ش ��عر ،فكان ا�س ��تاذنا حممد الفراتي �شاعر دير
ال ��زور يدر�س ��نا العربية وقد �س ��مي ب�ش ��اعر دير
ال ��زور الن ��ه مول ��ود يف دي ��ر ال ��زور وذهب بعد
ذلك اىل دم�شق ،وهرب اىل بغداد حينما ا�شتدت
الثورة ال�س ��ورية �س ��نة  1925فعني ا�س ��تاذا يف
مدر�سة (اليان�س) يف بغداد ،وهو �شاعر �سوري
م�ش ��هور وله دواوين �شعرية معروفة وقد كتبت
عن �سريته.
وقد در�س ��ت االقت�صاد بنف�س ��ي ،وبعد ذلك اديت
االمتح ��ان يف باري� ��س وو�ض ��عت كتاب ��ا ا�س ��مه
(مباح ��ث يف االقت�ص ��اد العراق ��ي) طب ��ع �س ��نة
 1948مبقدم ��ة للمرح ��وم يو�س ��ف غنيمة وزير
املالي ��ة ،وكان وزي ��ر املع ��ارف املرح ��وم ال�ش ��يخ
ر�ض ��ا ال�ش ��بيبي ،ف�أمر ب�ش ��راء مئات الن�سخ منه
ووزعت عل ��ى املدار�س ،الن ه ��ذا الكتاب مل يكن
خمت�صا فقط باالقت�ص ��اد العراقي ،لكنني بحثت
فيه اي�ض ��ا عن االقت�ص ��اد العاملي واقت�ص ��اديات
احلرب و�ش� ��ؤون التموين والتج ��ارة وغري ذلك
من البحوث مع االح�صاءات املختلفة ،وطبع يف
اخر معجم لال�ص ��طالحات االقت�ص ��ادية باللغات
العربية والفرن�سية واالنكليزية واعتقد انه كان
مرجعا مهما يف مو�ضوعه.
وكنت انظم ال�ش ��عر وقد ن�شرت كثريا من ال�شعر
والق�ص ���ص يف املج�ل�ات واجلرائ ��د العراقي ��ة
واللبنانية وال�س ��ورية وامل�صرية ،مثال يف جملة
(االدي ��ب) و (االداب) ويف جمل ��ة (الر�س ��الة)
وجملة (دم�ش ��ق) التي كانت ت�ص ��در يف دم�شق،
وا�ص ��درت جمموع ��ة م ��ن ال�ش ��عر �س ��نة 1971
ا�صدرت يل وزارة االعالم العراقية كتاب (اعالم
اليقظة الفكرية يف العراق احلديث) تناولت فيه
تراجم عدد من الرج ��ال الذين اعتربتهم ميثلون
النه�ض ��ة الفكري ��ة يف الع ��راق احلدي ��ث امث ��ال
الر�صايف والزهاوي.
* كي ��ف كان توا�ص ��ل االدباء وال�ش ��عراء يف ظل
ال�صراعات االدبية النا�شبة بينهم؟
 التقي ��ت الزه ��اوي قب ��ل وفات ��ه م ��رات قليل ��ةوالتقي ��ت اي�ض ��ا مبع ��روف الر�ص ��ايف قليال قبل
وفاته اي�ضا ،وقد �شهدت �سنوات احلرب العاملية
الثاني ��ة وبعده ��ا �ص ��راعات ادبية كث�ي�رة ،لكنها
كان ��ت كلها مناق�ش ��ات مهذب ��ة م�ؤدب ��ة ،مثال اذكر
ان االب ان�س ��تا�س م ��اري الكرمل ��ي كت ��ب ملجل ��ة
غرف ��ة بغداد ح�س ��ب طلبي بحوث ��ا لغوية تتعلق
بالتجارة واالقت�ص ��اد فرد علي ��ه تلميذه الدكتور
م�صطفى جواد ب�أدب وطالت املناق�شات بينهما.
جرت مناق�شات اي�ضا حول الر�صايف ،وحتى انه

◄
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من زمن التوهج

كفر واتهم بالزندقة لبع�ض كتاباته ،و�سبب ذلك انه
ن�شر (الر�س ��الة املحمدية) او �شيئا من هذا ،وكانت
ل ��ه اراء اعتربها بع�ض املتزمتني م ��ن رجال الدين
خمالفة للدين اال�سالمي ،فرد عليه بق�صائد هجاهم
فيها هجاءا مرا .ومن ا�صقائي ال�صميمني املرحوم
م�ص ��طفى علي االديب الكبري والذي كان اول وزير
عدلي ��ة يف العهد اجلمهوري ،وكان م�ص ��طفى علي
يذكر يل مناق�ش ��اته يف الع�ش ��رينيات حول حترير
امل ��ر�أة ،وق ��د كان هو وح�س�ي�ن الرح ��ال ،وبطبيعة
احل ��ال قبلهم ��ا جميل �ص ��دقي الزه ��اوي يدافعون
عن املر�أة ويطالب ��ون بحريتها ويطلبون بحقوقها
ومم ��ن رد عليه ��م ال�ش ��اعر عب ��د احل�س�ي�ن االزري
وطالت املناق�شات بني ا�صحاب ال�سفور وا�صحاب
احلج ��اب ،ومم ��ا يذكر يف ه ��ذا الب ��اب ان الدكتور
�س ��امي �ش ��وكت ال ��ذي كان مدي ��را عام ��ا للمع ��ارف
ومديرا عاما لل�صحة وال�ش�ؤون االجتماعية ،وكان
بع ��د ذلك وزي ��را يف احلكومة العراقية اخذ ين�ش ��ر
مق ��االت عن حتري ��ر امل ��راة بتوقي ��ع (امل ��ر�أة) وقد
كتب ��ت ذلك ،والدكتور �س ��امي �ش ��وكت الذي عرفته
بعد ذلك وكان من اح�س ��ن ا�ص ��دقائي كتبت عنه يف
اجل ��زء الثالث من كتابي (اع�ل�ام االدب يف العراق
احلدي ��ث) وال ��ذي �ص ��در م�ؤخ ��را وذك ��رت مقاالته
يف الدف ��اع ع ��ن امل ��ر�أة ويف طلب ال�س ��فور بتوقيع
(ان�س ��ة) والاذكر ا�سم االن�س ��ة التي كان يوقع فيها،
لكنني ذكرتها يف كتابي.
* طبيعة ال�ص ��راع بني املثقفني يف املرحلة الراهنة
تختل ��ف كثريا عن طبيعة ال�ص ��راع قي ذلك الوقت
اي يف مرحل ��ة االربعيني ��ات واخلم�س ��ينيات فه ��ل
ترى ذلك مثلي؟
_ نعم كانت دائما املناق�شات جتري ب�صورة دمثة
وباحرتام وال تخرج عن حدود االدب والت�صل اىل
حد املناو�ش ��ات والت�شهري والت�شنيعات ،واحلقيقة
انني ن�ش�أت يف زمن كانت احلرية فيه مطلبا كبريا
الدب ��اء الع ��راق ومفكريه ،واذكر يف هذه النا�س ��بة
انن ��ي حينما كنت على ممقاعد الدرا�س ��ة ح�ض ��رت
جمل�س ��ا ادبيا القى فيه معروف الر�ص ��ايف ق�ص ��دة
دافع فيها عن طه ح�س�ي�ن وعن العامل امل�صري علي
عبد الرزاق وذلك يف �س ��نة  1926وكانت املنا�سبة
ان ��ه اقي ��م احتف ��ال ملبايعة �ش ��وقي ب�إمارة ال�ش ��عر،
واقيم ��ت حفل ��ة يف بغ ��داد ح�ض ��رتها والق ��ى فيه ��ا
الر�ص ��ايف ق�ص ��يدة دافع فيها ع ��ن احلرية ،قال يف
هذا املعنى نحن نبايع �شوقي ب�إمارة ال�شعر ،ولكن
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ملاذا نرى يف م�ص ��ر ت�ضييقا على احلرية فيكفر طه
ح�سني ويهاجم ال�ش ��يخ علي عبد الرزاق الذي الف
كتاب ��ا عن ا�ص ��ول احلك ��م ،وكان اجل ��و يف العراق
جوا من احلرية الثقافية.
هل اثرت �س ��لبا ال�صراعات ال�سيا�سية والدينية يف
اجلو الثقايف يف تلك املرحلة؟
_ اذكر ان ذلك اثر �سلبا ،عدا ما يف ق�ضية ال�سفور
واحلج ��اب وق�ض ��ية تكف�ي�ر الر�ص ��ايف يف اواخ ��ر
حياته عن ر�س ��الته املحمدية ،وهي عبارة عن كتاب
الف ��ه الر�ص ��ايف ،وقد كتب ��ت عن ذل ��ك يف ترجمتي
لل�شاعر معروف الر�ص ��ايف يف كتاب (اعالم االدب
يف الع ��راق احلديث) وف�ص ��لت ذلك تف�ص ��يال ،فيما
عدا ذلك مل حت�ص ��ل ثمة حادث ��ة ،ومل يكن هناك اي
خالف ادبي ،وكانت هناك بال �شك خالفات �سيا�سية
يف املناهج ال�سيا�سية ،وقليال ماكانت تنعك�س على
االدب ،ولكنها كانت تظهر يف اجلرائد وخ�صو�صا
�ضد ال�شيوعية.
ربطت ��ك عالق ��ة حميمة م ��ع جعفر اخلليل ��ي ،كيف
بد�أت هذه العالقة وكيف تطورت؟
 عرفت جعفر اخلليل ��ي منذ كان يف النجف ،كاني�أتي اىل بغداد يف اواخر �سنوات احلرب العاملية
 1944و  1945وكان كلما ي�أتي اىل بغداد يزورنا
ونبحث يف االم ��ور االدبية ،وكنت انظم وان�ش ��ر
يف جريدت ��ه (الهات ��ف) وج ��اء اىل بغ ��داد لالقامة
فيها �سنة  ،1948وا�صدر (الهاتف) من بغداد وثم
جعلها يف اخلم�س ��ينيات جريدة يومية �سيا�سية،
لكنه مل يرتك املجال االدبي ،بل كان يوا�صا ا�صدتر
جمموع ��ات �س ��نوية ق�ص�ص ��ية واغلق ��ت جريدته
ال�سيا�س ��ية �س ��نة  1954حينم ��ا ق ��ررت احلكومة
الغاء جميع ال�صحف وطلب امتيازات جديدة ،فلم
يطلب امتيازا جديدا ،وكان يعقد جمل�سا ادبيا كل
يوم يف دار الهاتف يف بغداد يح�ض ��ره الكثري من
االدباء وال�شعراء ،وجتري فيه املناق�شات االدبية
واملباحثات اللغوية ،ومن الذين كانوا يح�ضرون
الدكتور م�ص ��طفى جواد وال�ش ��اعر املحامي انور
�ش ��ا�ؤول وال�ش ��اعر كمال عثمان املقدم ال�سابق يف
اجلي�ش العراقي وكثريون غريهم.
ما عالقتك باجلواهري؟
 عرفت اجلواهري ولكني ال ا�ستطيع ان اقول اينعرفته معرف ��ة طويلة ولكن كانت لن ��ا معرفة طيبة،

فكنت قد كتبت عنه وقدرت �شعره بطبيعة احلال كما
قدر ذلك جميع ادباء العراق ولكني ا�ستكمل حديثي
ع ��ن اخلليلي ،فانه قد و�ض ��ع كثريا من امل�ؤلفات يف
مقدمة ذلك املجموعات الق�ص�ص ��ية (اوالد اخلليلي)
وغريه ��ا وا�س ���س بع ��د اغ�ل�اق جريدت ��ه مكتب ��ا
لل�صحافة واالعالن وا�ص ��در �سل�سلة كتب (العتبات
املقد�س ��ة) وطلب م ��ن الكثري من االفا�ض ��ل واالدباء
ان ي�ش�ت�ركوا فيه ��ا فكت ��ب كل واحد عن املوا�ض ��يع
الت ��ي اخت� ��ص بها ،وكتب ��ت انا اي�ض ��ا ع ��ن ترجمة
بع�ض الرحالت عن �س ��امراء ،وكان جعفر اخلليلي
ينظم ال�ش ��عر ولو قليال لكنه و�ض ��ع كتابا عن االدب
الفار�سي وكان يعرف بالفار�سية ،وترجم يف كتابه
عن االدب الفار�سي كثريا من ال�شعر ،وملا جاء حزب
البعث اىل احلكم يف بغداد يطارد النا�س ،مبا فيهم
عائل ��ة اخلليلي ،حيث اعتربهم من ا�ص ��ول ايرانية
م ��ع انه ��م �س ��كنوا الع ��راق وكان ��وا عراقي�ي�ن من ��ذ
الق ��دمي ،ونفى الكثري من ا�س ��رة اخلليلي وغريهم،
فلم ��ا راى جعفر اخلليلي ان بع�ض افراد ا�س ��رته قد
اخرج ��وا من الع ��راق ،ترك الع ��راق اىل عمان ،وقد
ذكرت ذل ��ك يف ترجمتي جلعفر اخلليلي يف كتابي،
اعرف انه ق�ضى بع�ض �سنوات حياته يف االمارات
العربية املتحدة ابو ظبي حيث تقيم ابنته ،وتويف
يف ايران.
* كي ��ف كان ��ت �ص ��عوبات اغرتاب ��ك ،وم ��ا نتاجاتك
خالل هذه الفرتة؟
 خرجن ��ا م ��ن العراق �س ��نة  1974بعد ان قا�س ��يناالوي ��ل عل ��ى ي ��د حكوم ��ة البك ��ر – �ص ��دام وكان ��ت
العالق ��ات مقطوعة مع انكلرتا فا�ض ��طررنا لل�س ��فر
اىل هولن ��دا حي ��ث بقينا ا�ش ��هرا ثم اتين ��ا لنقيم يف
انكل�ت�را ومازلنا فيها منذ �س ��نة  ،1974ويف خالل
هذه املدة ا�ص ��درت �س ��تة كتب باللغة االنكليزية عن
االقت�ص ��اد يف الب�ل�اد العربية يف الع ��راق واململكة
العربي ��ة ال�س ��عودية وغريه ��ا بتكلي ��ف م ��ن احدى
ال�ش ��ركات ،وبد�أت بن�ش ��ر كتبي ومنها ديوان �شعر
ومذكراتي التي ا�ص ��درت التي �ص ��درت عام 1991
وو�ضعت ون�ش ��رت كتب خمتلفة منها (اعالم االدب
يف الع ��راق احلديث) و (اع�ل�ام الرتكمان) و(اعالم
الكرد) وجمموعة ق�ص ���ص ،وحا�ضرت يف لندن يف
ندوات كثرية عن ال�ش ��رق االو�سط ،ونظمت ال�شعر
باللغة االنكليزية اي�ضا.
ويف امل�س ��تقبل ل ��دي جمموع ��ات كبرية من ال�ش ��عر
اريد ن�شرها ،خ�صو�ص ��ا جمموعة �سميتها (مواكب

الع�ص ��ور) يف االف االبي ��ات وه ��ي ت�أخ ��ذ تاري ��خ
الع ��امل وا�س ��اطريه من ��ذ ب ��دء اخلليق ��ة وتكوي ��ن
االن�س ��ان حتى الوقت احلا�ضر ،وتتناول التواريخ
اليهودي ��ة واال�س�ل�امية وامل�س ��يحية .وه ��و �ش ��عر
تقليدي (�س ��باعيات) �س ��ميتها (ارانني) وهي تقابل
كلمة (�س ��ونيت) االنكليزية و (�س ��ونيه) الفرن�س ��ية
و�سميتها بالعربية (النيابة) وجمعها (االرانني).
وع ��دا هذه لدي كتب اخرى للن�ش ��ر ومنها جمموعة
مق ��االت وبحوث ادبية ن�ش ��رت اكرثها يف املجالت
العراقي ��ة وامل�ص ��رية واللبناني ��ة وغريه ��ا خ�ل�ال
ال�س ��نوات ،والكث�ي�ر منه ��ا اذيعت يف اذاع ��ة بغداد
واذاع ��ة لندن ،وتتن ��اول مباحث ادبية من ال�ش ��رق
والغ ��رب ،مث�ل�ا عن طاغ ��ور �ش ��اعر الهن ��د العظيم،
واذكر طاغور انه دعي من قبل امللك في�ص ��ل لزيارة
العراق �س ��نة  1931وكنت �آنذاك موظفا يف وزارة
اخلارجي ��ة و ُ�ش ��كل وف ��دان ال�س ��تقباله ،وق ��د ذهب
اىل خانق�ي�ن ال�س ��تقبال ال�ش ��اعر ال ��ذي كان �آتيا من
اي ��ران حي ��ث كان مدع ��وا من ال�ش ��اه ر�ض ��ا بهلوي
ووف ��د اخر ال�س ��تقباله يف حمطة القط ��ار يف بغداد
برئا�س ��ة ممثل وزارة اخلارجية وع�ضوين ممثلني
ع ��ن وزارة املع ��ارف وغريه ��ا ،وكان ير�أ� ��س وف ��د
وزارة اخلارجي ��ة املرحوم توفيق ال�س ��عدون مدير
الت�ش ��ريفات ،لكن ��ه يف ي ��وم و�ص ��ول طاغ ��ور اىل
بغداد اعلم توفيق ال�س ��عدون بوف ��اة ابنه فانتدبت
رئي�س ��ا لوف ��د وزارة اخلارجي ��ة حمل ��ه وكان ميثل
وزارة املع ��ارف الدكت ��ور فا�ض ��ل اجلم ��ايل ،ذهبنا
وا�س ��تقبلنا ال�ش ��اعر وبقيت مالزما ل ��ه بتكليف من
وزارة اخلارجي ��ة خالل اقامته يف بغداد ،فاحتفلت
به بغ ��داد ،امانة العا�ص ��مة واحلكومة العراقية يف
حف�ل�ات متع ��ددة ،وكتبت عن ��ه بعد ذل ��ك وترجمت
ق�سما من �شعره عن اللغة االنكليزية.
* يف هذه املرحلة هل تهتم بال�شعر اكثـر من امليدان
االقت�صادي او البحثي؟
 اهتمم ��ت باالقت�ص ��اد كث�ي�را فيما �س ��بق ،اما االنفرتك ��ت االقت�ص ��اد تقريب ��ا ان�ص ��رفت اىل البحوث
االدبية واىل ال�شعر.
انن ��ي اعت�ب�ر االدب دائما ادب ��ا ان�س ��انيا يدعو اىل
املحبة واالخاء ال�سيما انني ن�ش�أت يف بيئة عراقية
ح ��رة مثقف ��ة ،مل يكن هن ��اك اي فارق ب�ي�ن املذاهب
والطوائ ��ف واالدي ��ان املختلف ��ة عل ��ى كرثته ��ا يف
الع ��راق ،فلم نكن نع ��رف ان هذا كردي وهذا عربي
�سني او �ش ��يعي وهذا يهودي وهذا م�سيحي وهذا
م�س ��لم ،وكنا دائما اخوانا على �س�ن�ن خمتلفة ،ومل
تكن هناك اية تفريقات يف ال�سيا�س ��ة كما تو�ص ��ف
يف العه ��د امللكي الذي مهما يقال فيه ،فانه كان عهد
نه�ض ��ة وحرية كب�ي�رة وعهد تفاهم وق ��د جاء امللك
في�ص ��ل االول رحمه الل ��ه اىل العراق �س ��نة 1921
ف ��كان اول خطب ��ه ق ��ال  :الاع ��رف ان يف الع ��راق
ملال واديانا ومذاه ��ب خمتلفة ،بل اعرف ان هناك
عراقني مواطنني ،عراقيني مت�س ��اوين يف احلقوق
ومت�ساوين يف كل �ش ��ي ،وقد عمل يف هذا ال�سبيل
رئي�س ديوانه ر�ستم حيدر الذي رافقه ،عمال كثريا،
وكان هذا مبد�أ وا�سا�س ال�سيا�سية العراقية.
كان هن ��اك مبد�أ الت�س ��امح والتفاه ��م واالحرتام،
خ�صو�ص ��ا ان يف العراق مل�ل�ا وطوائف ومذاهب
واديان ��ا وفرق ��ا خمتلف ��ة ،التفاهم كان ي�س ��ود بني
اجلميع .وانطالقا م ��ن هذا ،ادعو جميع االخوان
اىل انتهاج �سيا�س ��ية التفاهم والتواد والت�س ��امح
فهذه ا�س ���س االدب وا�س�س الثقافة وا�س�س احلياة
االجتماعية يف داخل العراق ويف خارجه ال�سيما
االن ،حي ��ث خ ��رج اك�ث�ر املثقف�ي�ن واالدب ��اء يف
الع ��راق وتفرق ��وا يف خمتلف انح ��اء العامل .فيما
ارى ان �ألفة كهذه مطلوبة كي نعيد للعراق مكانته
ومو�ضع الفعل اخلالق الن�سانه.

جملة امل�سلة ال�صادرة عام 2000

من زمن التوهج

◄◄

مير بصري موهبة كونية ووطنية
عراقية فرطت بها السلطات
العراقية

د .عبد اإلله الصائغ

خال�صة الفرزة الأوىل :
املبدع العراقي اليهودي املنفي قهرا عاد اىل الواجهة! فهاهي ال�شاعرة
والنا�شطة الد�ؤوبة امل اجلبوري وها هو الإعالمي والنا�شط املتميز
اياد الزاملي يكتبان يف غياب املبدع العراقي اليهودي عن امل�س ��اهمة
يف بناء العراق (اجلديد)! فاملبدع العراقي اليهودي املغيب لي�س رقما
ميكن اختزاله! ففيهم مبدعون كونيون يف علوم الهند�س ��ة واحل�ساب
والكيمي ��اء والفيزياء وكذل ��ك احلال يف االدب والفن! نحن و�س ��وانا
طالبن ��ا م ��رارا ومن موق ��ع امل�س� ��ؤولية بان�ص ��اف املواط ��ن اليهودي
العراقي واالعتذار له عما حاق به من �ص ��نائع الدهماء الذين اعتدوا
على ح�ص ��انة املواطنة ف�س ��رقوا االموال والن�س ��اء واحرقوا العمائر
والكت ��ب والوثائ ��ق من ��ذ  1936وحت ��ى �س ��تينات القرن الع�ش ��رين!
ومن بعد ان �ش ��ردوا املواط ��ن اليهودي ونهبوه واعن�ص ��بوا حقوقه!
التفت ��وا اىل الق�ص ��ور امللكية واالمريية والوزيرية فكانت �س ��انحتهم
التاريخي ��ة هو انقالب  14جوالي  1958فقتلوا واغت�ص ��بوا ونهبوا
و�ش ��ردوا العائلة املالكة ومن واالها! ثم �شجعت احلكومات ال�سابقة
ه� ��ؤالء الغوغ ��اء ليك ��رروا ن�س ��خ اجلرمي ��ة م ��ع �ض ��حايا احلكومات
واالح ��زاب عن �ش ��اعت فكرة الفره ��ود ولعل ما حل بتجار �ش ��ورجة
بغداد و�س ��وق الب�ص ��رة ما يذكرنا به�ؤالء الذين انتقلت جرائمهم من
االجداد اىل االوالد اىل االحفاد! فاذا �سقط نظام �صدام نه�ض االحفاد
لي�س ��رقوا ويحرق ��وا ويخرب ��وا ويهربو! وم ��ازال ه� ��ؤالء ينتظرون
ال�س ��وانح اجلدي ��دة فاعت�ب�روا ي ��ا ا�ؤيل الألب ��اب! وجمه ��ور كتابات
وحتديدا االر�ش ��يف يتذكر انني كنت من املبكرين يف الكتابة عن حق
اليه ��ود العراقيني يف ان نعتذر لهم �ش ��عوبا وحكوم ��ات وان نعيدهم
او ندعه ��م حيث ه ��م ومننحهم اجلن�س ��ية العراقية! وحتي ��ة ملن تذكر
املب ��دع العراقي اليهودي التاجر وال�ش ��اعر واملو�س ��يقي واملطرب....
فها انا اعيد النظر يف يف مو�ض ��وعة �س ��ابقة لتحديثها ون�شرها!! نعم
فقد ك َّر�س ��ت الدرا�س ��ات الالهوتية املقارنة ظاهرة تتمثل يف �أن جميع
الكت ��ب ال�س ��ماوية املقد�س ��ة ح ��ررت للإن�س ��ان و الوطن منـزل ��ة عل َيّة!
و�آي ��ة التكري� ��س تتجلى يف ذلك الذي �أورده الق ��ر�آن الكرمي والتوراة
والإجني ��ل والكنـزارب ��ا (كت ��اب ال�ص ��ابئة) ،وق ��د ع ��ززت الدرا�س ��ات
النا�س ��وتية املنـزلة نف�س ��ها! فلن جتد مارك�س ��يا �أو وجوديا �أو متدين ًا
متمدين ��ا �أو علماني ًا �أو وثني ًا�....إلخ لن جت ��د احدا يف اي زمان واي
مكان يقلل من َقدْر الإن�س ��ان ِاو الوطن �أو يه َّون �ش� ��أنهما!!!واحلديث
عن �أوروك (الوركاء) �أو عروق �أو عراق  :يكت�سب لهبا مقد�سا خمتلفا
على نحو ما!! فثمة و حدة بني االن�س ��ان والوطن واخللود! كل يعود
اىل بالده  :جلجام�ش اىل اوروك وال�س ��مو�أل ب ��ن عادياء اىل العراق
وامر�ؤ القي�س اىل كندة! هل قلت ال�سمو�أل؟؟ هو يهودي جاهلي!! قال
يف الوطن وحبه وقدا�س ��ته مامل يقله لقيط الإيادي وهو �شاعر عربي
جاهلي ذاب يف ع�شق العراق فو�ضع روحه يف موقد الوطن! وما زلنا
نردد �شعر ال�سمو�أل اليهودي ب�إعتزاز تام
عر�ض الفرزة الثانية :
مري ب�صري عراقي باملعنى الوطني ومبدع بالوزن الأممي! ومظلوم
بالعم ��ق الرتاجيدي! مل يكن عراقي اجلن�س ��ية وكف ��ى بل كان عراقي
الهوي ��ة واالنتم ��اء والع�ش ��ق! حتى وهو ه ��ارب من جحي ��م املالحقة
ال�س ��لطوية العراقية مقيما يف لندن نازفا �شوقا اىل بغداد حيث يقول
:
على الأوطان يف جبل و�سهل �سالم الله  ,عطر من �سالم
بالدي حبها مددي وديني تغلغل يف اجلوارح والعظام
هي الأم التي خلقت كياين وجادت باحل�شا�شة والقوام
و�أرهفت امل�شاعر يف حنان و�أوقدت القريحة بال�ضرام
واوحت باخلواطر والكالم
ول َّقنت املكارم وال�سجايا
َّ
ورف ْعتُ ال�ضمري عن املالم
ونزهت الف�ؤاد من الدنايا
وذقت نعيمها منذ الفطام
ر�ضعت لبانها طف ًال �صغري ًا
عببت من الهواء الطلق �صفوا ومن ماء الذ من املدام

وكحلت العيون ب�سحر ح�سن تلأ لأ يف ال�ضياء ويف الظالم
فيا للح�سن من بغــــداد �أ�ضفى على الوديان و�شيا والآكام
مغان قد �صفا فيها �شرابي وراق العي�ش يف عز املقام
ٍ
ارتب ��ط مري �ش ��ا�ؤول الب�ص ��ري ب�ص ��داقات حميمة وعميق ��ة بكبار
رموز العراق الوطنية والثقافية والفنية مثل الأعالم  :علي ال�ش ��رقي
وحممد باقر ال�شرقي وحقي ال�شبلي وحممد القباجني وحممد ر�ضا
ال�ش ��بيبي وجعفر اخلليلي وهالل ناجي و ناجي زين الدين امل�صرف
وحممد مهدي اجلواهري وف�ؤاد عبا�س وحممد �ص ��ادق القامو�س ��ي!
وم�صطفى جواد والأب �أن�ستا�س الكرملى! اللذين در�س على ايديهما
عل ��وم العربي ��ة! وتعم ��ق يف تاري ��خ العراق عل ��ى يد �ص ��ديقه عبا�س
الع ��زاوى كما در�س العرو�ض العربى على يد ال�ش ��اعر حممود املالح!
ودخل مدر�سة التعاون ومدر�سة الأليان�س و تخرج عام .1928
وكان ي ��زور النجف ب�ي�ن الآونة والأخ ��رى بدعوة من ال�ش ��يخ االمام
الفذ حممد ر�ضا املظفر مرة! ودعوة من الأ�ستاذ املبدع جعفر اخلليلي
وقد اهدى املكتبة العراقية �سلة كبرية من امل�ؤلفات املهمة يف التاريخ
واجلغرافيا و�ألأدب والأقت�ص ��اد وال�سرية الذاتية! ومل يكن �إذا وازن
ب�ي�ن يهوديته والعراق ليف�ض ��ل �س ��وى العراق! لكنه اعم ��ق وعيا من
ان ي ��رى تقاطع ��ا بني يهوديته ووالئه لال�س�ل�ام! كتب ال�ش ��عر واملقالة
واخلاط ��رة وال�س�ي�رة واالخوانيات! ولعل ا�س ��ماء كتبه خري �ش ��اهد
عل ��ى مو�س ��وعيته وخ�ص ��وبته! م ��ن نح ��و  :دور الأدي ��ب العربي يف
بن ��اء املجتم ��ع الع�ص ��ري ثم اعالم الك ��ورد ثم نظرات يف االقت�ص ��اد
العراق ��ي ثم �أعالم الوطني ��ة والقومية العربية يف الع ��راق ثم �أعالم
الفن العراقي احلديث واملعا�صر!.
اطلق �صرخته االوىل يف بغداد التا�سع ع�شر من �سبتمرب عام 1911م
من ابوين يهوديني من عائلة يهودية عراقية �صميمة وهو جنل تاج ًر
القما� ��ش البغدادي �ش ��ا�ؤول ب�ص ��ري! ا�س ��رته معروفة ب� �ـ (عوبيديا)
ام ��ا امه فهي من طائف ��ة دنكور التي ينتمي لها �أك�ب�ر حاخامات يهود
الع ��راق! وقد ذكر الرحالة جوزف بنيام ��ن يف مذكراته انه يف بغداد
اجتم ��ع بعم والد مري ب�ص ��ري وكان ي�ش ��غل من�ص ��ب رئي� ��س املحكمة
ال�ش ��رعية يف بغ ��داد �س ��نة  !1848وق ��د اعج ��ب بنيامن ب�شخ�ص ��يته
اجلذابة يف املجتمع البغدادي! اذن مري ب�ص ��ري �س ��ليل عائلة عراقية
عريق ��ة فعمل ��ت على ان ين�ش� ��أ مري على ح ��ب بغداد وازقته ��ا ولياليها
ودجلته ��ا! وق ��د در� ��س االقت�ص ��اد يف جامع ��ة بغ ��داد! وكان حمبوب ��ا
ل ��دى العراقيني معروفا ب�ص ��فائه الوطني! و�ش ��غل مقع ��د مدير عام
يف وزارة اخلارجي ��ة العراقي ��ة! وا�ص ��بح مدي ��ر ت�ش ��ريفات الوزارة

 1928ثم ا�صبح رئي�س غرفة جتارة بغداد يف عام  !1943وكان مري
ب�صري قد تقلد من�صب الرئي�س الفخري للطائفة اليهودية يف العراق
نهاية ال�س ��تينيات وبداية ال�س ��بعينيات من القرن الع�شرين! وفى عام
 1945توىل �إدارة �ش ��ركة جتارة ال�ش ��رق وانتخب ع�ضوا فى جمل�س
اللواء العام وجمل�س �إدارة لواء بغداد !.وقد م ّثل العراق فى معر�ض
باري�س الدوىل عام  !1937وم�ؤمترامل�ست�شرقني الدوليني فى كمربج
وميون ��خ ....ال ��خ! وقد قر مري ب�ص ��ري يف وطنه الع ��راق رغم اتفاق
�س ��لطات نوري ال�س ��عيد ومو�ش ��ي دايان وغولدامري عل ��ى بث الفزع
يف روع اليهود العراقيني لينهدوا مبغادرة الوطن �ص ��وب ا�س ��رائيل
ف�أح ��رق الدهم ��اء ممتل ��كات يهود الع ��راق وقتلوا ال�ش ��يب وال�ش ��بان
واغت�ص ��بوا اليهودي ��ات العراقي ��ات! وج ��رى ذل ��ك حتت �س ��مع وعلم
�س ��لطتي نوري ال�سعيد ومو�شي ديان وت�شبث بالعراق نحو ع�شرين
ال ��ف يهودي عراق ��ي! فاليهود العراقيون حم�س ��ومو ال ��والء لوطنهم
العراق! لكنه وحفاظا على حياته وا�س ��رته ا�ضطر اىل مغادرة العراق
باجتاه بريطانيا �سنة  !1974غب اعدام التجار العراقيني اليهود من
بغداد والب�ص ��رة! وقد اهدى مكتبته النفي�سة اىل الدار الوطنية! ومل
ي�سافر اىل ا�سرائيل رغم انهم ك�شيء من االغراء عر�ضوا عليه وزارة
االقت�ص ��اد اليه ��ودي! وظل ��ت عيناه م�س ��مرتني باجتاه الع ��راق حتى
ق�ضى يف لندن �سنة !2005
+ومري ب�ص ��ري �شخ�ص ��ية بغدادية تراثي ��ة بامتياز فق ��د كتب بروحه
البغدادية يف �شخ�صيات بغدادية عاي�شها مثل مال عبد الله اخلياط
وعب ��ود الكرخي وجالل احلنفي و فيليب �سا�س ��ون و مناحيم �ص ��الح
دانيال الذي ا�س ���س دار امليتم الإ�س�ل�امى ببغداد ع ��ام  1928كما كتب
يف �صديقه الوزير �سا�سون ح�سقيل وهو �صديق مري ب�صري وعرابه
معا! و�سا�س ��ون ح�سقيل �ش ��ارك مب�ؤمتر القاهرة عام  1921برئا�سة
ون�س�ت�ن ت�شر�ش ��ل وكان ل ��ه دوره النا�ش ��ط العراقي امله ��م وكذلك دور
�سا�س ��ون فى مفاو�ض ��ات مع الربيطانيني وذكر عبد الرزاق احل�س ��ني
ان ��ه كان وزي ��ر املالي ��ة فى حكومة يا�س�ي�ن الها�ش ��مى وهو ال ��ذي كبد
ال�ش ��ركات الربيطاني ��ة لتدف ��ع اىل الع ��راق العوائ ��د م ��ن الذه ��ب مما
�أغ�ضب بريطانيا.
�ص ��درت له كتب عديدة كثرية منها جتارة العراق فى مائة عام و�س ��تة
كتب عن اقت�ص ��اد الدول العربيةو �أع�ل�ام الوطنية والقومية العربية،
مواكب الع�صرو رجال وظالل و نفو�س ظامئة و ب�شر و�آلهة و �أرانني
و مواك ��ب الع�ص ��ر و رحلة العم ��ر و رحلة نيهول ��ت �إىل العراق و علم
الفل ��ك عند الإفرجن ...ف�ض�ل�ا ع ��ن مقدماته لكتب كث�ي�رة �أهمها (نزهة
امل�شتاق فى تاريخ يهود العراق) وغريها.
ق�ض ��ى �ش ��هرين كاملني يف احلب�س دون �أمر ق�ض ��ائى عام  1969ثم
�أخ ��رج حل�ض ��ور م�ؤمت ��ر الأدباء الع ��رب ببغ ��داد! وكان الكبري حممد
مهدي اجلواهري رئي�س الوفد العراقي وكنت انا كاتب هذه ال�س�ي�رة
عبد االله ال�ص ��ائغ �ض ��من الوفد العراقي الذي �ض ��م عددا من املبدعني
العراقي�ي�ن بينهم انور �ش ��ا�ؤول!! وقدم مري ب�ص ��ري بحث ��ا مهما نال
اعج ��اب امل�ؤمتري ��ن العرب وكان مو�ض ��وعه (دور الأديب العربى فى
بناء املجتمع العربى املعا�صر)! لكن مري ب�صري كان جمروحا ب�سبب
حب�سه االعتباطي �شهرين دون جريرة! فكتب يف ذلك :
فى �أ�سار من الونى وال�شجون
�أيه يوما ق�ضيته فى ال�سجون
ر�سمته ر�ؤى النوى واملنون �شاحبا مقفرا كليل اجلنون
وكتب يف املو�ضوع ذاته :
لأجازى جزاء باغ وعات
�أى جرم جنيته فى حياتى
�أوقفونى منا� ً
لعراقى ودجلتى وفراتى
ضال وثباتى
اخ�ي�را  :مرة ثانية ورمبا عا�ش ��رة وازيد نطالب املعني�ي�ن العراقيني
�ش ��عبا وحكومة ال�س ��تعادة �شريحة مهمة من �ش ��عبنا العراقي! ولي�س
املق�صر او الغافل! وتتلو مرحلة االعتذار
عيبا ان يعتذر املخطيء او ّ
مرحلة التعوي�ض فالتنفيذ! ونحن ننتتظر.
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مريب�ص ��ري ال�شخ�ص ��ية اليهودي ��ة املعروف ��ة
حر�ص ��ت عل ��ى انتمائه ��ا العراقي بعم ��ق ،وعلى
تق ��دمي فاعلي ��ة التنوي ��ر م ��ن خ�ل�ال انتمائه ��ا
الع�ض ��وي ،ومن خ�ل�ال وعيه ��ا يف م�س� ��ؤوليات
العم ��ل وجناحه ��ا يف �إدارت ��ه ،وما �أ�س ��بغته على
مواقع العمل التي �شغلتها من الدينامية واملهنية
واجل� �دّة .وبعيد ًا عن ح�سا�س ��ية هويته الدينية،
ف�إن ��ه كان �أمنوذج� � ًا للعراقي املخل� ��ص ،وللأديب
اجل ��اد يف وعي ��ه ويف نظرت ��ه للقيم ��ة الفكري ��ة
واملعرفية يف العمل الثقايف ،مثلما كان �أمنوذجا
لالقت�صادي واملرتجم واملوظف املهني والإداري
اجل ��اد واحلي ��وي ،وكان جناح ��ه يف �إدارة
م�س�ؤوليات كثرية يف وزارة اخلارجية العراقية
وتدرج ��ه يف وظائفه ��ا ت�أكي ��دا جلدي ��ة التزام ��ه
وحر�ص ��ه� ،إذ ارتبط عمله فيه ��ا ب�أخطر الأحداث
ال�سيا�س ��ية التي عا�ش ��ها العراق يف الثالثينيات،
ال�س ��يما عمله بفح�ص معاهدة  1930بني العراق
وبريطاني ��ا ،وتعدي ��ل التباي ��ن ب�ي�ن الن�ص�ي�ن
العرب ��ي والإنكلي ��زي ،كما(ا�ش�ت�رك مع مو�س ��ى
ال�ش ��ابندر برتجمة معاه ��دات الدول ��ة العثمانية
ال�س ��ابقة مع �إيران حول ح ��دود العراق ،وطبعها
باللغات العربية والإنكليزية والفرن�سية ،وتوىل
الإ�ش ��راف على طبع املعاهدات واالتفاقيات التي
ارتب ��ط به ��ا الع ��راق من ��ذ ع ��ام  1921باللغت�ي�ن
العربية والإنكليزية)
ف�ض�ل�ا عن �أن �إ�ش ��رافه على العمل وامل�شاركة يف
م�ؤمترات �إقليمية ودولي ��ة كان دليال على فعالية
وعي ��ه يف �إب ��راز عراقيت ��ه ،وموقف ��ه التنوي ��ري
من خالل التعاطي مع مو�ض ��وعات �إ�ش ��كالية يف
�س ��ياق مرحلة ت�ش ��كل الدولة العراقية النا�ش ��ئة،
مث ��ل املهني ��ة والتخ�ص ���ص يف العمل ال�سيا�س ��ي
واالقت�ص ��ادي ،واحلر�ص على جت�س ��يد نوع من
احلرفنة الدبلوما�سية يف عمله �ضمن م�ؤ�س�سات
ح�سا�س ��ة يف وزارة اخلارجي ��ة ،والتع ��ايل على
الكثري من التعقيدات التي ترتبط باحل�سا�سيات
الدينية واالجتماعية ،ف�ض�ل�ا عن جناح عمله يف
غرف ��ة جتارة بغ ��داد ملدة ع�ش ��ر �س ��نوات ،وكذلك
عمل ��ه يف املج ��ال التج ��اري الأهل ��ي م ��ن خ�ل�ال
�ش ��راكته م ��ع الكات ��ب واملحامي(�أنور �ش ��ا�ؤول)
�ش ��ركة التج ��ارة والطباعة �إذ (ا�ص ��بح مكتبه يف
ال�ش ��ركة جمل�س ��ا �أدبي ��ا ي�ؤ ّمه الأدباء وال�ش ��عراء
فيبحثون يف املوا�ضيع الفكرية ويقر�أون ال�شعر
وينتقدونه).
ج�س ��د عراقية مري ب�ص ��ري
ولع ��ل م ��ن �أب ��رز م ��ا ّ
ن�شاطاته يف مواجهة ثقافة العنف والكراهية ،و
كانت(ع�ض ��ويته يف جمعية مكافحة ال�صهيونية
الت ��ي ت�أ�س�س ��ت يف �آذار ع ��ام  1946ملكافح ��ة
ال�ص ��هيونية ،الت ��ي �أعدته ��ا اللجن ��ة خط ��را على
اليه ��ود والع ��رب عل ��ى ح ��د �س ��واء ،و�أو�ض ��ح

مير بصري ..عراقية
المثقف ومسؤولية
التنوير
علي حسن الفواز

�أع�ض ��ا�ؤها �أن غايتهم مكافحة ال�صهيونية ب�شكل
علني كونهم يهود ًا عرب ًا ،و�أعربوا عن م�ساندتهم
للق�ض ��ية الفل�س ��طينية ومعار�ض ��تهم للهج ��رة
اليهودي ��ة �إىل فل�س ��طني ،وانتق ��ال الأرا�ض ��ي
العربية �إىل اليد ال�صهيونية).
اهتم ��ام م�ي�ر ب�ص ��ري يف املج ��ال االقت�ص ��ادي،
كان منطلقا للعمل على تو�س ��يع مديات م�أ�س�س ��ة
االقت�ص ��اد احل ��ر يف الع ��راق ،بو�ص ��ف ان ه ��ذا
االقت�ص ��اد �س ��يكون هو املدخل لتو�سيع مداخيل
الرثوة يف العراق ،ويف حت�سني تنظيمه الهيكلي،
ولع � ّ�ل كتابه(مباح ��ث يف االقت�ص ��اد العراق ��ي،
ودرا�سته ملو�ضوعات(النفط العراقي بني الأم�س
والي ��وم) وكذل ��ك درا�س ��اته املو�س ��ومة(جتارة
الت�ص ��دير ثروة خط�ي�رة يجب اال�س ��تفادة منها)
و(الأر�ص ��دة الإ�س�ت�رلينية و�إطالقه ��ا) والت ��ي
ن�شرتها �صحيفة الزمان العراقية يف اخلم�سينات
من القرن املا�ضي.

ب�صري و�أعالم اليقظة...

عم ��د مري ب�ص ��ري منذ وق ��ت مبك ��ر �إىل االهتمام
مبو�ضوع اليقظة الفكرية بو�صفه يالم�س �أ�سئلة
احلداث ��ة والتجدي ��د ،مثلما ي�س� � ّلط ال�ض ��وء على
ما ميثل ��ه م�ش ��روع اليقظة من �س ��ياق التحوالت
االجتماعي ��ة والثقافي ��ة الت ��ي ي�س ��عى �إليه ��ا
العراق احلديث ..وم�ش ��روع ب�ص ��ري عن تراجم
ال�شخ�ص ��يات التنويرية والإ�ص�ل�احية العراقية
توزع على العديد من الكتب ،ومن �أبرزها(�أعالم
الع ��راق يف الق ��رن الع�ش ��رين) الذي حت ��دث فيه
عما يقارب الألف �شخ�ص ��ية �إعالمي ��ة عراقية لهم
ح�ضورهم املميز يف العراق ،و كذلك كتاب(�أعالم
اليقظة الفكرية يف العراق احلديث) الذي حتدث
فيه عن �أكرث من ثالثني �شخ�ص ��ية(طبعوا احلياة
الثقافي ��ة بطابعه ��م يف الن�ص ��ف الأول من القرن
الع�ش ��رين ،وكان بح ��ق م ��ن �أوائ ��ل الكت ��ب التي

تناول ��ت مو�ض ��وع اليقظ ��ة الفكري ��ة يف العراق
املعا�صر) .
و�أ�ص ��در كذل ��ك كتاب ��ه ع ��ن �أع�ل�ام ال�سيا�س ��ة يف
العراق احلديث الذي �ص ��در ع ��ام  1987م�ؤرخا
العدي ��د من ال�شخ�ص ��يات ال�سيا�س ��ية الفاعلة يف
احلياة العراقية ،التي تركت �أثرا كبريا يف م�سار
�أحداثه،مث ��ل املل ��ك في�ص ��ل الأول وامللك في�ص ��ل
الثاين وعبد الرحمن النقيب وجعفر الع�س ��كري
وتوفي ��ق ال�س ��ويدي وعب ��د املح�س ��ن ال�س ��عدون
والزعيم عبد الكرمي قا�سم وغريهم...كما �أ�صدر
كتب ��ا �أخ ��رى مثل �أع�ل�ام الك ��رد ،1991 /و�أعالم
الرتكم ��ان والأدب الرتك ��ي يف العراق احلديث/
 ،1997و�أع�ل�ام الوطني ��ة والقومي ��ة العربي ��ة/
.1999
كما �أن دور ب�صري يف �إثراء امل�شهد الثقايف جتلى
عرب م�س ��اهماته الثقافية الرائدة الكتابة الأدبية،
�إذ �أ�صدر كتبا يف هذا املجال ال�شعري والق�ص�صي
والببلوغرايف ،مثل املجموعة الق�ص�صية(رجال
وظالل) وجمموعته الق�ص�ص ��ية الأخرى(نفو�س
ظامئ ��ة) وم�سرحيات(ب�ش ��ر و�آله ��ة) ودي ��واين
�ش ��عر(ديوان الغربة ،و�أ�ص ��داء القيثارة) وكتاب
عن(�أع�ل�ام الف ��ن العراق ��ي احلدي ��ث واملعا�ص ��ر،
وكت ��اب �آخ ��ر ع ��ن(دور الأديب العرب ��ي يف بناء
املجتمع الع�صري).
يف العم ��ل امل�ؤ�س�س ��ي والتنظيمي� ،إذ �ش ��ارك يف
ع�ضوية نادي القلم العراقي عام  ،1942الذي كان
ير�أ�س ��ه ال�شخ�صية الوطنية املعروفة حممد ر�ضا
ال�شبيبي ،وكذلك (�أ�سهم �إ�سهاما فعاال يف جمعية
الت�ألي ��ف والن�ش ��ر ،التي �أ�س�س ��ها توفي ��ق وهبي
وزير املعارف وال�ش�ؤون االجتماعية وكالة(�آذار
 27-1947كان ��ون الث ��اين ،)1948وقد ا�ش�ت�رك
يف اجلمعية عدد من الأدباء وال�شعراء ،ف�أ�صدرت
اجلمعي ��ة جمل ��ة �ش ��عرية با�س ��م”الكتاب”لكن مل

ي�ص ��در منها �س ��وى عددين حتى قامت ثورة 14
متوز  1958ف�أغلقت اجلمعية وجملتها)
كما كان مري ب�صري �أحد حمرري دليل اجلمهورية
العراقي ��ة بع ��د  1958م ��ع نخب ��ة م ��ن املثقف�ي�ن
وال�سيا�س ��يني العراقيني ،وم�ش ��اركته الفاعلة يف
تق ��دمي برام ��ج ال�ش� ��ؤون االقت�ص ��ادية العراقي ��ة
والعاملي ��ة يف الإذاع ��ة العراقي ��ة من ع ��ام 1939
ولغاي ��ة  1949وح�ض ��وره املمي ��ز لل�ص ��الونات
الثقافية ،ب�ش ��كل خا�ص �ص ��الون حممود �صبحي
الدف�ت�ري ال ��ذي كان �أمينا للعا�ص ��مة عام 1930
ووزيرا للعدلية عام ..1939

ّ
املثقف العراقي
ب�صري وحيوية

ما ميي ��ز ب�ص ��ري ان�ش ��داده لعراقيته ،تل ��ك التي
ع�ّب�رّ عنها يف عديد ق�ص ��ائده ،ويف عديد مواقفه
وكتابات ��ه ،وكان جلديته ومهنيت ��ه الدور الكبري
يف ت�أكي ��د هذا االن�ش ��داد ،وهو ما كان يحظى من
خالله باالحرتام والتقدير..كما �أن �س ��عة ثقافاته
يف اللغ ��ات واالقت�ص ��اد وال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة
والتج ��ارة �أعطت ��ه جماال وا�س ��عا الختي ��اره يف
مواق ��ع عم ��ل مهم ��ة �أك�س ��بته الكث�ي�ر م ��ن الثقة،
ملهنيت ��ه وجلدّته وحلر�ص ��ه يف الدفاع عن حقوق
الع ��راق يف امليادي ��ن ال�سيا�س ��ية الدولي ��ة ،ويف
�إب ��راز هوي ��ة الع ��راق اجلديد ،م ��ن خالله تقدمي
�ص ��ورته املعا�ص ��رة وتع�ض ��يده لعمل م�ؤ�س�سات
الدولة ،ف�ضال عن عمل امل�ؤ�س�سات املدنية..كما �أن
ثقافته الوا�سعة ورحالته املتعددة �إىل العديد من
البل ��دان ع ّمقت نظرته احل�ض ��ارية ملفهوم الدولة
والعالق ��ات الدولي ��ة وتب ��ادل املنافع ال�سيا�س ��ية
والثقافي ��ة ،مب ��ا يع ��زز ح�ض ��ور ال�شخ�ص ��ية
العراقي ��ة ،و�إ�ش ��اعة قي ��م التنوع والتع ��دد داخل
املجتم ��ع العراق ��ي ،ف�ض�ل�ا ع ��ن �إ�س ��نادها لآليات
البناء امل�ؤ�س�س ��ي واملجتمعي ،ورغم تعقد امل�سار
ال�سيا�س ��ي واالقت�ص ��ادي للدول ��ة العراقي ��ة يف
ع�ص ��ريها امللكي واجلمهوري� ،إ ّال ان مري ب�صري
كان مث ��اال حي ��ا للمثق ��ف الع�ض ��وي والتنوي ��ري
الذي �أكد عرب عراقيته مو�ض ��وعيته ومهنيته يف
التعاطي مع القيم الوطنية ،ومع �أ�س ���س التنمية
عرب توطيد هوية الدول ��ة ومنظوماتها املتعددة،
وهذا بطبيعة احلال �أك�سبه العديد من ال�صداقات
العميق ��ة مع الكث�ي�ر م ��ن ال�شخ�ص ��يات العراقية
الرائدة،ومنها ال�ش ��يخ علي ال�ش ��رقي ،وال�ش ��يخ
حمم ��د باق ��ر ال�ش ��بيبي ،وال�ش ��يخ حمم ��د ر�ض ��ا
ال�ش ��بيبي ،والدكت ��ور م�ص ��طفى ج ��واد ،وجعفر
اخلليلي ويو�سف يعقوب م�سكوين ،وكوركي�س
ع ��واد ،وال�ش ��اعر حمم ��د مه ��دي اجلواه ��ري،
وال�ش ��يخ املج ��دد حممد ر�ض ��ا املظفر ،وال�ش ��يخ
ج�ل�ال احلنف ��ي ،وال�ش ��اعر م�ل�ا عب ��ود الكرخي،
والأب �أن�س ��تا�س الكرملي ،والدكتور ف�ؤاد �س ��فر
والفنان حقي ال�شبلي وغريهم....

من زمن التوهج
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حدي��ث التنوي��ر يف الثقاف��ة العراقية مل يرتبط لألس��ف
مبؤسسات كبرية ،أو حتى بجامعات ميكن ان تشكل فعالية
له��ا قوة إنتاج رأي عام ضاغط ع�لى التوجهات العامة ،إذ
ظل هذا الحديث رهينا بأش��خاص له��م حضور ثقايف أو
س��يايس أو ديني أو علمي أو حتى تجاري يف املجتمع ،مبا
مينح هذا الحضور نوعا من القيمة الرمزية ،وبقطع النظر
عن مرجعيات هذه الش��خصية الديني��ة والطائفية ،ولعل
من أبرز هذه الش��خصيات املفارقة ساسون حسقيل رجل
املال املعروف ووزير املالية يف أكرث من حكومة عراقية،
وعبدالجبار عبد الله الش��خصية العلمي��ة املعروفة ،التي
تس��نمت رئاس��ة جامعة بغداد خالل الحك��م الجمهوري
األول ،وكذلك ش��خصية مري برصي الشخصية املعروفة
يف وزارة الخارجي��ة خالل الحك��م املليك ،ورئيس غرفة
تجارة بغداد...

مير بصري

د .نبيل الحيدري

والذاك��رة الناصع��ة العراقية
الأ�س ��تاذ الكب�ي�ر م�ي�ر ب�ص ��ري ول ��د فى بغ ��داد فى
� 19أيل ��ول  1911ودر� ��س ف ��ى مدر�س ��ة التع ��اون
ومدر�س ��ة الأليان� ��س حي ��ث تخ ��رج ع ��ام .1928
در� ��س اللغة العربية على م�ص ��طفى ج ��واد والأب
�أن�س ��تا�س الكرمل ��ى ،ودر� ��س تاريخ الع ��راق على
ي ��د عبا� ��س الع ��زاوى والعرو�ض العرب ��ى على يد
ال�ش ��اعر حممود املالح واللغة العربية على �إ�سحق
بونفي�س ،وتعمق واخت�ص فى درا�س ��ة الإقت�ص ��اد
والآداب العربي ��ة والعاملية...وق ��د تق ّل ��د �س ��ابقا
منا�ص ��ب مهمة منها ر�سمية كال�س ��لك الدبلوما�سى
�أو الثق ��ايف حي ��ث قام ب�أعم ��ال �س ��كرتارية وزارة
اخلارجي ��ة العراقي ��ة ومدي ��ر الت�ش ��ريفات وكال ��ة
 1928ث ��م مديرية ال�ب�رق والربيد ع ��ام  1933ثم
غرفة جتارة بغداد عام  1935معاونا ل�س ��كرتريها
ث ��م مديرا له ��ا ودوره ف ��ى ت�أليف الدليل الر�س ��مى
العراق ��ى ع ��ام  1936م وكذل ��ك عني وكي ��ل مراقب
للبور�ص ��ة التجاري ��ة ث ��م عني �س ��كرتريا وع�ض ��وا
للجان املختلفة فى التجارة و�ش�ؤون التموين �إبان
احل ��رب العاملية ع ��ام  1939وفى عام  1945توىل
�إدارة �ش ��ركة جتارة ال�ش ��رق وانتخب ع�ض ��وا فى
جمل� ��س اللواء الع ��ام وجمل�س �إدارة ل ��واء بغداد.
ثم مديرا للتج ��ارة والدعاية ومعاون ��ا فى جمعية
التمور التابعة لوزارة الإقت�صاد ..وغريها
م ّث ��ل الع ��راق ف ��ى معر� ��ض باري� ��س ال ��دوىل عام
 1937وم�ؤمت ��ر التج ��ارة ال ��دوىل بنيوي ��ورك
 1944وم�ؤمترىامل�ست�شرقني الدوليني فى كمربج
وميون ��خ وكذل ��ك م�ؤمتر �أدباء الع ��رب ببغداد عام
...1969غ ��ادر بغ ��داد ع ��ام  1974و�أق ��ام بلن ��دن
و�أنتخ ��ب رئي�س ��ا للطائف ��ة املو�س ��وية بع ��د وف ��اة
�سا�سون خ�ض ��ورى عام  ...1971وقام بن�شاطات
كثرية وت�آليف رائعة متعددة وحوارات بناءة.
�إن الب�صري من النوادر الذين �أبدعوا فى جماالت
متعددة م ��ن ال�ش ��عر والثقافة والأدب والإقت�ص ��اد
والأديان والفرق وال�سيا�سة.
كان عا�ش ��قا للعراق وكانت تدمع عيناه وهو يذكر
الع ��راق وقد �أ ّل ��ف م ��ا مل ي�ؤلفه غريه م ��ن املراجع
واملو�س ��وعات و�أهمه ��ا (�أع�ل�ام العراق ف ��ى القرن
الع�ش ��رين) ل�شخ�ص ��يات م ��ن خمتل ��ف الأدي ��ان
واملذاه ��ب والفرق والقوميات ف ��ى العراق ودامت

كتابتها ما يقارب ن�ص ��ف قرن ف ��ى جهد جبار لألف
�شخ�ص ��ية عراقي ��ة .وفيها �أع�ل�ام اليقظ ��ة الفكرية
فى العراق و�ص ��در عام 1971م ،و�أعالم ال�سيا�سة
ع ��ام  1978م ،و�أع�ل�ام اليه ��ود ف ��ى الع ��راق ع ��ام
1983م ،و�أع�ل�ام الكرد فى الع ��راق عام  1991م،
و�أع�ل�ام الأدب فى العراق ع ��ام  1994م وله ثالثة
�أج ��زاء ،ثم �أعالم الرتكمان ف ��ى العراق عام 1996
م .وكذل ��ك �ش ��خو�ص بغدادي ��ة لينق ��ل لن ��ا جتارب
�أ�ش ��خا�ص خمتلف�ي�ن جتمعه ��م بغ ��داد ف ��ى حكم ��ة
وموعظ ��ة من جتارب ونوادر وق�ص ���ص ت�س ��تحق
التقدير لأنه عاي�ش ��هم وعا�ص ��رهم ورمبا حاورهم
�أي�ضا ثم ختمها بف�صل عن الفكاهة البغدادية للمال
عب ��د الله اخلي ��اط الذى �ص ��ار حدي ��ث البغداديني
ف ��ى النوادر و�أخريا م�أ�س ��اة �ش ��اعر وهى �ص ��فحة
ل�ص ��بحى الب�ص ��ام والع�ب�رة التاريخي ��ة منها .لقد
كان ��ت املو�س ��وعة ن ��ادرة وجدي ��دة ف ��ى منهجي ��ة
علمية �شاملة وا�س ��عة ولي�س جمرد ذكر لأ�شخا�ص
وترجم ��ة بل ا�س ��تيعاب ف ��ى حتليل ور�ؤي ��ة علمية
منهجي ��ة ال يناظره ��ا �ش ��ئ ف ��ى ال�س ��احة فتك ��ون
مرجع ��ا لكل ما بعدها .لقد كان مري ب�ص ��ري يعرف
الكث�ي�ر منهم عن كث ��ب وعا�ص ��رهم و�أعطى ر�ؤيته
فيهم لقد �أبدع فى املو�س ��وعة �أمي ��ا �إبداع وقد ذكر
�أمورا مل تكن معروفة ليك�شف لنا �أمورا هامة مثال
ت�س ��لم فيليب �سا�س ��ون وزارة الأ�ش ��غال العامة فى
بريطانيا عام  1974وكذلك �إن�ش ��اء مناحيم �صالح
داني ��ال ل ��دار امليتم الإ�س�ل�امى ببغداد ع ��ام 1928
و�أن �سا�س ��ون ح�س ��قيل �ش ��ارك فى م�ؤمتر القاهرة
ع ��ام  1921برئا�س ��ة ون�س�ت�ن ت�شر�ش ��ل ودوره
الفع ��ال وكذل ��ك دور �سا�س ��ون ف ��ى مفاو�ض ��ات مع
الربيطاني�ي�ن عندم ��ا كان وزير املالي ��ة فى حكومة
يا�س�ي�ن الها�ش ��مى حيث �أ�ص� � ّر على دفع ال�ش ��ركات
الربيطاني ��ة العوائ ��د م ��ن الذه ��ب مم ��ا �أغ�ض ��ب
بريطانيا وكان من م�صلحة العراق كموقف وطنى
بارز وغريه كثري مما يك�ش ��ف بو�ض ��وح دور يهود
العراق الكبري فى احلياة ال�سيا�س ��ية والإجتماعية
والثقافية والأدبية والفنية فى العراق احلديث.

�أعتق ��ل ظلما مدة �ش ��هرين كاملني بال �أمر ق�ض ��ائى
ع ��ام  1969ث ��م �أخ ��رج حل�ض ��ور م�ؤمت ��ر الأدب ��اء
العرب ببغ ��داد ،وقدم بحثا متمي ��زا بعنوان (دور
الأديب العربى فى بناء املجتمع العربى املعا�صر).
و�أما �سجنه فيذكره ويقول
ايه يوما ق�ضيته فى ال�سجون
فى �أ�سار من الونى وال�شجون
ر�سمته ر�ؤى النوى واملنون
�شاحبا مقفرا كليل اجلنون
وقال �أي�ضا
�أى جرم جنيته فى حياتى
لأجازى جزاء باغ وعات
�أوقوفى من�ضال وثباتى
لعراقى ودجلتى وفراتى

كان ميتل ��ك عالق ��ات وا�س ��عة وقد خ�ب�ر الفعاليات
العلمي ��ة وال�سيا�س ��ية والإجتماعي ��ة والثقافي ��ة
والأدبي ��ة وال�ص ��حفية واملالي ��ة والإقت�ص ��ادية
والتجاري ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن �أخالق ��ه العالي ��ة وبيت ��ه

هك ��ذا كان حب ��ه حقيقي ��ا �ص ��ادقا لبغ ��داد ودجل ��ة
والفرات
�إنه مو�س ��وعى كبري عا�ص ��رناه وا�ستمعنا حلديثه
امل�ش ��وق وحب ��ه لبغ ��داد والبغدادي�ي�ن والع ��راق

املفت ��وح .له كتب عديدة �أخرى منها جتارة العراق
فى مائة عام� ،ستة كتب عن اقت�صاد الدول العربية،
�أعالم الوطنية والقومية العربية ،مواكب الع�صر،
رجال وظالل ،نفو�س ظامئة ،ب�ش ��ر و�آلهة� ،أرانني،
مواك ��ب الع�ص ��ر ،رحلة العمر ،رحل ��ة نيهولت �إىل
الع ��راق ،عل ��م الفل ��ك عن ��د الإف ��رجن ...ف�ض�ل�ا عن
مقدمات ��ه لكت ��ب كثرية �أهمه ��ا (نزهة امل�ش ��تاق فى
تاريخ يهود العراق) وغريها.
ن�شر �آثاره الأدبية فى اجلرائد واملجالت العراقية
واللبناني ��ة وامل�ص ��رية وال�س ��ورية كذل ��ك مقاالته
الإقت�ص ��ادية والإجتماعي ��ة وغريه ��ا .عمل حمررا
اقت�ص ��اديا جلري ��دة (الإخ ��اء الوطن ��ى) و(البالد)
وجري ��دة (ال�ش ��عب) وحتري ��ر جري ��دة (الدلي ��ل)
الإ�س ��بوعية ورئا�س ��ة حترير (جمل ��ة غرفة جتارة
بغداد ال�ش ��هرية ملدة ثمان �س ��نوات ،كم ��ا �ألقى فى
الإذاع ��ة العراقي ��ة والتلفزي ��ون العراق ��ى و�إذاعة
ال�شرق الأدنى ولندن والهند موا�ضيع خمتلفة فى
الإقت�صاد والأدب والإجتماع وغريها.
ن ��ال تكرميات كثرية منها نوط املربد فى الب�ص ��رة
عام .1971

والعراقي�ي�ن ب�أخالق ��ه ال�س ��محة وبيت ��ه الك ��رمي
املفت ��وح ...في�س ��تحق كل الإجالل والإكب ��ار ،ف�إن
تركن ��ا فق ��د خ ّلف لنا تراث ��ا وتاريخا وفك ��را خالدا
وزاخرا
ولنعم ما قال ال�سمو�ألأ
�إذا امل ��رء مل يدن� ��س من اللوم عر�ض ��ه ...فكل رداء
يرتديه جميل
توف ��ى ع ��ام  2005وكان ت�ش ��ييعه مهيب ��ا ملختلف
الطبقات والأديان والفرق من رجال دين ومثقفني
وكتاب وع�ش ��اق متوحدين ول�س ��ان حالهم يردد ما
قاله جميل �صدقى الزهاوى
عا� ��ش الن�ص ��ارى واليهود ببقعة … وامل�س ��لمون
جميعهم �إخوانا
وما قاله معروف الر�صافى
و�إن ��ى �أرى العرب ��ى للع ��رب ينتم ��ى ..قريب ��ا م ��ن
العربى ينمى �إىل العرب
هما م ��ن ذوى القربى وف ��ى لغتيهم ��ا ...دليل على
�صدق القرابة فى النجر
ويبقى الوطن العراق يظلهم جميعا �إخوة كما قال
حممد �صادق الأعرجى
رغ ��م اخت�ل�اف الدين �س ��وف يظلنا ..وط ��ن يوحّ د
بيننا د�ستوره.
اعت�ب�ر الق ��ر�آن الك ��رمي الر�س ��ل كله ��م م ��ن الل ��ه
تع ��اىل (النف ��رق ب�ي�ن �أح ��د منه ��م) ودع ��ى القر�آن
�أه ��ل الكت ��اب �إىل امل�ش�ت�ركات فى كلمة �س ��واء بني
الأديان الإبراهيمية الثالث الإ�س�ل�ام وامل�س ��يحية
واليهودي ��ة .و�أن الل ��ه بع ��ث النبى رحم ��ة جلميع
الب�ش ��ر (وم ��ا �أر�س ��لناك �إال رحمة للعامل�ي�ن) وجاء
�أي�ضا فى القر�آن الكرمي فى الدعوة لل�سالم (يا �أيها
الذين �آمنوا ادخلوا فى ال�سلم كافة) ليكون ال�سالم
هدفا للب�شرية والرحمة جلميع النا�س
وكم ��ا جاء ف ��ى �أرمي ��ا (واطلبوا �س�ل�ام البلد الذى
�أوع ��زت بنقلك ��م �إليه �أ�س ��رى و�ص ��لوا �إىل الله من
�أجله ففى �سالمه �سالم لكم) �أرميا 29-7-
من املهم جدا التمييز بني ال�صهيونية وبني اليهود
خ�صو�ص ��ا العراقيني الذين رف�ض ��وا ال�ص ��هيونية
و�أ�س�س ��وا �أحزاب ��ا �ض ��دها ولهم مواق ��ف معروفة
وم�شهودة وهم يع�شقون العراق وخدموه بتاريخ
ملئ بالفخر والعزة والكربياء.
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مي��ر بصري واس��هاماته ف��ي خدمة
حركة الثقافة العراقية المعاصرة
يف الدليل العراقي الرسمي لسنة
 1936والذي حرره بشكل رئييس
محمود فهمي درويش إىل جانب
نخبة من املثقفني العراقيني
البارزين آنذاك ،وصدر سنة
 1937كان اسم مري برصي واحدا
من معدي هذا الدليل التاريخي
االقتصادي السيايس االجتامعي
الثقايف املهم ،والذي يعد لحد
يومنا هذا مصدرا من مصادر
دراسة تاريخ العراق املعارص.
ولعل ابرز ما ميكن أن يقال يف
هذا الصدد أن مري برصي كتب
املباحث املتعلقة بتجارة العراق
عرب العصور التاريخية ،وكانت
مباحثه علمية ودقيقة ومعربة عن
واقع التجارة يف العراق وماضيها
ومستقبلها..
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ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

ابراهيم خليل العالف

جاء يف الدليل العراقي الر�س ��مي ((ان مري ب�صري
من �أدب ��اء ال�ش ��باب املطلعني عل ��ى الآداب الغربية
كالفرن�س ��ية والإنكليزي ��ة ول ��ه ق�ص ���ص و�أبح ��اث
�أدبية .وقد ا�شغل وظيفة مالحظ وزارة اخلارجية
ووكال ��ة مديري ��ة الت�ش ��ريفات وه ��و �أالن ()1936
معاون �سكرتري غرفة جتارة بغداد)).
وبعد ثورة  14متوز  1958و�سقوط النظام امللكي
وت�أ�سي�س اجلمهورية ،ا�س ��تقر الر�أي على �إ�صدار
دليل جديد للعراق ،وقد �ص ��در �سنة  1961ببغداد
ما عرف بـ (دليل اجلمهوري ��ة العراقية) وبتحرير
حمم ��ود فهم ��ي دروي� ��ش وم�ص ��طفى ج ��واد ويف
ال�ص ��فحات الأخرية من الدليل الت ��ي بلغت (قرابة
� 800ص ��فحة من القطع الكب�ي�ر) جاء ذكر حمرري
الدلي ��ل وم ��ن بينهم ف�ض�ل�ا ع ��ن ج ��واد ودروي�ش،
الأ�ستاذ الدكتور عبد الرزاق حمي الدين والأ�ستاذ
الدكتور عبد ال�صاحب العلوان ،والأ�ستاذ الدكتور
ك ��ور كي�س عواد والأ�س ��تاذ حممد ر�ؤوف الغالمي
والأ�س ��تاذ مراد ر�ش ��يد �آل مراد والأ�س ��تاذ الدكتور
�ض ��ياء خلو�صي والأ�ستاذ الدكتور �صادق اخلياط
والأ�س ��تاذ الدكت ��ور راغ ��ب فهمي خليل والأ�س ��تاذ
الدكت ��ور عب ��د ال ��رزاق ح�س ��ن والأ�س ��تاذ الدكتور
عبد اجلبار البكر والأ�س ��تاذ الدكتور خالد اجلادر

والأ�س ��تاذ ب�ش�ي�ر اللو� ��س والأ�س ��تاذ حافظ جميل
والأ�س ��تاذ الدكتور باقر كا�ش ��ف الغطاء والأ�س ��تاذ
الدكت ��ور ح�س ��ن كت ��اين .وكان من بينهم الأ�س ��تاذ
م�ي�ر ب�ص ��ري كذلك .ولد مري �ش ��ا�ؤول ب�ص ��ري يف
� 19أيل ��ول � /س ��بتمرب �س ��نة  ،1911وهو بغدادي
من �أ�س ��رة (عوبديا) اليهودي ��ة املعروفة .تعلم يف
مدر�س ��تي التعاون واالليان� ��س البغداديتني وهما
م ��ن املدار� ��س الأهلية .در� ��س االقت�ص ��اد ومار�س
الأدب العرب ��ي ب ��كل فنونه ومن ��ه الأدب التاريخي
وق ��ر�أ م ��ن الأدب (الإفرجن ��ي) ،وظ ��ف يف وزارة
اخلارجية م ��دة ..هكذا جاء يف دلي ��ل اجلمهورية
العراقية ل�س ��نة  1960وعلى ال�صفحة  .793ومما
جاء كذلك �أن مري ب�ص ��ري ع�ي�ن مديرا الدارة غرفة
جتارة بغداد وقد توىل �إ�ص ��دار جملتها ال�ش ��هرية
(جملة غرفة جتارة بغداد) ثماين �سنوات (1938
ـ .)1945ا�ش ��رف عل ��ى �إ�ص ��دار الق�س ��م الإنكليزي
من الدلي ��ل العراقي ل�س ��نة  .1936و�أوفدته غرفة
جت ��ارة بغداد حل�ض ��ور م�ؤمت ��ر التج ��ارة العاملية
املنعقد يف راي من �أعم ��ال نيويورك يف الواليات
املتح ��دة الأمريكية �س ��نة  .1944انتخ ��ب بعد ذلك
ع�ض ��وا يف املجل� ��س الع ��ام للواء بغ ��داد وجمل�س
�إدارة الل ��واء .ع�ي�ن مدي ��را للدعاي ��ة والتجارة يف

مديري ��ة جمعي ��ة التم ��ور العامة فمعاون ��ا ملديرها
الع ��ام .ل ��ه ع ��دة م�ؤلف ��ات مطبوع ��ة يف االقت�ص ��اد
واالجتم ��اع والأدب منها ( :مباحث يف االقت�ص ��اد
العراق ��ي) (( )1948رج ��ال وظ�ل�ال) ،و(�أغ ��اين
احل ��ب واخلل ��ود)( ،نفو� ��س ظامئ ��ة) و(احلري ��ة)
و(ر�س ��الة الأدب العرب ��ي) وغريه ��ا وه ��و مثق ��ف
وا�س ��ع االطالع وخا�ص ��ة يف االقت�ص ��اد العراقي،
كتب لدليل اجلمهوري ��ة العراقية مبحث (التجارة
يف العراق) وا�ستغرق ال�صفحات  748ـ 757ويف
ه ��ذا املبحث حتدث ع ��ن (جتارة الع ��راق قبل قرن
واحد)� ،أي يف القرن التا�سع ع�شر وجتارة العراق
قبل ن�ص ��ف قرن (�أي يف مطلع القرن الع�شرين) ثم
تط ��ور جت ��ارة الع ��راق اخلارجي ��ة وق�س ��مها �إىل
خم�س ��ة مراحل �أو كما �س ��ماها ه ��و (ادوار) وهي
ال ��دور الأول  :دور ما قبل احل ��رب العاملية الثانية
ودور
احل ��رب  1942ـ 1945ودور ما بعد احلرب 1946
ـ  1950ودور ما قب ��ل الثورة  1951ـ 1957ودور
الث ��ورة من  .1958وحت ��دث وبالأرقام عن جتارة
اال�س ��ترياد واهم الب�ض ��ائع امل�س ��توردة وا�س ��واق
التجهي ��ز وجت ��ارة الت�ص ��دير وقيم ��ة ال�ص ��ادرات
وا�سواق الت�صدير وجتارة املرور(الرتان�سيت).

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

من ��ذ الثمانين ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي ،ق ��ر�أت ل ��ه
كتاب ��ا مهما �أرخ فيه للفك ��ر العراقي احلديث وكان
بعن ��وان �(( :أع�ل�ام اليقظة الفكري ��ة يف العراق))
( )1983وكان بحق من �أوائل الكتب التي تناولت
مو�ض ��وع اليقظة الفكرية يف العراق املعا�صر كما
ا�ص ��در �س ��نة  1994كتاب ��ه (�أع�ل�ام الأدب العراقي
احلدي ��ث يف جز�أين) وا�ص ��در كتاب ��ا مهما �آخر ،ال
ي ��زال يعد م ��ن ابرز م�ص ��ادر التاريخ االقت�ص ��ادي
يف الع ��راق وهو بعنوان ((مباحث يف االقت�ص ��اد
العراقي)) .ومما �س ��اعده على �إخراج هذا الكتاب
عمله يف غرفة جتارة بغداد ول�سنوات طويلة.
كتب الأ�س ��تاذ عزيز قادر ال�صماجني مقدمة لكتابه
املو�س ��وم((�أعالم الرتكم ��ان والأدب الرتك ��ي يف
الع ��راق احلديث)) والذي ن�ش ��رته دار الوراق يف
لندن �سنة  1997فقال �أن الأ�ستاذ مري ب�صري غني
عن التعريف .وقد غادر العراق �س ��نة  1974واقام
يف لن ��دن ..وله مذكرات من�ش ��ورة بعنوان (رحلة
العم ��ر) ومن ب�ي�ن م�ؤلفاته كت ��ب تت�ض ��من تعريفا
برجاالت العراق و�إ�سهاماتهم ال�سيا�سية والثقافية
والأدبية وهي على التوايل
� .1إعالم ال�سيا�س ��ة يف العراق املعا�صر( ،بريوت،
.)1987
� .2أعالم الكرد لندن .1991
� .3أعالم الوطنية والقومية العربية� ،سنة 1999
� .4أع�ل�ام الرتكم ��ان والأدب الرتك ��ي يف الع ��راق
احلديث � /سنة .1997
يف كتاب ��ه (�أعالم ال�سيا�س ��ة يف العراق املعا�ص ��ر)
�أرخ مري ب�ص ��ري لـ (� )14شخ�صية عراقية كان لها
دورها يف تكوين العراق املعا�ص ��ر �أبرزها (في�صل
الأول) و(في�ص ��ل الثاين) و(عبد الرحمن النقيب)
(,عب ��د املح�س ��ن ال�س ��عدون) و(جعفر الع�س ��كري)
و(يا�سني الها�شمي) و (يو�سف ال�سويدي) و(ناجي
�ش ��وكت)وتوفيق ال�س ��ويدي) .كما ت�ضمن الكتاب
مبحث ��ان مهمان تعر� ��ض يف الأول لوقائع ونتائج
واثار الثورة العراقية الكربى  .1920وناق�ش يف
الث ��اين جمريات (ث ��ورة  14مت ��وز  .)1958ويف
هذا املبحث قال �أن الإنكليز ا�ست�أثروا بالعراق بعد
احتاللهم له ( 1914ـ )1918لتحقيق ثالثة �أهداف
هي على الت ��وايل  :ت�أمني طريق الهند واالحتفاظ
بح�ص ��ة كبرية من التجارة الع ��راق وت�أمني موارد

النف ��ط .لكن ��ه مل يغفل دوره ��م يف حتقيق الوحدة
العراقية والق�ضاء على حركات التمرد يف ال�شمال
واجلن ��وب وم�س ��اعدة العراق على نيل ا�س ��تقالله
ودخوله ع�ص ��بة الأمم �س ��نة  1932قب ��ل �أية دولة
عربي ��ة �أو نامي ��ة �أخرى .كم ��ا انهم ي�س ��روا تفاهم
الع ��راق مع جريان ��ه وحتديد احلدود مبا ي�ض ��من
م�ص ��لحة القط ��ر و�أمن ��ه ،فاحلقت والية املو�ص ��ل
بالع ��راق بف�ض ��ل جهوده ��م وقام ��وا بت�س ��وية
اخلالف ��ات وتوطي ��د العالقات م ��ع تركي ��ا و�إيران
واململكة العربية ال�سعودية وفرن�سا ..ومع �أننا ال
نتفق مع مري ب�صري يف بع�ض �آرائه وا�ستنتاجاته
وانطباعاته عن ال�شخ�صيات التي قدر لها �أن حتكم
الع ��راق طيلة �أل(� )70س ��نة املا�ض ��ية �إال �أننا نقدر
اجتهادات ��ه ونحرتمها ،فهي نتاج تكوينه وظروفه
وخرباته يف �أو�ض ��اع العراق و�سيا�ساته الداخلية
واخلارجية.
�أم ��ا يف كتاب ��ه �أع�ل�ام الك ��رد فقد حر� ��ص على ذكر
حيوي ��ة ال�ش ��عب الكردي ،وم ��ا �أجنبه م ��ن زعماء
و�أدب ��اء وقادة و�ش ��عراء كان لهم اثر وا�ض ��ح لي�س
يف التاري ��خ العرب ��ي وح�س ��ب ب ��ل ويف تاري ��خ
ال�ش ��رق الأو�س ��ط برمته .ومم ��ن �أرخ لهم ال�ش ��يخ
احمد البارزاين و�ش ��قيقه املال م�ص ��طفى و�س ��عيد
ق ��زاز وعل ��ي حي ��در �س ��ليمان والدكت ��ور �ش ��وكت
الزه ��اوي وحمم ��د �أم�ي�ن زك ��ي وفائ ��ق بيك ��ه �س
ورفي ��ق حلمي .كم ��ا وقف عند �آل باب ��ان وتعر�ض
لبع�ض ال�شخ�صيات الكردية والتي �أ�ضافت الكثري
على �ص ��عيد الفكر والثقافة العربية ك�أحمد تيمور
با�ش ��ا وعائ�شة التيمورية وحممود تيمور وحممد
تيمور وال�ش ��يخ حممد عبده وقا�س ��م �أمني وبهدف
و�ض ��ع هذه ال�شخ�صيات يف �إطارها التاريخي فقد
تناول بع�ض جوانب التاري ��خ الكردي والإمارات
الكردية ك�إمارة �آل بابان يف ال�سليمانية.
ويف كت ��اب �أع�ل�ام الرتكم ��ان ،تناول مري ب�ص ��ري
يف ق�س ��مه الأول تاري ��خ الرتكم ��ان وعالقاته ��م
بالع ��راق و�أعالمه ��م املخ�ض ��رمني عل ��ى ال�ص ��عيد
ال�سيا�س ��ي والع�س ��كري ..كم ��ا �أ�ش ��ار �إىل �أث ��ار
الأدب والأدب ��اء الرتكم ��ان يف بناء �ص ��رح الثقافة
العراقيةاملعا�ص ��رة..ومل يغف ��ل ادوار بع�ض ��هم
يف ميادي ��ن الأدب وال�ش ��عر والإدارة .وم ��ن اب ��رز
الذين تناولهم اللواء عزت با�ش ��ا الكركوكي و�أمري

الل ��واء فت ��اح با�ش ��ا وعم ��ر نظمي و�ص ��الح با�ش ��ا
النفطج ��ي وحممد علي قريدار والل ��واء عمر علي
وفتحي قريدار والد الباحث جندة فتحي �صفوت،
والدكت ��ور اح�س ��ان دوغراجمي ..والل ��واء خليل
زكي �إبراهيم ون�ش� ��أت �إبراهيم واللواء م�ص ��طفى
راغب وناجي الهرمزي وحممد �سعيد الو نداوي..
وتو�س ��ع يف املبحث الذي تناول في ��ه �آل الدفرتي
ودوره ��م يف بناء الع ��راق املعا�ص ��ر ،فتوقف عند
حممود �صبحي الدفرتي و�إبراهيم حلمي الدفرتي
و�إ�سماعيل حقي الدفرتي و�آخرون.
وملري ب�ص ��ري كتاب رابع ا�س ��تكمل فيه مو�سوعته
حول ال�شخ�ص ��يات العراقي ��ة اليهودية ،وعنوانه
(�أع�ل�ام اليهود يف العراق احلدي ��ث) وفيه حتدث
ع ��ن �إ�س ��هامات العراقي�ي�ن اليه ��ود يف املج ��االت
ال�سيا�س ��ية والثقافي ��ة واالقت�ص ��ادية ولع ��ل م ��ن
�أبرزهم �سا�س ��ون ح�س ��قيل وزي ��ر املالية يف العهد
امللكي.
لق ��د �أراد مري ب�ص ��ري من خالل كتب ��ه التي تناول
فيه ��ا الأع�ل�ام الذين ا�س ��هموا يف تكوي ��ن العراق
املعا�ص ��ر� ،إب ��راز دورهم وتذكري الأجيال ال�ش ��ابة
مبجهوداته ��م واالقت ��داء ب�ص ��فاتهم الوا�ض ��حة
وخا�ص ��ة يف جم ��ال نظاف ��ة الك ��ف والإخال� ��ص
للع ��راق والعمل م ��ن اجله وهك ��ذا فانه ا�س ��تطاع
توظيف التاريخ لأغرا�ض تربوية.
كان ��ت طريقت ��ه ومنهج ��ه يف درا�س ��ة التاري ��خ،
الرتكي ��ز عل ��ى �إب ��راز مالم ��ح التكوي ��ن الثق ��ايف
وال�سيا�سي واالقت�صادي للعراق ،ويبدو انه كان
يكتب مادة كتبه يف �أوقات خمتلفة وبعد ذلك يعمل
على جمع ما كتب يف كتاب م�س ��تقل لذلك ات�سمت
بع� ��ض كتاباته بوج ��ود نوع من عدم االن�س ��جام
والتن�س ��يق بني مو�ض ��وعات الكتاب ،لكن هذا مل
يك ��ن حاج ��زا �أم ��ام امل�ؤرخني وطالب الدرا�س ��ات
العلي ��ا الذين وجدوا يف كتاباته م�ص ��درا ثرا من
م�ص ��ادر التاري ��خ العراق ��ي املعا�ص ��ر ،ومما عزز
ذلك انه كان يعد �ش ��اهد عيان لكث�ي�ر من الأحداث
والوقائع التي كتب عنها.
ظل مري ب�ص ��ري خمل�ص ��ا للعراق الذي عا�ش فيه
واهله ردحا من الزمن مع انه غادره �س ��نة 1974
وت ��ويف يف لندن عن عم ��ر جت ��اوز �أل( )94عاما
�سنة 2005
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مير بصري ..رؤية عراقي
فاروق صالح
انه م�ؤرخ الفكر العراقي يف القرن الع�شرين؛ درج يف كتاباته عن
العراقيني على «احلقانية”و«الإن�صاف”و«الر�ؤية الوا�ضحة».
وهذه قيم فكرية ،و�شيم معرفية ،وافكار علمية .اتقن مري ب�صري
ادراجها يف كتبه عن العراق والعراقيني.
يغلب عل ��ى م�ؤلفاته الرتاج ��م والت�أريخ للرجال �س ��واء يف جمال
ال�سيا�س ��ة او الأدب او االع ��راق كم ��ا فع ��ل يف كتابي ��ه« :اع�ل�ام
الك ��رد» و«اع�ل�ام الرتكم ��ان»!! ولكن ��ه اب ��دع وت�أل ��ق يف كتابي ��ه:
«اعالم ال�سيا�س ��ة يف الع ��راق احلديث”و«اعالم الأدب يف العراق
احلديث”كذلك.
اذ ر�س ��م عن ال�سيا�سيني العراقيني� ،صورهم الفكرية  -يف الكتاب
االول � -سيا�س ��ي ًا ودبلما�س ��ي ًا وع�س ��كري ًا وحربي ًا من ��ذ امللكية اىل
عام 1958م .وذلك ب�س ��قوط نوري ال�س ��عيد الذي طاملا قب�ض بيد
م ��ن حديد على وكالة وزارة الدفاع حتى �ش ��كل الوزارة ومت�س ��ك
ب ��وزارة الدفاع اىل م�ص ��رعه يف جنوب بغداد م�س ��حوق ًا من قبل
اجلماهري �سنة 1958م.
ان م�ي�ر ب�ص ��ري يتخطى حاج ��ز ال�سيا�س ��ة اىل الأدب وهو ي�ؤرخ
لل�سيا�سيني ،ويتخطى �س ��ور الأدب وهو يتحدث عن رجال الأدب
اىل ال�سيا�سة والقانون والرتبية والثقافة .وبذلك ويف ذلك يبدع
بقل ��م االدي ��ب وبقل ��م الدبلما�س ��ي او القانوين ان �ص ��ح التعبري.
ويف ر�أي ��ي املتوا�ض ��ع مل مي ��ر بالع ��راق احلدي ��ث م� ��ؤرخ جام ��ع
و�ش ��امل بالت�أريخ واالدب� ،شخ�ص متميز مثل مري ب�صري  -على
االختالف يف ما قد فيه اختالف اذ انه من يهود العراق .-
وعمل املفكر الإن�س ��ان قد يكون للناق ��د ر�ؤية فيه .ف�أنا ال اكتب عن
ه ��ذا الكات ��ب جزاف� � ًا اذ ادعو الق ��ارئ اىل النظر يف م ��ا كتب ،وال
اري ��د م ��ن ه ��ذا القارئ الإمال ��ة او التع�ص ��ب« :وف ��وق كل ذي علم
علي ��م» .يقول اح ��د الدار�س�ي�ن لعلم التاري ��خ« :التاري ��خ يعد اول
م�س ��جل ب�ش ��ري ،او عمل ب�شري م�سجل  -ب�شكل او ب�آخر  -يجمع
التجرب ��ة الب�ش ��رية مبختل ��ف انواعه ��ا ومفاهيمها ،وه ��و االطار
الذي �ض ��م جميع الفكر الب�شري بن�ش ��اطاته الدينية والوجدانية،
واالجتماعية واملادية ..الخ».
فالن�ص املنقول هذا يو�ض ��ح �سوا�سية الكتابة الت�سجيلية للتاريخ
لكل مفكر ب�ش ��رى �أي� � ًا كان .طاملا كتب مثل ه ��ذا امل�ؤرخ ،ولعل ابن
الع�ب�ري �ص ��احب «خمت�ص ��ر ال ��دول» قرين� � ًا للكات ��ب ب�ص ��ري يف
التناول الت�أريخي للنا�س من االعالم ،ومن البلدان والدول ،حكم ًا
وا�س ��لوب ًا يزيدك ان العراق يف فرتة زمنية كان ذا زخم ح�ض ��اري
وبالذات ايام امللكية �س ��واء من النواحي ال�سيا�سية او الفكرية او
االجتماعية او الزراعي ��ة والتجارية .هذه االجواء اوجدت الفكر
الت�أريخي ان يتحرك لي�س ��جل االح ��داث ويرتجم لالعالم وهو ما
فعله كوركي�س عواد يف «معج ��م امل�ؤلفني العراقيني» .وباقر امني
الورد يف «معجم العلماء العرب» .وحميد املطبعي يف «مو�س ��وعة
اعالم العراق يف القرن الع�شرين» .وعبدالله اجلبوري يف «معجم
اعالم العرب» مبن فيهم العراقيون و�سواهم.
وهن ��اك م�ؤرخ ��ون من الع ��راق �أرخوا للتاريخ الق ��دمي مثل جواد
علي وحممود �شيت خطاب .ه�ؤالء اثروا الفكر التاريخي احلديث
مبا كتبوه من ت�س ��جيالت معرفية وثائقية عل ��ى اخلط التاريخي
ال�ص ��ادق ،والطري ��ق الروائي للتاريخ امان ًة وعلم� � ًا وثقة .وي�أتي
مري ب�ص ��ري يف اط ��ار العلماء بالتاريخ املعا�ص ��ر للع ��راق ،اذ انه
خ�ص�ص قلمه لهذا املجال من تاريخ العراق احلديث ،وال نكاد نراه
يف الكتابة ذا هوى �س ��وى يف العراق والعراقيني! وهو حدث يف
ال�ش�أن العراقي االدبي والكتابي :والتاريخي ي�شكل ر�ؤية عراقية
م ��ن خالل كتبه املذكورة هنا وك ��ذا كتابيه« :اعالم اليقظة الفكرية

التاري ��خ اىل احد فرعي املعرفة اال�سا�س ��يني ،ب ��ل اجته الر�أي اىل
اهمية التاريخ كمو�ض ��وع حيوي لذاته ،له ا�س�س ��ه وطرائق بحثه
واهدافه ،وله خطورته اخلا�ص ��ة بني حق ��ول املعرفة ،حتى اطلق
بع�ضهم على الع�صر احلديث «ع�صر التاريخ».

يف الع ��راق احلديث”و«واعالم الوطني ��ة العربية» وهما متممان
الع�ل�ام العراق كله ��م يف الع�ص ��ر احلديث علماء وادباء و�سا�س ��ة
ومفكرين وغريهم .وما مييز كتبه عن ه�ؤالء قوله:
«عرف ��ت �شخ�ص ��ي ًا بع�ض ال�شخ�ص ��يات التي ترجمت له ��ا ..والتي
لعب ��ت دور ًا يف ال�سيا�س ��ة واحلكوم ��ة العراقية ،فاقتب�س ��ت منهم
معلومات مفيدة.
منهم حممود �ص ��بحي الدف�ت�ري ،وروفائيل بطي ،وحممد ر�ض ��ا
ال�ش ��بيبي وحمم ��ود امل�ل�اح «ال ��خ» اع�ل�ام ال�سيا�س ��ة يف الع ��راق
احلديث �ص .311
ذل ��ك ان امل�ؤل ��ف مري ب�ص ��ري  -كما يق ��ول الدكتور جلي ��ل العطية
يف تقدمي ��ه« :ينف ��رد عن كل كت ��اب الرتاجم العرب بنق ��اء العبارة
ور�ش ��اقة اال�س ��لوب ،وتوخ ��ي االيجاز غ�ي�ر املخ ��ل .وال ابالغ اذا
قلت انه ميتلك كل املوا�ص ��فات التي يحملها العلماء ،وهي احليدة
والتوا�ضع واملو�ضوعية».
اعالم الوطنية العربية ملري ب�صري �ص 19 ،18ط .
وهذا حديث يتوخى النقد النزيه ،والو�صف ال�صادق ،والتوجيه
املن�ص ��ف فقد م�ض ��ى الأ�س ��تاذ مري ب�ص ��ري وهو ي�ؤلف عن اعالم
العراق دون ان ينتظر م ��ن يدحمه او يعطيه كالم ًا .اما والدكتور
العطي ��ة ق ��د قال ما قال ف�إن من حقه ذلك خا�ص ��ة ومري ب�ص ��ري قد
ا�ستحق ذلك عن كفاءة وا�ستحقاق.
ومن املنا�سب ان ندع �شيخ امل�ؤرخني العراقيني يف الع�صر احلديث
الدكت ��ور عبدالعزيز ال ��دوري ي�ؤطر لنا معرفة التاريخ مبنا�س ��بة
احلدي ��ث عن تلميذه مري ب�ص ��ري« :يلقي عل ��م التاريخ ونظرياته
اهتمام ًا خا�ص ًا من امل�ؤرخني يف ال�سنوات الأخرية ،وذلك الهميته
الكب�ي�رة يف البحث التاريخ ��ي ويف اجتاهات ��ه .ومل يعد النقا�ش
يقت�ص ��ر على كون التاريخ علم ًا �أو ادب ًا ،او باالحرى حول ن�س ��بة

ولع ��ل الن�ص املورود يحقق لنا الفكر التاريخي الذي انتهج نهجه
م�ي�ر ب�ص ��ري يف كل كتاباته وجعل منها تاريخ ًا للعراق املعا�ص ��ر
وبال ��ذات يف جم ��ال الرتجمية ..ترجم ��ة االعالم وال�شخ�ص ��يات
�سواء ال�س ��نة وال�ش ��يعة واالكراد والرتكمان .وان ذلك يجعل من
تاريخ ه�ؤالء مو�ضوع ًا حيوي ًا له ا�س�سه وطرائف بحثه كما يقول
الدكتور الدوري.
فالقارئ املعا�صر مل االطالع على االحداث ويود يف حينه معرفة
�ص ��انعي التاريخي وكتبته وم�ؤرخيه و�شخ�صياته ،ال�شيء الذي
رك ��ز عليه مري ب�ص ��ري يف كتبه .وان يف التاري ��خ تاريخ ًا للرجل
والن�س ��اء مبختلف الطبقات وال�شخ�صيات واملجموعات املتميزة
التي �صنعت تاريخ االمة مبدار من نور.
وهن ��اك ظاهرة احل�س ��ن يف كتابة مري ب�ص ��ري ا�س ��لوب ًا وترجم ًة
وادراك ًا ملا وراء ال�شخ�صية العراقية التي يعرف بها او يرتجم عن
حياتها علمي ًا وعملي ًا ادبي ًا وفكري ًا ثقاف ًة واجناز ًا ،في�أتي احلديث
الت�أريخ ��ي والرتجم ��ة احلياتي ��ة غاي ��ة يف الدق ��ة واملو�ض ��وعية
والو�ض ��وح ،ف�ل�ا تكل ��ف يف ال�س ��رد وال خل ��ل يف الو�ص ��ف وال
خروج يف العبارة عن املعنى املق�ص ��ود او الغاية امل�س ��تهدفة .هذا
التح�سني الكتابي والتجميل الت�أليفي لل�شخ�صيات التي كتب هذا
امل�ؤل ��ف عنه ��ا ،هما من مبادئ وقيم امل�ؤرخ ،وتدالن  -ا�ض ��افة اىل
ذل ��ك  -على �ص ��فاء ونقاء فك ��ره ومن الدالئل على ذل ��ك ما قاله عن
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود طيب الله ثراه:
«�ش ��اهد امللك عبدالعزيز تقدم بالده من حالتها البدوية يف �شبابه
اىل دولة وا�س ��عة االرج ��اء ،غنية املوارد ،ذات مق ��ام مرموق بني
الدول العربية ويف املحافل الدولية» اىل قوله:
«وق ��د طال ��ت احلي ��اة ب�أبيه االم ��ام عبدالرحم ��ن حت ��ى ر�أى دولة
ابن ��ه يف ات�س ��اعها وازدهارها؟ ثم يورد ق ��و ًال للم�ؤرخ خري الدين
الزركلي:
«ق ��ال الزركل ��ي ان عبدالعزي ��ز كان يرج ��ع الي ��ه  -اي وال ��ده
عبدالرحمن  -يف كل ما يهم من اموره ،ويقف بني يديه اذا جل�س
موق ��ف اخلادم اىل ان توفى» .مري ب�ص ��ري كتاب ��ه اعالم الوطنية
والقومي ��ة � ��ص  156 ،155ط دار احلك ��م لن ��دن الطبع ��ة االوىل
1999م .وهذه ر�ؤية عراقية نحو ملك �ش ��هم كعبدالعزيز ،ي�س ��لط
بها مري ب�ص ��ري ،ال�ض ��وء لقرائه ،بقول ق�ص�ي�ر العب ��ارات ،لكنها
ذات داللة بالغية حا�س ��مة ،متر عربها الف�صاحة البيانية واالدبية
ممر ًا جمي ًال ومعرب ًا رائد ًا بحيث ي�صدق عليها املثل القائل« :خري
الكالم ما قل ودل».
ويف كتاب الأ�س ��تاذ مري ب�صري ا�سرت�س ��ال بياين حينما يقت�ضي
الكالم ذلك وهو الذي ب�شري البالغيون اليه بقولهم �صيغة مقت�ضى
احلال .وا�ض ��يف اىل ذلك قولهم ل�سان احلال ال ل�سان املقال؛ وذلك
يف مواق ��ف كث�ي�رة لالعالم الذين كت ��ب عنهم يف جمي ��ع كتبه بال
مبالغ ��ة وانا اق ��ول ذلك .وقد قي ��ل ملحمد بن احلنفية م ��ا البالغة؟
ف�أجاب :ان تقول وال تبطء وتتكلم وال تخطئ».
وه ��ذه مقوالت ومري ب�ص ��ري عليها بال�ش ��ك .وا�س ��تطاع ان يقف
موقف امل�ؤرخني اال�شاو�س يف ما كتب من تاريخ العراق احلديث
واملعا�صر .ولله يف خلقه �ش�ؤون.

عن موقع احلوار املتمدن

