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ول ��د عثم ��ان املو�صل ��ي ع ��ام 1854م وكان والده
احل ��اج عبد الله �س ��قاء توارث املهنة ع ��ن �أجداده
ت ��ويف وال ��ده يف ال�س ��ابعة م ��ن عمره ،وم ��ا لبث
�أن �أ�صي ��ب بفقد ب�ص ��ره مت�أث ��ر ًا مبر�ض اجلدري
الذي �أ�صيب ب ��ه و�ضمه جاره حممود بن �سليمان
العم ��ري اىل �أوالده مو�ض ��ع عناية وعني له معلم ًا
ح ّفظ ��ه القر�آن ،وقد �أعجب حممود �أفندي ب�صوت
عثم ��ان فخ�ص� ��ص ل ��ه معلم� � ًا يعلم ��ه املو�سيق ��ى
والأحلان ،فنبغ فيها وحفظ الأ�ش ��عار والق�صائد،
و�ش ��رع عثمان يف تعلم عل ��وم العربية على علماء
ع�ص ��ره كال�ش ��يخ عمر الأربيلي و�صالح اخلطيب
وعبد الله في�ضي وغريهم .وكان مولده يف حملة
ب ��اب الع ��راق باملو�ص ��ل .وعندم ��ا ت ��ويف حممود
�أفن ��دي العم ��ري ع ��ام  1865ت ��رك عثم ��ان مدينة
املو�ص ��ل اىل بغ ��داد وكان يف العق ��د الثال ��ث م ��ن
عم ��ره ،وتلقاه بالتكرمي �أحمد عزة با�ش ��ا العمري
ابن حممود �أفندي ،و�أ�س ��كنه عنده وا�شتهر هناك
بق ��راءة املول ��د فح � ّ�ف ب ��ه النا�س ،ودر� ��س عثمان
�ص ��حيح البخ ��اري على دا�ؤد �أفن ��دي وبهاء احلق
�أفن ��دي الهن ��دي .وذه ��ب اىل احل ��ج ث ��م ع ��اد اىل
املو�ص ��ل ع ��ام  ،1886وتتب ��ع الدر� ��س فيه ��ا على
يد ال�ش ��يخ حممد بن جرجي�س املو�ص ��لي ال�شهري
بالن ��وري ،و�أخ ��ذ عن ��ه الطريق ��ة القادري ��ة ،وهي
�إح ��دى الطرق ال�ص ��وفية ال�ش ��هرية يف املو�ص ��ل،
وق ��ر�أ القراءات ال�س ��بع عل ��ى الطريقة ال�ش ��اطبية
على املقرئ ال�ش ��يخ حممد بن ح�س ��ن �أج ��ازه بها،
و�سافر اىل ا�سطنبول حيث تلقاه �أحمد عزة با�شا
العم ��ري ،وعّرفه على م�ش ��اهري النا� ��س وعلمائهم
و�أخذ عن ال�ش ��يخ خمفي �أفندي القراءات الع�ش ��ر
والتكب�ي�رات و�أجازه فيها ،ور�أى امل�ل�ا عثمان �أن
يو�سع معارفه ف�س ��افر اىل م�صر واخذ عن ال�شيخ
يو�س ��ف عجور �إمام ال�ش ��افعية القراءات الع�ش ��ر
والتهلي ��ل والتحميد و�أجازه بها .وعاد من م�ص ��ر
اىل املو�صل ،وكان قد در�س يف بغداد على ال�شيخ
حممود �ش ��كري الآلو�سي و�س ��افر املال عثمان اىل
ا�س ��طنبول �أكرث من مرة و�أ�س ��تمع �إليه النا�س يف
جامع (�أيا �ص ��وفيا) و�أعجبوا به و�أ�صبح مق�صد ًا
للمجتم ��ع الأدب ��ي والفن ��ي .و�أه ��م ال�شخ�ص ��يات
الت ��ي تعرف بها يف ا�س ��طنبول حمم ��د �أبو الهدى
ال�ص ��يادي و�أخ ��ذ عنه الطريق ��ة الرفاعي ��ة ،وفتح
�أمام ��ه �آفاق ًا بتقدمي ��ه اىل ال�س ��لطان عبد احلميد.
وقرب ��ه ال�س ��لطان و�س ��مح ل ��ه دخ ��ول ق�ص ��وره
وق�صور احلرمي متى �شاء ،وظل املال عثمان مقرب ًا
م ��ن الب�ل�اط يف ا�س ��طنبول وكان مو�ض ��ع عناي ��ة
اخلليفة العثماين ،وكان يعتمد عليه �شخ�صي ًا يف
�إيفاده �إىل بع� ��ض �أنحاء الإمرباطورية العثمانية
لأغرا�ض �سيا�س ��ية ،وكان يخطب يف احلج با�س ��م
ال�س ��لطان عبد احلميد بتخويل من ��ه .والتقى عند
ذهاب ��ه اىل م�ص ��ر ع ��ام  1895باملو�س ��يقار عب ��ده
احلم ��ويل وغ�ي�ره م ��ن رج ��ال املو�س ��يقى والف ��ن
ودر�س ��وا علي ��ه فن ��ون املو�ش ��حات ،والتق ��ى عام
 1909ب�س ��يد دروي� ��ش يف ال�ش ��ام ،ودر� ��س عليه
�س ��يد دروي�ش املو�شحات وفنون املو�سيقى ،وقام
بتخمي�س المية البو�صريي واطلق عليها (الهدية
ال�ش ��امية عل ��ى الق�ص ��يدة الالمي ��ة) .وقد �أر�س ��له

ال�س ��لطان عب ��د احلمي ��د اىل ليبيا ملعرفة املقا�ص ��د
ال�سيا�س ��ية لل�سنو�س ��ي ف�أكرم ��ه ال�سنو�س ��ي �أجل
�إكرام.

القراءات واملو�سيقى

�إزده ��رت مدن العراق باملقرئ�ي�ن املجيدين وكانت
املو�ص ��ل يف مقدمة هذه املدن منذ العهد العبا�سي
و�أ�ش ��تهرت مبدار�س القر�آن الكث�ي�رة التي تدر�س
فيه ��ا عل ��وم التجويد والأق ��راء ح�س ��ب القراءات
امل�ش ��هورة م ��ع التدري ��ب عل ��ى �أ�ص ��ولها ،وكان
التدريب فيها على �أئمة القراءة و�أ�ساتذة التجويد

امل�ش ��هورين حي ��ث يج ��از عل ��ى �أيديهم ع ��دد كبري
م ��ن الط�ل�اب مينح ��ون �إجازاته ��م يف حف ��ل كبري
كل ع ��ام وقد ظه ��ر يف املو�ص ��ل قراء م�ش ��هورون
توارث ��وا القراءة عن بع�ض ��هم كا ملال �س ��عد الدين
بن حممد �أمني بن �س ��عد الدين �ش ��يخ القراء و�أحد
�أدب ��اء املو�ص ��ل املعروف�ي�ن ،وحمم ��ود حمو�ش ��ي
املو�ص ��لي ،املت ��ويف ع ��ام 1335هـ وال�ش ��يخ عبد
الل ��ه الآلو�س ��ي املو�ص ��لي مدر�س جام ��ع اخللفاء
يف بغ ��داد واملت ��ويف ع ��ام 1337هـ وامل�ل�ا عثمان
ال ��ذي كان قارئا ومقرئ ًا �أي �أ�س ��تاذ ًا يف القراءات،

وكان الطلب ��ة ينهلون من علم ��ه ومعرفته .ودّر�س
يف بغ ��داد يف جامعي الزافقني واملرادية و�أ�ش ��هر
من در�س عليه حممد بهجة الأثري وحممد �صالح
اجل ��وادي ال ��ذي تخ ��رج علي ��ه جي ��ل م ��ن القراء،
وين�ص ��رف املال عثمان يف �أ�شعاره وق�صائده اىل
م ��دح الر�س ��ول (� ��ص) و�آل البيت و�أل ��ف كتب ًا يف
ذلك وقد �س ��اعده ذلك �أن يكون من �ش ��عراء املوالد
النبوية واملو�ش ��حات ،ومن �أبرزه ��م يف العراق،
ويع ��د معلم� � ًا فيها .وذكر �أن له خم�س�ي�ن مو�ش ��ح ًا
جميعه ��ا ذات �أحل ��ان رائعة ،ويعد مدر�س ��ة كاملة
يف فن املو�ش ��حات فنوقلت ما بني العراق وال�شام
وم�ص ��ر ،ومن املو�ش ��حات اجلميلة الت ��ي نظمها،
التنزيلة التالية:
مل يزل دمع عيوين

هاط ًال طول الزمن

�آل طه �أو�صلوين

دمت يف فرط احلزن

فيكم هاج غرامي

جنم �صربي قد هوى

يابني الهادي التهامي
فارحموا ال�صب وداووا
�أيها العاذل مه ًال
�أنا د�أبي حب ليلى
فلكم �أم�ضيت لي ًال
قيدتني يف هواها
�أيها القلب ت�أمل
ي�سوى �آل املف�ضل
بهمو لذ وت�سربل
عبدكم عثمان يحظى

عنكم طال النوى
القلب من نار ال�شجن
ل�ست �أ�صغي للمالم
منذ ناهزت العظام
مل يذق جفني املنام
مذ رمتني يف املحن
بادعاء ومقال
مل تنل حلو الو�صال
راجي ًا ف�ضل النوال
بالأماين واملنن

وكذلك هذه التنزيلة على نغم الع�شريان:
�أملح برق ًا الح من �أر�ضكم
�أم نغر ليلى بان يل مبت�سـم
يا �آل طه قد غدا عبدكـم
م�ضنى عن الأ�شواق ال ينثني
يا عاذيل يف حبهم خلتي
جمرة قلبي جففت دمعتي
حتى ا�ستحالت عن دم مقلتي

عن مو�سوعة اعالم املو�صل
يف القرن الع�شرين
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مل تزل س�يرة الفنان واملوسيقار العراقي
الرائ��د امل�لا عث�مان املوص�لي ،تحتجن
الكثري م��ن الطرائ��ف والحقائ��ق التي مل
يعرها الكتاب اهتامما اال عرضا .ونقف يف
هذه النبذة عىل بعض طرائف حياته الغنية
بكل فري��د وغريب وجميل .وقبل هذا اود
بي��ان ان العدي��د من كتابن��ا االفاضل اوىل
املوصيل اهتاممه.

المال عثمان الموصلي ...ش��وارد
وطرائف مطوية

رفعة عبد الرزاق محمد

ولعل اال�ستاذ حممد بهجة االثري ،كان �سباقا يف
ه ��ذا ،فقد كتب مقاال وافي ��ا يف جملة (لغة العرب)
يف �س ��نتها الرابع ��ة ع ��ام  ،1926كم ��ا ف�ص ��ل عنه
القول كتاب (اع�ل�ام االدب والفن) الدهم اجلندي
ال�صادر عام  .1954غري ان اهم ما�صدر كان كتاب
الدكتور عادل البكري عام  1966بعنوان (عثمان
املو�صلي ،املو�س ��يقار ال�شاعر املت�صوف) ،واعيد
طبعه يف ال�س ��نوات التالية ،وقد ا�ص ��بح م�صدرا
الغنى عنه يف هذا االمر.

ذكا�ؤه

مما �سمعناه من املرحوم حممود �صبحي الدفرتي
انه بينما كان ي�سري مبدخل �سراي بغداد املجاور
للق�ش ��لة ،ر�أى م ��ن بعي ��د امل�ل�ا عثم ��ان املو�ص ��لي
ومع ��ه عب ��د اجلب ��ار خ ��ان زادة رئي�س ��الكتاب يف
دائرة االوقاف ،فا�ش ��ار عليه اال يخرب املال عثمان
مبجيئ ��ه .وكان الدف�ت�ري قد �س ��مع ان املو�ص ��لي
يعرف اال�ش ��خا�ص من تلم�س ايديهم ،وعندما م ّد
الدفرتي يده مل�ص ��افحة املال عثمان ،اخذ يتلم�سها
حماوال معرفة �ص ��احبها كعادت ��ه ،اال ان الدفرتي
بادره بقوله  :ان هذه اليد مل ي�س ��بق ان ت�ش ��رفت
مب�ص ��افحتك ولك ��ن له ��ا حب ��ا موروث ��ا انتقل من
ال�س ��لف .وبقي �س ��اكتا وبد�أ بتحريك ر�أ�سه ميينا
وي�سارا كعادته ،وماهي اال حلظات حتى قال :
اوراق اخال�صي اذا ما كتبت
تن�شر يف االفاق ح�سن اال�سطر
كلها حمفوظة يف مهجتــــي
ومهجتي عند ف�ؤاد الدفتـــــــري
وكان ي�شري اىل ان حممود �صبحي هو ابن ف�ؤاد
الدفرتي.
ويذكر اال�ستاذ حممد بهجة االثري  :واما ذكا�ؤه
وفطنت ��ه فحدث عن البح ��ر وال حرج ،وك�أين مبن
مل ي ��ره ي�ت�ردد يف ت�ص ��ديق ما اذكره م ��ن غرائبه
ون ��وادره  :كان م ��ن �ش ��يوخه اذا �س ��مع �ص ��وت
ان�س ��ان عرف او�صافه من ح�س ��ن ودمامة وطول
وق�ص ��ر ،وعرف كم �سنة .واذا مل�س يد رجل فارقه
مدة م ��ن الزمن عرفه يف احل ��ال ،واغرب من هذا
وذاك ان ��ه كان يعرف الرجل من قرع نعليه .وكان
يجي ��د ال�ض ��رب اميا اج ��ادة على الع ��ود والعزف
باالت الطرب بانواعها واللعب بالدامة
ال�ش ��طرجن و�س ��ائر االلعاب العجيب ��ة .ومر يوما
يف طريق من طرق بغداد ف�س ��مع من احد البيوت
�ص ��وت عود غري منتظم فعرف ح ��اال ان وترا من
اوت ��اره مل يحكم �ش ��ده فوقف وط ��رق باب البيت
وق ��ال  :ي ��ا �ض ��ارب الع ��ود احك ��م الوت ��ر الفالين

و�س ��ماه با�سمه .فقال الرجل  :انا اردت ذلك بارك
الله فيك.
وذكر املرحوم عبد اللطي ��ف ثنيان ان املال عثمان
املو�ص ��لي دخ ��ل ب�ي�روت وكان فيه ��ا املرح ��وم
�ص ��الح افندي ال�س ��ويدي فتق ��دم اليه و�ص ��افحه
دون ان بنب� ��س بكلم ��ة فاخذ يده وبقي يتلم�س ��ها
هنيه ��ة وه ��و ال يعلم بوج ��وده يف ب�ي�روت واذا
ب ��ه يقول � :س ��ويدي ما ال ��ذي جاء ب ��ك اىل هنا؟،
وذك ��ر يل املرح ��وم ر�ؤوف افن ��دي اب ��ن ح�س ��ن
افندي ال�ش ��ربتجي املو�ص ��لي انه دخل جامعا يف
اال�س ��تانة فوج ��د ال�ش ��يخ عثمان جال�س ��ا للوعظ.
فجل�س ��ت يف ناحية قريبا منه ،ففطن ان اجلال�س
لي�س من امل�س ��تمعني على العادة .قال فتطال علي
وقال  :بيك افندي بكم ال�ساعة؟ فاجتهدت بتغيري
�ص ��وتي وقلت بالرتكية  :العا�ش ��رة والن�صف .ثم
ختم در�سه بعد حلة واحدة واخذ يف الدعاء قائال
 :اللهم �صل و�سلم على ر�سولك الر�ؤوف احل�سن،
وبع ��د متامه ق ��ال  :هل حتتاج بعده ��ا اىل التكتم
عني؟! .ومررت معه ليلة يف �س ��وق ،وبينما نحن
ن�س�ي�ر ونتحدث اذ �ضربت بع�ص ��اي باب حانوت
وقل ��ت ل ��ه  :هذا حان ��وت �ص ��احبك ف�ل�ان .فقال :
كال ب ��ل حانوته احلانوت االخر الذي بل�ص ��قه...
وفت ��ح مع �ش ��ريك حانوتا يف اال�س ��تانة للوراقة،
فما جاءه احد يطلب كتابا بغياب �ش ��ريكه اال ومد
يده و�س ��لمه اياه ب�ص ��ورة يعجز ذوو غاالب�ص ��ار
عن مثلها.
وذك ��ر الدكت ��ور يو�س ��ف عز الدي ��ن ان املرحوم
ناج ��ي الق�ش ��طيني حدثه انه ر�أى املو�ص ��لي مرة
وكان �ص ��غريا ،ث ��م قابل ��ه بع ��د �س ��نوات طويلة،
ف�س ��لم علي ��ه ،فق ��ال  :يا ناج ��ي ا�ص ��بحت رجال.
وكتب اال�ستاذ حممد �صديق اجلليلي ان اال�ستاذ
فا�ض ��ل النوري حدثه بانه كان ي�س�ي�ر يف �ش ��ارع
اجل�س ��ر القدمي ببغ ��داد �س ��نة  ،1921فقابله املال
عثم ��ان املو�ص ��لي خارج ��ا من �س ��وق ال�س ��راي،
فاقرتب منه و�سلم عليه فاخذ يده بني يديه واخذ
يدلكه ��ا ،ثم قال  :اهال حفيدي �ش ��يخي و�س ��يدي
الن ��وري .وذك ��ر حادثة اخرى عن م�ص ��طفى ابن
ال�ش ��اعر احم ��د ع ��زة با�ش ��ا الفاروق ��ي بان ��ه كان
ي�ص ��لح ال�ساعات باللم�س اذا كان العطب �صغريا
فيها .وذكر اال�س ��تاذ احمد حمم ��د املختار م�ؤلف
كت ��اب (علم ��اء املو�ص ��ل) بان ��ه دعي م ��رة لتالوة
جزء م ��ن القر�آن الكرمي يف حف ��ل اجازة العاملني
االخوين حممد ر�شيد و�سعد الدين ولدي ال�شيخ
�ص ��الح اخلطي ��ب ،وكان ا�س ��تاذهما طالب ��ا ل ��دى
والدهما ،فاذا بال�ش ��يخ عثمان املو�صلي يقر�أ من

�س ��ورة الكهف قوله تعاىل (( :واما اجلدار فكان
لغالم�ي�ن يتيمني يف املدين ��ة وكان حتته كنز لهما
وكان ابوهما �صاحلا ف�أراد ربك ان يبلغا ا�شدهما
وي�س ��تخرجا كنزهما)) ،فده�ش احلا�ضرون ،فقد
كان ابو العاملني �ص ��احلا ،وقد تعلما علم والدهما
عل ��ى طالب ��ه ولي�س اجم ��ل من العلم كن ��زا حفظه
ا�ستاذهما عن ابيهما.
والواق ��ع ان مكف ��ويف الب�ص ��ر ـ عل ��ى االغل ��ب
ـ عو�ض ��وا بقابلي ��ات ومواه ��ب الجتده ��ا عن ��د
املب�صرين ،وبع�ض هذه املواهب غريبة يف بابها
وعجيب ��ة يف حقيقته ��ا ،ولع ��ل القائ ��ل (احلقيقة
اغ ��رب من اخلي ��ال) ،كان �ص ��ادقا يف قوله اذا ما
طبقن ��ا املقولة على ما نق ��ل الينا من مواقف ذكية
لبع�ض فاقدي الب�ص ��ر م ��ن العراقيني املتاخرين.
عل ��ى ان اغ ��رب ه� ��ؤالء كان خليل الب�ص�ي�ر الذي
حت ��دث عن ��ه ال�ش ��هرباين يف كتاب ��ه (تذك ��رة
ال�ش ��عراء) ،وق ��ال انه ميي ��ز الدراه ��م املزيفة من
ال�ش ��م ومنذ �صغره كان مغرما يف تطيري احلمام
وكان ي�ص ��طاد احلم ��ام الغريب ال ��ذي يدخل بني
حمامات ��ه! ولهذا املوهوب حدي ��ث ماتع يف مقال
مقبل.
ومما يُ�س ��تطرد هنا ان امل�ؤرخ وال�ش ��اعر خليل
ب ��ن ايب ��ك ال�ص ��فدي ،جم ��ع الكث�ي�ر م ��ن طرائف
ا�صحاب الب�ص�ي�رة ونوادرهم ،يف كتابه ال�شهري
(نك ��ت الهمي ��ان يف نك ��ت العمي ��ان) ال ��ذي حققه
ون�ش ��ره احم ��د زك ��ي با�ش ��ا �س ��نة  .1911ويعلل
ال�ص ��فدي ظاهرة الذكاء النادر واحلافظة القوية
عن ��د العميان بقوله  :ق ��ل ان وجد اعمى بليدا وال
ي ��رى اعمى اال وهو ذكي وال�س ��بب الذي اراه يف
ذلك ان ذهن االعمى وفكره يجتمع عليه وال يعود
اال مت�ش ��بعا مب ��ا يراه..ونحن نرى االن�س ��ان اذا
اراد ان يتذكر �ش ��يئا ن�س ��يه اغم� ��ض عينيه وفكر،
فيقع على ما �ش ��هد من حافظته ...ونذكر اي�ضا ان
/للدكتور احمد ال�شربا�صي كتاب با�سم (يف عامل
املكفوفني).

ا�صداراته

عكف ال�ش ��يخ عثمان املو�ص ��لي على ا�ص ��دار عدد
من اال�صدارات اخلا�صة به او لغريه .وككثري من
الكت ��اب مل يول ��وا االمر اهتماما ،فكتبه اخلا�ص ��ة
ب ��ه ه ��ي جمموعات ��ه ال�ش ��عرية ،وه ��ي (االب ��كار
احل�سان يف مدح �س ��يد االكوان) طبع ببغداد عام
)1914(1332و(�سعادة الدارين) وهو جمموعة
�ش ��عرية ونرثية طبعت يف م�ص ��ر ع ��ام  1316ثم
اعاد طبعها يف ا�س ��طنبول بعد �سنتني ،و(املراثي

املو�ص ��لية) وهو ي�ضم ق�ص ��ائده يف رثاء عدد من
ال�شخ�ص ��يات امل�ص ��رية ،وقد طبع يف م�ص ��ر عام
 .1316اما الكتب التي �س ��عى اىل ن�ش ��رها ،وهي
لغريه،اعجابا بها ،فهي :
1ـ التوجع االكرببحادثة االزهر
2ـ الرتي ��اق الفاروق ��ي وه ��و دي ��وان عب ��د الباقي
العمري
3ـ الطراز املذهب يف االدب البي الثناء االلو�سي
4ـ االجوب ��ة العراقية عن اال�س ��ئلة االيرانية البي
الثناء االلو�سي
5ـ خل الرموز زك�شف الكنوز لل�شيخ علي الدده
وذك ��رت بع� ��ض الكت ��ب ان ل ��ه كتبا اخ ��رى غري
املطبوع ،مثل كت ��اب (نباتي) ذكره ادهم اجلندي
يف كتاب ��ه (اع�ل�ام االدب والفن) ،وذكرا�س ��ماعيل
با�شا لبغدادي يف (اي�ضاح املكنون) ان للمو�صلي
كتاب با�سم (بديع النظام على �سجع احلمام).

جملته يف م�صر

يف ع ��ام  ،1896واثن ��اء وج ��وده يف م�ص ��ر يف
رحلته الثانية لها ومكث فيها نحو خم�س �سنوات،
ا�صدر جملة ادبية با�سم (املعارف) ،وهي جديرة
بالبح ��ث والتحقيق .وفيما يلي بع�ض مان�ش ��رته
املجالت العربية عنه.
املعارف ،ورد علينا العدد اول من جملة معنونة
به ��ذا اال�س ��م ل�ص ��احبها وحمرره ��ا الفا�ض ��ل مال
عثم ��ان افن ��دي املو�ص ��لي وه ��ي علمية �سيا�س ��ية
تاريخي ��ة ادبي ��ة اخباري ��ة فيما نعهد يف ح�ض ��رة
حمرره ��ا امل�ش ��ار اليه من غ ��زارة االدب والرباعة
يف �ص ��ناعة االن�ش ��اء وما ي�ض ��مره لها التقدم بني
ال�ص ��حف العربية فنحث املت�أدب�ي�ن من ابناء هذه
اللغة على اال�ش�ت�راك فيه ��ا ونتمنى لها ماهي اهل
له من الرواج واالنت�شار.
ع ��ن جمل ��ة البي ��ان الع ��دد الراب ��ع ال�س ��نة االوىل
ال�ص ��ادر يف اول يوني ��و  .1897ل�ص ��احبها
ال�ش ��يخ ابراهيم اليازجي والدكتور ب�شارة زلزل
ال�صفحة .186
املعارف ،تلقينا العدد االول والثاين والثالث من
هذه املجلة العلمية ال�سيا�س ��ية التاريخية االدبية
االخباري ��ة ل�ص ��احبها وحمررها الكاتب ال�ش ��اعر
من�ل�ا افن ��دي عثم ��ان املو�ص ��لي وه ��ي ف�ص ��يحة
العبارة ح�س ��نة ال�س ��يك وقيمة اال�ش�ت�راك بها عن
�س ��نة كامل ��ة  40قر�ش ��ا يف داخل القط ��ر و 50يف
خارجه فنن�ش ��ط من�شئها الفا�ض ��ل ون�س�أله ملجلته
الثبات والعمر الطويل.عن جملة الهالل /ال�س ��نة
اخلام�سة � 1896ص .838
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من زمن التوهج

من زمن التوهج

هكذاعرفت المال عثمان الموصلي
سالم حسين األمير

مو�سيقار راحل

ّ
وعزف��ت ون�شرت
تعرف��ت
كي��ف ّ
الحان وإعامل املوس��يقار والشاعر
املتص��وف املال عث�مان املوصيل؟
الذي اعرف عنه وعن حياته وأظن إن
اسمه مل يذكر أمامي رغم اختالطي
اليومي بحكم عميل كملحن ومؤلف
موسيقي وعازف آللة القانون.
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ص��ادف أن أهداين ع��ام  1973احد
أصدق��ايئ م��ن املعجب�ين بعزيف
والح��اين وه��و الس��يد املستش��ار
القانوين خريي العمري كتاب ًا بعنوان
(أع�لام األدب والف��ن) للكات��ب
واألدي��ب العريب الس��وري الس��يد
أده��م الجن��دي ،وتصفح��ت هذا
الكت��اب بش��وق ولهفة مل��ا يل من
ذكري��ات جميلة يف دمش��ق ولياليها
الس��احرة وأصدق��اء م��ن رواد الفن
والطرب والش��عر واالدب اذكر منهم عىل سبيل املثال املطرب
الخفي��ف الدم واملحبوب ال يف س��وريا فحس��ب بل يف العراق
أيض�� ًا ،حيث أقام يف بغداد فرتة طويلة كان فيها موضع إعجاب
وتقدير ذلك هو الفنان القدير واملطرب وامللحن الجميل السيد
رفيق ش��كري والفنان القدير أيض ًا االس��تاذ تيس�ير عقل وجميع
الفنانني العاملني يف إذاعة دمشق العامرة.
كذل��ك كان يل رشف التع��رف عىل الس��يايس واألدي��ب املتفنن
والش��اعر االس��تاذ فخري البارودي وغريه من األدباء والش��عراء
الذين تزدهر بهم ش��واطئ بردى والس��ويداء ،وحلب الش��هباء،
وحمص وح�ما والالذقية والجوالن وغريها من املدن الس��ورية
الجميلة بناسها واملبتسمة بغيطانها وبساتينها.

ق ��ر�أت كت ��اب �أع�ل�ام الأدب والف ��ن م ��رار ًا بعد �أن
وقع نظري على �ص ��فحات كث�ي�رة من هذا الكتاب
املو�س ��وعي يتحدث فيها امل�ؤلف اال�ستاذ اجلندي
عن مو�س ��يقار و�ش ��اعر �ص ��ويف مول ��وي (اجلبة
والطربو�ش) وعن حياته وتنقالته بني املو�ص ��ل
وبغداد وا�س ��تانبول ودم�ش ��ق وحل ��ب والقاهرة
وغريه ��ا من الأقط ��ار العربي ��ة وتركي ��ا ومكانته
الكب�ي�رة يف جمال�س ��ها ب�ي�ن �أدبائه ��ا و�ش ��عرائها
وفنانيه ��ا ومبدعيه ��ا حت ��ى و�ص ��لت �ش ��هرته �إىل
الب ��اب العايل فاحت�ض ��نه ال�س ��لطان عب ��د احلميد
ومنحه التحدث با�سمه خطيب ًا و�سفري ًا.
عجبت لهذا الب�ص�ي�ر العبق ��ري كيف جمع البالغة
والنباه ��ة واملق ��درة يف اخلطاب ��ة وقول ال�ش ��عر
والع ��زف عل ��ى �أكرث م ��ن �آل ��ة ،كالع ��ود والقانون
والن ��اي والطبل ��ة وقوة التحوي ��ل والتجوال يف
الأنغام والأحلان وا�ستقطب �إعجاب عباقرة الفن
واملو�س ��يقى والغن ��اء� ،أمث ��ال املو�س ��يقار الكبري

ال�ش ��يخ �س ��يد دروي� ��ش واملط ��رب الكب�ي�ر عب ��دو
احلمويل وكبري املو�ش ��حني الفنان كامل اخللعي
ودروي� ��ش احلري ��ري وحمم ��د عثم ��ان وال�ش ��يخ
حمم ��ود املق ��رئ للق ��ر�آن الك ��رمي يف م�ص ��ر ويف
القطر ال ��ذي عا�ش فيه متنق ًال بني دم�ش ��ق وحلب
ال�شهباء و�أ�ص ��دقا�ؤه يف �أعالم الفن �أمثال الفنان
الكبري �أبو خليل القباين وعمر البط�ش وال�ش ��يخ
عل ��ي الدروي� ��ش وغريه ��م م ��ن جهاب ��ذة البي ��ان
وال�شعر والأحلان.
و�ش ��اءت ال�صدف اجلميلة �أن �أكون جار ًا للطبيب
الدكت ��ور عادل البك ��ري كان حينها نائب� � ًا لرئي�س
مدينة الطب يف بغداد وكنا نتبادل الزيارات بعد
عودته من امل�سائية وعند زيارته يل طرحت عليه
هذا ال�س� ��ؤال و�أطلعته على الكت ��اب (�أعالم الأدب
والفن) ،فقلت ل ��ه علمت انك كتبت وحققت بع�ض
الكتب القدمية مثل كتاب ن�ص ��ف العي�ش وغريها
مل ��اذا مل تكت ��ب ع ��ن ه ��ذا العبق ��ري امل�ل�ا عثم ��ان
املو�ص ��لي و�أن ��ت م ��ن �أبن ��اء مدينت ��ه املو�ص ��ل؟،
فابت�س ��م ابت�س ��امة فيها نوع من اال�ستغراب فقال
انتظرين خم�س دقائق لأجيبك على هذا ال�س� ��ؤال
وغ ��ادرين �إىل داره القريب ��ة م ��ن داري فج ��اءين
بكت ��اب كبري وقال يل تف�ض ��ل هذه ن�س ��خة مهداة
ل�س ��يادتك و�إذا بعن ��وان الكت ��اب املو�س ��وم امل�ل�ا
عثمان املو�صلي املو�س ��يقار وال�شاعر املت�صوف،
ت�ألي ��ف الدكت ��ور عادل البك ��ري و�إذا بي �أت�ص ��فح
كتاب� � ًا �ش ��ام ًال ع ��ن حي ��اة ه ��ذا العمالق الب�ص�ي�ر
الذي جمع ال�ش ��عر واملو�س ��يقى والفق ��ه والبالغة
وال�شخ�صية املحبوبة واملت�ألقة يف كافة املجال�س
التي ح�ض ��رها ،ف�ش ��كرته على هديت ��ه الثمينة مع
االعتذار واال�ستف�س ��ار عن ع ��دم وجوده وتوفره
يف املكتب ��ات ف�أجابن ��ي هذا من �ش� ��أن الإعالم يف
وزارة الثقاف ��ة و�أخذن ��ا نتح ��دث عن �أعم ��ال هذا
الرج ��ل الفذ وقررنا �أن نق ��وم بزيارة من بقية من
معا�صريه والذين عملوا معه يف الأذكار واملناقب
النبوي ��ة يف بغ ��داد �أو يف املو�ص ��ل وان نحي ��ي
ذكراه ،وقد قربت الذكرى اخلم�سني لوفاته رحمه
الله حيث تويف عام .1923
وفعال و�ض ��عنا منهج ًا للتحرك يف ت�سجيل ماقدم
م ��ن احلان و�ش ��عر و�أول ماقمنا به هو االت�ص ��ال
باملق ��رئ ال ��ذي عا�ص ��ره وعمل معه وحف ��ظ �أكرث
�أعماله الدينية ال�س ��يد احلاج عبد الفتاح معروف
فحمل ��ت امل�س ��جل مع ��ي و�ص ��احبني يف ذل ��ك
املو�سيقار ال�سيد روحي اخلما�ش رحمه الله الذي
اخذ على عاتقه تدوين ما �أمكننا ت�سجيله من هذه
املو�شحات الدينية واجتمعنا باحلاج عبد الفتاح
مع ��روف و�س ��جلنا ما تي�س ��ر لن ��ا من مو�ش ��حات
وق�ص ��ائد وحدثن ��ا احل ��اج عب ��د الفت ��اح معروف
رحمه الل ��ه (وقد جاوز) الت�س ��عني من عمره ،عن
حياة هذا العمالق الب�ص�ي�ر وعن طرافته و�أعماله
ون ��وادره وما و�ص ��ل �إليه من مرتب ��ة يف الأحلان
اجلميل ��ة وال�ش ��عر البلي ��غ و�إجادت ��ه العزف على
الآالت املو�س ��يقية مث ��ل العود والقان ��ون والناي
والطبل ��ة وجم ��ال ال�ص ��وت اجله ��وري وح�س ��ن
الأداء.
كم ��ا ح�ض ��ر �إىل بغ ��داد رج ��ل الأعم ��ال املحام ��ي
ال�س ��يد ح�س ��ن العمري وعلم عند زيارته يل وهو
�ص ��ديق عزيز ونبيل رحمه الل ��ه� ،إنني والدكتور
ع ��ادل البك ��ري نخط ��ط للقيام مبهرج ��ان للذكرى

اخلم�س ��ينية لوف ��اة امل�ل�ا عثمان املو�ص ��لي ،طلب
مني ا�ص ��طحابه عند عودته �إىل املو�صل للوقوف
على الكثري من �أعمال الرجل الذي تنوي االحتفال
بذك ��راه ،وفع�ل ً�ا مت ذل ��ك و�أول رج ��ل اجتمعت به
يف املو�ص ��ل وعا�ص ��ر امل�ل�ا عثم ��ان و�ش ��ارك يف
جميع الأذكار التي �أحياها املال عثمان املو�ص ��لي
والق�ص ��ائد والأحلان �سوا ًء كانت معه مبا�شرة �أو
التي �أر�س ��لها املال من ا�سطنبول على ا�سطوانات
�س ��جلها باللغت�ي�ن العربي ��ة والرتكية ه ��و الرجل
الرتب ��وي وال ��ذي ميل ��ك �ص ��وت ًا جمي ًال و�إن�ش ��اد ًا
و�أمتعن ��ا ال�س ��يد عب ��د العزي ��ز خياط رحم ��ه الله
وق ��ارئ املق ��ام ال�س ��يد �إ�س ��ماعيل الفح ��ام ورجل
القان ��ون املتف�ن�ن ال�س ��يد عب ��د اله ��ادي اجلوادي
و�س ��اعدين احلظ �أي�ض� � ًا �أن التقي برجل التاريخ
الدكت ��ور �ص ��ديق اجلليل ��ي رحم ��ه الل ��ه وال ��ذي
يحتفظ مبكتبة مقروءة وم�سموعة ،كذلك التقيت
يف بغداد مع الباحث والكاتب املهند�س القانوين
ال�س ��يد ف ��اروق العم ��ري وكان ��ت جمموعة كبرية
م ��ن الق�ص ��ائد والأحلان وملا قررت ت�س ��جيل هذه
الأحل ��ان وبثه ��ا �إذاعي� � ًا وتلفزيوني� � ًا وج ��ب علي
�إب ��دال كلماته ��ا ال�ص ��وفية بكلمات غزلي ��ة رفيعة
امل�س ��توى واملعنى فعهدت به ��ذه املهمة �إىل زميل
ال�ش ��اعر ال�سيد عبد اجلبار العا�شور معاون عميد
معه ��د الفنون اجلميلة بحك ��م تواجدي يومي ًا يف
معه ��د الفن ��ون حيث كن ��ت مدر�س� � ًا لآل ��ة القانون
وكذل ��ك تاري ��خ املو�س ��يقى العربية وم ��ادة ثالثة
هي الرتاث ال�ش ��عبي ،وكلفت ��ه بااللتزام بالبحور
ال�ش ��عرية له ��ذه الق�ص ��ائد الديني ��ة و�أخ ��ذت يف
ت�س ��جيل ه ��ذه الأحلان كم ��ادة غنائي ��ة مثل (هب
ال�ص ��با الفواح العاليل) وق�ص ��يدة (�أرج الن�س ��يم
�س ��رى م ��ن ال ��زوراء) وغريه ��ا حت ��ى جت ��اوزت
�أربعة ع�شر ق�ص ��يدة وزعتها بني املطربني وفرقة
الإن�ش ��اد و�أخ ��ذت طريقه ��ا �إىل املذي ��اع ومل �أقف

عند هذا الن�ش ��ر فح�سب بل �ش ��كلنا جلنة خمتارة
من الدكت ��ور عادل البكري وامل�ست�ش ��ار القانوين
ال�س ��يد خريي العم ��ري والق�س ه�ل�اين الذي هو
الآخر يحتفظ ببع�ض الأحلان للمو�ص ��لي وقدمنا
طلب ًا لوزارة الثقافة والإعالم وكان حينها الأديب
والباحث ال�س ��يد عامر ر�ش ��يد ال�س ��امرائي مدير ًا
عام ًا للدي ��وان الذي رحب بفك ��رة �إقامة املهرجان
الذهب ��ي لذكرى وفاة املال عثمان كذلك لن نن�س ��ى
وقوف مدير عام دائرة الفنون ال�س ��يد نوار �سليم
الفنان الت�ش ��كيلي وهيئنا احلف ��ل والقائمني على
�أداء م ��واده الفنية ووزعنا بطاق ��ات الدعوة لهذا
االحتفال ول�ضيق الفرتة التي يقام فيها االحتفال
تع ��ذر علين ��ا �أن ندع ��و �شخ�ص ��يات م ��ن خ ��ارج
العراق.
يف عام  1973طلبنا من الإذاعة العراقية بتكليف
الدكتور مالك املطلبي الناقد والكاتب الق�ص�ص ��ي
بكتاب ��ة م�سل�س ��ل �إذاع ��ي يف ثالث�ي�ن حلق ��ة تذاع
خ�ل�ال �ش ��هر رم�ض ��ان املبارك ال ��ذي كان �س ��يحل
بع ��د �أيام قليل ��ة ،فتم ذلك بالفع ��ل واخرتنا الفنان
القدير متثي ًال وغنا ًء ال�س ��يد كنعان و�ص ��في لدور
املال عثمان املو�ص ��لي للت�شابه يف ال�صوت وكذلك
اخرتن ��ا ال�ص ��وت الث ��اين للمو�ص ��لي يف �ص ��باه
املطرب �ص�ل�اح عب ��د الغفور وه ��و يتلقى درو�س
حفظ القر�آن الكرمي من املقرئ ال�سيد عبد الرحمن
توفي ��ق وبع ��د �أن �س ��جلنا ه ��ذه امل ��واد والتمثيل
و�إع ��داد املمثل�ي�ن له ��ذا الغر� ��ض �أقي ��م املهرجان،
�ش ��ارك فيه مطرب الع ��راق الأول اال�س ��تاذ حممد
القباجني بغناء ق�صيدة نظمها و�أداها حلن ًا وذكر
�أنه التقى باملال عثمان املو�صلي و�سمعه و�أ�سمعه
و�أثن ��ى عل ��ى مقدرت ��ه يف �أداء املق ��ام وجم ��ال
�ص ��وته وطلب منه اال�س ��تمرار واملثابرة يف هذا
امل�ض ��مار كذلك �ش ��اركت �أنا مبعزوف ��ة من (وحي
املو�ص ��لي) مب�ش ��اركة الفرقة املو�سيقية وعر�ضنا

لوحة املولوية ،و�ش ��اركت كذلك الفرقة املو�صلية
ومطربه ��ا الكب�ي�ر ال�س ��يد �إ�س ��ماعيل الفح ��ام،
�ان م ��ن احل ��ان املال عثم ��ان ،كذلك
ولوح ��ات و�أغ � ٍ
�ص ��درت بع�ض الكتب عن املال عثمان منها عثمان
املو�ص ��لي يف بغ ��داد للمحام ��ي ال�س ��يد حمم ��ود
العبط ��ة� ،أ�ش ��ادت ال�ص ��حف العراقي ��ة والعربي ��ة
ت�ش ��يد ب�أعم ��ال ه ��ذا الرج ��ل ال�ش ��اعر وامللح ��ن
واملول ��وي وقد انهالت برقي ��ات التهاين ودعوات
حل�ض ��ور احتف ��االت خ ��ارج القط ��ر العراقي �إىل
عم ��ادة معهد الفنون با�س ��م املال عثمان املو�ص ��لي
وبعد �أن ُاذيع امل�سل�س ��ل الإذاعي الذي �س ��جل من
قب ��ل الفنانني واملمثل�ي�ن وبع� ��ض املطربني طيلة
�أيام �شهر رم�ضان املبارك.
عمدن ��ا �أن نعمل لهذا الفنان املت�ص ��وف م�سل�س�ل ً�ا
تلفزيوني� � ًا تكف ��ل ب�إع ��داده الكات ��ب الق�ص�ص ��ي
وال�شاعر الأديب ال�س ��يد عبد الإله ح�سن وتكفلت
�أن ��ا ب�إع ��داد الأغ ��اين واملو�س ��يقى مل ن�أخ ��ذ مادة
غنائي ��ة م ��ن امل ��واد الت ��ي �س ��جلت بل عم ��دت �أن
�أ�ض ��ع �أحلان� � ًا بنف�س ��ي حتاك ��ي �أيام ه ��ذا الرجل
العمالق فكانت احلان لق�صائد خمتارة من ال�شعر
الق ��دمي ق ��ام ب�أدائها غنا ًء وتوزيع� � ًا الفنان القدير
املو�س ��يقار ال�ش ��اب امللهم ال�س ��يد فت ��ح الله احمد
وقد �أب ��دع يف �أدائها ومو�س ��يقاها عزف ًا وتوزيع ًا
اذكر منها (�أ�ش ��كو الغرام و�أنت عني غافل) و (�أما
الولوع فانه فر�ض) وكذلك مو�شح نظمته وحلنته
�أنا �أي�ض� � ًا (�أجمل به من م�س ��اء) و (�سود العيون)
وق�صيدة من �شعر املال عثمان (ارج الن�سيم �سرى
من الزوراء) اخرج هذا امل�سل�سل اجلميل املخرج
الراحل ال�س ��يد جا�سم �ش ��عن وقد انهالت الطلبات
من الف�ض ��ائيات التلفزيونية العربية على �ش ��راء
ه ��ذا امل�سل�س ��ل الرائ ��ع غ�ي�ر ان دخ ��ول اجلي� ��ش
العراق ��ي �إىل الكويت حال دون ذلك ،ف�ض ��اع هذا
امل�سل�سل الرائع مع من �ضاع واحرتق و�سرق فيا

�صورة نادرة ( ..)1973ندوة تلفزيونية عن املال عثمان املو�صلي
من اليمني  :جمال الدين االلو�سي  ،الدكتور عادل البكري  ،خريي العمري  ،املقدمة �س�ؤدد القادري  ،املال عبد الفتاح معروف  ،احلاج ها�شم الرجب .

حبذا ل ��و �أن بع�ض الف�ض ��ائيات العراقية الكثرية
يف ه ��ذا الوق ��ت �أو الف�ض ��ائيات العربية الأخرى
�أن تتبنى �إعادة كتابة ومتثيل وت�ص ��وير مثل هذا
امل�سل�سل العظيم الذي يج�سد حياة رجل عا�ش يف
الربع الأخري من القرن التا�سع ع�شر والربع الأول
م ��ن القرن الع�ش ��رين ال ��ذي جمع ال�ش ��عر والنغم
واالدب التي انت�ش ��رت يف �أرج ��اء الوطن العربي
والت ��ي نعتربها م ��ن الرتاث الق ��دمي ونفاخر مبا
ترك ��ه لنا من احل ��ان رائعة مثل ف ��وك النخل فوك
وزوروين كل �س ��نة مره التي طورها املو�س ��يقار
الكبري �س ��يد دروي�ش ،وربيتك ا�صغريون ح�سن،
وياخ�ش ��وف العلى املجرية ،بنت املعبود ،ويا ام
العيون ال�س ��ود ،وغريها ،ونعيد ذكرى �ش ��عرائنا
و�أدبائنا وفنانينا وعلمائنا مثل باقي دول العامل
التي متجد عظمائها الذين تركو ب�ص ��مات جميلة
عل ��ى حني �أم�ص ��ارها ،بد ًال من اردد قول ال�ش ��اعر
الكب�ي�ر حمم ��د مه ��دي اجلواه ��ري �إىل ال�ش ��اعر
العراقي الكبري معروف الر�صايف خماطب ًا
�أهز بك اجليل الذي التهزه -
نوابغه حتى تزور املقابرا
الق�ص ��يدة الت ��ي حيا به ��ا مطرب العراق اال�س ��تاذ
القباجن ��ي وغناه ��ا باالحتف ��ال بذك ��رى وف ��اة
املو�صلي
بالأمل التزد مايف من �أمل -
ففي ف�ؤادي من �آالم يكفيني
هيجت يف النف�س من مكنونها حرق ًا -
ودمع عيني يبكيها ويبكيني
ف�أرحم دموعي جزاك الله مكرمة -
فانني �ساهر والدمع ي�ؤذيني
عثمان ياخالق االنغام ليلتنا -
التالحني
طابت بذكراك يف عذب
ِ
�إين �أُحييك من روحي ومن نغمي -
خم�سني
حتيتي مهجتي من بعد
ِ
***
ت�ص� �دّر امل�ل�ا عثم ��ان املو�ص ��لي املوك ��ب الكب�ي�ر
القا�صد الإمامني مو�س ��ى الكاظم وحممد اجلواد
عليهم ��ا ال�س�ل�ام عند �إزاحة ال�س ��تار ع ��ن قبتيهما
الطاهرت�ي�ن والتي نظمها �ش ��عر ًا ال�ش ��اعر الكبري
ال�س ��يد عبد الباق ��ي العم ��ري رحمه الل ��ه (وافتك
يامو�سى �أبن جعفر حتفة)
وافتك يامو�سى �أبن جعفر حتفة -
منها يلوح لنا الطراز الأول
رفعت على العنوان من ديباجها -
ديباجة ال�شرق الذي اليجهل
كم جاوزت قرب ًا جلدك فاكت�ست -
جمد ًا له �أنحط ال�سماك الأعزل
وتقد�ست اذ جللت جدث ًا توى -
يف حلده املدثر املزمل
ن�شرت ففاح من النبوة ن�شرها -
مامل�سك مانفحاته مالعذل
�أعطيت مامل يحظ يعقوب به -
افخار جدكمو �أليكم تنقل.

عن موقع (املو�سيقار �سامل ح�سني االمري)
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من زمن التوهج

صـــــباغ
مــــي
ّ

من زمن التوهج

ال����م �ّل�اّ ع���ث���م���ان ال��م��وص��ل��ي:
البستكار(الملحن) وخياله
ْ

المال عثمان الموصلي لقبته بالد الشام
(الضرير الجبار) ومصر (غريد الشرق)
عادل الهاشمي
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من الآثار القليلة التي و�صلتنا من غناء امللاّ عثمان
املو�صلي ( )1923-1854ق�صيدة للخليفة الأمويّ
يزيد بن معاوية يقول فيها:
ل�صحب �ضمّت الك�أ�س �شملهم،
“�أقول
ٍ
�صبابات الهوى مّ ُ
يرتن
وداعي
ِ
نعيم ول ّذةٍ ،
خذوا
ٍ
بن�صيب من ٍ
فك ٌل و�إن طال املدى يت�ص ّر ُم
وال ترتكوا يوم ال�سرور �إىل غدٍ ،
ف�إن غدًا ي�أتي مبا لي�س يُع َلمُ”
قد تبدو دع ��وة الندماء للقب�ض على مل ّذات احلياة
املو ّلي ��ة قب ��ل فواته ��ا مبعث حريةٍ وعج ��ب للوهلة
الأوىل .فامل�ّل اّ�ا ،كم ��ا نع ��رف م ��ن م�ص ��ادر متعددة،
كان �ش ��يخ ًا مت�ص ��وّ ف ًا عل ��ى َ
طرق قادر ّي ��ة ورفاعيّة
ومولويّة ،بل �أنّ ال ّرجل ،الذي قد يخطر لنا واهمني
�أن ُنل ِب َ�سه �صورة ال�ضرير الزاهد يف الدنيا� ،صرف
أ�شغال وتنزيالت.
أذكار
ومناقب و� ٍ
َ
حيا ًة كاملة يف � ٍ
ّ
لك ��ن ال يفوت العارفني ب�س�ي�رة املو�ص ��لي �أنه كان
ح ّم ��ال �أوج ��ه وثقاف ��ات؛ �إذ تنازعته طيل ��ة حياته
�أمزجة و�أهواء كثرية.
فاملو�سيقي وال�شاعر الذي در�س على يد كبار ق ّراء
ّ
املقام العراقي ،مثل رحمة الله ال�شلتاغي وعبد الله
الكركوكل � ّ�ي ،و�أتقن علوم اللغ ��ة والدّين والتالوة
�إىل جان ��ب �إتقان ��ه ل ّلغت�ي�ن الرتك ّي ��ة والفار�س� �يّة،
كان ،رغ ��م ن�ش� ��أته الدين ّي ��ة ،ق ��ادر ًا عل ��ى العب ��ور
الديني والدني ��ويّ  .ويف ترحاله بني
بر�ش ��اقة بني
ّ
بغداد و�إ�س ��طنبول والقاهرة ودم�شق� ،أطرب مدن ًا
َ
وط � ِ�ر َب �إليه ��ا ،وح ��اور يف جمال�س ��ه مو�س ��يقيني
ً
�أتراك وم�ص ��ريّني و�ش ��اميّني� ،ص ��انعا م ��ن حياته
ومو�سيقاه در�س ًا يف الكوزموبوليتيّة.
يع ��رف الأتراك امل�ّل اّ�ا عثمان بحاف ��ظ عثمان �أفندي
املو�ص ��لي (Musullu Hafiz Osman
 .)Efendiو“احلافظ”ه ��و لقب يعطى حلفظة
القر�آن ،وقد يقرتن ا�س ��مه �أحيان ًا بلقب املت�صوّ فني
الأتراك  ،Dedeويعني”:اجلدّ“ .املو�صلي الذي
�أق ��ام يف �إ�س ��طنبول يف زيارت ��ه الأوىل بني عامي
(1887؟) و ،1895ن ��ال لفخام ��ة �ص ��وته وح�س ��ن
تالوته حظوة ال�س ��لطان عبد احلميد ،فعيّنه �شيخ
قراء جامع �آيا �صوفيا.
وي ��روي حممّد نظم ��ي �أوزال ��ب يف كتابه”تاريخ
املو�سيقى الرتكيّة”(� )2000أنّ اجلامع كان ميتلئ
عن �آخره بامل�ص� � ّلني القادمني لال�ستماع �إليه .ويف
�إ�س ��طنبول ،در� ��س عثمان �أفن ��دي على يد �أ�س ��ماء
كبرية يف املو�س ��يقى الكال�سيكيّة وال�صوفية ،مثل
ح�س�ي�ن فخر الدين وزكائ ��ي دده .كم ��ا �أعطى امللاّ
درو�س� � ًا يف املو�س ��يقى لكل من يرغب �أمام اجلامع
ال ��ذي كان يتل ��و فيه الق ��ر�آن .وحت ��وّ ل د ّكانه لبيع
الكتب يف حملة ت�ش ��مربيل طا�ش– القريبة من �آيا
�ص ��وفيا� ،إىل ملتقى لأهل املو�سيقى والأدبّ ،
وحل
هو �ضيف ًا عزيز ًا على جمال�س �إ�سطنبول الثقافيّة،
ك�صالون الأديبة ليلى �ساز.
ويف مقهى (ق ��راءة خانة)”فوزي ��ة”(Fevziye
� ،)kiraathanesiأحي ��ا امل�ّل اّ�ا الأما�س ��ي
الرم�ض ��انيّة م ��ع نخب ��ة مو�س ��يقيّي املدين ��ة ،مثل
ع ��ازف الكمان مم ��دوح ،وعازف القانون �شم�س ��ي
ب ��اي ،واملغن ��ي قراقا� ��ش �أفن ��دي .وظ � ّ�ل املقه ��ى

العثم ��ا ّ
ين ال�ش ��هري ،حتى احل ��رب العامليّة الأوىل،
ً
م�س ��احة ثقاف ّية تردّد عليها �ش ��عراء وم�س ��رحيون
ومو�س ��يقيون م ��ن وزن الطنب ��وري جمي ��ل باي،
والع ��وّ اد نور�س ،ور�ؤوف يقط ��ا ،وعازف الكمان
أرمني تاتيو�س�س �أفندي �إ�سكرجيان واليوناين
ال ّ
فا�سيالكي ،وغريهم من مو�س ��يقيي الأقليّات التي
املو�سيقي يف
كانت مت�سك مبقاليد �صناعة الرتفيه
ّ
�إ�سطنبول.
يف زيارةٍ الحقة� ،سجّ ل املال مع �صديقه الطنبوريّ
جميل ب ��اي ( )1920-1876جمموع� � ًة من مقاطع
غنائي يقوم
الغزل الرتكي ( -)Gazelوهو نوع
ّ
على الإرجتال ،ويقابله يف املو�س ��يقى :التق�س ��يم،
برع فيه ب�ش ��كل خا�ص حفظة القر�آن .ويروي ابن
�يقي م�س ��عود جمي ��ل (-1902
الطنب ��وري ،املو�س � ّ
 )1963يف �إح ��دى مقابالته� ،أنّ والده كان �ش ��ديد
الإعجاب ب�صوت املو�صلي.
عازف العود الفل�س ��طيني نزار روحانا�”،س ��ماعي
�ش ��د عربان”من �أك�ث�ر م�ؤ ّلفات الطنبوري �ش ��عب ّي ًة
العربي.
يف العامل
ّ
من القاه ��رة� ،إىل دم�ش ��ق ،مرور ًا بب�ي�روت� ،أحيا
ذكر وطرب ،وقدّم ثقافته املو�س ��يقيّة
امل�ّل�اّ جمال�س ٍ
ً
لتالم ��ذةٍ ومريدين بات ��وا الحقا �أ�س ��ما ًء المعة يف

تاريخ املو�س ��يقى العربيّة .ولي�س ا ّت�س ��اع املعرفة
املو�س ��يقيّة و�إج ��ادة �ص ��نوف الغن ��اء الرتك � ّ�ي
�امي وامل�ص ��ريّ م ��ا و�ص ��لنا ع ��ن املو�ص ��لي
وال�ش � ّ
فح�س ��ب ،ب ��ل �أي�ض� � ًا توليف ��ه لأ�س ��اليب تنتمي �إىل
مقامات
ثقاف ��ات مو�س ��يقيّة خمتلف ��ة؛ منها ق ��راءة
ٍ
�لي ،ونق ��ل مق ��ام
ترك ّي ��ة ب�أ�س ��لوب عراق � ّ�ي مو�ص � ّ
الرتكي �إىل املو�س ��يقى العراقيّة ،و�إدخال
الديوان
ّ
مقامات عراقيّة على �أدوار م�صريّة.
ويورد رواة �س�ي�رة املو�صلي ،على �س ��بيل املثال،
�أ ّنه �أدخل ميانات مقام املخالف املو�صلي على �أحد
�أدوار داود ح�س ��ني .وامليان ��ات يف املقام العراقي
(جمع ميان ��ة  )Meyanهو الغناء على الطبقات
العالية ،وقد ت�سمّى �أحيانا بال�صيحات.
در� ��س عل ��ى ي ��د امل�ل�ا يف القاه ��رة ك ٌّل م ��ن :عب ��ده
احلامويل وحمم ��د كامل اخللع ��ي وعلي حممود.
ويف دم�ش ��ق ،ع ّل ��م امل�ّل اّ�ا �أب ��ا خليل القبا ّ
ين و�س� �يّد
دروي�ش ّ
والرتكي ،فعربت من
املو�شحات ال�شاميّة
ّ
ً
مقامات مل تكن معروفة يف م�صر ،كالنهاوند
خالله
ٍ
واحلجاز كار .وت�شري درا�س ��ات عديدة �إىل الفرق
النوع ��ي الذي ح�ص ��ل يف نتاج �س� �يّد دروي�ش بعد
لقائه باملو�صلي.
التبا�س ح ّتى اليوم،
لكن ال يزال هذا اللقاء م�صدر
ٍ

�إذ تزع ��م الرواي ��ة العراقيّة �أن”زوروين كل �س ��نة
مرة”و“طلع ��ت ي ��ا حملى نورها”هي يف الأ�ص ��ل
م ��ن تنزيالت امللاّ عثمان ،و�أنّ عبد الف ّتاح معروف
�أفن ��دي� ،أح ��د تالم ��ذة امللاّ عثم ��ان ،قام بت�س ��جيل
الن�س ��خة العراقيّة م ��ن”زوروين“ ،وعنوانها”زر
قرب احلبيب“ ،يف منت�صف الع�شرينيّات.
 .كم ��ا ق� �دّم الفن ��ان العراق ��ي الراحل ع ��ارف كاظم
نْ
اللحني
حم�سن حتليلاً مو�س ��يق ّي ًا يثبت فيه ن�سبة
�إىل املو�ص ��لي .ولي�س ق�ض ��ية املو�صلي– دروي�ش
عالم ��ة اال�س ��تفهام الوحي ��دة املحيط ��ة برتك ��ة
امل�ّل�اّ عثم ��ان ،فبالإ�ض ��افة �إىل امل�ص ��ادر العراقيّة،
ث ّم ��ة رواي ��ة تركيّة �ش ��عبيّة تن�س ��ب �إىل املو�ص ��لي
حلن”ق� �دّك امليّا�س“ ،الذي يعرف ��ه الأتراك بـ“على
�ش ��واطئ اجلزي ��رة وربمّ ��ا ي�ش�ي�ر ه ��ذا الرب ��ط
الغام�ض ما بني امل�ّل اّ�ا والأغنية �إىل �أ ّنه� ،إذا مل يكن
م�ؤ ّلفها ،كان الو�س ��يط الذي نقل ال ّلحن �إىل تركيا.
رواي ��ة عراق ّي ��ة �أخ ��رى ت�ؤ ّك ��د �أنّ امللاّ ه ��و م�ؤ ّلف
حلن”يا عذويل ال تلمني“”/لغة العرب اذكرينا“،
واملع ��روف يف م�ص ��ر بـ“ي ��ا بن ��ات ا�س ��كندريّة
ع�ش ��قكم ح ��رام“ ،ويف تركيا ب� �ـ“Uskudara
(”giderkenيف الطري ��ق �إىل �أو�س ��كودار)،
�أو””katibimكاتب ��ي) .هذا اللحن الذي �ش ��اع
يف اليون ��ان والبلق ��ان ،وغ ّنت ��ه يف تركيا �ص ��افية
�أيْال ،ويف العراق يو�سف عمر.
العراقي يو�سف عمر ،لغة العرب اذكرينا
املغ ّني
ّ
تزعم امل�صادر العراقيّة ذاتها �أن العديد من القدود
احللب ّي ��ة هي يف الأ�ص ��ل م ��ن �أحلان امل�ّل،اّ  ،والتي
جرى تدوينها �أثناء �إقامته الدم�شقيّة ،مثل”:فوق
ّ
النخل”(و�أ�ص ��لها”فوق العر� ��ش“) .ناهي ��ك ع ��ن
ً
العراقي،
التنزيالت التي باتت جزءا من الفلكلور
ّ
مثل”�أ�شقر ب�شامة”و“يا بن احلمولة“ ،و“ربّيتك
زغريون ح�سن“ ،و“يمَ ّ العيون ال�سود“.
مهم ��ا يك ��ن م ��ن �أم ��ر الأحل ��ان املتن ��ازع عليه ��ا،
ي�ؤ ّك ��د االلتبا� ��س احلا�ص ��ل م ��دى ت�أث�ي�ر امل�ّل�اّ
على”جل�س ��ائه“ ،وجت ّذر”�سلطته”املو�س ��يقيّة.
كان املو�صلي بهويّاته الكثرية و�سيط ًا مرت عربه
ثقافات مو�س ��يقيّة يف اتجّ اهات جغرافيّة خمتلفة.
حي ��اة عثم ��ان �أفن ��دي ا ّت�س ��عت لأمكن ��ة ولغ ��ات
و�شعوب ،ف�ص ��نع ما تنوء به حياة واحدة .بل �إ ّنه
يبدو ،ل�ش� �دّة تنوّ ع وتباين مرياثه املو�سيقي ،ك�أ ّنه
رجل واحد .و�أقل ما
اجتماع مو�س ��يقيني ُك�ُث�ررُ يف ٍ
ي�س ��تح ّقه امللاّ هو جمع �ش ��تات حياته /مو�س ��يقاه
املنثورة ب�ي�ن املدن يف �أنطولوجي ��ا مو ّثقة ،حت ّي ًة
خليال ��ه وكرمه .هو الذي حيثما م� � ّر ،علقت �أحلان
ومقامات ب�أطراف جبّته املولويّة.

هوام�ش
*الب�س ��تكار Bestekar
امللحن.
ّ � ،Besteciأيّ :
الب�ستة :االغنية
الكار :ال�صنع ،ف�صانع االغنية هو امللحن (ب�ستكار)
عراقيون

�أو الب�س ��تجي

عن ملف (معازف ،جملة املو�سيقى العربية)..

االذكار احتجاج عل ��ى املحتلني االنكليز كان احد
�أوتار هز م�شاعر النا�س يف ثورة الع�شرين عندما
هي�أ للمواليد واالذكار ب�أن تت�سع لت�صبح منا�سبة
احتج ��اج على املحتلني االنكليز ،وقد وزع �أفعاله
الإبداعية يف املو�ص ��ل وبغداد والأ�ستانة برتكيا
والقاهرة وبالد ال�شام ،ف�أثر يف مبدعيها ونقل لهم
ابتكاراته يف املو�سيقى وقراءة الأنغام والأحلان
واملو�ش ��حات ،فكان ظاهرة تلك البلدان التي �أقام
ونزف فيه ��ا ،ف�أطلقوا عليه �ألقاب ��ا تليق ب�أهميته
التاريخية مثلما لقبته بالد ال�شام بلقب (ال�ضرير
اجلب ��ار) لأنه كان �أعمى يج�ت�رح معجزات الفن،
�أو مثلما لقبته م�صر العربية (بغريد ال�شرق) لأنه
امتلك �ص ��وتا ذهبيا جتاوز ب ��ه �أقطاب اللحن يف
م�صر :عبده احلمويل وداود ح�سني ،كما جتاوز
ب ��ه �ص ��وت �ش ��يخ ق ��راء الق ��ر�آن حمم ��د رفعة...
ولأنه تبح ��ر يف فنه واكت�ش ��افاته وامتلك مفتاح
وو�ض ��ع يف كت ��ب امل�ؤرخني
ال�ش ��هرة ال�س ��حري ِ
كرمز من رموز الرتاث العربي ويف �ص ��ف واحد
مع �إ�س ��حاق املو�ص ��لي والفراهي ��دي ،وانحازوا
�إلي ��ه �أكرث عندما و�ض ��عوه يف مرتب ��ة واحدة مع
الفيل�س ��وف العربي الكن ��دي ..وكان عثمان يرى
االبع ��اد عل ��ى امت ��داد االبع ��اد ...وما زال ا�س ��مه
�أو عبقريت ��ه مثار جدل باحثني وم�ست�ش ��رقني!..
وعبقريت ��ه جم ��اع ذاتيت ��ه وظروفه املو�ض ��وعية
ومنه ��ا -1 -:ورث التنغي ��م الداخل ��ي عن طريق
الت ��وارث اجليني �أو ال�س�ل�ايل ...فقد كان والده
وهو احلاج عبد الله بن احلاج فتحي بن عليوي
املن�س ��وب �إىل �آل الطحان العبيديني� ،س ّقا ًء يبيع
املاء يف �أزقة املو�ص ��ل (وفيها كانت والدة عثمان
و�أ�س ��رته) وكل �آبائ ��ه كانوا �س ��قاءين ،وينادون
على النا�س ب�أ�صواتهم اجلميلة ك�أنها من�سابة من
�أوتار مو�س ��يقية ،وت�أثر عثمان بوالده وهو ابن
الرابعة واخذ يقلد �أ�صوات �أبناء �أ�سرته وهو يف
اخلام�س ��ة ويقلد �أ�ص ��وات الباعة يف �أزقة حملته
وهو يف ال�ساد�س ��ة ،وتقليد الأ�ص ��وات يرمز اىل
رهاف ��ة احلافظ ��ة او ال�س ��مع عنده حت ��ى تكونت
يف داخله حنجرة هي م�ص ��فاة لأ�صوات حروفه،
كان ��ت يف م ��ا بع ��د ر�ص ��يد حنجرته املو�س ��يقية،
و�أث ��رت ه ��ذه امللك ��ة يف اوت ��ار ذاكرت ��ه فجعلتها
ترهف ال�س ��مع ،فتكونت يف ذاكرته حافظة ذكية
متوت ��رة اجلر�س �س ��اعدته على احلفظ ال�س ��ريع
واالرجتال التلقائي ،حتى ل�سانه ارتبط ب�أع�صاب
مو�س ��يقية حنجرته ف�ص ��ار ي�ص ��در �أ�ص ��واتا ،بل
�صار �آلة مو�س ��يقية قائمة بذاتها ...وقرئت عليه
ق�ص ��ائد طويلة وحفظها يف احلال و�أعاد قراءتها
ونظم ق�صائد من قلبه يف احلال ،وذهب ابعد من
ذلك عندما بد�أ يقلد �أ�صوات الطيور واحليوانات
�أو الذي ��ن ي�س ��معهم يف احلال -2 .ت ��ويف والده
وكان عثمان يف ال�س ��ابعة ،فاكت�أب ب�سيكولوجية
اليت ��م ثم مر�ض باجل ��دري وبه �أ�ص ��يب بالعمى،
وبه �أي�ض ��ا اكت�أب ب�س ��يكولوجية العمى ...وكان
اكتئاب ��ه ذا ت�أث�ي�ر نف�س ��ي يف قدرات ��ه الطبيعية،
فنم ��ت وت�آلف ��ت وتوهج ��ت عندما تبن ��ى طفولته
وجي ��ه املو�ص ��ل م ��ن جريان ��ه حمم ��ود العم ��ري
ورعاه و�ضمه �إىل معلم يقرئه القر�آن ومعلم �آخر

ينظ ��م فيه �أحلانه و�أنغامه -3 .كان ميتلك قدرات
بيولوجية خارقة ا�س ��تعان بها على فرزنة النا�س
بو�ساطة حا�سة ال�شم ،في�شم رائحة الإن�سان وبها
يعرف ا�س ��مه �أو ا�س ��م �أبيه ،او بو�ساطة االذن اذ
كان ��ت اذن ��ه عد�س ��ة روحي ��ة يف داخله ي ��رى بها
النا�س م ��ن خالل حركات �أقدامه ��م ...هكذا خلق
امل�ل�ا عثمان حنج ��رة فيزياوي ��ة احلرك ��ة ،واذنا
متيزي ��ة تلتقط ما بطن م ��ن ظواهر املكان ،وعقل
يجم ��ع املعلوم ��ة ويحللها بق ��درة ا�س ��تقرائية...
كان ميت ��د يف كل �أف ��ق مع ��ريف ليخت�ص ��ر زمانه.
ويف اخلام�س ��ة ع�ش ��رة لب�س عمام ��ة الدين وبد�أ
يدر� ��س العلوم التي ت� ��ؤدي به �إىل �ش ��هرة الدين

�أو املو�س ��يقى وكان من �أ�س ��اتذته يف كل مراحله
الدرا�س ��ية  :عم ��ر االربيل ��ي وعبد الله الفي�ض ��ي
وداود �أفندي وبه ��اء احلق وحممد بن جرجي�س
وحمم ��ود �ش ��كري الألو�س ��ي ،وه�ؤالء ال�ش ��يوخ
منح ��وه �إج ��ازات يف اللغ ��ة والفق ��ه ،ث ��م در� ��س
املو�س ��يقى على (�ش ��لتاغ) وعبد الل ��ه الكركوكلي
وهم ��ا م ��ن �أ�س ��اتذة بغ ��داد يف املق ��ام ،ويف عام
 1886تعر� ��ض يف خطبة لأعمال الوالة ..فنفوه
اىل اال�ستانة !...ون�صف حياته العبقرية �أنتجها
يف اال�س ��تانة والقاهرة وبالد ال�ش ��ام ،والن�صف
االخ ��ر يف املو�ص ��ل بلدت ��ه االوىل ويف بغ ��داد
وهي �أعز ما �أحب من مدن العلم ..ففي الأ�س ��تانة

در�س الرتكية و�أتقنها يف البحث والتنقيب فغدا
م ��ن �أعالمه ��ا الكب ��ار ،وعني فيه ��ا مديرا ملدر�س ��ة
املو�س ��يقى وم�ست�شارا يف م�ؤ�س�س ��اتها الثقافية،
ومن�ش ��دا ومرتال وقارئا يف طرقها ال�ص ��وفية...
حت ��ى و�ص ��ل اىل ق�ص ��ر ال�س ��لطان عب ��د احلميد
العثم ��اين وجعله م�ست�ش ��ارا روحي ��ا له ،ملا حرك
في ��ه املال عثمان غ ��رور الإمرباطورية التي بد�أت
تنه� ��ش فيه ��ا �أمرا�ض الزم ��ان و�أكرمه ال�س ��لطان
ذهب ��ا كث�ي�را ورتب ��ا ،وكان باحثون م ��ن الأتراك
يح�س ��بونه م�ؤلف ��ا تركيا ...بعد �أن ق ��ر�أوا له �أدبا
وفك ��را بالرتكي ��ة .ويف ع ��ام  ،1895رح ��ل �إىل
القاهرة وخالل خم�س �س ��نوات �سمعت به م�صر:
عبقري ��ة يف املو�س ��يقى وعبقري ��ة يف االن�ش ��اد
ووزع يف وادي الني ��ل الوت ��ر البغ ��دادي واملقام
فت�أث ��ر ب ��ه عبده احلم ��ويل �آي ��ة غناء الني ��ل ،كما
تلمذ له �س ��يد دروي�ش �آية اللحن امل�صري ،وكبار
�آخرون وجدوا على يديه نبع مواهبهم ،وتعجب
ب ��ه جمه ��ور م�ص ��ر مل ��ا ر�أوه يغن ��ي له ��م الأدوار
امل�ص ��رية بنهج ��ه وغنائ ��ه اخلا�ص ،ويف م�ص ��ر
�أي�ض ��ا طب ��ع م�ؤلفاته ون�ش ��رياته يف املو�ش ��حات
والأحلان ،و�أ�ص ��در جملة (املع ��ارف (وكتب فيها
�أعالم م�ص ��ر وكان يتهادى مب�شية العلماء وبزي
املولوي ��ة :جبة عري�ض ��ة وعمامة خ�ض ��راء !..ثم
رح ��ل �إىل ب�ل�اد ال�ش ��ام ..وبني بريوت ودم�ش ��ق
ثالث �س ��نوات من ��ذ عام  ،1906يق ��ر�أ يف حمافل
الأدب �ش ��عرا وتخمي�س ��ا وت�ش ��طريا ،ث ��م يق ��ر�أ
القر�آن ،وين�شر قوانني يف املو�سيقى يف جمالت
ال�ش ��ام ،ويب ��اري ويتناف� ��س ويج ��ادل بالفق ��ه..
وك�أن العراق كله يح�ض ��ر يف قامت ��ه !..وعاد يف
�أخرياته �إىل وكره الأول ــ املو�ص ��ل  1913ين�شر
فيه ��ا الطريق ��ة املولوي ��ة ،وي�ص ��بح ه ��و الزعيم
الروح ��ي ملئات م ��ن مريديه ،ثم نزح ب�ش ��وق �إىل
بغ ��داد لي�ؤ�س ���س جمل�س ��ا �أدبي ��ا ،اجتمع ��ت في ��ه
مع ��ارف بغ ��داد جميعها ،وم ��ا �أن �أعل ��ن االنكليز
عن احتالل بغ ��داد حتى �أنربى ال�ض ��رير اجلبار
يث�ي�ر احلمي ��ة الوطني ��ة يف النفو� ��س ،وينتق ��ل
م ��ن جام ��ع احلي ��در خان ��ة �إىل جام ��ع الكي�ل�اين
�إىل جام ��ع اخلالين يقر�أ املولد النبوي ويح�ش ��د
فيه ن�ب�رات املقاومة ويدع ��و �إىل اخلال�ص ،و�إذا
منقبت ��ه النبوية تغدو من�ش ��ورا يح ��رك الكوامن
ويلهب �أعماق الثائرين� ..أو يغدو مولده النبوي
�شعارا يحر�ض النا�س على قتال الغزاة ،و�أجتمع
االنكليز وقرروا �إ�س ��كات �ص ��وته ،وق ��رر قائدهم
يف بغ ��داد (�س ��اندرز) �أن يكتب ا�س ��م املال عثمان
يف قائم ��ة املخرب�ي�ن ..ومل ي�ص ��مت !..و�أت�س ��ع
ل ��ه التاري ��خ و�أبدع يف �ص ��ياغة م�س ��اراته ،فكان
�أن ط ��ور املو�س ��يقى العربية ومنحها �أ�س�س� � ًا يف
البناء الهارموين ،وكان �أن تخرج على يده جيل
مع ��ريف ،وكانت قراءته للقر�آن فنا ا�س ��تحال اىل
عل ��م بل مدر�س ��ة يف الق ��راءات ،وكان في�ض ��ه يف
علم الفلك في�ض علماء احل�س ��اب ..بل كانت كتبه
وم�ؤلفات ��ه مدر�س ��ة يف العبقري ��ة العراقي ��ة ذات
اجلذر الإن�ساين!..
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امل�ل�ا عثم ��ان املو�ص ��لي ( 1923 - 1854م)،
هذا ال�شيخ ال�ض ��رير قد بلغ من العمر عتي ًا وبقى
عل ��ى ذل ��ك اعجوبة الزم ��ان يف ال ��ذكاء والفطنة،
وله نوادر عديدة منها �إذا �س ��مع �ص ��وت �ش ��خ�ص
عرف او�ص ��افه من طول وق�ص ��ر وبيا�ض و�سواد
وح�سن ودمامة وعرف عمره وكم له من ال�سنني،
وم ��ن تكل ��م معه فلن ين�س ��اه ابد ًا ولو بعد �س ��نني
ول ��ه القدح املعل ��ى يف املو�س ��يقى وكان ي�ض ��رب
على الع ��ود وله يف العل ��وم الفلكي ��ة يتفوق فيها
على علماء ع�ص ��ره ،وكان �س ��ريع اخلاطر لطيف
النوادر حا�ض ��ر البديهة مع �شرا�س ��ة طبع و�شدة
يف االخالق.ه ��و ق ��ارئ و�ش ��اعر وع ��امل بفن ��ون
املو�سيقى.
ول ��د عثم ��ان املو�ص ��لي ع ��ام  1854م يف مدين ��ة
املو�ص ��ل ،وكان وال ��ده احل ��اج عب ��د الل ��ه �س ��قاء
توارث املهنة عن �أجداده تويف والده يف ال�سابعة
من عمره ،وما لبث �أن �أ�صيب بفقد ب�صره مت�أثر ًا
مبر� ��ض اجلدري الذي �أ�ص ��يب به و�ض ��مه جاره
حممود بن �س ��ليمان العمري �إىل �أوالده مو�ض ��ع
عناي ��ة وعني له معلم ًا ح ّفظه الق ��ر�آن ،وقد �أعجب
حممود �أفندي ب�ص ��وت عثمان فخ�ص�ص له معلم ًا
يعلم ��ه املو�س ��يقى والأحل ��ان فنب ��غ فيه ��ا وحفظ
الأ�شعار والق�صائد ،و�شرع عثمان يف تعلم علوم
العربية على علماء ع�صره كال�شيخ عمر الأربيلي
و�صالح اخلطيب وعبد الله في�ضي وغريهم ،كان
يجيد اللغتني الفار�سية والرتكية ،وعندما تويف
حمم ��ود �أفندي العم ��ري عام  1865ت ��رك عثمان
مدين ��ة املو�ص ��ل وتوج ��ه �إىل بغ ��داد وكان يف
العق ��د الثالث من عم ��ره ،وتلق ��اه بالتكرمي �أحمد
عزة با�ش ��ا العمري ابن حممود �أفندي ،و�أ�س ��كنه
عن ��ده وا�ش ��تهر هن ��اك بق ��راءة املول ��د فح � ّ�ف به
النا�س ،ودر�س عثمان �ص ��حيح البخاري على يد
دا�ؤد �أفن ��دي وبهاء احلق �أفن ��دي الهندي ودر�س
اي�ض ��ا يف بغداد على يد ال�ش ��يخ حممود �ش ��كري
الآلو�س ��ي ،وذهب �إىل احلج ثم عاد �إىل املو�ص ��ل
ع ��ام  ،1886وتتب ��ع الدر�س فيها على يد ال�ش ��يخ
حممد بن جرجي�س املو�ص ��لي ال�ش ��هري بالنوري،
و�أخ ��ذ عنه الطريقة القادرية ،وهي �إحدى الطرق
ال�ص ��وفية ال�شهرية يف املو�ص ��ل ،وقر�أ القراءات
ال�س ��بع عل ��ى الطريقة ال�ش ��اطبية على ي ��د املقرئ
ال�شيخ حممد بن ح�سن �أجازه بها.
ر�أى امل�ل�ا عثم ��ان �أن يو�س ��ع معارفه ف�س ��افر �إىل
م�ص ��ر واخ ��ذ ع ��ن ال�ش ��يخ يو�س ��ف عج ��ور �إمام
ال�ش ��افعية القراءات الع�ش ��ر والتهليل والتحميد
و�أج ��ازه به ��ا ،و�أ�ص ��در وه ��و يف م�ص ��ر جمل ��ة
�س ��ماها (املعارف) ولكن مل تطل حياتها ،والتقى
ع ��ام  1895يف القاه ��رة ك ٌّل م ��ن :املو�س ��يقيني
عب ��ده احلام ��ويل وحمم ��د كامل اخللع ��ي وعلي
حممود در�س ��وا على ي ��د املال .ويف دم�ش ��ق ع ّلم
ين و�سيّد دروي�ش ّ
امللاّ �أبا خليل القبا ّ
املو�شحات
مقامات
ال�ش ��اميّة والرتك ّي ��ة ،فعربت من خالل ��ه
ٍ
مل تك ��ن معروف ًة يف م�ص ��ر ،كالنهاوند واحلجاز
كار ،وت�شري درا�س ��ات عديدة �إىل الفرق النوعي

ال ��ذي ح�ص ��ل يف نتاج �س� �يّد دروي�ش بع ��د لقائه
باملو�ص ��لي .لك ��ن ال ي ��زال ه ��ذا اللق ��اء م�ص ��در
التبا�س ح ّت ��ى اليوم� ،إذ تزع ��م الرواية العراقيّة
ٍ
�أن (زوروين كل �س ��نة م ��رة) و(طلع ��ت يا حملى
نوره ��ا) هي يف الأ�ص ��ل من تنزيل امل�ّل اّ�ا عثمان،
و�أنّ عب ��د الف ّت ��اح مع ��روف �أفندي� ،أح ��د تالمذة
امللاّ عثمان ،قام بت�س ��جيل الن�س ��خة العراقيّة من
(زوروين) وعنوانه ��ا (زر ق�ب�ر احلبي ��ب) ،يف
منت�صف الع�شرينيّات.
�س ��افر املال عثمان �إىل ا�س ��طنبول �أك�ث�ر من مرة
حيث تلقاه �أحمد عزة با�شا العمري ،وعّرفه على
م�شاهري النا�س وعلمائهم و�أخذ عن ال�شيخ خمفي
�أفن ��دي الق ��راءات الع�ش ��ر والتكب�ي�رات و�أجازه
فيه ��ا و�أ�س ��تمع �إليه النا�س يف جامع �أيا �ص ��وفيا
و�أعجب ��وا به و�أ�ص ��بح مق�ص ��د ًا للمجتمع الأدبي
والفن ��ي ،و�أهم ال�شخ�ص ��يات التي تعرف بها يف
�إ�سطنبول حممد �أبو الهدى ال�صيادي و�أخذ عنه
الطريقة الرفاعية ،وفتح �أمامه �آفاق ًا بتقدميه �إىل
ال�سلطان عبد احلميد .وقربه ال�سلطان و�سمح له
دخول ق�صوره وق�صور احلرمي متى �شاء ،وظل
املال عثمان مقرب ًا من البالط يف �إ�سطنبول وكان
مو�ضع عناية اخلليفة
العثماين ،وكان يعتمد عليه �شخ�ص ��ي ًا يف �إيفاده
�إىل بع� ��ض �أنح ��اء الإمرباطوري ��ة العثماني ��ة
لأغرا�ض �سيا�س ��ية ،وكان يخطب يف احلج با�سم
ال�سلطان عبد احلميد بتخويل منه.

يعرف الأتراك امللاّ عثمان بحافظ عثمان �أفندي
املو�ص ��لي و(احلاف ��ظ) ه ��و لق ��ب يعط ��ى حلفظة
الق ��ر�آن الكرمي ،وقد يق�ت�رن ا�س ��مه �أحيان ًا بلقب
املت�ص ��وّ فني الأت ��راك ويعني ( :اجلدّ) املو�ص ��لي
الذي �أق ��ام يف �إ�س ��طنبول يف زيارته الأوىل بني
عام ��ي  1887و  ،1895ن ��ال لفخام ��ة �ص ��وته
وح�س ��ن تالوت ��ه حظوة ال�س ��لطان عب ��د احلميد،
فعيّنه �شيخ قراء جامع �آيا �صوفيا.
ويروي حم ّم ��د نظمي �أوزال ��ب يف كتابه (تاريخ
املو�س ��يقى الرتكيّة)� ،أنّ اجلام ��ع كان ميتلئ عن
�آخ ��ره بامل�ص� � ّلني القادم�ي�ن لال�س ��تماع �إليه ،ويف
�إ�س ��طنبول در� ��س عثم ��ان �أفندي على يد �أ�س ��ماء
كبرية يف املو�سيقى الكال�سيكيّة وال�صوفية ،مثل
ح�س�ي�ن فخر الدين وزكائي دده ،كم ��ا �أعطى امللاّ
درو�س� � ًا يف املو�سيقى لكل من يرغب �أمام اجلامع
ال ��ذي كان يتلو في ��ه القر�آن ،وحت ��وّ ل د ّكانه لبيع
الكتب يف حملة (ت�شمربيل طا�ش) القريبة من �آيا
�صوفيا �إىل ملتقى لأهل املو�سيقى والأدبّ ،
وحل
هو �ضيف ًا عزيز ًا على جمال�س �إ�سطنبول الثقافيّة
ك�صالون الأديبة ليلى �ساز.
ويف مقه ��ى (ق ��راءة خان ��ة) (فوزي ��ة) �أحي ��ا امللاّ
الأما�سي الرم�ض ��انيّة مع نخبة مو�سيقيّي املدينة
مث ��ل ع ��ازف الكم ��ان مم ��دوح ،وع ��ازف القانون
�شم�س ��ي ب ��اي ،واملغن ��ي قراقا� ��ش �أفن ��ديّ ،
وظل
املقه ��ى العثم ��ا ّ
ين ال�ش ��هري حتى احل ��رب العامليّة
ً
الأوىل ،م�س ��احة ثقاف ّي� �ة ت ��ردّد عليه ��ا �ش ��عراء

وم�س ��رحيون ومو�س ��يقيون من وزن الطنبوري
جمي ��ل ب ��اي ،والع ��وّ اد نور� ��س ،ور�ؤوف يقطا،
وع ��ازف الكم ��ان الأرمن � ّ�ي تاتيو�س ���س �أفن ��دي
�إ�س ��كرجيان واليوناين فا�س ��يالكي ،وغريهم من
مو�س ��يقيي الأقل ّي ��ات التي كانت مت�س ��ك مبقاليد
املو�سيقي يف �إ�سطنبول.
�صناعة الرتفيه
ّ
اقي ��م متث ��ال له يف مدينة املو�ص ��ل ودم ��ر متثاله
يف  2014 / 06 / 10من قبل (داع�ش) ف�صاحب
التمثال هو مو�س ��يقي وملحن عراق ��ي من القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر ولي� ��س عثم ��ان املو�ص ��لي جم ��رد
مغ ��ن عابر م ��ن املغن�ي�ن املجهولني ،يف ح�ي�ن �إنه
ُيعـ ��د لدى عاريف ف�ض ��له �أحد �أهم عباق ��رة الغناء
العربي يف املائة �س ��نة الأخرية ،فهو �أ�س ��تاذ �سيد
دروي�ش وعبده احلام ��ويل وكامل �أخللعي و�أبو
خليل القباين ،ووا�ض ��ع �أ�ش ��هر و�أجم ��ل الأحلان
العربي ��ة الت ��ي م ��ا برحت �ش ��ديدة احل�ض ��ور يف
القرن احلادي والع�شرين.
كان املو�ص ��لي يف املو�ص ��ل يقي ��م عن ��د احل ��اج
ابراهي ��م دالل با�ش ��ي قد اف ��رد له دارا خا�ص ��ة به
م ��ع كل االهتمام ��ات االخ ��رى من طعام و�ش ��راب
وبقي مقيما فيها ملدة �س ��نة ،يف �ص ��بيحة يوم من
ايام �س ��نة  1914ويف  17اذار منها حدثت �ضجة
وبكاء وعويل و�أعل ��ن النا�س القريبون من مكان
احل ��دث ان احل ��اج ابراهيم قد مات ف ��كان اخلرب
مفاج� ��أة م�ؤمل ��ة للمال عثم ��ان فحزن على �ص ��ديقه
ال ��ويف حزنا �ش ��ديدا وظل مالزم ��ا لفاحتته يقدم
مرا�س ��يم التعزية اىل حيث انتهت ومر ا�سبوعان
على الوفاة فحزم املال عثمان امتعته وجل�س على
حاف ��ة النهر باملنطقة القريبة من املو�ص ��ل القدمي
املرب ��وط باحلبال وحوله اهله و�أ�ص ��دقا�ؤه وهم
ينتظرون حتميل الكلك الذاهب اىل بغداد.
و�ص ��ل الكل ��ك اىل مدين ��ة تكري ��ت وكان ��ت تعترب
حمطة ا�سرتاحة خالل الرحلة م�ضافا اىل �صيانة
الكل ��ك وتفق ��د تكوينات ��ه يف تكري ��ت ،توجه املال
عثمان اىل تكية االلو�س ��ي حيث ا�س ��تقبله ال�شيخ
ع�ل�اء الدين االلو�س ��ي الذي �س ��بق وان التقى به
يف ا�س ��تانبول ي ��وم ،كان االلو�س ��ي ع�ض ��وا يف
جمل�س املبعوثان العثماين ف�أكرم �ض ��يافته ،وقد
كان وقتها املو�ص ��لي ي�شكو من التهاب يف �صدره
وبحة يف �ص ��وته ب�س ��بب الربد ال ��ذي تعر�ض له
وه ��و يف الكلك ،فاح�ض ��ر له �ش ��راب (البابوجن)
البيب ��ون ف�ش ��ربه وارت ��اح مم ��ا يع ��اين وعنده ��ا
ارجتل املو�صلي ق�صيدة مطلعها :
ذقت ال�صفا بحمى عالء الدين...
فرع ال�شريعة ب�ضعة امليمون
و�ص ��ل الكلك بغ ��داد ونزل املو�ص ��لي يف دار ابنه
الث ��اين فتحي ال ��ذي كان ي�س ��كن بغداد وانت�ش ��ر
خ�ب�ر و�ص ��وله اىل بغ ��داد فت�س ��ارع علي ��ة القوم
لزيارت ��ه وكان من بينه ��م عائلة (خيوك ��ه) الذين
�أب ��و �إال ان ينزل املال عثم ��ان عندهم وكان حممد
عل ��ي بن احلاج عبد ال ��رزاق خيوكه والد املطرب
(ح�س ��ن خيوكة) من تالميذ املو�ص ��لي يف االذكار

من زمن التوهج

المال عثمان الموصلي تاريخ حافل
بالعطاء

واملقام ��ات ،وق ��د در� ��س عل ��ى ي ��ده قب ��ل �س ��فره
اىل ا�س ��تانبول وم ��ن ب ��اب الوف ��اء لعميد ا�س ��رة
ال خيوك ��ه ال ��ذي تويف ،ج ��اءت عائلت ��ه تلح يف
ا�ست�ض ��افة املو�ص ��لي ،ويف الوق ��ت نف�س ��ه ج ��اء
ا�ص ��دقا�ؤه القدامى وتالمي ��ذه والعلماء والأدباء
ورجال احلكومة يزورونه ويتبارون يف تكرميه
و�إقام ��ة احلف�ل�ات والدع ��وات له ،مل تك ��ن بغداد
تختل ��ف عن اية والية عثماني ��ة اخرى حيث كان
اجلو ال�سيا�سي العام ينبئ بحدوث حرب وكانت
االنباء ت�ص ��ل تباعا فكرثت ال�ش ��ائعات وارتفعت
اال�س ��عار وقل ��ت امل ��واد الغذائي ��ة يف اال�س ��واق.
وما ان حل �ص ��يف عام  1914حتى قامت احلرب
العاملي ��ة االوىل .دع ��ت احلكوم ��ة العثماني ��ة يف
بغداد من ي�س ��تطيع حمل ال�س�ل�اح اىل االنخراط
يف اجلي� ��ش ،ويف ار� ��ض خالي ��ة يف باب املعظم
اتخ ��ذت كم ��كان لتجم ��ع حاملي ال�س�ل�اح لغر�ض
ار�سالهم اىل جبهة االنا�ضول.
ال ي ��زال املال عثمان يقي ��م يف دار ولده فتحي يف
منطقة باب ال�شيخ (ف�ض ��وة عرب) وال تزال هذه
املحلة ت�سمى حملة احلاج فتحي وبالوقت نف�سه
كانت له غرفة ي�سرتيح فيها بعد ال�صالة يف جامع
اخلفاف�ي�ن ،وفيه ��ا ج ��اءه ع ��دد من رج ��ال الدين
وحفظ ��ة القران الكرمي وابلغوه بقرار تن�ص ��يبه
�ش ��يخا لقراء بغ ��داد ،واخربوه ب�أن يح�ض ��ر اىل
جام ��ع نائله خاتون (جامع املرادية حاليا) مقابل
وزارة الدفاع احلالية بني باب املعظم وامليدان.
كان القرار التفات ��ة كرمية من اهايل بغداد كونه
من�صب مل ي�ش ��غله املال عثمان من قبل بالرغم من
�ش ��هرته يف ا�س ��تانبول والقاهرة واملو�صل ،كان
امل�ل�ا عثم ��ان دقيقا يف عملية فح�ص ��ه ملن يريد ان
يتعلم قراءة القران الكرمي واملو�شحات واملواليد
النبوي ��ة ال�ش ��ريفة فعليه قبل كل �ش ��يء ان يتعلم
ا�صول االحلان واملقامات الغنائية ومن ي�ستغرب
توجهي ��ه يقول له( :ان قارئ القران اذا مل يدر�س
االحل ��ان يك ��ون كاملا�ش ��ي يف ال�ص ��حراء لي�س له
دلي ��ل ي�س�ي�ر بهدي ��ة وال طري ��ق يتبع م�س ��الكه)،
ومن الذين در�س ��وا على ي ��ده يف هذه الفرتة من
حيات ��ه  :العالمة حمم ��د بهجة االث ��ري الذي قال
عن نف�س ��ه  :انه در�س عليه علم القراءات ال�س ��بع
يف اوائ ��ل ع ��ام 1338ه وكان اال�س ��تاذ ال�ش ��اعر
حاف ��ظ جميل املولود عام  1906قد ذكر يف ندوة
تلفازيه انه در�س القران الكرمي على يده و�ص ��ار
يقرا القران يوم اجلمعة يف احل�ض ��رة الكيالنية،
وكان احلاج حممود عبد الوهاب الذي �ص ��ار من
ا�ش ��هر مقرئي القران الكرمي يف االذاعة والتلفاز
قد در�س القران وتخ�ص ���ص به على يد املو�صلي،
وكذلك امل�ل�ا مهدي بن فزع بن عب ��د لله الذي كان
قارئ ��ا ومن�ش ��دا للمو�ش ��حات والأذكار النبوي ��ة

وم ��ن الذين در�س ��وا على يد املو�ص ��لي اال�س ��تاذ
عبد الفت ��اح معروف وحممد وحي ��د الدين احمد
القادري واحلاج عبد القادر عبد الرزاق بن �صفر
اغا وعبد الرزاق بن عبد الفتاح القباجني ،وكان
من ا�شهر من�شدي حفالت املولد النبوي ال�شريف
وه ��و وال ��د املرح ��وم حمم ��د القباجن ��ي مط ��رب
الع ��راق االول .وعلي ��ه فقد ا�س ��هم املال عثمان يف
تخريج كبار املن�ش ��دين والق ��راء يف العراق .يف
ه ��ذه الفرتة كانت الروح املعنوية لدى املواطنني
جت ��اه حكوم ��ة والي ��ة بغداد �ض ��عيفة فكث�ي�را ما
يتهربون من اخلدمة الع�سكرية حيث كان ال�شباب
ي�س ��اقون اىل جبهات القتال بعد �سفر طويل عرب
ال�ب�راري والقفار حتى ح ��دود رو�س ��يا و�أطلقوا
على هذا ال�س ��فر ا�ص ��طالح (�س ��فربر) فا�ستعانت
حكوم ��ة والية بغداد بال�ش ��يخ املو�ص ��لي يف رفع
الروح املعنوية عن طريق االنا�ش ��يد احلما�س ��ية
لنظمها وتلحينه ��ا ومن مت تدريب التالميذ عليها
وحفظها مع قلة املدار� ��س املوجودة ويف الوقت
نف�س ��ه تعليم الطالب مبادئ املو�س ��يقي و�أ�سلوب
االن�شاد.
يروي احل ��اج ناجي زي ��ن الدين ان ��ه كان تلميذ ًا
يف حين ��ه يف مدر�س ��ة ال�س ��لطاين وهي مدر�س ��ة
عثماني ��ة ت�أ�س�س ��ت �س ��نة  1890م وكان مقره ��ا
دار عارف اغا يف حملة عارف اغا وزار املدر�س ��ة
ال�ش ��يخ عثم ��ان املو�ص ��لي وكان مديرها ال�س ��يد
ن ��وري الربزجني فالقى حما�ض ��رة على الطالب
يف االنغام و�أنواعها واختتم حما�ض ��رته بن�شيد
من نظم ��ه وتلحينه م ��ن نغم الر�س ��ت يف متجيد
اجلي�ش مطلعه  :ع�س ��كرنا (�س ��فربر) هلل ثم كرب
نرجو له ان ين�صر يارب ..يارب.
لل�ش ��يخ عثم ��ان ح� ��س مو�س ��يقي مره ��ف ج ��دا
ي�س ��تطيع ان ميي ��ز اخللل حني ي�س ��مع عزفا غري
متكام ��ل حيث يروي حفي ��ده على حني كان عائدا
بج ��ده اىل الدار وهم ��ا يجتازان عقد الن�ص ��ارى
يف را�س القرية توقف ال�ش ��يخ حتت نافذة ف�س�أله
حفي ��ده ما بك ي ��ا جدي؟ قال  :ا�س ��مع �أال ت�س ��مع
�ص ��وت عزف عود؟ قل ��ت نعم ماذا؟ ق ��ال  :ان هذا
الع ��ازف قتلن ��ي دلني عل ��ى الباب ،فجاء ال�ش ��يخ
وق ��رع الب ��اب بع�ص ��اه الغليظة و�ص ��اح يا عازف
الع ��ود  :ان وتر النوى نازل �ش ��ده قليال ،وخالل
حفلة اقامها ال�ش ��يخ عثمان بذكرى املولد النبوي
ال�ش ��ريف يف دار العالم ��ة اال�س ��تاذ عب ��د الوهاب
النائ ��ب يف حمل ��ة الف�ض ��ل تع ��رف عل ��ى مط ��رب
الع ��راق االول املرح ��وم حمم ��د القباجن ��ي وكان
وقتها �ش ��ابا خجوال يف اول الطريق نحو الغناء
وبع ��د ان ان�ش ��د املو�ص ��لي طل ��ب م ��ن القباجني
امل�ش ��اركة مبا يحفظ من املقامات وكان حا�ض ��را
ب�ص ��فة م�س ��تمع مع ابن عمه عبد الرحمن �ش ��رف

ف�أعج ��ب به ال�ش ��يخ عثم ��ان واجرى مع ��ه حوارا
مط ��وال وختم ��ه بجملة مفي ��دة (اذه ��ب يا حممد
ام�سك بالطريق فهي وا�سعة).
ويف ت�ص ��ريح للعالم ��ة حممد بهج ��ة االثري يف
تق ��ومي املكان ��ة الفني ��ة للمو�ص ��لي :قال (ا�ص ��بح
غنا�ؤه من �ض ��روريات احلياة يف نظر النا�س فما
كانوا ي�سمعون له يقرا يف بيت اال وان�سلوا اليه
من كل حدب و�ضاق املكان بال�شيب وال�شبان).
م ��ن مطربي املق ��ام الذين ذكروا انه ��م من تالميذ
املو�صلي املغني حممد العا�شق وا�سمه احلقيقي
حمم ��د ح�س ��ن عيف ��ان املول ��ود مبحلة ال�ص ��درية
ببغداد عام  ،1905حيث كان يف فرقة املال عثمان
التي انحلت بعد وفاته بعد ان ق�ض ��ى فيها ع�ش ��ر
�س ��نوات وكان العا�شق قد ظهر ب�صفته مطربا من
على �شا�ش ��ة تلفاز بغداد يف العهد ال�سابق ،وكان
�شيخا متعبا يف اواخر العمر وقد و�صف من قبل
م ��ن ال يعرفه انه اكت�ش ��ف مت�أخرا ،وكان لالغاين
ال�ش ��عبية يف املنا�س ��بات العام ��ة واالجتماع ��ات
املزدحم ��ة ن�ص ��يب عند املو�ص ��لي ،فح�ي�ن اهدى
اح ��د املل ��وك خلع ��ة اىل �ض ��ريح االم ��ام مو�س ��ى
الكاظ ��م حلن املو�ص ��لي عل ��ى الفور ق�ص ��يدة عبد
الباق ��ي العم ��ري التي قيل ��ت يف هذه املنا�س ��بة :
وافت ��ك يا مو�س ��ى بن جعفر حتفة منه ��ا يلوح لنا
الطراز االول وقد غناها على مقام ال�سيكاه بلحن
�شجي م�ؤثر.
ان املو�ص ��لي ميتل ��ك موهب ��ة عجيبة يف �س ��رعة
التلحني حيث ال ي�س ��تغرق اللحن عنده �إال ب�ض ��ع
دقائ ��ق ليكون جاه ��زا يرتمن به مع نف�س ��ه مرات
عدة ثم ينطلق من�ش ��دا ،م�ضت على ال�شيخ عثمان
اربع �سنوات تقريبا يف بغداد حيث ا�ستقر
ب ��ه املق ��ام فيه ��ا وان�ص ��رف ميار�س احلي ��اة بكل
ابعاده ��ا الثقافية واالجتماعي ��ة والدينية ،وكان
يتمت ��ع بن�ش ��اط وحيوي ��ة يق�ض ��ي ج ��ل وقته يف
التدري� ��س وح�ض ��ور االجتماع ��ات واحلف�ل�ات
وجمال� ��س العلم ��اء والوجه ��اء ،وكان �ص ��ديقا
ودودا لأه ��ل بغداد ي�ش ��اطرهم فرحه ��م وحزنهم
ويدخل بيوتهم ،وكان له من بينهم ا�صدقاء كرثة
م ��ن اعيان املدينة كال�ش ��يخ العالم ��ة عبد الوهاب
النائب الذي عمل بالتدري�س والإفتاء والق�ض ��اء،
ومنح ��ه ال�س ��لطان عب ��د احلمي ��د درجة (اق�ض ��ى
الق�ض ��اة) ودرجة (احلرم�ي�ن ال�ش ��ريفني) ،وكان
ال�ش ��يخ عثمان يح�ضر جمل�س ��ه ويقيم املوالد يف
داره ،وق ��د عرف عنه حبه للمو�س ��يقى والإحلان
و�إملام ��ه به ��ا ،ومن �شخ�ص ��يات بغ ��داد الذين كان
ال�ش ��يخ عثمان يلتقي بهم ا�س ��تاذه عالمة العراق
ال�س ��يد حممود �شكري االلو�سي الذي در�س عليه
عل ��وم العربية قبل �س ��فره اىل ا�س ��تانبول ،وكان
يح�ض ��ر جمل�س ��ه وقد ع ��زاه بوفاة اخيه ح�س ��ني

االلو�س ��ي م�ؤرخ ��ا وفات ��ه �ش ��عرا ،ايه ��ا احل�ب�ر
ا�صطرب عن فقده ف�أخوك اليوم باخلري العميم اذا
لب�ست ال�صرب عن فقدانه فزت بالإح�سان والآجر
العظي ��م ،وقد ن�ش ��ر االلو�س ��ي هذه الق�ص ��يدة او
هذه االبيات يف كتابه (امل�س ��ك االذف ��ر) ،كما كان
املو�ص ��لي يلتقي بال�س ��يد ابراهيم الراوي �ش ��يخ
ال�س ��جادة الرفاعي ��ة يف جام ��ع ال�س ��يد �س ��لطان
عل ��ى م�س ��اهما بحفالت الذك ��ر الرفاعي ��ة وقراءة
الق ��ران الكرمي ،والتقى اي�ض ��ا بالقا�ض ��ي حممد
نافع امل�ص ��رف ع�ض ��و جمل� ��س التمييز وقا�ض ��ي
بغداد ومن ا�ص ��دقاء ال�ش ��يخ عثمان ال�شيخ قا�سم
القي�س ��ي وهو من علماء بغداد االفا�ضل وال�شيخ
جنم الدين الواعظ مفت ��ي اجلمهورية العراقية،
ام ��ا يف جم ��ال ال�ص ��حافة فكان ��ت عالقت ��ه وثيقة
بال�صحفيني وال�شعراء ومنهم عبد اللطيف ثنيان
اح ��د ال�ص ��حفيني القدامى يف العراق الذي ن�ش ��ر
مقاال عن املو�ص ��لي يف جملة لغ ��ة العرب العدد 6
يف  1926ذكر فيه معلومات قيمة وطرائف نادرة
عن املو�ص ��لي .كما ن�شر ال�ش ��اعر حممد الها�شمي
مق ��اال يف جملة اليقني يف اجل ��زء  16عام 1923
ذك ��ر فيه اوج ��ه نبوغ املو�ص ��لي وعبقريت ��ه ،اما
ال�ش ��اعر عب ��د الرحم ��ن البناء فان ��ه كان يكرث من
االجتم ��اع باملو�ص ��لي وق ��د رث ��اه بق�ص ��يده بعد
وفاته.

مو�شحاته

لديه الكثري من املو�شحات و�أغاين وا�شهرها:
زوروين بال�سنة مرة
فوق النخل فوق
لغة العرب اذكرينا ،غناها يو�سف عمر.
يا �أم العيون ال�سود ،التي غناها ناظم الغزايل.
“طلعت يا حملى نورها” ,التي ن�سبت �إىل �سيد
دروي�ش.
“�آه يا حلو يا م�سليني
من �شعره
قدك امليا�س يا عمري يا غ�ص�ي�ن البان كالي�س ��ر..
�أن ��ت �أحل ��ى النا� ��س يف نظري جل من �س ��واك يا
قمري
ق ��دك امليا� ��س مد م ��ال حلظ ��ك الفت ��ان قتاال..هل
لوا�صل خلد ال ال ال ال فاقطع الآمال وانتظري
�أن ��ا وحبيبي يف جنينة وال ��ورد خميم علينا�..إن
طلب مني و�صالو يا رب ت�سرت علينا
عيون ��ك �س ��ود يا حماله ��م قلبي تل ��وع بهواهم..
�صار يل �سنتني ب�ستناهم حريت العامل يف �أمري
م ��ن الآث ��ار القليل ��ة الت ��ي و�ص ��لت من غن ��اء امللاّ
عثمان املو�صلي ( )1923-1854ق�صيدة للخليفة
الأمويّ يزيد بن معاوية يقول فيها:
�حب �ض� �مّت الك�أ�س �ش ��ملهم ،وداعي
“�أقول ل�ص � ٍ
�صبابات الهوى مّ ُ
يرتن
ِ
�يب من نعي � ٍ�م ول� � ّذةٍ  ،ف ��ك ٌل و�إن طال
خ ��ذوا بن�ص � ٍ
املدى يت�ص ّر ُم
وال ترتكوا يوم ال�س ��رور �إىل غدٍ  ،ف� ��إن غدًا ي�أتي
مبا لي�س يُع َلمُ”
ّ
مو�ش ��ح”يل ف� ��ؤاد حنّ ”م ��ن �أداء فرق ��ة ال�ت�راث
املو�صلي ،يف مديح”�أبي ال�سبطني”علي بن �أبي
طالب (ر�ض).
تعري ��ف الكل ��ك :ه ��و تركيب م ��ن اخل�ش ��ب مربع
ال�ش ��كل يقوم على قرب ممل ��وءة بالهواء لتحمله
فوق املاء حيث كان الكلك وا�سطة النقل الرئي�سة
االك�ث�ر راحة للم�س ��افرين ب�ي�ن املو�ص ��ل وبغداد
م�ض ��افا اىل وا�س ��طة نقل اخرى عل ��ى الدواب او
العربات امل�صنوعة من اخل�شب وقد كان الركوب
فيها غري مريح ب�س ��بب ك�ث�رة احلركة وامليل ذات
اليمني وذات ال�ش ��مال االمر الذي ي� ��ؤذي العظام
واملفا�صل وخا�ص ��ة لكبار ال�سن علما ان الطريق
كان وعرا.

امل�صدر :
تاريخ علماء املو�صل ،احمد حممد املختار
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اح�����م�����د ال���م���وص���ل���ي

باحث وم�ؤر�شف
 -1اغنيت ��ا زوروين و طلعت ي ��ا حملى نورها
لي�س ��تا جزءا من م�سرحية و مل يكن املال عثمان
املو�صلي رجل م�سرح.
 -2زار املو�ص ��لي م�ص ��ر ب�ض ��عة م ��رات قب ��ل
ا�س ��تقراره ف�ت�رة يف اال�س ��كندرية و تا�سي�س ��ه
الول �ص ��حيفة فنية يف الوط ��ن العربي و لقائه
م ��ع احلام ��ويل و �س ��يد دروي� ��ش يف اماكن و
ازم ��ان خمتلف ��ة و ال اعتق ��د ان ��ه قابله ��م م ��رة
واحدة.
 -3العراق ال يحتاج ل�سرقة تراث احد فللعراق
اغزر تاريخ مو�سيقي طبعا قبل ان تكون مل�صر
نه�ض ��تها املو�س ��يقية التي بداها �س ��يد دروي�ش
وتاري ��خ املو�س ��يقي للع ��راق ميت ��د م ��ن اول
ح�ض ��ارة عرفتها الب�ش ��رية ح�ض ��ارة �س ��ومر و
يوجد نوتات مو�سيقية مدونة تابعة للح�ضارة
احلورية يف العراق و غنتها فرق ايطالية.
 -4ال احد يقول ان �سيد دروي�ش كان مو�سيقيا
عادي ��ا ب ��ل كان مبدع ��ا و ل ��ه اجن ��ازات ع ��دة و
معروفة.
 -5اقتب� ��س هذا الن� ��ص ((�س ��يد دروي�ش عرفه
النا� ��س موهوب ��ا و كان يغن ��ي للعم ��ال عندم ��ا
كان يعم ��ل (نقا�ش ��ا) و عم ��ل يف اح ��دى الفرق
املو�س ��يقية التي تزور حل ��ب .وكان عمره رمبا
 17ع ��ام ..هناك تعرف على مو�س ��يقار كبري له
ابداعات مو�سيقية و كان حمدثا وغزير االبداع
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ا�سمه (املال عثمان املو�صلي )1920 - 1854اي
ال�شيخ عثمان و كان م�شهورا يف تركيا و حلب
ث ��م اال�س ��كندرية بعد ذل ��ك (على االق ��ل حينها)
و اغاني ��ه مازال ��ت تغن ��ى يف تركي ��ا و حل ��ب و
العراق و(م�ص ��ر) و كان اول من ا�ستخدم مقام
ترك ��ي و هو حجاز كار ك ��رد ..و على فكرة هو
كان �ض ��ريرا اي فاق ��د الب�ص ��ر نتيج ��ة اجلدري
يف �ص ��غرة ..و كان �شاعرا اي�ض ��ا ..تتلمذ �سيد
دروي� ��ش على يد امل�ل�ا عثمان املو�ص ��لي و كان
لعثمان تالميذ كرث ..تعلم �سيد دروي�ش الكثري
عل ��ى ي ��د معلم ��ه امل�ل�ا عثم ��ان وعلم ��ه القوالب
املو�سيقية و املو�شحات ...الخ.
ال يعرف الكثريين هذه احلقيقة..
و عندما ا�ستقر املال يف اال�سكندرية ا�صدر اول
�صحيفة عربية فنية يف ال�صحافة و تكلم ب�شكل
كث�ي�ر عن املق ��ام العراق ��ي و اهتم به ��ا للتوعية
املو�سيقية..
ال�ش ��يء الغريب ان �س ��يد دروي�ش و انا ال اريد
التقلي ��ل منه ’ اخ ��ذ احلانا كاملة و ن�س ��بها اىل
نف�سه من ا�س ��تاذه و�س ��وف تتفاجئون من ذلك
(زوروين) و يف اال�ص ��ل كان ��ت (زورو ق�ب�ر
النبي )....وقد �س ��جلها عثمان ومن ثم ال�ش ��يخ
احم ��د املو�ص ��لي احد تالميذه يف الع�ش ��رينات
بالكلمات اال�صلية.
و اغنية ثانية هي (طلعت ياحملى نورها) للمال

وا�ستعار �سيد دروي�ش اللحن باكمله.
و يذك ��ر عب ��د الوه ��اب ان �س ��يد دروي� ��ش طلب
تركيب كلم ��ات الغنية زروين يف احد اللقائات
التلفزيونية)).
.6و ه ��ذا الن� ��ص ((و�أول حفلة �أقامها ال�ش ��يخ

�س ��يد يف القاهرة كانت يف مقهى الكونكورديا
وح�ض ��ر هذه احلفلة �أكرث فن ��اين القاهرة منهم
املمثلون واملطربون وكان على ر�أ�س ��هم اليا�س
ن�ش ��اطي و�إبراهيم �سهالون الكماجني وجميل
عوي�س حتى و�ص ��ل ع ��دد الفنانني امل�س ��تمعني
�أك�ث�ر م ��ن ع ��دد اجلمه ��ور امل�س ��تمع ويف هذه
احلفل ��ة ق ��دم �س ��يد دوره اخلال ��د ال ��ذي �أع ��ده
خ�صي�ص ��ا لهذه احلفلة احلبيب للهجر مايل من
مقام ال�سازكار وفيه خرج عن الطريقة القدمية
امل�ألوف ��ة يف تلح�ي�ن الأدوار م ��ن ناحية الآهات
التي ترددها اجلوقة وكانت غريبة على ال�سمع
امل�ألوف ولذا ان�س ��حب �أكرث احلا�ض ��رين لأنهم
اعتق ��دوا �أن ه ��ذه املو�س ��يقى كاف ��رة و�أجنبية
وان خطر الفن اجلدي ��د �أخذ يهدد الفن العربي
الأ�ص ��يل وبالطب ��ع �إن فئة الفنانني امل�س ��تمعني
مل ين�س ��حبوا لأنهم �أدرك ��وا عظمة الفن اجلديد
الذي �أعده ال�ش ��يخ �سيد مل�ستقبل الغناء العربي
ا�شرتك ال�شيخ �س ��يد مع الفرق التمثيلية ممثال
ومغنيا فعمل مع فرقة �س ��ليم عطا الله و�س ��افر
معها �إىل �س ��وريا ولبنان وفل�سطني وكان لهذه
الرحلة �أثر كبري يف اكت�سابه �أ�صول املو�سيقى
العربي ��ة �إذ تتلمذ يف حلب على ال�ش ��يخ عثمان
املو�ص ��لي العراق ��ي ويق ��ول ال�ش ��يخ حمم ��ود
مر�س ��ي �إن ال�ش ��يخ �س ��يد عاد بعد ه ��ذه الرحلة
�أ�ستاذا كبريا يف ميدان املو�سيقى العربية
و�س ��افر مرة ثانية مع فرقة ج ��ورج �أبي�ض �إىل
الب�ل�اد ال�س ��ورية ف�أع ��اد ال�ص�ل�ات الفني ��ة بينه
وب�ي�ن مو�س ��يقييها واكت�س ��ب م ��ن �أ�س ��اتذتها
م ��ا افتقر �إلي ��ه من �أل ��وان املعرفة ومل ��ا عاد �إىل
القاهرة يف هذه املرة ر�سم لنف�سه خطة جديدة
يف ميدان ��ه الغنائ ��ي وامل�س ��رحي فلح ��ن معظم
�أدواره ومو�شحاته اخلالدة التي عرفت النا�س
مبدر�س ��ته الإبداعية اجلديدة ظهر لل�شيخ �سيد
�أول دور بعد ه ��ذه الرحلة وكان مقام العجم يا
ف�ؤادي ليه بتع�ش ��ق وكان مقتب�س ��ا من مو�ش ��ح
حلبي قدمي مقام العجم �أي�ضا �أخذه ال�شيخ �سيد
عن ال�ش ��يخ عثمان املو�ص ��لي ولكنه مل ي�ستطع
يف بادئ الأمر �أن ين�سبه �إىل نف�سه و�إمنا ن�سبه
�إىل �إبراهيم القباين و�أما ا�ش ��تهر ال�ش ��يخ �سيد
يف تلح�ي�ن الأدوار بني النا�س عاد ون�س ��به �إىل
نف�س ��ه وين�س ��ب �إىل ال�شيخ �سيد ع�ش ��رة �أدوار
واثن ��ا ع�ش ��ر مو�ش ��حا و�أوبري ��ت وطقاطي ��ق
و�أهازيج و�أنا�شيد حا�سبة وغريه)).
.7املو�ص ��لي و �س ��يد دروي�ش التقيا �سوية بعد
ذهاب �س ��يد دروي�ش اىل حلب و كان عمره اقل
من � 20سنة اي يف بداية حياته.
.8املو�ص ��لي كان متدين ��ا ان�ص ��رف يف نهاي ��ة

مدرسة االنشاد الديني
حيات ��ه اىل مقارع ��ة االحت�ل�ال الربيط ��اين و
االن�ش ��اد الديني و مل يك ��ن مهتما مبا ي�ؤخد من
احلانه على الرغم من حتذير طالبه منهم ال�شيخ
احمد املو�صلي كما قاله يف احد اللقائات.
�.9أف�ض ��ل من وثق �أعماله و�س ��جلها بال�ص ��وت
بع ��د وفاته ه ��م تالمذته ،املال مه ��دي واملال عبد
الفتاح املعروف وال�سيد �أحمد املو�صلي ,و املال
احلاف ��ظ ابراهيم ق ��اريء الق ��ران املعروف يف
لقائات تلفزيونية و وثائق �س ��وف ابحث عنها
عل ��ى الرغم م ��ن انها قد حرق املخربني الن�س ��خ
اال�صلية يف مبنى االذاعة العراقية.
 ال�ش ��هود ه ��م حافظ ��و ق ��ر�آن و رج ��ال الدينولي� ��س له ��م م�ص ��لحة يف ذل ��ك و كان اخره ��م
ال�ش ��يخ ج�ل�ال احلنفي رحم ��ه الله ت ��ويف قبل
�سنة و قد تعرفت علية.
 هنالك و ثيقة مهمة خمب�أة يف العراق حاولتجاهدا احل�ص ��ول عليها او على ن�س ��خة منها و
لك ��ن للظروف االمني ��ة مت تخبئتها بعدما حرق
امل ��كان الت ��ي كان ��ت فيه ��ا كله ��ا م�س ��الة وقت و
�ساعود عندما اح�صلها يف امل�ستقبل.
 اال�سطوانات التي �سجلها املال عثمان �شمعيةو تعرفون ما هي و لكن ال�ش ��يخ احمد ا�ستطاع
حتويل بع�ضها.
من بع�ض اعمال املال عثمان :
اغني ��ة (علروزنا)الت ��ي تغن ��ى يف ال�ش ��ام و
العراق
يا�ص ��فوة الرحم ��ن �س ��كن حب ��ك ف� ��ؤادي....
مو�شح
يا من لعبت به �شمول ....مو�شح
مي العيون ال�سود .....غناها ناظم الغزايل بعد
ذلك و غناها ح�ضريي ابو عزير املطرب الريفي
الكبري بكلمات اخرى وهي يا طبيبي �صواب.
يا حبيبي ال تلمني ...و يف م�صر تغنى يابنات
ا�سكندرية و يف تركيا تغنى بكلمات اخرى.
النوم حمرم فال اجفان ..تغنى يف م�صر يازين
العا�شقني
الغ�صن اذا ر�آك مقبل �سجدا .....مو�شح
فوك النخل.
ا�ش ��كر اب�ش ��امة غناه ��ا فا�ض ��ل ع ��واد يف
ال�سبعينيات و من ثم الهام املدفعي.
و الكث�ي�ر م ��ن الالغاين و املو�ش ��حات و القطع
املو�سيقية ال ي�سعني ذكرها.
من تالمذه  :ال�شيخ �سيد دروي�ش
حممد كامل اخللعي و كان ي�سمي املال باال�ستاذ
و ال�صورتان املرفقتان من كتابة
ال�شيخ زكريا احمد
يف �سوريا ال�شيخ ابو خليل القباين
يف تركيا كاظم �أوز
يف العراق ال�شيخ احمد املو�صلي
و الكثري من التالميذ
و ال يع ��رف الكث�ي�ر حتى يف الع ��راق ارث هذا
املو�س ��يقار الكب�ي�ر مال عثم ��ان املو�ص ��لي على
الرغ ��م م ��ن ان اغاني ��ه
تغنى يف الع ��راق منها
اغنيت ��ا زوروين و
طلعت ي ��ا حملى نورها
و طالع ��ة م ��ن بي ��ت
ابوها ....الخ
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حقائق حول الموصلي و(زوروني
بالسنة مرة)
نعم ..انها عراقية!

المال عثمان الموصلي ,مؤسس
فارس سعدالدين

على الرغم من ن�ش� ��أة الفقر واحلرمان التي امتاز بها �ش ��يخ املو�سيقيني
وال�ش ��عراء امل�ل�ا عثمان املولوي املو�ص ��لي عن ��د والدته باملو�ص ��ل عام
 1854ك�أب ��ن راب ��ع لوالده ال�س ��قاء (عبدالل ��ه) حيث مل تك ��ن تلك املهنة
(ال�س ��قاية) توفر للم�ش ��تغلني فيها حياة مرهفة ،فقد ازداد ا�صرار ًا على
ال�س ��عي وراء العلم واالدب ،وهو ال�صبي الذي ابتاله الله مبحن كثرية
منه ��ا وف ��اة وال ��ده وهو يف �س ��ن ال�س ��ابعة من عم ��ره ،مل ي�ش ��تد عوده
عل ��ى املواجهة حلي ��اة الفقر املدقع الذي كانت تع ��اين منه العائلة ،ومن
ا�ص ��ابته مبر�ض اجلدري اللعني الذي كان منت�ش ��ر ًا يف ذلك الزمن وهو
ابن الثامنة والذي �سرى بج�سده ليلقيه �آخر املطاف ب�صري ًا.
لكنه ا�ص ��ر على ال�س ��عي واالجتهاد وطلب العلم واملعرفة ،حتى ت�ص ��در
املجال�س �ش ��يئ ًا ف�ش ��يئ ًا كقارئ للقر�آن الكرمي ،على القراءات ال�سبع ،ثم
الع�شر ،ثم ا�صبح خطيب ًا مفوه ًا ،ومداح ًا مميز ًا وملحن ًا مبدع ًا.
وب ��رع يف عل ��م املو�س ��يقى واالوت ��ار وال�ش ��عر بع ��د ان كفل ��ه (حممود
العم ��ري) وكان م ��ن رجاالت املو�ص ��ل املربزين يف وقت ��ه ،وكانت داره
مبثاب ��ة منت ��دى لرجاالت املو�ص ��ل م ��ن العلم ��اء وال�ش ��عراء واخلطباء
واالدب ��اء والفنان�ي�ن ،وق ��د ن�ش� ��أ الفتى املوه ��وب املال عثم ��ان مع اوالد
العمري اخ ًا و�ص ��ديق ًا ،لكنه امتاز عنهم بابداعه املت�ش ��عب يف م�ضارب
العلوم واالدب والفنون ،فهو القارئ املجد للقر�آن الكرمي ،وهو ال�شاعر
املت�صوف وهو املو�سيقي املن�شد �صاحب ال�صوت العزب ،وقد ا�ستطاع

يف مرحل ��ة مبك ��رة من �ش ��بابه ان ي�ؤ�س ���س املدر�س ��ة املقامي ��ة املولوية
املتخ�ص�ص ��ة باالن�ش ��اد الدين ��ي بعد ان ه�ض ��م ارث� � ًا �ض ��خم ًا امتد عمقه
اىل الدولة العبا�س ��ية ،م�ست�ش ��رق ًا ما افرزته حملية مدينة املو�صل التي
اجادت مدر�سة مقامها اجادة بلغة مبا انتجه ملحنوها وقرا�ؤها ،والتي
احدثت بنكهتها اخلا�صة النابعة باال�سا�س من البيئة املنفتحة والعقلية
الق ��ادرة املتمكنة على التلق ��ي ،الكثري من اال�ض ��افات والتنويعات على
املدار� ��س االخرى ،اذ ان ما مييز مدر�س ��ة املو�ص ��ل املقامي ��ة هي حرية
الت�ص ��رف احلر بالغناء حيث يتنقل القارئ او املن�ش ��د بني النغمات كما
ي�ش ��اء مرجت ًال االحلان ح�س ��ب براعته واجادته له ��ا ومتكنه من ادائها،
لريج ��ع اىل البداية الختتام املقام ،على عك�س املدر�س ��ة البغدادية التي
قيدت حدود القراءة واالن�شاد مبقام واحد منذ البداية وحتى اخلتام.
من هنا كان التنوع واالجادة واالبداع الذي �ص ��احب املو�سيقار ال�شاب
املال عثمان يف م�س�ي�رته اللحنية او ال�شعرية ،والتي مل يربز فيها خالل
مرحلته �سواه.
اما كونه ب�ص�ي�ر ًا ،فلي�س �ص ��عب ًا على املتق�صي ان يتلم�س كون العرثات
الت ��ي القاها ه ��ذا املبدع الكب�ي�ر يف ط ��رق تنقالته اليومي ��ة كانت اكرب
بكثري مما القاه وهو حامل لعاهة العتمة والظالم.
فل ��م يرك ��ن اىل داره ،ومل ين ��زو او يقف ��ل ب ��اب العلم ،ب ��ل اقتحم العامل
امل�ض ��ئ من او�س ��ع ابوابه يف ميادي ��ن العلم واالدب وال�سيا�س ��ة كذلك،
متدافع� � ًا بلط ��ف الفنان احل�س ��ا�س املره ��ف مع املربزين مم ��ن زاحموا
ع�صره على مانال من مكانة مرموقة �شعبي ًا ور�سمي ًا ،حتى �صار مطلب
وال او ام�ي�ر او حاك ��م ،وقد امت ��از برحابة ال�ص ��در ورهافة احل�س
كل ٍ
وح�س ��ن الت�ص ��رف ،وحبه لوطنه وار�ض ��ه و�ش ��عبه اىل جانب امتيازه
يف التف ��وق واالب ��داع ،حي ��ث نهل عل ��ى يديه الكث�ي�ر من اع�ل�ام القرن
التا�سع ع�شر وكذلك املحدثني من عمالقة القرن الع�شرين من امثال �سيد
دروي� ��ش واحم ��د ابو اخلليل القباين و�ش ��يخ قراء م�ص ��ر حممد رفعت
ويف الع ��راق ،املط ��رب الكبري حمم ��د القباجني ،ومثله يف ا�س ��تانبول
كاظم اوز تنقل ال�ش ��اب املوهوب املال عثمان املو�ص ��لي �س ��ائح ًا وباحث ًا
ومعلم� � ًا وم�ست�ش ��ار ًا ،ث ��م �س ��فري ًا خلليفة الدول ��ة العثمانية ال�س ��لطان
عبداحلمي ��د �آن ��ذاك ،وقد قادت ��ه ب�ص�ي�رته وطموحه وتوازنه النف�س ��ي
ال�ص ��دار جملة (املعارف) يف م�ص ��ر خالل الفرتة من  1895اىل 1900
وفيه ��ا (اي يف م�ص ��ر خالل اقامته) ا�ص ��در كت ��اب �س ��عادة الدارين ،ثم
ا�صدر كتاب املراثي املو�صلية ،ومن ثم كتابه الثالث (االجوبة العراقية
على اال�س ��ئلة االيرانية) وله يف ال�شعر تخمي�س� � ًا لق�صائد ابن النحوي
وابن دريد وابن اخلياط الدم�شقي وعبدالباقي العمري.
وقد ان�ضوى بعد اكتمال ن�ضجه املعريف يف جمال املو�سيقي واالحلان
حت ��ت عباءة (املولوي ��ة) التي اجاد فيه ��ا ،وقد اباحت له هذه املدر�س ��ة
(املولوي ��ة) حري ��ة احلركة يف التنغي ��م والتلحني لقدرته ��ا على اجلمع
بني الت�ص ��وف واملو�سيقى ،ف�أ�صبح من اقطابها ،وان�ش�أ لها تكية خا�صة
يف املو�ص ��ل ،بعد عودته من م�صر وال�شام ،عرفت بتكية م�سجد �شم�س
الدين يف حملة باب اجلديد.
لق ��د كان امل�ل�ا عثم ��ان املولوي املو�ص ��لي �شخ�ص ��ية فذة حق� � ًا رف�ض ان
يك ��ون رهين� � ًا لأي واق ��ع ميلى علي ��ه ،واب ��ى اال ان يرتك فع ًال ان�س ��اني ًا
م�ؤثر ًا يخلده على الرغم مما كان عليه من �ض ��عف احلال وازدراء املقام
وفقدانه للب�صر يف مطلع ن�ش�أته وقد ا�ستطاع هذا العبقري ان ي�ؤثر يف
حميطه ،وكان مبثابة املنارة البارزة يف ابداعاته االدبية واملو�س ��يقية
والإن�سانية.
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من زمن التوهج

من زمن التوهج

ال�����ع�����م��ل��اق ال���م���ن���س���ي

ق�������ي�������ث�������ارة ال����ن����غ����م
د.ع������������ادل ال���ب���ك���ري

زي������د خ����ل����دون ج��م��ي��ل

يعت�ب�ر فن املو�س ��يقى والغن ��اء جزءا �أ�سا�س ��يا من
ثقافة كل �ش ��عب يف العامل ،لأنه يظهر �ش ��يئا فريدا
ال ميي ��ز فق ��ط ذل ��ك ال�ش ��عب ،ب ��ل �أي�ض ��ا كل مدينة
وكل فنان ،ولذلك تفتخر الدول وال�ش ��عوب ب�أعظم
مو�س ��يقييها �أك�ث�ر م ��ن علمائه ��ا ،فف ��ي �أملانيا جند
بتهوفن ،الذي ن�س ��مع ا�س ��مه ومو�س ��يقاه كل يوم،
ب ��ل �أن �أح ��د م�ؤلفات ��ه يعت�ب�ر املو�س ��يقى الوطنية
الر�سمية لالحتاد الأوروبي.
وهن ��اك م ��وزارت النم�س ��اوي الذي اعت�ب�ر الطفل
املعجزة ،و�أخريا ت�شايكوف�س ��كي الرو�س ��ي ،الذي
يعت�ب�ر من رم ��وز رو�س ��يا ،وجميعهم ي�س ��تحقون
ه ��ذا التقدير وق ��د �أنتجت �أفالم �س ��ينمائية عديدة
ع ��ن ه�ؤالء العظماء ،وال�س� ��ؤال هنا ه ��و «من لدى
العرب ب�ش ��كل خا�ص وال�شرق الأو�سط ب�شكل عام
يف م�س ��توى �أولئ ��ك؟» .والإجابة هي «نعم ،عثمان
املو�صلي».
من منا مل ي�س ��مع �أغنية <زوروين بال�سنة مرة>،
الت ��ي ا�ش ��هر م ��ن غناها املغني ��ة اللبناني ��ة فريوز،
وه ��ي الأغني ��ة الت ��ي تدع ��ي و�س ��ائل الإع�ل�ام �أن
ملحنها هو املو�س ��يقي امل�صري �سيد دروي�ش ،وكم
م ��ن كاتب و�ص ��فها بقمة الغناء امل�ص ��ري والعربي
الأ�ص ��يل ودليل على عبقرية �س ��يد دروي�ش ،ولكن
كم من امل�ؤرخني واملو�س ��يقيني يعرفون بان �س ��يد
دروي� ��ش ق ��د اقتب� ��س ه ��ذه الأغني ��ة الرائع ��ة م ��ن
�أ�س ��تاذه املو�س ��يقار واملغني العظيم العراقي املال
عثم ��ان املو�ص ��لي بدون ذك ��ر حقيقة �أ�ص ��لها وهي
الأغني ��ة العراقي ��ة ال�ص ��وفية املعنون ��ة <زر ق�ب�ر
احلبي ��ب م ��رة> ويا ليت ��ه كان االقتبا� ��س الوحيد
ل�س ��يد دروي�ش من �أ�س ��تاذه بهذا ال�شكل البعيد كل
البعد عن العدالة.
ول ��د امل�ل�ا عثمان ب ��ن احلاج عب ��د الله ع ��ام 1854
يف مدين ��ة املو�ص ��ل العربي ��ة العريق ��ة عندما كان
الع ��راق حت ��ت االحت�ل�ال العثم ��اين يف بيت قدمي
لعائلة فقرية جدا فقد كان والده �س ��قاء يجلب املاء
الع ��ذب من نه ��ر دجلة .وك�أن ب�ؤ� ��س الفقر املدقع ال
يكف ��ي فعندم ��ا كان عثم ��ان يف ال�س ��ابعة من عمره
�أ�ص ��يب والده مبر�ض مل ميهله �س ��وى ب�ضعة �أيام
حتى تويف تاركا �أوالده برعاية �أمهم املعدمة التي
عمل ��ت خادمة ل ��دى حممود �أفندي العمري �س ��ليل
عائل ��ة العم ��ري �أعرق عوائل العراق و�ش ��قيق عبد
الباقي العمري ال�ش ��اعر العربي ال�شهري يف القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر .ومل تكن هذه نهاية كوارث عثمان
فق ��د غ ��زا وباء اجل ��دري املدين ��ة يف نف�س ال�س ��نة
طاحن ��ا الكثري من �س ��كانها ،ومل يرح ��م عثمان فقد
�أ�ص ��ابه لي�ش ��وه وجه ��ه ويفقده ب�ص ��ره ليغرق يف
عامل الظالم لبقية حياته.
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احت�ض ��نت عائل ��ة العم ��ري عثمان وحر�ص ��ت على
تعليم ��ه القر�آن الكرمي وال�ش ��عر واملو�س ��يقى وقد
�س ��اعد عثم ��ان يف التف ��وق يف ه ��ذه امليادين حدة
الذكاء و�ص ��وت جميل وقابلية احلفظ غري العادية
�أذهل ��ت كل م ��ن عرفه وجعلت ��ه متفوق ��ا دائما على
�أقران ��ه .وقد �ص ��احب ه ��ذا خ�ص ��لتان ال يتوقعهما
املرء يف من ه ��و يف مثل معاناة عثمان وهما خفة
دمه ولطافة مع�شره ،وقد فتحتا له الأبواب وجعلته
جلي�س ��ا وم�س ��تمعا وقادرا على ك�س ��ب ود اجلميع
بدون تزلف �أو م�شقة .وقد تعمق عثمان يف درا�سة
الدي ��ن حت ��ى ارتدى زي رج ��ال الدي ��ن وهو الزي

ال ��ذي مل
يرتك ��ه طيلة
حيات ��ه .وق ��د
ترك عثمان املو�ص ��ل
متوجها �إىل بغداد ب�س ��بب
وفاة حمم ��ود �أفندي لين�ض ��م �إىل
ابن ��ه احم ��د العم ��ري ال ��ذي �أ�ص ��بح من با�ش ��وات
الدولة العثمانية و�أديب كبري.
كانت بغداد نقطة حتول بارزة يف م�سرية عثمان،
ففيها تتلمذ على يد رحمة الله �ش ��لتاغ� ،س ��يد املقام
العراق ��ي �آنذاك ومبتكر مق ��ام التفلي�س ،و�آخرين،
وفيه ��ا خا� ��ض �أول جتربة �سيا�س ��ية له فق ��د انتقد
الدول ��ة العثماني ��ة يف خطبة ل ��ه �أدت �إىل نفيه �إىل
�سيوا�س يف تركيا عام  1886لفرتة ق�صرية ليعود
بعدها �إىل املو�صل وفيها تابع درا�سة قراءة القر�آن
الكرمي وان�ض ��م �إىل الطريقة القادرية ال�ص ��وفية،
الت ��ي تخرج على يدها الكثري من القراء املعروفني
يف املو�ص ��ل وان�ضم بعد ذلك �إىل الطرق ال�صوفية
الرفاعية واملولوية .علينا التوقف هنا للتمعن يف
م ��ا كان من املمكن �أن يقن ��ع عثمان يف الدخول يف
ال�صوفية.
لق ��د متي ��زت �أغل ��ب الط ��رق ال�ص ��وفية مبيزت�ي�ن
�أ�سا�س ��يتني �أوالهم ��ا ا�س ��تعمال املو�س ��يقى يف
ن�ش ��اطاتها منذ القرن التا�س ��ع امليالدي ،وتطورت
يف ه ��ذا لتك ��ون مدار� ��س متمي ��زة يف املو�س ��يقى
والغن ��اء وذات ت�أث�ي�ر وا�ض ��ح عل ��ى مو�س ��يقى
ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،وقد ظهرت ن�ش ��اطات م�ش ��ابهة
لدى الرهبان امل�س ��يحيني يف اوروبا يف الع�صور
الو�س ��طى وقد تطور هذا ب�ش ��كل بارز فا�س ��تعانت
الكني�سة امل�س ��يحية ب�أبرز املو�سيقيني مثل يوهان
�سبا�س ��تني باخ ،وال تزال املو�سيقى جزءا �أ�سا�سيا
يف الن�شاط الكن�سي.
�أما امليزة الثانية فكونها مالذ الوحيدين واليائ�سني
ب�سبب التكاتف بني �أفرادها وك�أنهم عائلة واحدة.
وه ��ذا يجعلنا نعتقد ب�أن خفة الدم التي كان يتميز
بها عثمان مل يكن �س ��وى غطاء لنف�س معذبة غارقة
يف ع ��امل مظل ��م مل ��يء بالأ�ص ��وات .وق ��د دعم ��ت
الدولة العثمانية الطرق ال�ص ��وفية بكل الو�سائل.
وق ��د تعمق عثمان يف ه ��ذا املجال وب ��رز يف �أكرث
م ��ن طريق ��ة �ص ��وفية مث ��ل القادري ��ة والرفاعي ��ة
واملولوي ��ة و�أتق ��ن اللغت�ي�ن الفار�س ��ية والرتكية،
وهما �إىل جانب العربية يف غاية الأهمية لدرا�س ��ة
الت�صوف.
انتق ��ل عثم ��ان �إىل ا�س ��طنبول وبرز فيها ب�س ��رعة
لي�ص ��بح �أ�ش ��هر قارئ للق ��ر�آن وملحّ ن ومغ ��نّ فيها
وانت�ش ��ر ا�س ��مه يف كل م ��كان حت ��ى �س ��مع عن ��ه
ال�س ��لطان عبد احلميد فجلبه �إىل ق�صره عن طريق
القب�ض عليه لي�س ��معه �ش ��يئا م ��ن �أغانيه .وقد برع
عثم ��ان يف �أدائ ��ه وكرر الزيارة ع ��دة مرات بل انه
قام بالغناء �أمام حرمي الق�صر وتطور الأمر ليقوم
عثمان مبهام ر�سمية لل�سلطان عبد احلميد .وكانت
ا�سطنبول عا�صمة االمرباطورية العثمانية ومركز
ثقافته ��ا ومن ي�ب�رز فيها يع ��رف ا�س ��مه يف جميع
�أنحاء االمرباطورية وقد �ساعد هذا عثمان وجعله
مرحب ��ا به �أينما ذهب ومكنه من ت�أ�س ��ي�س عالقات

وطيدة مع م�شاهري ع�صره.
كلما دخ ��ل عثمان بل ��دا غ ّنى وتع ّل ��م وع ّلم واعترب
الأبرز يف الغناء والتجويد فيه ،ففي م�ص ��ر ادخل
نغم ��ات احلج ��از كار والنهاون ��د وفروعهم ��ا وقام
ب�إدخ ��ال املق ��ام العراق ��ي مث ��ل املق ��ام املن�ص ��وري
واملو�صلي يف الغناء الرتكي وال يزال هذا الطراز
ي�س ��مى يف تركيا بطراز احلافظ عثمان املو�صلي.
وم ��ن م�ش ��اهري تالمذت ��ه يف م�ص ��ر حمم ��د كام ��ل
اخللع ��ي ،احم ��د �أبو خليل القب ��اين وعلي حممود
وحممد رفعة ،ويف العراق احلاج حممد بن احلاج
ح�س�ي�ن املالح واحلاج حممد بن �س ��رحان وحممد
�ص ��الح اجل ��وادي وحمم ��د بهجة الأث ��ري وحافظ
جميل ،و�أما ا�شهرهم فكان املو�سيقار امل�صري �سيد
دروي�ش الذي التقى عثمان يف دم�شق ودر�س على
يده ملدة ثالث �س ��نوات وقام باقتبا�س مو�ش ��حات
دينية و�أغان كثرية من عثمان الذي كان له الف�ضل
الأكرب يف منو مواهب �سيد دروي�ش وو�صوله �إىل
تلك املرتبة املتقدمة.
و�أ�ش ��هر م ��ا اقتب�س ��ه �س ��يد دروي� ��ش كان �أغني ��ة
<زوروين بال�س ��نة م ��رة> الت ��ي كانت مو�ش ��حا
ديني ��ا بعن ��وان <زر ق�ب�ر احلبيب م ��رة> و�أغنية
<طلعت يا حملى نورها> التي كانت مو�شحات
بعنوان <بهوى املختار املهدي> .كما كان عثمان
من دعم مطرب العراق الأول حممد القباجني.
ما �أنتجه عثمان من مو�ش ��حات و�أغان اكرب من �أن
يذكر بالتف�ص ��يل يف مقال ب�سيط مثل هذا �إال �أنني
�س�أذكر �أ�شهرها :
* <زوروين بال�سنة مرة>
* <طلعت يا حملى نورها>
* <�أ�سمر ابو �شامة> الذي اخذ من مو�شح لعثمان
املو�صلي بعنوان <احمد �أتانا بح�سنه �سبانا>
* <ف ��وق النخ ��ل ف ��وق> ال ��ذي �أخ ��ذ من مو�ش ��ح
لعثمان املو�صلي بعنوان <فوق العر�ش فوق>
* <ربيتك زغريون ح�س ��ن> الذي اخذ من مو�شح
لعثم ��ان املو�ص ��لي بعن ��وان <يا �ص ��فوة الرحمن
�سكن>
* <لغ ��ة الع ��رب اذكرين ��ا> الت ��ي غناه ��ا املطرب
العراقي ال�ش ��هري املرحوم يو�س ��ف عمر واقتب�سها
فنانون لبنانيون وهنود حتت عناوين خمتلفة
* <ي ��ا نا� ��س دل ��وين> ال ��ذي �أخذ م ��ن قبل حممد
العا�ش ��ق م ��ن مو�ش ��ح لعثم ��ان املو�ص ��لي بعنوان
<�صلوا على خري م�ضر>.
* <ي ��ا �أم العي ��ون ال�س ��ود> الت ��ي غناه ��ا ناظ ��م
الغزايل.
* <يا من لعبت> التي غناها ناظم الغزايل.
* <قوموا �صلوا> ناظم الغزايل.
ع ��رف عن عثمان قابليته على التع ّرف على الرجال
من مل�س �أياديهم وله يف هذا �أمثلة كثرية كما عرف
عنه متييزه للن�ساء من م�ش ��يتهنّ ومن طرائفه �أ ّنه
كان يع ��ظ يف م�س ��جد يف ا�س ��طنبول ع ��ام 1905
وعندم ��ا �أط ��ال و�أ�س ��هب نبه ��ه بع� ��ض معارفه من
وجه ��اء الع ��راق بوجوده ��م فقال منغم ��ا يف �أثناء
ترتيله <يا ف�ؤاد ،يا مو�سى ،يا وفيق� ،إنني انتهي
قريب ًا ،فانتظروين> .واعتقد الأتراك املوجودون
يف امل�س ��جد �أن ذل ��ك م ��ن جمل ��ة الرتاتي ��ل ف�أخذوا

ي ��ردّون عل ��ى �أقوال ��ه � :آم�ي�ن� ،أم�ي�ن .ويف �إحدى
اللي ��ايل كان ي�س�ي�ر برفق ��ة حفي ��ده مم�س ��كا بي ��ده
وراجعا �إىل الدار واجت ��ازا الزقاق املعروف بعقد
الن�ص ��ارى .وبينما هما يف طريقهما �ص ��ار ال�شيخ
عثمان ي�ص ��غي ب�سمعه �إىل جهة ما ثم توقف حتت
نافذة ينبعث منها �ضوء خافت .فقال له حفيده :
* ما بك يا جدي؟
* ا�سمع!� ..أال ت�سمع �صوت عزف عود؟
* نعم… .وماذا؟
* �إنّ هذا العازف قتلني! ..دلني على الباب.
فتق ��دم حفيده به خطوات نحو ب ��اب قريب منهما.
فجاء ال�ش ��يخ وقرعه بع�ص ��اه الغليظة و�صاح  :يا
عازف العود… �أو وتر النوى نازل� ،شدّه قليال.
وكان عثم ��ان نا�ش ��را معروف ��ا للكتب و�أ�ش ��هرها :
الأبكار احل�س ��ان يف مدح �س ��يد الأكوان (،)1895
تخمي� ��س المي ��ة البو�ص�ي�ري ( ،)1895املراث ��ي
املو�ص ��لية يف العلماء امل�صرية ( ،)1897جمموعة
�س ��عادة الدارين ( ،)1898الأجوبة العراقية لأبي
الثناء الآلو�سي ( )1890والرتياق الفاروقي وهو
ديوان عب ��د الباقي العمري ( .)1898ون�ش ��ر كتبا
لغريه مث ��ل <حل الرموز وك�ش ��ف الكنوز> وقام
ب�إ�صدار جملة يف م�ص ��ر تدعى <جملة املعارف>
وفتح دكانا يف ا�سطنبول ببيع الكتب.
وامت ��از عثمان املو�ص ��لي بخ�ص ��ال وطني ��ة بارزة
ف ��كان م ��ن اك�ب�ر م�ؤي ��دي ا�س ��تقالل الع ��راق م ��ن
االحتالل الربيطاين ،وله يف هذا مواقف كثرية ال
تخلو من روح النكتة ،ففي خالل جتمع جماهريي
يف الكاظمي ��ة ملقاوم ��ة االحتالل الربيطاين �س ��مع
احلا�ضرون �ص ��وت �أزيز غريب وظنوا انه �صوت
طائ ��رة معادي ��ة وكان ��ت النتيجة هروبه ��م جميعا
مذعوري ��ن وتاركني عثمان وح ��ده وهو الذي ميز
حقيق ��ة م�ص ��در ال�ص ��وت الذي مل يكن �س ��وى احد
امل�ص ��ابيح الغازية (لوك�س) .فقال عثمان متهكما:
ال والله ح�صلنا ا�ستقالال.
على الرغ ��م من كونه مرحا ،عذب املع�ش ��ر ،مرهف
احل�س� ،س ��ريع البديهة� ،أعظم املغنني� ،ش ��يخ قراء
ّ
الق ��ر�آن ،ملحنا ميتاز بطاب ��ع البهجة ،مغنيا ،رجل
دي ��ن ،العب �ش ��طرجن ماه ��را ،ال يعرف الن�س ��يان،
عازف ��ا بارعا للع ��ود والطبل ��ة والقان ��ون والناي،
نا�ش ��را للكت ��ب وم�ؤلف ��ا له ��ا �إال �أن ه ��ذا ال يخف ��ي
الطبيعة البائ�س ��ة للرج ��ل التي كان كل من در�س ��ه
بعمق يكت�ش ��فها  :ارمتا�ؤه يف �أح�ضان ال�صوفيني
وان�ش ��غاله الدائ ��م يف خمتل ��ف الفن ��ون مل يكون ��ا
�سوى و�س ��يلة له لن�س ��يان ب�ؤ�س ��ه يف عامل الظالم
و�ش ��عوره املخي ��ف بالوحدة يف عامل ال ي�س ��تطيع
ر�ؤيته ،و�ش ��عوره املخيف بالوحدة جعله ال ين�سى
�أ�ص ��دقاءه املقرب�ي�ن الذي ��ن رثاه ��م وكت ��ب عنه ��م.
ومن الوا�ض ��ح �أن نف�سيته امل�ض ��طربة كانت عامال
مهم ��ا يف حبه للتنقل وك�أنه غ�ي�ر قادر على العثور
عل ��ى راحة البال يف �أي م ��كان .وانتهى عذاب هذا
العمالق يوم الثالثاء امل�ص ��ادف  30كانون الثاين
(يناي ��ر)  1923يف بغداد ت ��اركا �إرثا عظيما �أرجو
�أن ال ين�س ��اه الع ��رب كم ��ا ن�س ��وا غريه فمن ن�س ��ي
تاريخه تاه يف درب احلياة.

عن موقع �صحيفة (القد�س العربي)

كان عث�مان املوص�لي ينبوع ًا لاللحان وقيثارة للنغم وعل ً
ام فرد ًا يف املوس��يقى يف بالد ال�شرق خالل فرتة متتد من الربع
االخري للقرن التاس��ع عرش حتى اوائل القرن العرشين وله فضل يف تطوير املوس��يقى العربية وتجديدها .نشأ هذا النابغة
محب�� ًا للموس��يقى منذ نعومة إظفاره وق��د اعجب مربيه محمود افن��دي العمري بصوته يوم كان طف�ل ًا يقيم يف داره مع
اطفاله وهو كفيف البرص اذ يأخذ باإلنشاد بصوت مرتفع يبعث عىل النشوة واإلعجاب مام جعل مربيه العمري يعهد به اىل
أس��اتذة يعلمونه اصول اإللحان ،وعندما ش��ب عن الطوق ورحل اىل بغداد اتصل باملغني رحمة الله شلتاغ املشهور بغناء
املقامات ،وكذلك بالحاج عبد الله الكركويك وهام من أس��اتذة الفن يف العراق يف القرن التاسع عرش ودرس عليهام الغناء
واملوسيقى وقد اشتهر الشيخ عثامن بصوت دافئ بديع من طبقة غليظة حلوة وصفه األستاذ محمد بهجة االثري يف مجلة
لغة العرب (عدد ترشين الثاين عام  )1926بقوله :كان صوت ًا معبدي ًا ينعش األرواح من كبوات االتراح وجرس ًا غريضي ًا يخرس
األطيار يف أعايل األشجار ،فلم يزل يعاين الصنعة حتى جاءت منه آية نسخت آية إبراهيم املوصيل فحلق طائر صيته يف
سامء العراق واصبح حديث املحافل والنوادي يف األصقاع واآلفاق.
وق ��د ع ��رف ع ��ن ه ��ذا الفن ��ان ان ��ه كان اق ��در م ��ن
ي�ض ��بط املق ��ام وميي ��ز ب�ي�ن االنغ ��ام وي ��دل عل ��ى
تباي ��ن اال�ص ��وات مهم ��ا تقارب ��ت حت ��ى ان ��ه مييز
الوت ��ر املخت ��ل عن بقية االوتار اذا �س ��مع وهو يف
الطري ��ق عزف� � ًا عل ��ى ع ��ود وكان احد اوت ��اره غري
حمكم ال�ض ��بط فيذكر ا�س ��م ذلك الوتر املختل ،ومل
يفعل ذلك �س ��واه غري �إبراهيم املو�ص ��لي احد كبار
املو�سيقيني يف �صدر الدولة العبا�سية فقد ذكر �أبو
الفرج الأ�ص ��فهاين يف كتابه (الأغاين) ان �إبراهيم
املو�صلي كان مييز اختالل الوتر من بني جمموعة
االوتار اذا عزفت عليه احدى جواريه.
وكان عثم ��ان املو�ص ��لي ي ��دوزن الع ��ود والقانون
بنف�س ��ه ويعزف عليهما ب�صورة رائعة برغم ما يف
ذلك من �ص ��عوبة ملن فقد ب�ص ��ره وكان ال ي�ستعمل
عند عزف القانون العربات التي ت�ستعمل لإخراج
ان�ص ��اف االرباع بل كان يتالعب ب�أنامله و�أطراف
�أظاف ��ره فيخ ��رج النغم ��ات �س ��ليمة �ش ��جية مما مل
ي�س ��بق لغريه ان �أتى مبثله ،وكان يجيد ا�ستعمال
الناي وي�ض ��رب عل ��ى الطبلة ب�س ��رعة هائلة تدعو
اىل العج ��ب ويتق ��ن ا�س ��تعمال النوتة املو�س ��يقية
الغربية ويحفظ حروفها بال�س ��ماع ويخرجها عند
العزف ب�إن�صافها وارباعها يف ذلك الوقت الذي قل
من �سمع فيه بالنوتة املو�سيقية يف بالدنا.
ويف تركي ��ا كان عثم ��ان املو�ص ��لي يتمت ��ع مبنزلة
رفيعة ب�ي�ن الفنانني االتراك وق ��د عينته احلكومة
العثمانية مدر�س� � ًا للمو�س ��يقى يف اح ��دى مدار�س
العا�ص ��مة ا�س ��تانبول تقدير ًا لنبوغ ��ه وعلو كعبه
يف هذا الفن ،وكان له كثري من املعجبني والتالميذ
من م�ش ��اهري الفنانني االتراك كاملو�س ��يقار �سامي
ب ��ك واملغنية ال�ش ��هرية (ن�ص ��يب) ف�أخ ��ذوا عنه فن
املو�ش ��حات والفن ��ون املو�س ��يقية االخ ��رى الت ��ي
مزجوها باملو�سيقى الرتكية.
وبذلك اوجد هذا الفنان العبقري ا�سلوب ًا من النغم
م ��ازال االت ��راك يعرتفون به حت ��ى االن ويطلقون
علي ��ه ا�س ��م (ا�س ��لوب احلاف ��ظ عثمان املو�ص ��لي)
ويذيع ��ون اغاين تركي ��ة على منطه م ��ن اذاعاتهم
بهذا اال�س ��م وقد �س ��جلوا بع�ض ��ه على ا�سطوانات
تباع يف اال�سواق.
كم ��ا ان له ��ذا املو�س ��يقار قطع� � ًا مو�س ��يقية كث�ي�رة
و�ضعها اثناء وجوده يف تركيا وهي م�سجلة االن
يف دار االذاع ��ة الرتكي ��ة يف ا�س ��تانبول وقد اطلع
عليها بع� ��ض املو�س ��يقيني العراقي�ي�ن وتعزف يف
دار االذاع ��ة املذكورة ،نذكر منها قطعة مو�س ��يقية
م ��ن نغم (�ش ��رقي نهاون ��د) اطلع عليها املو�س ��يقار

جميل ب�ش�ي�ر يف احدى �س ��فراته اىل تركيا فنقلها
كما هي واثبتها يف كتابه امل�س ��مى (العود وطريقة
تدري�سه) ج� ،2ص.130
ام ��ا يف م�ص ��ر فق ��د كا امل�ل�ا عثم ��ان جنم� � ًا المع� � ًا
ب�ي�ن ا�س ��اطني املو�س ��يقى والفن فقد التف ��وا حوله
واعجب ��وا به وكان يرتب ��ع على عر�ش املو�س ��يقى
والط ��رب يف م�ص ��ر �آنذاك املغني عب ��ده احلمويل

ف ��كان االلتق ��اء ب�ي�ن الرجل�ي�ن حاف ًال حي ��ث اعجب
كل منهما ب�ص ��احبه وكانت بينهما �ص�ل�ات توثقت
على ارهاف فني حتى انهما كانا يجتمعان الليايل
الطويلة ي�س ��تمع كل منهما اىل �صاحبه يف حفالت
مو�س ��يقية خا�ص ��ة وم ��ا زاال كذل ��ك حت ��ى يدركهما
ال�صباح.
ويذك ��ر اده ��م اجلن ��دي يف كتاب ��ه (اع�ل�ام االدب

والف ��ن) ان عب ��ده احلم ��ويل اخ ��ذ ع ��ن عثم ��ان
املو�ص ��لي ف ��ن املو�ش ��حات ومزجه ��ا ب ��االدوار
امل�ص ��رية وان املال عثمان ادخل اىل م�ص ��ر نغمات
احلج ��از كار والنهاوند وفرعهم ��ا حيث كانت غري
معروفة هناك.
وق ��د در� ��س عل ��ى مو�س ��يقارنا الكب�ي�ر ع ��دد م ��ن
مو�س ��يقيي م�صر امل�شهورين نذكر منهم املو�سيقار
كام ��ل اخللع ��ي وه ��و ملح ��ن وم�ؤل ��ف مو�س ��يقي
اخ ��ذ عنه املو�ش ��حات الت ��ي عل ��ى االوزان الرتكية
وال�شامية وقد ا�شار يف كتابه (املو�سيقى ال�شرقي)
اىل درا�سته على عثمان املو�صلي يف عدة موا�ضع
من الكتاب.
ومن الذين در�س ��وا عليه كذلك ال�شيخ على حممود
مغن ��ي الأدوار امل�ص ��رية واملو�ش ��حات امل�ش ��هور
وال ��ذي تتلم ��ذ علي ��ه امللح ��ن املع ��روف اال�س ��تاذ
زكريا �أحم ��د ومنهم كذلك ال�ش ��يخ �أحمد �أبو خليل
القب ��اين وهو من اقطاب املو�س ��يقى وامل�س ��رح يف
م�ص ��ر وغري ه� ��ؤالء من الذي ��ن اخذوا عن ��ه فنون
املو�شحات والإحلان.
ومن ا�ش ��هر املو�س ��يقيني امل�ص ��ريني الذين در�سوا
على عثمان املو�ص ��لي هو املو�س ��يقار النابغة �سيد
دروي� ��ش فق ��د التح ��ق ه ��ذا الفن ��ان يف مطل ��ع عام
1909م بفرق ��ة �أم�ي�ن عط ��ا الله واخيه �س ��ليم عطا
الل ��ه الفنية الت ��ي كان ��ت متوجهة اىل بالد ال�ش ��ام
لتقدمي بع�ض الفعاليات الفنية فيها ،وكان ال�ش ��يخ
عثمان يف �س ��وريا �آنذاك يف اثناء عودته االخرية
م ��ن ا�س ��تانبول اىل ب�ل�اده ومكث ��ت الفرق ��ة هناك
ع�ش ��رة ا�شهر ات�صل �س ��يد دروي�ش خاللها بال�شيخ
املو�ص ��لي وظ ��ل مالزم ًا له ط ��وال تلك امل ��دة ،وقد
كان جن ��اح الفرق ��ة يف مهمتها �ض ��ئي ًال او معدوم ًا
فرجع ��ت اىل م�ص ��ر لتجن ��د كف ��اءات فني ��ة اخرى
وتهي ��ئ نف�س ��ها لرحلة ثانية بعد ثالث �س ��نوات ثم
�س ��افرت يف رحلتها هذه وكان �سيد دروي�ش �ضمن
اع�ضائها هذه املرة �أي�ض ًا فقدمت فعالياتها يف بالد
�س ��وريا ولبن ��ان وكان جناحه ��ا اح�س ��ن م ��ن املرة
ال�سابقة وكان �سيد دروي�ش يف خالل ذلك يوا�صل
درا�س ��ته على ا�س ��تاذه عثمان املو�ص ��لي الذي كان
م ��ازال مقيم ًا هن ��اك وقد بقيت الفرق ��ة مدة طويلة
خالل عام ��ي  1913-1912ا�س ��تطاع فيها النابغة
امل�ص ��ري ان ي�أخ ��ذ الكث�ي�ر م ��ن فن ��ون املو�س ��يقى
واملو�شحات من عثمان املو�صلي وقد حفظ عنه كل
ممت ��ع رائع من االحلان مما جعله يت�ص ��رف كثري ًا
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بالنغم ويدخله يف اغان م�صرية مبتكرة.
وقد ا�ش ��اد امل�ؤلفون امل�ص ��ريون الذي ��ن بحثوا يف
تاري ��خ حي ��اة �س ��يد دروي�ش بال ��دور ال ��ذي قام به
عثمان املو�ص ��لي يف توجيه املو�س ��يقار امل�ص ��ري
وتزوي ��ده باالحلان التي اقتب�س منه ��ا اغانيه بعد
عودته من ال�شام.
ولندع اال�س ��تاذ حممد البحر وهو ابن املو�س ��يقار
�س ��يد دروي� ��ش يحدثن ��ا عن اث ��ر عثمان املو�ص ��لي
يف تعليم ابيه �س ��يد دروي�ش اثن ��اء رحلته الأوىل
والثاني ��ة فق ��د ق ��ال ان ��ه (تع ��رف خ�ل�ال الرحل ��ة
الأوىل بالأ�س ��تاذ عثم ��ان املو�ص ��لي واخ ��ذ علي ��ه
من التوا�ش ��يح ما ا�س ��تطاع حفظ ��ه يف تلك الفرتة
الق�ص�ي�رة) ،اما عن الرحل ��ة الثانية فق ��د قال عنها
انها اال�س ��كندرية بعد ان امتلأت جعبته الفنية من
فن اال�س ��تاذ عثمان املو�صلي ،وقد حفظ الكثري من
االغاين واملو�شحات).
وق ��د ع ��رف ان ل�س ��يد دروي�ش يف م�ص ��ر نحو 38
مو�شح ًا بع�ضها مو�شحات دينية يف مدح الر�سول
وان ه ��ذه االحل ��ان مل تظهر يف فن �س ��يد دروي�ش
اال بع ��د رجوعه م ��ن ال�ش ��ام بعد ان التق ��ى عثمان
املو�ص ��لي وهو ا�س ��تاذ املو�ش ��حات االول يف بالد
ال�شرق.
وهن ��اك �ش ��ك يف ن�س ��بة ه ��ذه املو�ش ��حات ل�س ��يد
دروي�ش حتى من النقاد امل�صريني انف�سهم كما جاء
يف احد امل�صادر املهمة عنه حيث ي�شري اىل ان هذه
املو�ش ��حات قد تكون مما اتى به �س ��يد دروي�ش يف
رحلتيه امل�شهورتني اىل �سوريا ولبنان بعد تعرفه
اىل املو�سيقار الكبري عثمان املو�صلي.
وجاء يف هذا امل�ص ��در �أي�ض� � ًا قوله ن�ص� � ًا انه لي�س
غريب ًا ان ي�س ��جل �س ��يد دروي�ش نوت ��ات ما حفظه
م ��ن املو�ص ��لي بخط ي ��ده حفظ ًا عليه من ال�ض ��ياع
والن�سيان.
وقد ا�س ��تطاع �س ��يد دروي�ش ان يطور املو�س ��يقى
امل�ص ��رية حتى بلغ بها املكان ��ة الرفيعة وكان كثري
م ��ن االحل ��ان مما اقتب�س ��ه من ا�س ��تاذه املو�ص ��لي
ي�أخذ �ش ��ك ًال جديد ًا وينت�شر ب�شكل اغان خفيفة يف
طول البالد وعر�ض ��ها مثل اغنية( :طلعت يا حملى
نوره ��ا) التي كانت يف اال�ص ��ل مو�ش ��ح ًا ديني ًا من
نغم اجله ��اركاه مطلع ��ه( :يهوى املخت ��ار املهدي)
وكذلك اغنية (زوروين بال�س ��نة م ��رة) التي كانت
هي االخرى مو�ش ��ح ًا يف مدح الر�سول مطلعه (زر
قرب احلبيب مرة) وهكذا.
وق ��د در�س على هذا ال�ش ��يخ يف الع ��راق عدد كبري
م ��ن الطالب الذين اخت�ص ��وا باالحل ��ان واملقامات
والغناء نذكر منهم حممد علي خيوكه املتوفى �سنة
1908م وح�سني علي ال�صفو املتوفى �سنة 1911م
وعب ��د ال ��رزاق القباجن ��ي املتوف ��ى �س ��نة 1931م
واحلاج �س ��لو اجلزجمي املتوفى باملو�ص ��ل �س ��نة
 1933وال�س ��يد �أحمد عبد القادر املو�صلي املتوفى
باملو�صل �س ��نة 1941م واملال مبارك املتوفى �سنة
1330ه� �ـ واحلاج �أحم ��د بن املال كاظ ��م بن دبي�س
املتوفى �س ��نة 1335هـ و�أحمد بن �ش ��عبان املولود
�س ��نة 1898م واحلاج حممد بن �س ��رحان املتوفى
باملو�صل �سنة  1949وعبد الفتاح معروف املولود
�س ��نة 1891م وح�س�ي�ن النمن ��م ب ��ن عل ��ي املولود
ببغ ��داد �س ��نة 1880م وال�س ��يد حممود الها�ش ��مي
املولود �س ��نة 1897م واحلاج عب ��د القادر بن عبد

عبد الفتاح معروف

ال�سيد دروي�ش
 ....................من تالمذة املال عثمان املو�صلي ....................
الرزاق املولود ببغداد �سنة 1895م واحلاج حمي
الدين مكي املتوفى �س ��نة 1362هـ وال�س ��يد حممد
وحيد الدين بن ال�شيخ �أحمد القادري واملال الكور
ر�ش ��يد وحمم ��ود ب ��ن الطحان ��ة ور�ش ��يد �أب ��و ندر
و�ش ��هاب بن �شعبان وغريهم ،وقد اخت�ص عدد من
ه�ؤالء بقراءة املو�شحات واملواليد فقط.
وقد نه�ض املال عثمان بفن املو�ش ��حات وعمل على
تطويره وه ��و الذي تربع على عر�ش ��ه خالل فرتة
طويل ��ة م ��ن الزم ��ن ومل يزاحم ��ه في ��ه اح ��د وكان
لهذا الفن ع�ش ��اقه الكثريون وما ي ��زال العراقيون
يذك ��رون حف�ل�ات املولد الت ��ي يقيمها ه ��ذا الفنان
فكانوا يتزاحمون ل�س ��ماعه ويتواف ��دون عليه من
كل حدب و�صوب.
واملو�شحات او التوا�ش ��يح او التنزيالت فن قدمي
من فن ��ون النغ ��م يختلف ع ��ن االغ ��اين واملقامات
وامل ��واالة والأدوار ب�أ�ش ��ياء منه ��ا ان املو�ش ��حات
تعتم ��د على نوع خا� ��ص من النظم هو (املو�ش ��ح)
ذو االوزان الق�ص�ي�رة والق ��وايف املختلفة وتكون
ل ��ه بالع ��ادة ا�س ��ماط واغ�ص ��ان ،ام ��ا احلانها فهي
معقدة ال تعتمد على اال�سرت�س ��ال الغنائي بل على
اختالف اخلانات ،ويربز فيها االيقاع ب�شكل ظاهر
وت�ستعمل املو�شحات غالب ًا يف الغزل واملديح.
وق ��د كان امل�ل�ا عثمان يف فن املو�ش ��حات مدر�س ��ة
كامل ��ة بح ��د ذات ��ه فه ��و ال ��ذي ينظ ��م املو�ش ��حات
ويلحنها لطالبه ومريديه لين�ش ��دوها يف احلفالت
واملجتمع ��ات ث ��م تتناقله ��ا االف ��واه يف كل م ��كان
وتنت�شر يف �سائر البالد مع القوافل ال�ساري.
**********
كان ��ت امل ��رة االوىل الت ��ي التقي ��ت فيه ��ا بالنابغ ��ة
العبقري عثمان املو�ص ��لي ع ��ام  1964عندما كنت

ادر� ��س الق ��راءات ال�س ��بع عل ��ى �ش ��يخ الق ��راء يف
املو�صل املرحوم حممد �صالح اجلوادي.
ومل يكن ذلك لقاءا باملعنى املعروف النني قد ولدت
بعد وفاته ب�سبع �سنني.
ولكن ال�شيخ اجلوادي اخربين مرة انه اخذ اجازة
القراءات الع�شر عن املرحوم املال عثمان املو�صلي
وحكى يل بع�ض اخباره وق�ص�ص ��ه فتجمعت لدي
معلومات عنه وكان ذلك هو اللقاء الذي عنيته.
وم�ض ��ت االعوام وانهيت درا�سة الطب عام 1956
وفتحت عيادة يل.
وكان ي ��وم من ايام ع ��ام  1959مل اجد اال ورجال
االمن ياخذوين من عيادت ��ي مغفورا العتقايل يف
�سجن (ابو غريب) وهناك التقيت مع املرحوم عبد
اجلواد اجلوادي املعتقل اي�ضا.
وكان من جملة ما نتحدث به اخبار املو�ص ��ل فذكر
يل ا�س ��م عثمان املو�صلي ال�ض ��رير الذي ملأ الدنيا
باخباره.
وعندئ ��د ا�س ��تعدت املعلوم ��ات التي اخ�ب�رين بها
�شيخي حممد �صالح اجلوادي من قبل.
فقررت ان اكتب عن هذا الرجل.
وم�ض ��يت ابحث يف ال�ص ��حف واملجالت ال�صادرة
يف عه ��ده وات�ص ��ل باملعمري ��ن من االدب ��اء وذوي
اخلربة.
وانتهيت بعد �س ��نني من البح ��ث اىل تاليف كتابي
االول الذي بعنوان (عثمان املو�ص ��لي املو�س ��يقار
ال�ش ��اعر املت�ص ��وف) والذي �ص ��در عام  1966من
الق ��رن املا�ض ��ي واتبعت ��ه بكتابني اخري ��ن عنه يف
فرتات متباعدة.
كان ل�ص ��دور ه ��ذا الكت ��اب الذي �ص ��در مب�س ��اعدة
املجمع العلمي العراقي �ص ��دى وا�سع يف او�ساط

املثقف�ي�ن واع�ل�ام املو�س ��يقى والف ��ن ولق ��ي قبوال
ح�سنا يف البالد العربية.
وق ��ال اح ��د املعني�ي�ن باالم ��ر انن ��ي اخرج ��ت هذا
العبقري من قربه ونف�ضت الغبار عنه.
فل ��م يك ��ن احد ان ��ذاك يعلم تفا�ص ��يل حي ��اة عثمان
املو�صلي وكان القليل من �سمع با�سمه.
وادى ظه ��ور الكت ��اب اىل انط�ل�اق ع ��دد كب�ي�ر من
امل�ؤلف�ي�ن والكت ��اب للكتاب ��ة عن ��ه وكان م�ص ��درهم
الوحيد على االطالق هو هذا الكتاب االول.
وظهر ا�س ��م عثمان املو�صلي يف كل مكان و�سميت
حمالت كثرية با�سمه ومنها قاعة يف معهد الفنون
اجلميلة ببغداد و�ش ��ارع يف املو�صل وحي باكمله
(حي عثمان املو�صلي).
واقي ��م له متث ��ال يف ه ��ذه املدين ��ة �س ��عيت انا مع
املحافظ ��ة القامت ��ه وكنت امل�ش ��رف على ت�ص ��ميمه
وهو قائم يتحدى الزمن.
وق ��د و�ض ��عوا ا�س ��م كتابي عل ��ى قاعدت ��ه (عثمان
املو�صلي املو�سيقار ال�شاعر املت�صوف).
وظهرت ع�ش ��رات املقاالت واالبحاث يف ال�ص ��حف
واملج�ل�ات عن عثم ��ان املو�ص ��لي وكله ��ا تاخذ من
م�ص ��در واح ��د ه ��و كتاب ��ي املذك ��ور وت�ش�ي�ر اىل
امل�صدر ماعدا بع�ض الذين يخالفون العرف االدبي
وال ي�شريون اىل امل�صدر ويدعون انهم معلوماتهم
اخلا�صة عنه فين�شرونها با�سمهم.
لقد ت�ض ��من كتابي معلومات م�ستفي�ض ��ة عن ن�شاة
عثم ��ان املو�ص ��لي من ��ذ والدت ��ه وعندم ��ا ا�ص ��يب
بالعمى وعطف حممود افندي العمري عليه.
ث ��م درا�س ��ته االوىل يف ق ��راءة الق ��ران واملقامات
ال�صوتية واملو�سيقى.
وانتماءه عند بلوغه اىل الطريقة القادرية و�سفره

اىل عا�ص ��مة اخلالف ��ة العثماني ��ة والتقائه ب�ش ��يخ
م�ش ��ايخ الط ��رف ال�ص ��وفية ابي الهدى ال�ص ��يادي
واخذه عنه االج ��ازة بالطريقة الرفاعية ثم دخوله
ق�صر ال�سلطان عبد احلميد ليكون املقرئ واملن�شد
ل ��ه فن ��ال عطفه مع تعيينه ا�س ��تاذا للمو�س ��يقى يف
احد معاهد العا�صمة ا�ستانبول.
ولق ��د ت ��رك ال�ش ��يخ عثم ��ان ب�ص ��ماته الفني ��ة على
املو�س ��يقى الرتكية حت ��ى ان دار االذاع ��ة الرتكية
�س ��جلت له عدة احلان با�س ��م (طرز احلافظ عثمان
املو�ص ��لي) وكانت تذيعها با�س ��تمرار م ��ن االذاعة
الرتكية.
و�س ��افر املو�صلي اىل م�ص ��ر مرتني نال يف االوىل
االج ��ازة بالق ��راءات الع�ش ��ر ام ��ا ال�س ��فرة الثانية
وكان ��ت ع ��ام  1895والت ��ي ا�س ��تمرت خم�س ��ة
�س ��نوات فقد ا�ص ��در خاللها جملة (املعارف) وكان
يومئ ��ذ �ص ��حفيا اىل جانب كونه �سيا�س ��يا مندوبا
ع ��ن ال�س ��لطان العثم ��اين وم�ؤلفا لعدد م ��ن الكتب
وا�س ��تاذا للمو�س ��يقى يلت ��ف حول ��ه عدد م ��ن كبار
املو�س ��يقيني مث ��ل كام ��ل اخللع ��ي وال�ش ��يخ عل ��ي
حمم ��ود مغن ��ي االدوار امل�ص ��رية واملو�ش ��حات
وال�ش ��يخ احم ��د ابو خلي ��ل القباين ال ��ذي هو من
اقط ��اب املو�س ��يقى وامل�س ��رح يف م�ص ��ر وكان من
ابرز ه�ؤالء �سيد دروي�ش نابغة املو�سيقى امل�صرية
وقد در�س عليه يف دم�شق واقتب�س منه عدة احلان
مثل حلن اغنية (زورين بال�س ��نة مرة) التي غنتها
فريوز وكذلك اغنية (�شم�س ال�شمو�سة) التي يقول
عنها امل�ؤرخ حامد البازي انها اغنية ب�صرية حلنها
املال عثمان يف الب�ص ��رة وغنتها املغنية الب�ص ��رية
(ط�ي�رة) عل ��ى يخت ال�ش ��يخ خزعل ام�ي�ر املحمرة
الذي كان را�سيا يف �شط العرب بالع�شار بح�ضور
ال�شيخ خزعل نف�سه.
وحام ��د البازي هو م�ؤرخ الب�ص ��رة واحد ادباءها
ان ال�شيخ عثمان زار الب�صرة مرتني بعد االنقالب
العثماين ولقي فيها الكثري من احلفاوة والتكرمي
وات�صل بعلماء الب�صرة ووجهاءها والفنانني فيها
وق ��د اك ��رم طالب با�ش ��ا النقيب الذي كان مر�ش ��حا
لعر� ��ش العراق قبل امللك في�ص ��ل االول املال عثمان
واقام له احلفالت والدعوات.
وينق ��ل امل�ؤرخ البازي ان ال�ش ��يخ عثمان غنى على
م�سرح (اولكه) اغنية من نغم الر�ست.
كم ��ا يق ��ول ان ��ه كان يجه ��ل ان امل�ل�ا عثم ��ان يلعب
ال�ش ��طرجن رغم فقدانه الر�ؤيا حتى �سمع ان ال�سيد
طال ��ب با�ش ��ا النقيب ا�ص ��طحبه اىل دار ابن زينب
ليلعب ال�شطرجن هناك.
وباال�ضافة اىل هذه املواهب يف القراءات القرانية
والت�صوف وقراءة املو�شحات واملو�سيقى والغناء
ونظ ��م ال�ش ��عر وال�سيا�س ��ة وال�ص ��حافة والتاليف
ونظ ��م التاري ��خ ال�ش ��عري وال�س ��ياحة عن ��د ه ��ذا
العبق ��ري فقد كانت له موهبة اخ ��رى وهي معرفة
اال�شخا�ص مبجرد حت�س�س اياديهم او �سماع كلمة
منهم رغم عاهة العمى عنده.
وج ��اء يف حدي ��ث للمرح ��وم حمم ��ود �ص ��بحي
الدف�ت�ري انه كان ي�س�ي�ر امام مدخل ال�س ��راي يف
بغ ��داد فراى من بعيد املال عثمان قادما وي�ص ��حبه
رئي�س كتاب االوقاف.
ق ��ال الدف�ت�ري فا�ش ��رت اىل ه ��ذا ال�ش ��خ�ص ان ال
يخ�ب�ر املال املو�ص ��لي مبجيئي ث ��م تقدمت من املال

عثمان وحييته مادا يدي مل�صافحته فاخذ يتلم�سها
كعادته.
فبادرته بقويل (هذه اليد مل ي�س ��بق لها ان ت�شرفت
مب�صافحتك).
فبقي �ساكتا برهة وبعد حلظات انطلق يقول هذين
البيتني  :اوراق اخال�ص ��ي اذا ما �سطرت تن�شر يف
االفاق ح�س ��ن اال�سطر وكلها حمفوظة يف مهجتــي
ومهجتــي عند (ف� ��ؤاد الدفتي) وف�ؤاد الدفرتي هو
والد حممود �صبحي الدفرتي هذا.
ونظ ��را لتالق ال�ش ��يخ عثمان بعد ن�ش ��ر كتابي عنه
قررت مديرية االذاعة والتلفزيون تقدمي م�سل�س ��ل
اذاع ��ي عن ��ه ليذاع خالل �ش ��هر رم�ض ��ان الذي كان
�سيحل بعد ايام.
فتم العم ��ل واختري املرحوم الفن ��ان القدير كنعان
و�ص ��في ليق ��وم ب ��دور عثم ��ان واذي ��ع امل�سل�س ��ل
م ��ن ثالثني حلق ��ة م ��ن دار االذاع ��ة العراقية وكان
م�سل�سال ناجحا.
واجن ��زت تالي ��ف الكت ��اب الثاين عن ه ��ذا النابغة
بن ��اءا على تكليف وزارة الثقاف ��ة واالعالم يل فقد
طلبت مني الوزارة ان يكون الكتاب ب�ش ��كل ق�ص ��ة
متتابع ��ة االح ��داث ليعر�ض يف حلقات مب�سل�س ��ل
تلفزيوين هذه املرة.
وانتهي ��ت م ��ن تاليف الكت ��اب الثاين ه ��ذا بعنوان
(عثمان املو�صلي ق�صة حياته وعبقريته) وكنت قد
ادخلت فيه بع�ض اال�ضافات التي اطلعت عليها.
وقدم ��ت الكت ��اب بع ��د �ص ��دوره اىل امل�س� ��ؤولني
يف مديري ��ة التلفزي ��ون فجرى العمل على و�ض ��ع
ال�س ��يناريو من قبل الكاتب الق�ص�صي االديب عبد
االله ح�سن ومت اختيار املمثلني وكنت انا امل�شرف
التاريخي على امل�سل�سل.
وق ��ام ال�ص ��ديق املو�س ��يقار الفنان �س ��امل ح�س�ي�ن
ا�س ��تاذ القان ��ون يف معهد الفن ��ون اجلميلة باعداد
املو�س ��يقى واالغ ��اين وق ��د اخ ��رج هذا امل�سل�س ��ل
اجلميل املخرج الراحل جا�سم �شعن.
وعر� ��ض امل�سل�س ��ل يف تلفزي ��ون بغ ��داد يف ثالثة
ع�ش ��ر حلق ��ة وكان م�سل�س�ل�ا ناجحا حي ��ث انهالت
الطلب ��ات م ��ن الف�ض ��ائيات التلفزيوني ��ة العربي ��ة
لن�شر امل�سل�سل غري ان دخول اجلي�ش العراقي اىل
الكويت حال دون ذلك.
ف�ض ��اع هذا امل�سل�س ��ل الرائع مع ما �ض ��اع و�س ��رق
واحرتق.
وحب ��ذا ل ��و قام ��ت قناة (�س ��ما املو�ص ��ل) بو�ض ��ع
م�سل�س ��ل جديد عن عثمان املو�ص ��لي ويعر�ض من
القناة الف�ضائية.
وج ��اء دور الكت ��اب الثالث الذي ا�ص ��درته عن هذا
النابغ ��ة فقد الفت ه ��ذا الكتاب ال ��ذي بعنوان (مع
عثمان املو�ص ��لي وقيث ��ارة النغم) وقام ��ت وزارة
االعالم بطبعه ون�ش ��ره مبنا�س ��بة مرور خم�س�ي�ن
�سنة على وفاته.
وبهذه املنا�س ��بة اقامت ال ��وزارة املهرجان الذهبي
ل ��ه يف قاعة اخلل ��د ببغ ��داد بتاري ��خ 1973/2/1
وه ��و مهرجان فخم ح�ض ��ره جمع كب�ي�ر من اعالم
الفن واملو�س ��يقى واالدب و�شخ�ص ��يات من خارج
العراق.
وغن ��ى يف حفل ��ة االفتت ��اح مطرب الع ��راق الكبري
املرح ��وم حمم ��د القباجن ��ي م ��ن �ش ��عر م ��ن نظمه
وتلحينه.

ج ��اء في ��ه  :عثمان يا خال ��ق االنغ ��ام ليلتنــا طابت
بذكرك م ��ن عذب التالح�ي�ن اين احييك من روحي
وم ��ن نغمي حتية م ��ن ف�ؤادي بعد خم�س� �يـــن ويف
املو�ص ��ل اقمن ��ا يف اواخ ��ر ال�س ��تينات م ��ن القرن
املا�ض ��ي احتف ��اال يف منطق ��ة الغاب ��ات يف ذك ��رى
عثم ��ان املو�ص ��لي وكان بتوجي ��ه من ��ي �ش ��اركت
يف فرق ��ة امل�ل�ا عثمان وقدم ��ت بع�ض املو�ش ��حات
واالغاين من نظم ال�شيخ عثمان وتلحينه.
ون ��دوة اخ ��رى اقامته ��ا كلي ��ة االداب يف جامع ��ة
املو�صل يوم الثالثاء امل�صادف  2008/4/8جرى
فيه ��ا تكرمي ه ��ذا العبقري بالق�ص ��ائد واخلطابات
واالبح ��اث وتوزي ��ع ال�ش ��هادات التقديري ��ة
للم�شاركني يف االحتفال.
وق ��د نظ ��م ال�ش ��اعر املع ��روف ال�ش ��يخ عل ��ي حامد
ال ��راوي ق�ص ��يدة م ��ن اكرث من ع�ش ��رين بيت ��ا قال
انه ��ا مه ��داة اىل م�ؤل ��ف �س�ي�رة عثم ��ان املو�ص ��لي
وه ��و كاتب ه ��ذا البحث جاء فيه ��ا  :انت يا عثمان
زده ��ا نغمـــ ��ة وام�ل��أ اال�س ��ماع م ��ن ح�س ��ن االداء
(ع ��ادل البك ��ري) اوف ��ى �س� �يـرة بكتاب في ��ه ذكرى
ووفـــاء والكتاب الثالث الذي ا�ص ��درته عن عثمان
املو�ص ��لي وذكرته قبل قليل كان قد �ض ��م جمموعة
من االغاين واملو�ش ��حات والنوادر والطرائف عن
هذا ال�ض ��رير اجلبار (كما كان يدعى) مع نبذة عن
�سريته وتاريخ حياته.
وم ��ن ه ��ذه االغنيات واملو�ش ��حات م ��ا اخربين به
املرحوم علي الدبو احد رواد الفرقة املو�سيقية يف
دار االذاعة العراقية فقال ان مو�شح (غدا ي�شفع يل
التهامي) ا�صبح اغنية من مقام ال�سيكاه هي (لي�ش
حارمني منامي).
ومو�ش ��ح (�صاحب ا�س ��ال من ذوي العرفان) �صار
اغنية �ش ��ائعة يف �س ��وريا هي (�آه م�شعل) من نغم
احلجاز.
ومو�ش ��ح (احم ��د اتان ��ا بح�س ��نه �س ��بانا) يف مدح
الر�سول ا�صبح حلنا الغنية (ا�سمر ابو �شامة) من
نغم البيات.
وكذل ��ك مو�ش ��ح (�ص�ل�اة الل ��ه ذو الك ��رم) ا�ص ��بح
حلن ��ا الغنية (ق ��دك امليا�س ياعمري) ال�ش ��ائعة يف
�سورية.
ومو�ش ��ح (يا �ص ��فوة الرحمن �س ��كن فيكم غرامي)
انقل اىل اغنية (ربيتك �ص ��غريون ح�س ��ن) من نغم
البي ��ات هذا ا�ض ��افة اىل اغاين اخرى �ش ��ائعة مثل
اغنية (فوك النخل فوك) وغريها من االغاين التي
تن�سب اليه.
وقد �س ��ئل املرح ��وم ناظم الغزايل ع ��ن حلن (يا ام
العيون ال�سود) ممن اخذه؟ قال انه اخذه من حلن
قدمي من احلان عثمان املو�صلي.
وهكذا كانت احلانه تذاع وا�ش ��عاره تن�شر وطرقه
ال�صوفية تقام لها التكايا.
وكان تالميذه يف الق ��راءات يتلون الكتاب العزيز
عل ��ى طريقته وكان ��ت اخب ��اره وطرائف ��ه يتناقلها
االدباء.
وم�ؤلفاته متوفرة يف املكتبات.
هذا هو عثمان املو�ص ��لي العبقري ال�ضرير اجلبار
الذي اجنبته املو�صل.

عن كتاب (عثمان املو�صلي..
املو�سيقار ال�شاعر املت�صوف)
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الساعات األخيرة من حياة
المال عثمان الموصلي
خالد محسن اسماعيل

كان الع�صر ع�صره بال منازع! حرمه اجلدري نعمة
الب�صر فحباه الله �سبحانه وتعاىل نعمة الب�صرية
وعا� ��ش يف في� ��ض الن ��ور ،وكث�ي�ر من املب�ص ��رين
حول ��ه يتلم�س ��ون م�س ��الكهم ..عبث� � ًا ،يف وه ��ج
ال�شم�س ،واطلقه يف �سماء الدولة العثمانية جنما
تتنازع ��ه عرائ� ��س االلهام ..ف ��كان الق ��ارئ املقرئ
املت�ص ��وف ال�ش ��اعر الثائ ��ر املو�س ��يقار ال�ص ��حفي
ال�سيا�س ��ي �ش ��علة الذكاء وبهجة املجال�س ومهوى
افئ ��دة النا�س .قريبه ��م وبعيدهم فال ��كل يف هوى
املال عثمان �أ�س�ي�ر! ترى كيف اجتم ��ع كل (ه�ؤالء)
يف (واحد) ف ��كان (طاقة) فواح ��ة باعذب الفنون؟
�أج ��ل ..انه ��ا ارادة الل ��ه تعاىل يف خلق ��ه ،يهب ملن
ي�ش ��اء حياة او بع�ض حياة ويهب ملن ي�شاء احلياة
كل احلياة فتبارك الله تعاىل اح�سن اخلالقني.
ويف الذكرى التا�سعة وال�ستني لوفاته ( 30كانون
الث ��اين ع ��ام  )1923يطي ��ب لن ��ا �أن ن�س ��تذكر املال
عثمان با�ستذكار ال�ساعات االخرية من حياته التي
امتدت اي�ض ��ا ت�سعة و�ستني عاما ()1923- 1854
كم ��ا يرويه ��ا تلميذه رفي ��ق حلظات امل ��وت املقرئ
البغدادي اال�ص ��يل اال�س ��تاذ عبد الفت ��اح معروف.
فف ��ي مغ ��رب ي ��وم اخلمي� ��س الرابع
من متوز ع ��ام  1985كنت واحد
اال�ص ��دقاء يف دار اال�س ��تاذ عب ��د
الفت ��اح يف حي امل�أمون ن�س ��تمع
يف ما ن�س ��تمع اىل تاريخ ما غفل
عنه الت�أريخ.
ق ��ال اال�س ��تاذ عب ��د الفت ��اح ح�ي�ن
ذك ��رت ل ��ه ا�س ��م امل�ل�ا عثم ��ان
املو�ص ��لي ،وهو ي�ض ��رب ركبته بقوة
�ش ��اب يف الع�ش ��رين ال �ش ��يخ يف الت�سعني
عن ��ا ..يف حج ��ري ا�س ��لم امل�ل�ا عثم ��ان ال ��روح!
وانهم ��ر كالغيث يروي وقائع ذلك اليوم امل�ش ��هود
وكانه يقر�أ يف كتاب مفتوح:
يف �ض ��حى ي ��وم مط�ي�ر ج ��اءين اىل داري يف
حملة”�س ��وق حم ��ادة”يف الكرخ (احم ��د) بن املال
عثم ��ان يبلغن ��ي عل ��ى عج ��ل م�ض ��طرب �أن اوايف
وال ��ده ومل ي ��زد ،وعبثا حاولت ان افه ��م منه اكرث
من ان امل ًال عثمان يطلب ح�ض ��وري تو ًا ،كنت اعلم
انه غ ��ادر منذ ايام غرفته يف جام ��ع اخلفافني اىل
دار اوالده يف حملة”،ف�ض ��وة عرب» .بباب ال�شيخ
بعد ان ا�ش ��تدت عليه وط�أة املر�ض ،و�أم�س ��ى قعيد
عناية وخدمة .فما الذي حدث؟ وانطلقت كامل�أخوذ
انته ��ب الدروب املوحلة من مطر ذلك اليوم الباكي
غاف ًال ..من ذهويل ،عن (احمد) الذي تركته ورائي
يكافح من اجل اللحاق بي وقد �شغله ا�ضطرابه عن

جتنب وحل الطريق وانهمار املطر..
لق ��د احبن ��ي امل�ل�ا عثم ��ان وقربني اليه وخ�ص ��ني
بكثري من فنونه و�ش� ��ؤونه ،كانت قراءتي تر�ضية
و�ض ��بطي لال�ص ��ول يطربه ،كان يج ��د يف تالوتي
وان�ش ��ادي مم ��ا اليج ��ده يف االخرين لأنن ��ي ،كما
كان يل يق ��ول غري مرة..ال اقلد اح ��دا من القراء..
كان ينادين ��ي بالطف اال�س ��ماء واحالها ،يناديني
بـ”بني”ف�ض�ل�ا ع ��ن ا�س ��مي ،وبني (ابن ��ي) و(عبد
الفتاح) يجري ا�سمه على ل�سانه بوجوه امل�ؤان�سة
املودة :فتاح..،فتحي ..فتوحي ..فتوح!
ويكف اال�ستاذ عبد الفتاح عن حديثه وينقل وجهه
يف وجوهها وك�أنه يفيق من حلم جميل لي�س ��ت�أنف

رواية وقائع ذلك اليوم..
ويف ال ��دار وج ��دت املال عثمان طريح� � ًا يف احدى
احلج ��ر ،وم ��ا كادت عيني تق ��ع عليه حت ��ى �أيقنت
انه ،ويا فجيعة ما �أيقنت ،يعالج �ساعاته االخرية،
وحني اح�س بح�ض ��وري ا�س ��تدناين من ��ه فدنوت
وجل�ست عند ر�أ�سه فلم يلبث ان طلب يل ان اقر�أ له
القران ،وك�أنه ا�س ��تبطاين وانا اقلب وجوه الر�أي
يف م ��ا ينبغ ��ي يل ان اقر�أ فقال  :اق ��ر�أ ف�أنا ما زلت
حي ًا يا عبد الفتاح!
وان�ش� ��أت اق ��ر�أ �س ��ورة”الذاريات”ثم مل �ألب ��ث ان
دهمن ��ي �ش ��عور جعلن ��ي اق ��ر�أ وك�أين يف ح�ض ��رة
الرحمن وانني �أ�ؤدي امام الله تعاىل �ش ��هادة للمال

عثمان”:ان املتقني يف جنات وعيون»..
اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك حم�سنني،
كانوا قليال من الليل ما يهجعون ،وباال�س ��حار هم
ي�ستغفرون ويف اموالهم حق لل�سائل واملحروم..
اىل اخر ال�س ��ورة الكرمي ��ة ..فتحرك امل�ل�ا عثمان
ومتتم :زد!
فبد�أت بال�س ��ورة التي تليها� ،س ��ورة”الطور”وملا
و�ص ��لت اىل قول ��ه تع ��اىل”ان املتق�ي�ن يف جن ��ات
ونعيم ،فاكهني مبا اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب
اجلحيم ،كلوا وا�ش ��ربوا هنيئ ًا مب ��ا كنتم تعملون
دمع ��ت عيناه و�س ��الت عل ��ى خديه الدم ��وع وقال:
زد!
فوا�ص ��لت الق ��راءة .حت ��ى اذا انتهي ��ت اىل قول ��ه
تع ��اىل :كل ام ��رئ مب ��ا ك�س ��ب ره�ي�ن ،وامددناهم
بفاكهة وحلم ،مما ي�ش ��تهون ،يتنازعون فيها ك�أ�س ًا
ال لغو فيها وال ت�أثيم ،ويطوف عليهم غلمان ك�أنهم
ل�ؤل�ؤ مكنون ،واقبل بع�ضهم على بع�ض يت�ساءلون،
قالوا انا كنا قبل يف �أهلنا م�شفقني ،فمن الله علينا
ووقانا عذاب ال�س ��موم ،انا كنا من قبل ندعوه انه
ه ��و الرب الرحي ��م طلب امل�ل�ا عثمان امل ��اء ،فدنوت
منه ،ورفعت ر�أ�س ��ه وو�ض ��عته يف حجري وارجت
عل ��ي ،فلي� ��س يف احلج ��رة اال نح ��ن الثالث ��ة ،املال
عثمان وانا واملوت ،فانحنيت عليه وقلت له وك�أن
املتكلم �شخ�ص اخر غريي ..ت�شهد!فردد املال عثمان
ال�شهادتني ،و�أدنيت املاء من فمه و�سقيته قطرات،
ثم �أدنيت املاء ثانية و�س ��قيته قطرات اخرى لكنها
غرغرت يف حلق ��ه و�أ�س ��لم الروح!وفزعت اىل من
يف الدار احمل اليهم وقوع امل�ص ��يبة ونفاذ ق�ض ��اء
من ال راد لق�ضائه �سبحانه وتعاىل!
ـ فتحي جتهز..ابوك مات!
وانحنيت جانبا وجه�شت لبكاء طويل..
وهن ��ا تهدج �ص ��وت اال�س ��تاذ عبد الفت ��اح معروف
وكفكف دمع ًا �سال على اخلدين ال�ضامرين و�أم�سك
ف�أم�سكنا.
ويف ذل ��ك الي ��وم املط�ي�ر ،الثالث ��اء الثالث�ي�ن م ��ن
كان ��ون الثاين عام  1923حمل امل�ش ��يعون ج�س ��د
امل�ل�ا عثمان املو�ص ��لي وعادوا ب ��ه اىل االر�ض يف
مق�ب�رة الغزايل ،ام ��ا روحه فق ��د �س ��بقتهم راجعة
اىل ربها را�ض ��ية مر�ض ��ية مرتلة مع ذلك ال�ص ��وت
البغدادي اال�ص ��يل �آخر ما �سمعته و�شهدت به على
ه ��ذه االر�ض� ،إن ��ا كنا من قبل ندع ��وه انه هو الرب
الرحيم! انتقل اىل رحمة الله تعاىل يوم اخلمي�س
اخلام�س من كانون الثاين عام .1989
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