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العدد )4474(
السنة السادسة عشرة

االثنين )22( تموز 2019

عباس غالم حسين نوري

ت�ص���ر امل�صادر اىل ان اجلواهري ه���و "حممد مهدي" بن 
عب���د احل�صني بن ال�صيخ عبد عل���ي بن ال�صيخ حممد ح�صن 
�صاح���ب "جواه���ر ال���كام يف �ص���رح �صرائ���ع الإ�ص���ام" . 
وعلى ه���ذا الأ�صا�س ُعرف���ت الأ�صرة واليه تع���ود ت�صميتها 
ب���� "ال���� اجلواهري اأو �صاح���ب اجلواهر" . ونال���ت اأ�صرة 
اجلواه���ري يف مدين���ة النج���ف يف اأوائ���ل الق���رن الثالث 
ع�صر ال�صهرة الوا�صع���ة والزعامة الروحية يف عهد جدهم 
الأكرب املرجع الديني الأعل���ى اآنذاك ، ال�صيخ حممد ح�صن 
املع���روف ب�صاحب كتاب جواهر الكام الذي �صبق ذكره ، 
ولق���ب جدُه الأعلى ال�صيخ عبد الرحيم املعروف بال�صريف 
الكبر لأنه �صبط ال�صيد حممد باقر الكبر بن الأمر ال�صيد 
اأ�صماعي���ل بن الأمر عماد الدين اخلاتون اآبادي الأفط�صي 
من ال�صادة الأفط�صية ، الذين ينت�صبون اىل الأمام علي بن 

اأبي طالب )عليه ال�صام( ، وهم عرب اقحاح .
ام���ا ج���ده ال�صيخ عب���د علي فقد ت���زوج من "�صي���ت" بنت 
ال�صي���خ علي بن ال�صيخ جعفر ال���� كا�صف الغطاء ومل يرزق 
الأخ���ر م���ن الذك���ور ال واح���دُا �صم���اُه عب���د احل�صني عام 
1864 للمي���اد الذي ترعرع وتعلم واأخ���ذ مييل اىل العلم 
والأدب وال�صعر وكان ميلُه اىل الفقه اأغلب واأعم . وتزوج 
عب���د احل�صني م���ن اأبنة ال�صي���خ �صريف اآل كا�ص���ف الغطاء 
وهي من العوائ���ل املعروفة ، ورُزق منها بولدِه البكر عبد 
العزي���ز وباآخر �صم���اُه مهديًا وه���و ال�صاعر ال���ذي ُعرَف ب� 

. لحقًا    ذكرهم  �صرد  مهدي" وباآخرين  "حممد 
ن�ص���اأ حممد مه���دي اجلواه���ري يف حي امل�ص���راق كما قلنا 
وه���و اإح���دى املح���ات النجفي���ة القدمي���ة يف حج���ِر اأم���ِه 
ورعاي���ة والدِه وعناية عبدة ومن���ذ نعومة اأظفارِه تعر�س 
اجلواه���ري اىل حادث كاَد يودي بحيات���ه اإثر �صقوطه يف 
حو����س ال���دار الداخلي لول الق���اء والدته نف�صه���ا لأنقاذه 

وكذلك اأ�صابته مبر�س اجلدري ال�صائع الأنت�صار .
تويف جدُه عبد علي وهو يف الثانية من عمرِه وكان معيل 
الأ�ص���رة فوقع العبء على اأبيه ، يقول اجلواهري عن هذِه 
املرحلة من الطفول���ة "كان الفقر حمتمًا على والدي ورغم 
ذل���ك مل يف�صل ا�صتغال نف���وذِه الجتماعي من اجل ك�صب 
املال م���ن الآخرين حتى و�صل الأم���ر بوالدي اىل اأن يبيع 
اك���رث ممتلكات بيتنا ب�ص���كل تدريجي "ال�صج���اد ، الرثيا ، 
الأ�صرج���ة ومل تبق ال احل�ص���رة" وكان والد اجلواهري 
قد ب���داأ حياته �صاع���رًا واأديبًا ث���م اأنتهى فقيه���ًا ولُه ديوان 
�صغ���ر خمطوط و�ص���ع بعد وفات���ه يف مكتب���ة اآل كا�صف 
الغط���اء يف النجف التي ُوهبت بعده���ا اىل الدولة لغر�س 
الفائ���دة العامة ويف معر�س حديث���ه يقول اجلواهري يف 
تربي���ة والِده لُه "اأراَد والدي اأن اأك���ون فقيهًا ال اأن ذلك مل 
يح�ص���ل ومن هنا كان���ت املفارقة بني ما اأن���ا عليه وطموح 
�س بعدم ر�صا وال���دي عني عندما  وال���دي عندها كن���ُت اأِحُ
يج���دين وبي���دي دي���وان �صع���ر ، ومب���رور الزم���ن اقتن���ع 

والدي بولعي بال�صعر وال�صعراء مما دفعُه اإىل اأن ي�صرتي 
جمموعة من الدواوين مثل الأرجواين" .

للجواهري اأربعة اأخ���وة اأكربهم ال�صيخ عبد العزيز الذي 
ب���رَع يف جمال الأدب والعلم وه���و "موؤلف و�صاعر" وكان 
اول ماُن�ص���َر ل���ه دي���وان ال�صي���د "حممد �صعي���د احلبوبي" 
ف�ص���ًا عن مو�صوع���ة ُطبَع منها اجل���زء الثالث فقط وكتب 

اأخرى .
اأم���ا الث���اين فهو عب���د اله���ادي وكان كذل���ك اأديب���ًا و�صاعرًا 
كم���ا هو �ص���اأن الأ�ص���رة اجلواهرية وقد ط���اف يف عدد من 
امل���دن والبل���دان العربية منها ، الكوي���ت ، ُعمان ، م�صقط ، 
البحري���ن ، عدن ، احلجاز ، م�صر ، �صوريا ، وكذلك الهند ، 
واأ�صدر جملة با�صم "ال�صائح" وبعدها اأمتهَن مهنة التعليم 
والرتبي���ة ، اعتقل يف اأثناء حركة العراق عام 1941وكان 
اأي�ص���ًا �صاع���رًا وباحث���ًا ُب�َصر باأف���كارِه يف وق���ت مبكر وقد 
اأ�ص���دَر كتبًا مطبوع���ة منها " العمارة قدمي���ًا وحديثًا" و " 
الوثب���ة" وفيها عر�س لأحداث وثبة عام 1948 اأما الثالث 
فهو علي الذي تويف �صغ���رًا منتحرًا ورثاُه اأخوه الأكرب 
عبد العزي���ز بق�صيدة عاطفية موؤث���رة. والرابع هو حممد 
جعف���ر ، وقد اأ�صت�صه���د يف اأثناء الوثبة عل���ى عهد حكومة 
  " �صالح ج���رب يف معركة اجل�ص���ر "ج�صر ال�صه���داء ببغداد
يف كان���ون الث���اين 1948 وكان���ت هذه الوثب���ة على �صكل 
مظاه���رات يف �صوراع بغ���داد ومناطقها تندي���دًا مبعاهدة 
بورت�صم���وث �صنة 1948، وكان الأخ���ر طالبًا يف جامعة 
دم�صق جاء لزيارة اأهلِه فرثاُه اجلواهري باأمهات الق�صائد 

ال�صعرية لديه �صكب فيها اأ�صجن عواطفه فيها .
وميك���ن تتب���ع القنوات التي غ���ذت ثقاف���ة اجلواهري منذ 
الب���دء ، فف���ي اخلام�صة من عم���رِه تعلم من �صقيق���ِه الأكرب 
عب���د العزي���ز وم���ن اأب���ن عم���ِه "عل���ي ال�صرق���ي" البدايات 
الأوىل للق���راءة والكتاب���ة اىل جان���ب الكثر م���ن املعلمني 
بحي���ث لقنوُه ما ي�صعب على الكبار تعلمُه ، وتعلم على يد 
"القراآن  اأم جا�صم" وهي �صيدة فا�صلة اوائل �صور  "املّلة 
الك���رمي" حت���ى دفع ب���ه وال���دُه اىل رجل دي���ن م�صهور يف 
النجف اآنذاك يلقب ب� "جناب العايل" وكان �صديد الق�صوة 
يف تعليمِه لاأطفال وكان يفر�س هيمنتة عليهم بالتخويف 

.انتقل اجلواهري وهو اأبن ال�صنة ال�صابعة اأو الثامنة من 
عمرِه اىل املدر�صة العلوي���ة الإيرانية يف النجف الأ�صرف 

وتخرج فيها .
مل يك���ن اجلواه���ري الطال���ب اجل���اّد املث���ايل يف املدر�ص���ة 
عرب ه���ذِه املحطات الدرا�صي���ة فقد بداأً من املّل���ة او ال�صيخ 
حت���ى و�صل اىل املدر�صة الثانوية اأو العثمانية التي كانت 
الدرا�ص���ة فيها باللغ���ة الرتكية . ويقول عن ذلك "ح�صل يل 
الكث���ر من العقوبات ب�صبب التهرب من الواجب املدر�صي 
اأو ال�ص���رود الذهني ، وكنُت اأِح�سُّ بثقل احل�صة الدرا�صية 
وخالها كنُت اأوا�صل الليل بالنهار بالقراءة واحلفظ وانا 
ا�صتمع ب�ص���وق وامل �صديدين اىل زمائ���ي وهم يتمتعون 
باللع���ب يف الأزق���ة وال�ص���وارع" وي�صي���ف اىل ذل���ك قوله 
التي  املدة  الاحقة تبعات كل تلك  "كانت �صنوات حياتي 
�صرق���ت من���ي حملتها ب���كل تناق�صاته���ا ومباذله���ا وعقدها 
ومفارقاته���ا حيث انعك�صت على حيات���ي و�صعري بل على 

تعامل���ي مع النا�س ومن معي دائم���ًا وبقي هذا الأمر حتى 
مراحل متقدمة من حياتي" .

لق���د ح�صل���ت مفارقة يف اأ�ص���رة ال�صاع���ر اجلواهري وذلك 
بع���د اأن تويف وال���دُه يف الرابع من ذي احلجة عام 1335 
للهجرة املوافق 1917ميادي���ة بعد عودته من القتال �صد 
الأنكلي���ز م���ع جمموعة م���ن املجاهدين من اأبن���اء الع�صائر 
الفراتي���ة يف موقع���ه الك���وت الثاني���ة وه���ي اأح���د جيوب 
املقاوم���ة يف �صي���ف من العام املذك���ور وهو يف اخلم�صني 
م���ن عم���رِه ، يق���ول اجلواه���ري اأن والدُه قد حت���دث قبيل 
وفات���ه وق���ال " ابني حممد �صاأم���وت فل���م اأرد عليه ب�صيء 
بل ودعت���ُه الوداع الأخر" وعلى اإثر ذل���ك اأوجَد لُه مناخًا 
منا�صب���ًا اجت���از في���ه ع���دة مراح���ل درا�صي���ة ، يف املعاه���د 
الديني���ة النجفية زي���ادة عل���ى امل�صاركة الفعال���ة يف اأغلب 
املحاف���ل واملنا�صب���ات الديني���ة والأدبي���ة يف املدينة وهذا 
الأمر مهد الطريق لتعزيز قدراته وقابلياته ال�صعرية التي 

بداأت بالتفتح منذ عام 1916 بعد ان جتاوز عمرِه الرابعة 
ع�ص���رة وكذلك زيادة ثقافت���ه العامة ال اأنه يف هذه املرحلة 
كان مرتب���كًا بع����س ال�ص���يء لأنه غ���ر متثبت  م���ن نتاجه 
ال�صع���ري حينم���ا ب���داأ بالبي���ت ال�صعري ومن ث���م بالبيتني 
وهك���ذا �صيئ���ًا ف�صيئًا حت���ى اأ�صبح ينظم لنف�ص���ه مع نف�صه 
عددًا من الق�صائد مما زاد من ثقته بنف�صه اأكرث فاأكرث وقَل 
حرجُه وهو يروي لأقرانه ولأ�صدقائه الذين كانوا اأ�صعف 
من���ه �صعرًا بع�صًا من �صعرِه مع انهم كانوا اكرث خربة منه 
والكرب �صنًا وكان ي�صتعني بكل ما هو جديد باأخيه الأكرب 
عب���د العزي���ز اأو غرِه من ال�صع���راء يف النجف ، وقد دخل 
مرة يف م�صابقة حلف���ظ "450" بيتًا �صعريًا لثمان �صاعات 

فقط يف مقابل قطعة نقدية ذهبية فنجح يف الأختبار .

عن ر�سالة )حممد مهدي اجلواهري ودورُه 
ال�سيا�سي يف العراق حتى عام 1997(      

والباحث���ني،  واملوؤرخ���ني،  املعا�صري���ن،  الأدب���اء  ب���ني 
تتعل���ق  مطارح���ات ومطالع���ات، وجم���ادلت ل حت�ص���ى 
بالكوفي���ة والعق���ال، ووجودهم���ا عن���د الع���رب يف �صابق 
العه���د. وقد ذهب اأغلب ه���وؤلء الأفا�صل اإىل اأن وجودهما 
ل يتج���اوز ثاث���ة ق���رون يف اأبع���د تقدير، واألف���ى بع�صهم 
ه���ذه املدة طويلة، فقدرها ب� 200 ع���ام يف الأكرث. وجرى 
حدي���ث طويل بيني وبني اأحمد زكي با�ص���ا ��� رحمه الله ���، 
يف حزي���ران )يونيو( عام 1921، فكان يوؤكد اأن 300 عام 
ه���ي اأبعد مدة ميكن اأن تق���در بوجودهما عند الأعراب. ثم 
ا�صتفا�س حديث اآخر بيني وبني ال�صيخ اأحمد الإ�صكندري 
������ رحمه الله ���، وطائفة من اأ�صفياء جممع فوؤاد الأول للغة 
العربي���ة كعلي بك اجلارم واأحمد بك العوامري وغرهما، 
وحم�ص���ل كامهم ل يخرج ع���ن هذه الفك���رة. ومن العبث 
ذك���ر تفا�صي���ل ه���ذا احلديث ال���ذي جرى يف ع���ام 1937. 
واأم���ا راأيي فق���د كان دائم���ا خمالفا لآراء ه���وؤلء املحققني 
والأدب���اء املوؤرخ���ني، اإذ كنت اأق���ول اإن الكوفي���ة والعقال، 
هما من ماب�س الراأ�س عند العرب، وكانا معروفني عندهم 
منذ اأقدم الأزمنة، اأي قبل الإ�صام وبعده، اإىل عهدنا هذا. 
ولي�س ال�صم هو املهم يف هذا املو�صوع، اإمنا املهم ال�صيء 
نف�ص���ه ووجوده بني جمه���ور النا����س، اإذ الأ�صماء تختلف 
باخت���اف الأزمنة والأمكن���ة والقبائل، كما ه���و الأمر يف 
اأ�صام���ي اأ�صياء كثرة كالأ�صد، واجلمل، والناقة، واخلمر، 
وال�صي���ف، اإىل ما ل يعد ول يحد م���ن الأعيان واجلواهر. 

ومثل هذا الأمر يجري يف جميع لغات الدنيا.

الكوفية والعقال
ل �صبهة يف اأن العقال كان معروفا يف فل�صطني قبل امل�صيح 
بنحو 900 عام. وال�صاهد على ذلك ما ورد يف �صفر امللوك 
الثال���ث، الن�س هو: "فقال له عبيده: اإن���ا �صمعنا اأن ملوك 

اآل اإ�صرائي���ل ه���م مل���وك رحمة. فلن�ص���دد الآن 
م�صوح���ا عل���ى متونن���ا وجنعل حب���ال على 
روؤو�صن���ا ونخ���رج اإىل مل���ك اإ�صرائي���ل لعله 
عل���ى  م�صوح���ا  ف�ص���دوا  نف�ص���ك.  ي�صتبق���ي 
متونهم، وحب���ال على روؤو�صه���م. وجاوؤوا 
ملك اإ�صرائيل". "فهذا ن�س �صريح، ذكر فيه 
لأول مرة يف التاري���خ ا�صتعمال "احلبال" 
اأو العق���ل م�ص���دودة عل���ى الروؤو�س. وكان 
عل���ى  مل���ك  ال���ذي  بنه���دد،  عه���د  يف  ذل���ك 
الأرمي���ني من ع���ام 917 اإىل عام 885 قبل 
امل�صيح. ول ج���رم اأن املراد باحلبال هنا، 
ما �صماه���ا العرب بعد ذل���ك بالعقل، جمع 
عق���ال، اأو باأ�صماء اأخ���ر. ومعلوم اأي�صا، 
اأن الأرمي���ني اأو الآراميني كانوا يف اأيام 
بنه���دد، قوما رحا كاأه���ل بادية العرب، 
فكان���ت عاداته���م، واأخاقه���م، واآدابهم، 
كعادات الأع���راب، واأخاقهم، واآدابهم. 
وكذا قل على اأكلهم، و�صريهم، ولب�صهم، 
وحله���م، وترحاله���م، واإقامته���م، فهذا 
كل���ه كان مت�صابه���ا ب���ني القوم���ني، لأن 
الطبيعة كان���ت تدفعهم اإىل اتخاذ تلك 

الأمور جميعها، ب�صورة واحدة.

بعث���ت ر�صالة اإىل اأمر البيان �صكيب 
اأر�ص���ان اأ�صاأل���ه عما يع���رف من اأمر 
الكوفية والعقال، فاأجابه �صكيب عام 
1937 قائ���ا: "ولقد كنت كتبت اإيل 
�صائ���ا عما اإذا كان عن���دي معلومات 

عن لب����س العقال، ومتى ب���داأ، واأين بداأ. وكن���ت اأنقب عن 
ه���ذه امل�صاألة اجلليلة، واأ�صاأل اأهل الذكر، وما حظيت عنها 
بطائ���ل. غر اأنه اأخربين اأنا�س زاروا تدمر، فوجدوا فيها 
نقو�صا ومتاثيل من جملتها رجال على روؤو�صهم الكوفيات 
والعق���ل، فهذه التماثي���ل هي من قبل الإ�ص���ام بدون �صك، 
ومنها نعلم اأن العق���ال يف جزيرة العرب وما جاورها زي 

قدمي رمبا يرجع اإىل اآلف من ال�صنني".
اأما بع���د الإ�صام فا جرم اأن الكوفية كانت موجودة بغر 
ه���ذا ال�صم، وكذلك العق���ال فاإن هذا ال�صم حمدث وقد اأخذ 
م���ن امل�صابهة الت���ي ترى بينه وب���ني عقال البع���ر. واأقدم 
ن�س عرثنا عليه يذكر الكوفية هو ما جاء يف كتاب »ر�صوم 
دار اخلاف���ة« لأبي احل�صني ه���ال بن املح�صن بن اإبراهيم 
ال�صابئ "املتوفى عام 448 ه� يف �صفحة 131 من الن�صخة 
اخلطي���ة الأ�صلي���ة" وه���ذا ه���و ن�صها:"ملا خل���ع الطائع، ��� 
رحم���ة الله عليه ���، على ع�صد الدولة ولقبه تاج امللة، حمل 
اإليه يف اليوم 

الثال���ث قلن�صوة و�صي مذه���ب، جمال�صية، وفرجية و�صي، 
وكوفي���ة مثقلة"، وذلك يف نحو عام 355 ه� 965 . اإذن قد 
م�ص���ى على هذه الت�صمية نحو من األف �صنة ومن البديهي 
اأن الكلم���ة مل تو�صع يف تلك ال�صنة، بل ل بد من اأنه م�صى 
عليه���ا ما يق���ارب 50 عاما حت���ى ت�صيع ب���ني النا�س ورمبا 

اأكرث من ذلك.
 ع���ن الكوفية ورد يف كتاب "عيون الأنباء"، ويعلق قائا: 
ومعلوم اأن الكوفية حتتاج اإىل عقال اأو نحوه لتثبت على 
الراأ����س، ولذل���ك كان ل بد م���ن العقال كلما ذك���رت الكوفية 
واإن مل يذك���ر بوا�ص���ح العبارة. ثم يذك���ر اأن ا�صم الكوفية 
قب���ل الإ�صام هي ال�صماد، واأن ا�ص���م العقال هو الع�صابة، 

واأن لهما مرادفات، ويورد ن�صو�صا عديدة يف ذلك.

عقال العربيات ي�سمى النوفلية
اأن العربي���ات يلب�ص���ن عقال ي�صم���ى النوفلية، جاء يف تاج 
العرو����س: "النوفلية: �صيء من �صوف يكون يف غلظ اأقل 
من ال�صاعد، ثم يح�صى ويعطف ثم تختمر عليه 
ن�صاء العرب. نقل���ه الأزهري". فيوؤخذ من هذا 
ال�ص���رح اأن النوفلية �صيء ي�صب���ه عقال الرجال 
اإل اأن���ه متني وحم�صو �صوفا لك���ي ل يثقل على 
الراأ����س. وقد كنت كتبت يف ع���ام 1938 ر�صالة 
م���ن القاه���رة اإىل اجللي���ل عبد الل���ه خمل�س يف 

القد����س لي�ص���األ ال�صي���خ كاظ���م الدجيل���ي قن�ص���ل الع���راق 
هناك وهو م���ن الواقفني اأمت الوقوف عل���ى اآداب واأخاق 
الأعراب واأه���ل البادية عما يعرف عن العقال الذي تتخذه 
بدوي���ات الع���راق، فاأجابني املخل�س مب���ا ياأتي: »… وقد 
زرت���ه وحدثته مب���ا اأردت و�صاألته عن العق���ال الذي تلب�صه 
ن�صاء البدو يف الع���راق، فذكر يل ما اأدونه لكم باخت�صار: 
"ن�صاء �صمر، وعنزة، وال�صفر، ورمبا بع�س ن�صاء زوبع 
ي�صددن عل���ى روؤو�صهن العقال، وطول���ه نحو ثاثة اأمتار، 
حي���ث يلف على الراأ����س ثاث اأو اأربع لف���ات، ويف طرفيه 
عثك���ولن يتدليان م���ن اخللف، ويف و�ص���ط الراأ�س عقدة، 
اأو م���ا ي�صمون���ه �صب���ة". وه���و كما ت���رى من ن���وع العقال 
ال���ذي ي�صتعمله الرجال، اإل اأن لفات اأو طيات العقال الذي 
ت�صتعمله ن�ص���اء العراق اأكرث. وعلى ذكر العقال، اأقول لكم 
اإن الع���رب يف فل�صط���ني م�صلمه���م ون�صرانيهم ق���د لب�صوا 
العقال، ونبذوا الطربو�س، وتراين الآن اأ�صع على راأ�صي 
كوفي���ة بي�ص���اء، وعقال اأ�صود م���ن املرع���زي كاأعرابي من 

البادية«.
وح�ص���ر ال�صي���خ كاظ���م الدجيلي يف بغ���داد وكن���ت اأي�صا 
اأنا فيه���ا يف نحو اأواخر اأيلول )�صبتم���رب( من عام 1938 
فق���ال يل بح�صور جميع الأدباء الذين كانوا جمتمعني يف 
جمل�صنا يومئذ، ما هذا روايته: »العربيات اللواتي يتخذن 
�صرب���ا م���ن العق���ال، اأي النوفلي���ة، هن عربي���ات ال�صائح، 
وعن���زة، و�صم���ر، وال�صفر، وق���د ق���ل الآن ا�صتعمالهن له، 
وبقي حم�صورا يف ن�صاء ال�صيوخ، والوجيهات من �صائر 
الأعرابي���ات«. وكن���ت �صاأل���ت مثل ه���ذا ال�ص���وؤال الدكتور 
م�صطف���ى جواد وه���و يف باري�س، فكان جواب���ه ما اأرويه 
بحروف���ه: »اإن ال���ذي راأيتم���وه عل���ى روؤو����س البدوي���ات 
نوع���ان: ن���وع م���ن جن�س العق���ال ال���ذي يتخ���ذه الرجال، 
ون���وع ي�صمى جعجة اأي كعكة، تتخ���ذه الن�صاء الربعيات، 
اأي املعيدي���ات، تهوينا لثقل ما يحمل���ن على روؤو�صهن من 
ق�ص���اع الل���ن والرائ���ب. وكاهم���ا ماألوف مع���روف. فاأما 
العق���ال فعند اأك���رث البدويات الرواحل. واأم���ا الكعكة فهي 
�ص���يء ا�صطرت احلاجة اإليه، فا يدخل يف اأبواب العقال. 

فالعقال هو الرفيع. واجلعجة ثخينة«. 
فيوؤخ���ذ من هذا كله اأن العقال، اأو �صربا منه، معروف اإىل 
الي���وم عند البدوي���ات، على حد م���ا كان معروفا يف �صابق 
العهد، اإل اأنه اآخذ بالزوال �صيئا بعد �صيء ويف جميع باد 
ال�ص���رق الأدنى التي فيها بادية. وقد ذكر بركاردت "يق�صد 
امل�صت�صرق ال�صوي�صري بوركهارت" اأن ن�صاء اأعراب الرولة 
يتعمم���ن بعمائم م���ن حرير اأ�صود، ط���ول الواحدة ذراعان 
مربعت���ان وي�صمونه���ا "�ص���ال خا�س" وتعم���ل يف دم�صق، 
وكث���را ما تزين بخي���وط من ذهب اأو ف�ص���ة«. ثم يتحدث 
يف نهاي���ة بحث���ه عن اخت���اف اأ�صم���اء الكوفي���ة باختاف 
الب���اد والأزمان، وع���ن اختاف اأ�صماء العق���ال باختاف 
البل���دان العربي���ة. ويق���ول يف ذل���ك: واأهل جن���د ي�صمون 
اليوم الكوفية احلمراء "حمرمة" وحركة امليم والراء بني 
الفتح والك�صر. واإذا كانت بي�صاء في�صمونها "غرتة" ب�صم 
الغ���ني، اأو بحركة بني الك�صر والفت���ح، وتكون من القطن. 
والعراقيون من اأه���ل البادية ي�صمون الكوفية "احلالية" 
بتحريك احلاء وال���ام وك�صر الام الثانية وت�صديد الياء. 
وه���ذا اإذا كانت من قط���ن. اأما اإذا كانت من ق���ز في�صمونها 
"قزي���ة" ويلفظونها "جزية" بفتح الأول وت�صديد الثاين 
املك�ص���ور تليه���ا ي���اء م�ص���ددة مفتوح���ة. والق���ز �صرب من 

البري�صم اأو احلرير، اإل اأنه دون احلرير ح�صنا.

جملة "املقتطف" عام 1360هـ/ 1941

الجواهري في ذكرى والدته 

الشاعر الكبير في اسرته وسنوات طفولته 
تضطرب الروايات يف تحديد والدة الجواهري إذ كان الش��اعر نفس��ُه يحرُص دامئًا عى ان يكون عمرُه أقل مامهو 

عليه ، وعندما كان يسأل عن عمرِه يتجاهل ذلك السؤال ، وقال بأنُه أصغر من أخيه بأثنتي عرشة سنة. وميالد أخيه 

مؤرخ ش��عرًا يف ديوان جعفر الحيل أي ان ميالد عبد العزيز كان يف سنة1308 للهجرة فاذا أضفت أثنتي عرشة سنة 

كانت والدة محمد مهدي س��نة 1320 للهجرة وهذا قربُه بالتاريخ امليالدي اىل س��نة1903 ، ويشري دفرت نفوسه اىل ان 

والدته كانت يف عام 1902 .وهناك من يقول أنُه وَلد يف عام 1900 ميالدي يف مدينة النجف ويف حي املرشاق ويؤيد 

ذلك خرض العبايس، ومنهم من يقول أنه وَلد عام 1899 ميالدي عىل ما يذكر الدكتور عيل جواد الطاهر يف مقدمة 

ديوانه اعتامدا عىل كتاب مايض النجف وحارضها  ..
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األب الكرملي يكتب عن الكوفية والعقال
مراسالت طريفة مع أعالم عصره 
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مل تك���ن يف بغ���داد ط���رق وا�ص���عة، اإذ كان���ت عب���ارة ع���ن 
اأزق���ة ملتوية ومت�صابكة ذات مم���رات �صيقة تتنا�صب مع 
امل�ص���اة والعرب���ات الت���ي جتره���ا احليوان���ات، للو�صول 
اإىل الأماك���ن املطلوب���ة، كالأ�ص���واق واجلوامع واملناطق 
الأخ���رى ، و�صعر الوايل مدحت با�ص���ا)1869 – 1872( 
�صم���ن اهتمامات���ه ال�صاحي���ة ب�ص���رورة وج���ود ط���رق 
وا�صع���ة يف املدينة، وحينها اأم���ر مهند�صي الولية بر�صم 
خمط���ط للطريق)ال�ص���ارع( املزمع �صق���ه، ومت اإعداد ذلك 
املخطط ، اإلَّاأن���ه مل ينفذ وبقى حربًا على الورق، بعد اأن 
ت���رك وليت���ه وغادر بغ���داد اىل ال�صام ع���ام  اإذ يف الوقت 
ال���ذي كان في���ه يب���ذل جه���ودًا يف التنظي���م والأعمار كان 
خ�صوم���ه يف الأ�صتان���ة ي�صوه���ون �صمعت���ه وينتق�صون 
م���ن �صخ�صيت���ه راف�صني �ص���رف الأموال عل���ى م�صاريعه 

العمرانية والإ�صاحية. 
عندما توىل ناظم با�صا من�صب ولية بغداد يف الرابع من 
ايار 1910، تطلعت الأنظار جتاهه اإىل ما �صيعمل، �صيما 
اأن���ه كان مزودًا ب�صاحي���ات وا�صعة من قب���ل احلكومة ، 
اإذ خ�ص�ص���ت يف وقته���ا مبلغ���ًا قدره)40،000(الف لرة 
�صنويًا للقي���ام بالإ�صاحات يف الولي���ات الثاثة)بغداد 
واملو�ص���ل والب�ص���رة(، ف�صًا ع���ن قيامه باإعط���اء قر�صًا 
وطني���ًا للبلدية للقي���ام مب�صاريع عدي���دة، �صملت الطرق، 
رئي�ص���ي  ب���اب  وبن���اء  املدار����س،  وت�صي���د  والأ�ص���واق، 
لل�صراي، كما اأمر يف العام نف�صه بفتح �صارع النهر، الذي 

عد اأول �صارع يف بغداد.
وعندما فتح هذا ال�صارع ق�صم مبنى القن�صلية الربيطانية 
الت���ي كان���ت تعرت����س م�ص���اره اإىل ق�صم���ني، وعار����س 
الربيطاني���ون ذلك الأم���ر، اإلَّ اأن ذل���ك مل مينع الوايل من 
اإمتام م�صروعه فاأر�صل فوج���ًا من الع�صكر الذين اأحاطوا 

بالبناية وقاموا بتهدميها.

ج���دد ح�صني ناظ���م با�صا فك���رة اإن�صاء �ص���ارع عري�س يف 
املدين���ة واعتم���د يف ذلك عل���ى ر�ص���م اخلريط���ة ال�صابقة 
الت���ي و�صعه���ا الوايل مدح���ت با�صا،واأكد ذل���ك يف اللقاء 
ال���ذي جمعه م���ع القن�ص���ل الربيطاين يف بغ���داد الكابنت 
لورمي���ر)loremar( ، اإذعر�س علي���ه فكرة �صق طريق 

جدي���د يف بغ���داد ي�ص���ل عر�ص���ه اإىل ع�صرين م���رتًا ميتد 
م���ن ب���اب ال�صلطان)باب املعظ���م( اىل ب���اب كلوذاي)باب 

ال�صرقي( بخط م�صتقيم بطول ثاثة كيلو مرتات،
به���ذا  لورمي���ر  الربيط���اين  القن�ص���ل  انده����س  وق���د 

امل�صروع،لل�صعوبات التي قد يواجهها 
ال���وايل ح�ص���ني ناظ���م با�ص���ا ،واعتق���د القائ���م بالأعم���ال 
الربيط���اين مرلن���غ )Marling(اأن الفك���رة قد تكون 
موؤام���رة عل���ى ال���وايل م���ن قب���ل بع����س اع�صاء)جمعية 
الحت���اد والرتق���ي( لأج���ل خل���ق م�ص���اكل ل���ه وتوريط���ه 
واإف�ص���ال حكمه، �صيما اأن هذا امل�ص���روع ارتبط مب�صروع 
اآخر كبر،هو مد خط ترام كهربائي مير بال�صارع اجلديد 
بعد اإكماله وميتد من ناحية الأعظمية  اإىل ناحية الكرادة 
ال�صرقية وبطول 15 كم، اإذ و�صع حجر ال�صا�س مل�صروع 
ال���رتام يف حفل اأقيم ي���وم 26حزي���ران1910، وح�صره 
ال�صخ�صي���ات  م���ن  وكث���ر  الأجان���ب  القنا�ص���ل  بع����س 
البغدادية بدعوة من ال���وايل نف�صه،ومنح امتياز تنفيذه 
اإىل حمم���ود ال�صابن���در، ال���ذي ا�صرتط لإجن���از امل�صروع 
يف مدت��������ه البالغ���ة �صنت���ي اإِكم���ال فتح ال�ص���ارع يف �صتة 
�صه���ور، ويف حقيق���ة الأم���ر اأن م�ص���روع فت���ح ال�ص���ارع 
اجلدي���د واج���ه �صعوب���ات عديدة،منها م�صاأل���ة تعوي�س 
اأ�صح���اب املمتلكات،الت���ي �صتتعر����س ممتلكاته���م للهدم 
لعرتا�صه���ا م�ص���ار ال�صارع، مما دفع ال���وايل اإىل ت�صكيل 
جلن���ة خا�صة لهذا الأمر، تكونت من ع�صرة اأع�صاء للنظر 
يف تقدي���ر قيم���ة التعوي�ص���ات لنحو مائتي من���زل �صيتم 
هدمه���ا كليًا اأوجزئي���ًا، وانتهت اللجنة م���ن رفع تقريرها 
يف حزي���ران 1910، الذي رف�صه الوايل ب�صبب تقديراته 
املاليةالكبرة وطل���ب تعديله،وعلى الرغ���م من ا�صتمرار 
طلبه باإعادة النظر بتلك التقديرات، اإلَّ اأن اللجنة اأ�صرت 
عل���ى ذل���ك رغبة منه���ا يف اإف�ص���ال امل�ص���روع وجعله يبدو 

م�صتحي���ًا من الناحي���ة املالية، لأن اله���دم �صيطال منازل 
تع���ود لأقربائه���م ،مما دفع الوايل اإىل اإع���ادة ت�صكيل تلك 
اللجنة وق���ام بتغر بع�س من اأع�صائها ، فقامت الأخرة 
بتقدير قيمة التعوي�صات بنحو)98،000( لرة عثمانية 
نف�ص���ه  الوق���ت  يف  منزل،واألزم���ت   )506( لتعوي����س 
قي���ام اأ�صح���اب تلك املمتل���كات بالتنازل ع���ن 5% من قيمة 
تعوي�صه���م كهدي���ة للحكوم���ة ،ويبدو اأنه عل���ى الرغم من 
ارتف���اع عدد املمتلكات التي �صته���دم ح�صب تقدير اللجنة 
الأخ���رة اىل ال�صعف، لكن قيم���ة التعوي�صات كانت اأقل 
بكث���ر م���ن تقدي���رات اللجن���ة ال�صابق���ة الأمر ال���ذي دفع 
بال���وايل اإىل املبا�صرة باجن���از امل�ص���روع، وي�ّصره اأمامه 
اإىل ح���ٍد ما التفكر باملبا�صرة بالعمل، اإذ كان فيه متعجًا 

يف عملية تهدمي البيوت ل�صق ال�صارع اجلديد .
وكان���ت عمليات الهدم التي �صمل���ت الأماك العامة بنحو 
كلياأوجزئي،جت���ري من دون مراع���اة للقانون وعدم دفع 
التعوي�ص���ات لأ�صحابها ، وعندما ا�صي���ع بني الأهايل اأن 
حكوم���ة الولية غر جادة يف تعوي�صهم نظموا تظاهرة 
هتف���وا فيها: "هذي الكاع وم���ا ننطيها وناظم با�صا حاكم 
بيها" ،ويف هذا اجلانب ذك���ر ال�صيد م�صطفى نور الدين 
الواع���ظ، اأن���ه كان جال�صًا عند الوايل ح�ص���ني ناظم با�صا 
ودخل عليهما ماأمور الوايل جواد بك واخربه باأن بع�س 
الأهايل ناقمني عليه، �صرعان ما التفت يل وقال: "اإن اهل 
بغ���داد الآن ت�صتمني لكن �صياأتي يوم من الزمن تقراأ على 

روحي الفاحتة" .
اأدرك ال���وايل ح�صني ناظم با�صا �صعوب���ة التعر�س ملبنى 
القن�صلية الربيطانية اجلدي���د الواقع يف )حملة ال�صنك( 
ل�صتكم���ال �ص���ق ال�ص���ارع  ،  فقام مبحاولت���ني ملعرفة ردة 
الفع���ل املتوقع���ة م���ن جان���ب الربيطانيني يف ح���ال هدم 
�صكرت���ره  الأوىل  املحاول���ة  يف  اأر�ص���ل  اإّذ  القن�صلي���ة، 
ال�صيا�صي)ايرام بك(،للتحدث مع اأحد موظفي القن�صلية 
م�صتف�صرًا منه عن توقعاته للردود املرتتبة عن هدم مبنى 
القن�صلية وكان رده:"اإن هذا العمل �صيوؤدي اإىل خماوف 
القن�صلي���ة ويدفعه���ا اإىل ت�صدي���د احلرا�ص���ة عليها"،اأم���ا 
الثانية عندما اأمر القائمني على العمل اأن يركزوا لوحات 
اأم���ام مبن���ى القن�صلي���ة تو�ص���ح اأن م�ص���ار �ص���ق ال�صارع 
�صيخ���رتق املبنى،الأم���ر الذي دف���ع القن�ص���ل الربيطاين 
لاإب���راق على وج���ه ال�صرعة اإىل ال�صف���ر الربيطاين يف 
ا�صطنبول  جي لوثر ))G.Lowther ذاكرًا له اأن الهدم 
�صيق�صم القن�صلية اىل ق�صمني مت�صاويني تقريبا،اأ�صتنكر 
ال�صف���ر الربيط���اين يف ا�صطنب���ول ذلك واأر�ص���ل مذكرة 
احتج���اح اإىل وزي���ر اخلارجيةالربيط���اين اأدوارد ك���ري 
)Edward-Grey(دعاه فيها اإىل التدخل لدى الباب 
الع���ايل ملنع ِانتهاك مبنى القن�صلية يف بغداد ،و كان لهذا 
املوق���ف اأثره يف تغ���ر موقف ح�صني ناظ���م با�صا واجته 
اإىل التهدئة واأبلغ القن�صل الربيطاين اأنه لي�صت لديه نية 

باأنتهاك مبنى القن�صلية.
كان���ت لل�صعوب���ات الت���ي واجهه���ا ال���وايل ح�ص���ني ناظم 
با�صا، املتمثل���ة باملوقف الربيط���اين الراف�س لهدم مبنى 
القن�صلي���ة، والعائ���ق امل���ايل املتمث���ل بتكالي���ف امل�صروع 
ومنه���ا تعوي����س اأ�صحاب الم���اك، ف�صًا ع���ن عزله من 
من�صبه يف اأذار 1911، من الأ�صباب الرئي�صية التي اأدت 
اىل توقف م�ص���روع �صق ال�صارع اجلديد، واإن مت هدم ما 

اأمكن هدمه اآنذاك من ممتلكات.

عن ر�سالة
 )�سارع الر�سيد 1916-1959درا�سة تاريخية(

ح���ي���در ك���ام���ل ال��ع��ب��ادي

د . لمى عبد العزيز مصطفى

مل تظهر يف الع���راق اآية موؤ�ص�صة بريدية عثمانية منتظمة 
حت���ى العقد ال�صاد����س من القرن التا�صع ع�ص���ر ، وقبل هذا 
التاري���خ كان نقل الربيد يتم بطرائق عديدة منها بو�صاطة 
امل�صافرين الذي���ن كانوا ينزلون اإىل خان���ات املدن فيلتقي 
به���م النا�س الذين يري���دون ار�صال ر�صائله���م ومكتباتهم . 
وبري���د ال�صع���اة املعروف���ني )بالتتارية( الذي يق���وم بنقل 
الربي���د  اإر�ص���ال بني بغ���داد وا�صتانب���ول ، وكان ي�صتغرق 
مدة ترتاوح ب���ني 12-13 يومًا موؤمنًا خدمة بريدية ل� 42 
مدين���ة بني بغ���داد وا�صتانب���ول، وكان هناك خ���ًط بريدي 
اأخ���ر اطلق عليه بري���د اخليل يبداأ من بغ���داد اإىل املو�صل 
– ازمر  – كينارجي  – �صيوا�س  – ديار بكر  – ماردين 
ثم ا�صتانبول ، وبريد الهجن )اجلمال( اإىل حلب الذي مير 
مبدن الدليم )الرمادي( ، وعنه ، ودير الزور قاطعًا الرحلة 

ب� )15( يومًا. 
بنق���ل  النكليزي���ة   – ال�صرقي���ة  الهن���د  �صرك���ة  وتكفل���ت 
الربي���د اخلا����س به���ا با�صتخ���دام طري���ق ب�ص���رة – حلب 
ال�صحراوي. اذ عد هذا الطريق من اقدم الطريق واكرثها 
ن�صاط���ًا ، وكانت الر�صائل حتمل م���ن بومباي اإىل الب�صرة 
ب�صف���ن �صركة الهن���د ال�صرقي���ة النكليزية واحيان���ًا ب�صفن 
عربية وهندي���ة ويف الب�صرة ت�صلم الر�صائ���ل اإىل ال�صعاة 
)التت���ار( وهم ع���ادة الفر�ص���ان الذين يحملونه���ا من مركز 
حمطة الزب���ر عرب ال�صحراء اإىل حلب ثم ا�صتانبول ومن 
هن���اك اإىل فين���ا ولندن ، وقد اطلق على ه���ذا الربيد )بريد 
ال�صح���راء Desert Mail(  حي���ث كان���ت عملي���ة نق���ل 
الر�صائل عرب هذا الطريق م���ن بني املهام الرئي�صية للمقيم 
الربيط���اين يف الب�ص���رة الذي حر�س عل���ى اقامة عاقات 
ودي���ة مع روؤ�ص���اء الع�صائر للحيلول���ة دون تعر�س الربيد 
ع���رب ه���ذا الطري���ق لهجمات ه���ذه الع�صائ���ر . فيم���ا تولت 
بواخ���ر �صرك���ة لنج مبوج���ب التفاقي���ة الت���ي مت التوقيع 
عليها مع احلكومة العثماني���ة �صنة 1279ه�/1862م نقل 
الربي���د ال���ذي ياأتي م���ن الهن���د اإىل الب�صرة وبغ���داد ومن 

هاتني املدينتني اإىل اوربا . 
ع���زت العدي���د م���ن امل�ص���ادر �صب���ب ع���دم اهتم���ام ال�صلطة 
العثماني���ة بان�ص���اء مكات���ب ر�صمي���ة عثماني���ة اإىل افادتها 
من خدم���ات الربيد الت���ي ان�صاأتها املقيم���ة الربيطانية يف 
الع���راق فف���ي �صن���ة 1285 ه����/1868 اأفتتح���ت بريطانيا 
مكتب���ني بريدين الول يف الب�ص���رة والثاين يف بغداد اما 
الذي �صهل افتتاح هذه املكاتب فيعود اىل عدم وجد مكاتب 
عام���ة للربيد العثم���اين ، وعدم وجود معار�ص���ة �صيا�صية 
من جان���ب العثمانيني . وكثرًا ما كانت املرا�صات العامة 
لبع�س دوائ���ر احلكومة الرتكي���ة وموظفيها حتمل جمانًا 
بو�صاط���ة الربي���د الربيطاين ب���ن بغ���داد والب�صرة وحتى 
بومب���اي ب�ص���رط ان يختم الغاف الر�صم���ي بختم الدائرة 
املر�صلة وال يحتوي على خطابات خا�صة ، يف حني كانت 
طواب���ع الربيد تباع على ظهر �صفن �صركة لنج ، فيما جرى 
ان�ص���اء ع���دد من ال���وكالت واخلط���وط الربيدي���ة التابعة 
ملكتب الربيد الهندي الربيطاين يف العراق . وكانت اجور 
املرا�ص���ات الربيدية يف ه���ذه املكاتب مرتفع���ة اذ و�صلت 
اإىل )50( روبي���ة للرزمة الربيدي���ة التي تنقل من بومباي 
اإىل الب�ص���رة ث���م ازدادت اإىل )75 ( روبي���ة وباقرتاح من 

القن�صل الربيطاين يف بغداد. 
ام���ا احلكوم���ة العثمانية فلم تهتم باأم���ر الربيد كخدمة من 
اخلدمات ال�صرورية اإل يف �صنة 1286ه�/1869م حينما 
ا�صدرت نظ���ام ادارة الربيد "بو�صته اداره �صي نظامنامة 
����س" واردفته بنظام اخ���ر اكرث تف�صيًا ه���و نظام الربيد 

)بو�صته نظامنا م���ه �صي( ، الذي تزامن ا�صداره مع تويل 
مدح���ت با�صا ولية بغداد ، ويف عه���ده انتظمت اخلدمات 
الربيدية يف الوليات العراقية ، اذ تولت ال�صفن العثمانية 
اأو �صف���ن �صرك���ة لنج نق���ل الربيد م���ن الب�ص���رة اإىل بغداد 
وامل���دن الواقعة عل���ى �صاطئ دجل���ة ، اما الربي���د البحري 
فتول���ت نقل���ه �صفن الربيد النكليزية ، كم���ا نقل الربيد برًا 
بوا�صطة اجلم���ال اإىل جند ، وا�صتخدم امل�صحوف يف نقل 

الربيد الداخلي خا�صة يف منطقة املنتفك . 
و�صرع���ان م���ا انت�صرت املكات���ب الربيدي���ة يف معظم املدن 
العثماني���ة ومنه���ا م���دن العراق حي���ث كانت ه���ذه املكاتب 
ومن���ذ �صن���ة 1287ه����/1870م  مرتبطة ب���الدارة العامة 
للربق والربيد التابعة لوزارة الداخلية . ومن ثم ارتبطت 
كل دوائ���ر الربيد والربق املنت�ص���رة يف الوليات العراقية 
الأخرى بالإدارة املركزية لربيد والربق يف بغداد . فكانت 
هن���اك ادارة موحدة للخدمات الربقي���ة والربيدية ، اطلق 
عليه���ا يف �صبعينات الق���رن التا�صع ع�ص���ر )مفت�صية الربق 
والربي���د( ، وا�صطل���ع مبهم���ة ادارتها 1292ه����/1875م 
)مفت����س( تبعته���ا دائ���رة مرك���ز الولي���ة الت���ي كان يق���وم 
ب���ادارة �صوؤونه���ا )مدير( ،اأ�صن���دت اليه يف الوق���ت نف�صه 
وظيفة )معاون املفت����س( ، و�صمت الدارة ع�صرين مفت�صًا 
، وللمفت�صي���ة دوائ���ر �صغ���رة لل���ربق يف م���دن : بعقوب���ة 
وخانق���ني واحللة و�صهربان والديواني���ة ، وهي من املدن 
الت���ي كان ق���د و�صلها اخلط الربقي ان���ذاك .  ثم ما لبث ان 
تغر ا�صم هذه الدائرة يف اواخر �صبعينات القرن التا�صع 
ع�ص���ر حي���ث �ص���ارت تع���رف )بو�صت���ه وتلغ���را ف  اإدارة 

�صي(. 
واأم���ام افتق���ار الدول���ة العثماني���ة اإىل امل���اكات املوؤهل���ة ، 
ا�صتعان���ت الدول���ة يف بداي���ة الم���ر باملوظف���ني الجانب ، 
ثم اقدم���ت الدول���ة العثمانية على افتت���اح مدار�س خا�صة 
لتدريب الفراد العثمانيني . ومنها مكتب مازمية موظفي 
ال���ربق والربي���د 1293ه����/1876م ومت ال�صتغن���اء ع���ن 
املوظف���ني الجان���ب العاملني يف الدوائ���ر احلكومية . اما 
بالن�صب���ة لجور نق���ل الربيد فقد ح���ددت بقر�س واحد عن 
كل ر�صال���ة ل يتجاوز وزنها 15غم ، فيما  ا�صيف لها قر�س 

واحد عن كل )15( غرام زائد .
�صهد العراق يف ال�صنوات الخرة من القرن التا�صع ع�صر 

تو�صعًا يف اخلدمات الربيدية حتى �صملت يف مطلع القرن 
املن�صرم ، معظم املدن والق�صية من خال تاأ�صي�س دوائر 
و�صعب بريدية عديدة ، تخ�ص�س ق�صم منها بنقل المانات 
، وق�ص���م اخر بنقل الر�صائ���ل ، ومنها اخلط الربيدي الذي 
ميت���د من الب�صرة اإىل القرنة ثم الك���وت والعمارة وبغداد 
، اما اخلط الث���اين فيمتد بني الب�صرة واملنتفك ومنها اإىل 
جن���د وا�صتخ���دام لنق���ل الر�صائ���ل فقط.ويف اط���ار جهود 
احلكوم���ة العثماني���ة لتطوي���ر خدماتها الربيدي���ة ، قررت 
�صركة عمان العثماين �صنة1303 ه�/ 1885م ، التي كانت 
تعم���ل يف النق���ل النه���ري يف دجلة بني بغ���داد والب�صرة ، 
ا�صتخدام اثنني من بواخرها وهما )املو�صل( و )م�صكنة( 
لنق���ل الربي���د حيث ج���رى حتدي���د اي���ام الربع���اء من كل 
ا�صبوع موعد ملغادرة باخرة الربيد لبغداد ، ويوم الثنني 
موعدًا لعودتها من الب�صرة ، اإل ان هذه اخلدمات مل يكتب 
له���ا النجاح ول�صيم���ا بعد تعطل الباخ���رة الوىل يف اول 

رحلة لها اإىل الب�صرة . 
ويف �صنة 1333ه����/1914م طرح م�ص���روع فرن�صي لنقل 
الربي���د بال�صي���ارات بني بغ���داد وحلب وتطل���ب تنفيذ هذا 
امل�ص���روع اج���راء حت�صين���ات كب���رة عل���ى ه���ذا الطريق ، 
اإ�صافة اىل  يقت�ص���ي �صرف موارد مالية وخربات فنية مل 
يكن بام���كان الدولة العثمانية توفرها ان���ذاك ، فكان ذلك 

احد ال�صباب الرئي�صية لعدم تنفيذ امل�صروع املذكور . 
ق���دم عبد الكرمي العاف و�صف���ًا لو�صاع الربيد يف بغداد 
اواخ���ر العهد العثم���اين قائًا "كان �صاح���ب الربيد يدخل 
م���ن ب���اب املعظم ممتطي���ًا جواده وبي���ده �ص���وط يلوح به 
يف اله���واء ، وامامه عدد من اخلي���ل حتمل الربيد راك�صة 
وه���و ينادي ب�صوت عايل )بو�صته كالدي( اأي جاء الربيد 
، في�ص���رع النا����س بالذه���اب اإىل دائرة الربي���د الواقعة يف 
حمل���ة  املي���دان فيجتمع���ون يف �صاحته���ا ، وهن���اك يق���ف 
املوظ���ف املخت�س فيقراأ على النا�س ال�صماء املكتوبة على 
الر�صائل وي�صلمها اإىل من كان حا�صرًا منهم ، اما الذين مل 
ي�صتطيع���وا احل�صور ، فيذهب اليهم امل���وزع وياأخذ منهم 

ع�صر بارات عن كل ر�صالة مبثابة بخ�صي�س". 
ام���ا بالن�صب���ة للخدم���ات الهاتفي���ة فق���د دخل���ت العراق يف 
اواخ���ر العهد العثماين فعلى �صبيل املثال ، ارتبطت بغداد 
يف اوائ���ل �صنة1331ه����/ 1912م ع���ن طري���ق )الهاتف( 
بق�صب���ة الكاظمية. ثم مدت خطوط الهاتف خلم�صة مواقع 

اخرى لمور تخ�س المن وال�صتقرار داخل املدينة .    

عن ر�سالة )اخلدمات العامة يف العراق 1918-1869(

في ذكرى افتتاح شارع الرشيد في 23 تموز1916

الوالي ناظم باشا وفتح الشارع الجديد
كيف عرف العراقيون الخدمات البريدية 

في العهد العثماني ؟
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مل يك����ن يحيى فايق فنانا جم����ردا حمايدا عما يدور حوله 
يف ال�ص����ارع ، ب����ل كم����ا ي�ص����ف نف�ص����ه يف بع�����س الوراق 
الت����ي تركه����ا ، ون�صرت نتف منها فيما بع����د يف ال�صحف ، 
ع����ن بدايات����ه مع امل�ص����رح الي�صاري كفعل واع����ي)).. كنت 
يف مطل����ع الربعينات من ال�صب����اب الوطني املحب ل�صعبه 
وال�صاع����ي م����ن اجل �صعادت����ه ، وكنت ان����ذاك مولعا بالفن 
امل�صرح����ي وماأ حياتي من����ذ ال�صغر ، ومل اك����ن اعرف ان 
هن����اك ر�صاله للفن����ان، ودورا اجتماعيا هائا، كنت انتمي 
اىل عائل����ة مو�ص����رة ، مل اتخ����وف م����ن ال�صلط����ة ب����ل كن����ت 
ا�صته����زاء بها وبقيود التخلف والع����ادات القدمية ، وكنت 
بطبيعت����ي من الراف�صني لاغ����ال الجتماعيه ، وعلى ثقه 
م����ن ان �صعبن����ا �صينطلق يوما من �صجن����ه ، ويلحق بركب 
التقدم واحل�صاره ، لكن����ي مل اعرف كيف وباأي و�صيلة(( 

.

يوا�ص����ل يحيى فائ����ق))... يف ظهرة �صيفي����ة بينما كنت 
ذاهب����ا لزيارة ن�صيب����ي ال�صيوعي يف بيته ال����ذي مل يخلو 
م����ن ال�صيوف يف يوم من الي����ام ، و بعد ان طرقت الباب 
فتحه����ا يل رجل و�صيم هاديء املامح ، قال يل ان ن�صيبي 
�صيعود بعد حوايل �صاع����ة ، وجنابك ال�صتاذ يحيى فائق 
؟.ي�صتط����رد يحي����ى فائ����ق )) وقع����ت كلماته املهذب����ة وقعا 
طيب����ا يف نف�ص����ي واجبت بخي����اء ) نع����م ( وجل�صت على 
كر�ص����ي ، وجل�����س قبالت����ي على دك����ة �صلم البي����ت ال�صرقي 
الق����دمي بد�صدا�صت����ه النظيفة ، واخذ ي�صاألن����ي عن امل�صرح 
وي�ص����ف يل كيفية تفاعل وحما�����س اجلمهور مل�صرحياتي 
الناق����دة ،الت����ي منعت بع����د ذل����ك ، والتي �صغل����ت املجتمع 
البغ����دادي رغ����م ق�صرها وقلتها ، واب����دى ماحظات هامة 
جذب����ت انتباهي اىل انه متابع ومطل����ع ، ثم بداأت او�صح 
ل����ه واجي����ب عل����ى بع�����س ت�صاوؤلت����ه بجدي����ة ، ث����م اب����دى 
ماحظ����ات ب����دت يل انه قد قد ق����را امل�صرحي����ة وك�صف يل 
ع����ن الدور اخلطر للم�ص����رح يف اي�صال الفك����ر الن�صاين 
الت����ي  للجماه����ر المية.ا�صاف����ة اىل دوره التحري�ص����ي 
تهاب����ه ال�صلطات الظامل����ة ، لذا حتارب����ه وتتهمه باخلروج 

عن الع����ادات والتقاليد والخاق والدين يف الوقت الذي 
تدع����م فيه امل�صرح الهابط ال����ذي يلهي النا�س عن م�صاكلهم 
احلقيقي����ة ، ولول مره ا�صمع منه مقول����ة لينني ) اعطني 
خب����زا وم�صرحا اعطيك �صعب����ا واعيا ( ثم ا�صاف ان اردت 
ان تك����ون فن����ان ال�صع����ب ليج����ب عليك ان تكتف����ي بك�صف 
املظ����امل واحلقائ����ق على امل�ص����رح فح�صب ، وامن����ا ت�صعى 

لتدل على طريق احلل .
وي�صتط����رد يحيى فائ����ق يف ذكرياته عن ه����ذا اللقاء الذي 
فت����ح عيني����ه على ا�صي����اء مل يكن يعرفه����ا يف جوهر ودور 
امل�ص����رح وا�صبح����ت فيما بع����د دليله يف العم����ل يف الفرقة 
))...كان حديثي م����ع هذا الرجل الغريب ق�صرا ، وكانت 

هي املره الوىل والخ����رة التي التقيه فيه ب�صكل مبا�صر 
وعرفت ان����ه فهد بعد ان اأ�صت�صهد يف1949 عام ( لكنه يف 
هذا اللقاء الق�صر اجاب على جوهر ت�صاوؤلتي وحرتي 
دون ان اطرحها عليه ، وخرجت وانا غارق ومن�صغل فيما 
اث����اره من موا�صي����ع ... ان اكون فن����ان ال�صعب انا يحيى 
فائ����ق ببدلت����ي ال�صموك����ن البي�صاء وال����ورده احلمراء ان 

اكون فنان احلفاة؟...(( 

مل يلت����ق يحي����ى فائق بفهد مبا�صرة بعد ذل����ك ، لكن عاقته 
بح�ص����ني حمم����د ال�صبيب����ي وحمم����د ح�ص����ني اب����و العي�س 
املحامي توطدت بعد تاأ�صي�صهما حزب ) التحرر الوطني( 

وا�صبح����ت فرقة يحي����ى فايق)الفرق����ة العربي����ة للتمثيل( 
من����ربا ثقافي����ا لهذا احل����زب ‘ ال����ذي كان كما ه����و معروف 
الواجه����ة العلني����ة للحزب ال�صيوعي ، م����ع ع�صبة مكافحة 
ال�صهيوني����ة ، الت����ي كان����ت لها اي�ص����ا ن�صاط����ات ثقافية و 

م�صرحية خال فرتة عمرها الق�صر .

ولد يحيى فائق عام 1913 ، اأي ) بعمر حقي ال�صبلي( ،من 
عائل����ة غنية ، ارادت له ان يكون طبيب����ا لت�صمن له و�صعا 
اجتماعي����ا مرموق����ا ، وم�صتقب����ا م�صمون����ا ، لكن����ه خذلهم 
وترك الدرا�صة ، واجته اىل امل�صرح الذي كان منغم�صا فيه 
من����ذ نعومة اظف����اره ، فقد ولع باخلطاب����ة والتمثيل الذي 
كان ياأخذ كل وقته ، و�صارك يف امل�صرح املدر�صي بالدوار 
الرئي�صي����ة يف مرحلة املتو�صط����ة والثانوية ، و�صاهم اول 
يف تاأ�صي�����س )الفرق����ة التمثيلي����ة الوطني����ة( 1926 الت����ي 
تراأ�صه����ا حقي ال�صبل����ي ، ال انه تركه����ا ليوؤ�ص�س بعد فرتة 
وجي����زه فرقته اخلا�ص����ة ) الفرقه العربي����ه للتمثيل ( مثل 
البطول����ه واخرج م�صرحيتها الوىل ) البطل ( عام 1928 
ملوؤلفه����ا جمي����د الب�ص����ري ، وقدم����ت امل�صرحي����ة يف ) قاعة 
�صينم����ا �صن����رتال( ، وكانت هذه الفرق����ة ت�صم يف بداياتها 
يف الع�صرينات عزيز علي ، وفا�صل عبا�س بهرام ، وناظم 
عبداجلليل الزهاوي ، وعبد الرزاق عبدالرحمن ، واحمد 
يحي����ى ، واحلاج حممد ، وناجي ابراهيم ، واحمد حمدي 

وغرهم .

يف منت�ص����ف الثاثين����ات ، بع����د �صف����ر حق����ي ال�صبلي اىل 
باري�س وغيابه توقفت عن العمل و ت�صظت فرقته ) الفرقة 
التمثيلية الوطنية ( اىل عدد من الفرق امل�صرحية ، فكانت 
فرق����ة عبدالله العزاوي ) جمعي����ة ان�صار التمثيل ( وفرقة 
حممود �صوك����ت )فرقة املعهد الوطن����ي( ، بال�صافة لفرقة 
يحيى فائ����ق التي كان����ت قائمه قبل ت�صظي فرق����ة ال�صبلي 
)الفرقة التمثيلية العربية ( .وازدهرت على يد هذه الفرق 
الث����اث ، ا�صافة اىل الن�صاطات الفنية الكثرة للجمعيات 
والن����وادي واملدار�����س ، احلرك����ة امل�صرحي����ة يف العراق ، 

تنح����در ا�ص����رة ح�ص����ني الرحال م����ن عائل����ة عربية 
الأ�ص����ل وه����ي ع�ص����رة "الب����و عبيد، فه����و ح�صني 
ب����ن علي �صائب بن �صليم ب����ن عبدالرحمن، تعرف 
اأ�صرت����ه ب����اآل يحي����ى، الذي����ن يع����ودون اإىل بل����دة 
الأ�صل وهي  "راوة"، وتنح����در من عائلة عربية 
ع�ص����رة "الب����و عبي����د" اأح����د ف����روع قبيل����ة الدليم 

الزبيدية.
ج����ده  انتق����ال  يف  دور  التج����اري  للعم����ل  وكان 
عبدالرحم����ن اإىل بغداد لل�صكن فيه����ا كونها مركزًا 
جتاريًا مهمًا، اإذ كانت اأ�صرته تعد من طبقة التجار 
التا�صع ع�صر لمتاكهم  القرن  "اجللبي����ون" اأبان 
اأ�صطوًل كبرًا لل�صفن ال�صراعية ينقلون بوا�صطته 
الب�صائ����ع من م�نا�صئه����ا اإىل الأ�ص����واق اخلارجية 
ال�ع����رب  و�ص������ط  وال�ف����رات  دج��ل����ة  نه����ري  ع�����رب 
وال�خل�ي����ج  العربي حتى املحي����ط الهندي والبحر 
الأحمر.تويف عبد الرحمن عام 1839، وكان اأبنه 
"�صليم" اأول من ُعرف ب� "الرحال"، ن�صبًة لرحاته 
التجاري����ة ما بني )العراق وجند واحلجاز والهند 
وم�صر و�صوريا(، ورحات اأ�صافه الذين كان لهم 

باٌع طويل بالتجارة. 
       اختلف����ت الآراء ح����ول ت�صمي����ة الرح����ال فق�صم 
بل����دة  اإىل  تن�صبه����ا  التاريخي����ة  الرواي����ات  م����ن 
الرزازة �صمن  "الرحالية" الواقعة غربي بحرة 
لواء الرمادي، واأن والد ح�صني الرحال ق���د ج�����اء 
م����ن ت����لك ال����م����ن���ط����ق���������ة، ول�����ك���ن اأ�ص�����ار اأح��د 
اأف��������راد اأ�ص���������رة اآل رح����ال وه��������و "م��������ه����������دي 
ال�������رح�������ال )1891-1975() هو مهدي بن حممد 
�صال����ح بن �صليم الرح����ال، ولد يف بغ����داد، اأ�صبح 
�صابط����ًا يف اجلي�����س العثم����اين، وعم����ل يف ع����دة 
جبه����ات اأثناء احل����رب العاملية الأوىل، ث����م اأن�صم 
للجي�س العربي بقيادة الأمر في�صل بن احل�صني، 
�صاه����م يف تاأ�صي�����س اجلي�����س العراق����ي واأ�صب����ح 
�صمن قياداته، وقد تزوج من �صنية الرحال �صقيقة 
ح�ص����ني الرح����ال، اإل اأن زواجهم����ا تكل����ل بالف�صل، 
فتزوج من امراأة اأرمني����ة والتي اأجنبت له الفنان 
النح����ات خال����د الرح����ال(، اأن���ه������م ج������اءوا اإل��������ى 
ب����������غ����������داد م��������ن ق�������ري����ة راوة، وه����ذا يدل على 
اأنهم لي�صوا م����ن "الرحالية" فالأرجح اأن الت�صمية 

جاءت نتيجة لرحاتهم التجارية.
خ�صرت عائلة الرحال معظم ثرواتها يف عهد �صليم 
الرحال ل �صيما بع����د مناف�صة التجار الربيطانيني 
وتفوقه����م ب�صب����ب مراكبه����م املتط����ورة، ف�صًا عن 
تعر�����س املراكب التجارية العائ����دة ل�صليم الرحال 
اإىل عا�صفة بحرية قوية اأدت اإىل تدمرها. تويف 
�صليم الرح����ال عام 1878، وكان ل����ه بنت وولدان 
هم����ا "حممد �صال����ح" و"علي �صائ����ب" وهو والد 
ح�ص����ني الرحال، وقد دخل �صلك القوات الع�صكرية 
العثماني����ة وت����درج يف الرتقيات حت����ى اأ�صبح من 
القي����ادات العلي����ا للمدفعي����ة "م����راآلي"، اإذ عرف 

بنزاهته الكبرة.
ت����زوج "علي �صائ����ب" م����ن "�صفيق����ة النفطجي"، 
"ح�صني"و"حمم����د"،  هم����ا  ولدي����ن  واأجنب����ا 
والأخ����ر اأ�صبح مهند�ص����ًا فيما بع����د، وبنتني هما 
"�صنية")ول����دت يف بغداد عام 1903، وتزوجت 
اأب����ن عمها  مهدي الرحال وب�صب����ب معاملة الأخر 

ال�صيئ����ة لها تركته وعادت اإىل بيت والدها وبقيت 
دون اأن يطلقه����ا زوجها(، و "اأمينة" )   ولدت عام 
1914، وتع����د م����ن رائ����دات العم����ل التطوعي يف 
الع����راق، اإذ  راأ�ص����ت وهي طالب����ة يف دار املعلمات 
وف����د امل����راأة العراقي����ة م����ع جميلة اجلب����وري اإىل 
املوؤمت����ر الن�صائ����ي ال�صرق����ي املنعق����د  بدم�صق يف 
متوز ع����ام 1930، تخرجت م����ن دار املعلمات عام 
1931، ث����م اأ�صبحت معلمة يف الدار نف�صها، وهي 
م����ن اأوائ����ل ال�صاف����رات اإذ تخل����ت عن النق����اب عام 
1932 بتاأيي����د من اأخيها "ح�ص����ني الرحال"، وهي 
اأول عراقي����ة ح�صل����ت عل����ى اإج����ازة �ص����وق لقيادة 
ال�صي����ارة، واأول امراأة مار�ص����ت مهنة املحاماة يف 
العراق بعد تخرجها من كلية احلقوق عام 1943، 
وق����د تزوجت من ال�صخ�صية التقدمية "عوين بكر 
�صدق����ي" اأح����د اأ�صدق����اء اأخيها ح�ص����ني يف حلقته 
املارك�صي����ة، توجهت نحو العمل ال�صيا�صي مبكرًا، 
واأ�صهم����ت بن�صاط����ات احلركة الوطني����ة، وانتمت 
اإىل �صف����وف احلزب ال�صيوع����ي العراقي يف املدة 
ما بني )1941-1943(، اأ�صبحت مديرة ملتو�صطة 
العم����ارة للبن����ات يف 18متوز 1945، ث����م م�صرفة 
تربوية يف امل����دة )1958-1963(، مت ف�صلها بعد 
انقاب 8 �صباط 1963 وتعر�صت للم�صايقات  من 
قبل ال�صلطة اآنذاك، ثم عادت ملمار�صة املحاماة يف 
امل����دة )16كانون الث����اين 1964-20اأذار 1972(.  
(. ت����ويف "علي �صائ����ب الرحال" ع����ام 1928 بعد 
معان����اة طويلة مع املر�����س اإذ كان قد اأ�صيب ب�صلل 

ن�صفي قبل وفاته بعدة �صنوات.
ولد ح�صني الرحال يف بغداد مبحلة "باب ال�صيخ" 
ع����ام 1901، وق����د اختلف����ت امل�صادر ح����ول تاأريخ 
ولدت����ه، اإل اأننا اعتمدن����ا التاأريخ املذك����ور اأعاه 
بال�صتن����اد اإىل الوثائ����ق الر�صمي����ة اإذ اأن مديري����ة 
التقاعد العامة اعتمدت يف كتابها املرقم )4816(، 
وامل����وؤرخ يف 13 �صب����اط 1957 باأن����ه م����ن مواليد 
1901، وبال�صتن����اد عل����ى ق�����ول ح��ص����ني الرح�ال 
ن�ف�ص�����ه: "عدت من اأملاني����ا وك�ان ع��م�����ري ث�م�ان�ية 

ع��صر ع�ام�ًا"، وق��د ع�اد ف�ي اأواخ���ر ع��ام  1919.

تلقى ح�صني الرحال بدايات تعليمه يف الكتاتيب، 
وبع����د اإن�ص����اء مدر�ص����ة "الات����ني" البتدائية عام 
1908 يف بغداد، التحق بها وتعلم اللغة الفرن�صية 
فيه����ا،  ث�م ال�ت�حق بامل�در�صة ال��صلطانيةعام 1914 
وفي�ه����ا تاأث����ر ح��ص����ني الرح�����ال باأف�ك�����ار اأ�ص�ت����اذه 
"اأر�ص����ني كي����دور"، وال�ذي ك�ان ل����ه دور يف زرع 
للف�ك������ر ال�ص���رتاك�����ي العلم����ي  ال�ب�����ذور الأول������ى 

)املارك��صي( يف ذه���ن ح�صني الرحال.  
كان وال����د ح�صني الرح����ال قد ذه����ب اإىل اأملانيا يف 
بعثة ع�صكرية ع����ام 1914، وقد ُده�َس مبا �صاهده 
من تطور وتقدم ف�صعى اإىل اأر�صال اأبنه ح�صني يف 
بعث����ة للدرا�صة هناك، وذلك قب����ل اأن يكمل درا�صته 
الثانوي����ة يف املدر�ص����ة ال�صلطاني����ة، اإذ توج����ه اإىل 
اأملاني����ا مع اأول قطار ذاه����ب اإىل هناك، بعد افتتاح 

خط �صكة حديد بغداد – برلني عام 1916.
وك�����ان ح��ص�����ني ال�رح�ال ف�����ي �ص�ف�ره تل����ك ي�ح�م�ل 
ر�ص�ال�ة م�ن ق�ري�ب�ه )زوج ع�م�ت�ه( "�ص�ب�ي�ح ن�صاأت" 
موجه����ة اإىل "توفي����ق اخلال����دي" ال����ذي كان يقيم 
يف برل����ني اآن����ذاك لإكمال درا�صته، وق����د مت له فعًا 
الت�ص����ال ب�توفيق اخلالدي بع����د ما اأ�صتقر ح�صني 
الرحال بحي ميتهMitta" " يف برلني، وقد تاأثر 

ح�صني الرحال بالأفكار التقدمية التي يحملها
اخلال����دي ال����ذي كان يجتم����ع بالط����اب العراقيني 
والعرب هناك، اإذ اأعت����اد الأخر اأن ينظم يف بيته 
ي����وم واح����د يف الأ�صبوع وق����د اأختار ي����وم الأحد 
خم�ص�����س لتل����ك الجتماع����ات �صارح����ًا في����ه مزايا 
النظ����ام اجلمه����وري بالقيا�س اإىل النظ����ام امللكي، 

وكان يرى اأن هذا النظام هو الأ�صلح للبلد.

عن كتاب ) ح�سني الرحال ... (

ق�������ي�������س ادري��������������س

ل�������ط�������ي�������ف ح����س����ن

بدءا من منت�ص����ف الثاثينات وحتى قيام احلرب العاملية 
الثانية .، و�صميت هذه الفرته يف تاريخ امل�صرح العراقي 

، بع�صر م�صرح الثاثينات الذهبي .

ا�صهر اعمال فرقته م�صرحية ) هذا جمرمكم(1946 تاأليف 
�صف����اء م�صطف����ى ، وكان ق����د �صب����ق وان اخرجه����ا يف عام 
1938 يف ل����واء العمارة ، ويف نف�س العام 1938 ولنف�س 
املوؤل����ف اخ����رج م�صرحية ) كاترين ( ثم ق����دم عمله ال�صهر 
)ث����ورة بيدب����ا( لرئيف خوري على م�ص����رح بني خ�صي�صا 

للم�صرحية يف بداية الربعبنات .
ي�ص����ف عزيز حداد م�صاركته لعمل م����ن اعمال يحيى فائق 
)عنرته( تاأليف اليا�س ابو �صبكه عام 1957 عر�صت على 
قاع����ة امللك في�صل ، نوردها هنا كنموذج ملا كان يجري يف 

ما �صمي بامل�صرح الي�صاري .

يق����ول )) ... كان اجلو يف خارج امل�ص����رح مدلهما وماطرا 
ذل����ك اليوم ، بينما كانت القاع����ة لت�صلم للفرقة امل�صتاأجره 
ال يف ي����وم العر�����س ، ولذل����ك كان املمثل����ون وا�صدقائهم 
يقومون منذ ال�صباح باع����داد الديكورات والتدريب على 
حلب����ة امل�صرح وذل����ك لتدقيق ح����ركات املمثل����ني و�صبطها 
وو�صع النارة، واجراء ان تبقى وقت كاف بروفه ما قبل 
العر�س ، وكان يحيى فايق لولبا متحركا يف كل اجتاه و 
جانب ، ي�صاعد يف �صتع الديكورات والكوالي�س ، و�صبغ 
ال�صت����ارة اخللفي����ة ، ونق����ل كل ذل����ك اىل خ�صب����ة امل�صرح ، 
وتثبيته����ا بامل�صام����ر، وامل�صاهم����ة يف تعلي����ق ال�صت����اره 
اخللفي����ة للمنظ����ر ، وكنا نحن ال�صدق����اء ن�صاعد ه كل مبا 
ي�صتطي����ع اجنازه ، وملا حان وقت العر�س ، كان اجلمهور 
الوطني والتقدمي هو الغالب يف القاعة التي امتات اىل 
اخرها، وكان����ت املطارق لتزال ت�صمع دقاتها لتثبيت اخر 
قط����ع الديكور ، وكان يحيى فائ����ق منتعا جزمة مطاطية 
واقي����ة من المطار والوحال يتحرك با انقطاع فيما بني 
خلف خ�صب����ة امل�صرح والباح����ة املك�صوف����ة اخللفية املطلة 
عل����ى حدائق القاعه للتاأكد من توقف املطر ، ومن الطريف 
هو ان العر�س كان برعاية خليل كنه وزير املعارف انذاك 
، وه����و املع����روف بتاأييده املطلق ل�صيا�ص����ة نوري ال�صعيد 
واخا�ص����ه للحك����م امللكي املتمث����ل بويل العه����د، وبعد ان 
ح�ص����ر وجل�����س يف املق�ص����ورة امللكي����ة ، ب����داأ يحيى فايق 
باأرت����داء ماب�س عنرتة وو�صع املاكي����اج، وبعد ان انتهى 
دق عل����ى خ�صبة امل�صرح ثاث دق����ات وخفتت ال�صواء يف 
القاع����ة ، اهتزت ال�صتاره قليا وحت����رك احد طرفيها دون 
ان تنفت����ح ، ثم اطل م����ن ال�صتارة يحيى فائ����ق وتقدم اىل 
مقدمة امل�صرح مباب�س عنرته لكنه ن�صي ا�صتبدال جزمته 
املطاطية ، ليلقي كلمة املخرج ورئي�س الفرقه الرتحيبية، 
وحتي����ه للجمهور وفقا للع����ادة املتبعة اآنذاك، هنا حدث ما 
مل يك����ن يف احل�صبان او يدور عل����ى القل بخلد حليل كنه 
وحا�صيت����ه املرافقة ، بع�صهم رجال �صرطه بزيهم الر�صمي 
، واخري����ن م����ن التحقيق����ات اجلنائي����ه مبثوث����ني يف كل 
م����كان من القاعة ب����ني اجلمهور ، بداء يحي����ى فائق كلمته 
الرتحيبي����ة ، وعندم����ا انتهى منه����ا انهال فج����اأة بالهجوم 
اخل�ص����ن واملبا�ص����ر عل����ى �صيا�ص����ة النظام احلاك����م وحلف 
بغ����داد ، و�صجت القاع����ة بالت�صفيق والهي����اج والهتافات 
الوطني����ة ، كتم خلي����ل كنه غ�صبه عل����ى م�ص�س ، و حتمل 
ال�صفع����ة ال�صيا�صيه املباغتة ، ثم فتح����ت ال�صتارة ب�صرعة 
بع����د ان انتهى يحيى من كلمته وبداأ العر�س بدون توقف 
، ال����كل توق����ع ان ال�صرط����ة �صتوقف العر�����س ومتنعه ، ال 
ان ه����ذا مل يح����دث ، و�صوهد خليل كن����ه وهو يرتك القاعة 
يف الظام اثناء العر�����س مع بع�س جاوزته، وا�صتمرت 

امل�صرحيه با ازعاج .

عن كتاب ) ف�سول من تاريخ امل�سرح العراقي (
 املن�سور بحلقات

بمناسبة صدور كتاب عنه

حسين الرحال ... أسرته ونشأته

لنتذكر الفنان الرائد يحيى فائق ..

ارتبط اس��م الرائد املرسحي يحيى فائق مبا كان يسمونه ) باملرسح اليساري( 

منذ منتصف الثالثينات ، بالتعاون مع زميله الكاتب املرسحي صفاء مصطفى 

و هو احد اس��اتذة معه��د الفنون الجميلة االوائل الحق��ا ، الذي اخرج له يف 

فرقته كل اعامله تقريبا ، والذي يعترب اول من تناول يف الكتابة املرسحية يف 

العراق املشاكل االجتامعيه بواقعية ورصانة ، ومن زاويه طبقية واضحة .
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يف حمل���ة البو �صبل ببغ���داد ولد ع���ام 1929 عازف 
القانون املعروف خ�صر ال�صبلي وفيه تويف والده، 
ف���كان له���ذه الوفاة اابل���غ الثر يف نف�ص���ه حيث ترك 
مقاع���د الدرا�ص���ة ب�صببه���ا وان�ص���رف للعم���ل مبقهى 
�ص���اوؤول، تل���ك املقه���ى الت���ي كان���ت ملتقى لع���دد من 
املطرب���ني والفنانني امث���ال ال�صتاذ حممد القباجني 
واملرح���وم ر�صي���د القندرج���ي وح�ص���ن خيوله وعبد 

القادر ح�صون.
وكان ول���ع الفن���ان ال�صبلي باملقام العراق���ي قد دفعه 
للتع���رف عن قرب عل���ى هوؤلء الفنان���ني الذين كانوا 

يتخذون من �صطح املقهى مكانا لهم. 
يف عام 1946 قدر للفن���ان ال�صبلي ان يلتحق مبعهد 
املوا�ص���اة للمكفوفني حيث تعرف يف هذا املعهد على 
ا�ص���ول النغام والنوطة مب�صاع���دة �صديقه )�صلمان 

الب�صون( الذي كان يجيد العزف على القانون، ويف 
ه���ذه املرحلة التي ات�صم���ت باملتابعة اجل���ادة له�صم 
املقام وا�صول العزف، ا�صتط���اع ال�صبلي ان يح�صل 

على اآلة قانون. 
كان���ت تلك رحل���ة البداية والت���ي يقول عنه���ا الفنان 

خ�صر ال�صبلي. 
- لقد كانت مرحلة �صاقة عانيت خالها الكثر وكنت 
موزعا بني رغبتي يف تعلم املو�صيقى وا�صول الغناء 

وبني ق�صوة الهل الذين عار�صوا رغبتي بعنف. 
* ماذا تعني بالعنف؟ 

يبت�صم الفنان ال�صبلي، ويبداأ باحلكاية:
- يف ع���ام 1950 افتت���ح يف بغ���داد مله���ى �صهرزاد، 
وكان���ت املطرب���ة املرحوم���ة �صليم���ة م���راد تغني فيه 

بينما كنت انا واحدا من العازفني. 
وم���رة.. وبينم���ا كان���ت املطربة �صليمة تق���دم احدى 
اغنياته���ا العراقية انهمر �صيل م���ن الر�صا�س علينا، 
اإل ان���ه مل ي�ص���ب اح���د، ثم عرفت فيم���ا بعد ان خايل 
ح���اول قتلي ليحول بيني وبني العمل الذي عرب عنه 

بانه ي�صيء اىل "�صمعة العائلة"!. 
بعد هذه احلادثة تركت بيتنا اإل انني مل اترك العزف 

وبقيت حتى اللحظة هذه.

اول فرقة مو�صيقية لاذاعة 
* ومتى بدات يف العزف على القانون حمرتفا؟. 

- يف ع���ام 1947 عزف���ت يف احدى حف���ات املطربة 
�صليم���ة م���راد.. وكان���ت ه���ذه اول حماول���ة يل. اما 
املحاول���ة الثانية فكانت مع ال�صتاذ حممد القباجني 

يف احلفل الذي اقيم بنادي املحامني انذاك. 
* والذاعة؟ 

- خ���ال هذه الفرتة كنت اتردد على الذاعة ب�صحبة 

بع�س ال�صدق���اء، وكانت يومها اذاعة حملية �صرفة 
مل يتج���اوز ع���دد موظفيه���ا الثاث���ني بينه���م �صت���ة 

عازفني. 
يف ع���ام 1948، وعندما هاجر معظم العازفني ا�صار 
ال�صتاذ القباجني اىل املرحوم جميل ب�صر بت�صكيل 
فرق���ة مو�صيقي���ة خا�ص���ة بالذاع���ة، وفع���ا فق���د مت 
ت�صكيل هذه الفرق���ة عام 1949 وقد �صمت، املرحوم 
جميل ب�صر رئي�صا.. خ�صر اليا�س عازفا على الناي 
– من���ر ب�ص���ر عازفا على العود.. ح�صني عبد الله 

على الطبلة.. وانا على القانون.
بع���د ه���ذه الفرق���ة مت ت�صكي���ل فرق���ة ثاني���ة بقي���ادة 
الفن���ان روح���ي اخلما�س وكان���ت اول حفل���ة قدمتها 
الفرق���ة مب�صاحبة املرحوم �صاك���ر النجار الذي غنى 
مق���ام ال�صب���ا. واذكر بان احلفل���ة الثاني���ة غنى فيها 
املرحوم���ان ح�صن خيوك���ه وناظم الغ���زايل، وكانت 

تذاع على الهواء مبا�صرة. 
ي�صمت قليا ثم يتذكر: 

- يف عام 1952 مت تو�صيع رقعة بث الذاعة بربطها 
بخ���ط مع لندن فكنت اول م���ن يفتتحها بعزف منفرد 

على القانون، بعدها غنى املرحوم ناظم الغزايل. 
ع���ن ح�صري ابو عزيز والخري���ن لقد عزف الفنان 
خ�ص���ر ال�صبل���ي لع���دد م���ن املطرب���ات واملطرب���ني، 
ورافقه���م يف ع���دد م���ن حفاته���م اجلماعي���ة منه���ا 
والفردي���ة، له���ذا فه���و يخت���زن يف ذاكرته ع���ددا من 

احلكايات 
عنهم: 

- نعم.. واذكر على �صبيل املثال ان املرحوم ح�صري 
ابو عزيز كان يقدم حفاته من دار الذاعة �صباح كل 
ي���وم جمعة، واذك���ر ان املعجبني كان���وا يتجمهرون 
ام���ام بواب���ة الذاع���ة مل�صاهدت���ه ف���كان ل ي�صتطي���ع 

اخلروج ال م�صتعينا بافراد ال�صرطة.
وع���ن املرح���وم ح�ص���ري اب���و عزي���ز اي�ص���ا، اذكر 
انن���ي رافقته ع���ام 1954 يف رحلته الفنية اىل لبنان 
للم�صارك���ة يف حف���ل غنائ���ي. وكان من ب���ني ح�صور 
احلف���ل املرحوم���ان فري���د الطر����س وعب���د احللي���م 
حافظ، وقد نقل���ت وقائع احلفل على الهواء مبا�صرة 
بح�صور رئي�س جمهورية لبنان. وقد غنى ح�صري 
ابو عزيز يف هذا احلفل لول مرة "احميد يا م�صايب 

الله، فرتك عند اللبنانيني اطيب الثر واحاه. 
* وعن الخرين؟ 

- ا�صتطي���ع الق���ول بانن���ي رافق���ت معظ���م املطربات 
واملطرب���ني يف اغانيه���م وحفاتهم، له���ذا فانا امتلك 

حق احلديث عنهم. 
فاملطرب���ة �صديق���ة املاي���ة مث���ا، كان���ت ت�ص���ر على 
وجودي معها ب�صحبة الفنان املرحوم جميل ب�صر، 
كذل���ك فقد اعجب���ت ا�ص���د العجاب باملرح���وم ح�صن 
خيوك���ه ال���ذي مل ينل ال�صه���رة التي ناله���ا غره. ثم 
هن���اك املطرب���ة نرج����س �صوق���ي الت���ي كان���ت تغني 

الغنية العراقية على طريقتها اخلا�صة.

عن جملة )االذاعة والتلفزيون( اذار 1973

هكذا تشكلت اول فرقة موسيقية 
الذاعة بغداد ؟

لقاء مع الموسيقي الكبير خضير الشبلي


