
رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير العدد )4248( السنة السادسة عشرة االثنين )6( آب 2018

عراقية

أمانة بغداد )العاصمة( 
بين الدفتري والعمري

أّول معركة لتحرير 
المرأة في العراق..

ذكريات حسين االعظمي 
مع مائدة نزهت

الكرملي في سنواته 
األولى

عندما أّلف الشيخ 
الحنفي جمعّية 
لمكافحة البغاء

www.almadasupplements.com

ملحق اسبوعي 8  صفحة



العدد )4248(
السنة السادسة عشرة
3االثنين )6( آب 2018 2

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )4248(
السنة السادسة عشرة

االثنين )6( آب 2018

: ذاك����رة ع��راق��ي��ة إع����داد 

أسراء عبد المنعم السعدي

�ش���درت �لإر�دة �مللكية بتعيني �ل�ش���يد �ش���بيح ن�ش�أت �أول 
�أم���ني ع��ش���مة بت�ري���خ 6 �ش���ب�ط 1923، وج�ء تر�ش���يحه 
ب�إيع�ز م���ن رئي�س �لوزر�ء ووزير �لد�خلية وك�لة �ل�ش���يد 
عبد �ملح�ش���ن �ل�شعدون، ومتت م�ش����دقة جمل�س �لوزر�ء 
على ذلك. وك�ن �ش���بيح ن�ش����أت على �شلة ب�ل�شعدون ومن 
�ملوؤيدين ل�شي��ش���ته حني ��ش���طف مع مدر�شته �ل�شي��شية، 
وك�ن له���ذ� �أث���ر فيم� بع���د يف تعيين���ه وزيرً� للدف�ع �ش���نة 
1925 بع���د عزل���ه من من�ش���ب �أمني �لع��ش���مة، و��ش���تمر 
ملدة �شنة ون�شف �ل�ش���نة يف �إد�رة �لأم�نة حتى 14 �أيلول 

.1924
وتوىل بعد �ش���بيح ن�ش����أت من�ش���ب �أمني �لع��شمة �ل�شيد 
ر�ش���يد �خلوج���ة للم���دة م���ن 15 �أيل���ول 1924 لغ�ي���ة 30 
�أن  له���ذ� �ملن�ش���ب بع���د  حزي���ر�ن 1925، ومت تر�ش���يحه 
��ش���تق�لت وز�رة �ل�ش���عدون وتكلي���ف جعف���ر �لع�ش���كري 
بت�أليف �ل���وز�رة �جلديدة يف 22 ت�ش���رين �لث�ين 1923، 
و�أنيطت وز�رة �لأ�ش���غ�ل و�ملو��شالت �إىل �شبيح ن�ش�أت، 
ف�أ�ش���بح من�شب �لأمني �ش�غرً�، ف�أوعز وزير �لد�خلية علي 
جودت �لأيوبي ب�إ�شن�د رئ��شة �لأم�نة �إىل ر�شيد �خلوجة 
بو�ش���فه ك�ن يتوىل رئ��ش���ة بلدية �لر�ش�فة. بقي �خلوجة 
يف �إد�رة �لأم�ن���ة مل���دة �ش���هر بعد ��ش���تق�لة �ل���وز�رة حتى 
مت ت�ش���كيل �لوز�رة �ل�ش���عدونية �لث�ني���ة يف 26 حزير�ن 
�مللكي���ة يف 25 مت���وز 1925،  �لإر�دة  1925، و�ش���دور 
ب�إ�شن�د من�ش���ب وزير �لد�خلية �إىل �ل�شيد حكمت �شليم�ن 
بع���د ��ش���تق�لة ر�ش���يد ع�يل �لكيالين �لذي �أ�ش���بح رئي�ش���ً� 

ملجل�س �لنو�ب.
ويف �لبد�ية عهدت �لأم�نة �إىل مدير �ل�شرطة �لع�م )حممد 
�ش���ليم( ب�شفة وك�لة لأنه ك�ن يدير مت�شرفية بغد�د وك�لة، 
ور�شح جمل�س �لأم�نة �لع�ش���و )��شم�عيل كنة( لكن وزير 
�لد�خلية بدوره ر�ّشح �ل�شيد ن�ش�أت �ل�شنوي لرئ��شة �أم�نة 
�لع��شم���ة، ف�ش���درت �لإر�دة �مللكي���ة يف 23 متوز 1925، 
و��شتم���ر يف من�شب���ه حت���ى حزي���ر�ن 1926، فق���د ح���دث 
تغي���ر يف وز�رة �لد�خلية ب�شبب ��شتق�لة حكمت �شليم�ن 
م���ن من�ش���ب وزي���ر �لد�خلي���ة و�نتخ�ب���ه رئي�ش���ً� ملجل�س 
�لن���و�ب، ف�أ�شن���د من�شب وزي���ر �لد�خلي���ة �إىل �ل�شيد عبد 
�لعزي���ز �لق�ش�ب �لذي �أّيد بق����ء �ل�شنوي يف من�شبه �أمينً� 
للع��شمة �لذي ��شتمر مل���دة خم�س �شنو�ت حتى 8 ني�ش�ن 
1930، ويب���دو �أن بق�ءه هذه �مل���دة يف �لأم�نة يرجع �إىل 
�ملك�ن���ة �لتي حظي به���� نتيجة �خلدم�ت �لت���ي قدمه� رغم 
ك���رة تغي���ر �ل���وز�ر�ت وح���دوث �لأزم����ت �لقت�ش�دية، 
حيث �أن له �لف�ش���ل يف �إدخ�ل تغير�ت على جه�ز �لأم�نة 
�أث���رت يف و�شعي���ة �لع��شم���ة وحت�شني خدم�ته����، ومنه� 
��شتح���د�ث من�شب مهند�س �لع��شمة ليكون م�شوؤوًل �أم�م 

�أمني �لع��شمة لأجل �شي�نة �لطرق وحت�شينه�. 
و�ألغ���ى من�ش���ب مع�ون �أم���ني �لع��شمة يف ج�ن���ب �لكرخ 
وبق����ء مع����ون و�ح���د يف ج�ن���ب �لر�ش�ف���ة وذل���ك لالأزمة 
�لقت�ش�دي���ة �لت���ي ك�ن���ت متر به���� �لأم�ن���ة، و�لت���ي تنذر 
ب�لإفال����س، فك�ن ل بد من �ل�شتغن�ء عن هذ� �ملن�شب، كم� 
�هتم ب�إن�ش�ء بن�ية لالأم�نة ت�شم جميع دو�ئر �لأم�نة �ملركز 
و�ل�شحة و�لهند�شة وفرقة �لأطف�ء، كم� �شعى �إىل حت�شني 
ح�لة �لع��شمة وحل �أزمة �ملن�زل، ف�قرتح م�شروع �ملن�زل 
�جلدي���دة م���ع �إ�شد�ر ق�ن���ون �لأبني���ة يف �لبلدي����ت ل�شنة 
1925، �أي �أن تخ�ش���ع جميع �لأبنية للق�نون �شمن حدود 

�لبلدي�ت.
ب�شب���ب �لأزم���ة �لقت�ش�دي���ة �لتي حلت يف �لع����مل و�أثرت 
يف �أو�ش�ع �لبالد، ح�ولت وز�رة ن�جي �ل�شويدي �لث�نية 
مع�جلة �لأزمة، لكنه� ��شطدمت مع �ل�شت�ش�رة �لربيط�نية 

�لت���ي ��شتم���رت تتدخ���ل يف �ش���وؤون �لع���ر�ق �لد�خلي���ة، 
ف��شتق�ل���ت �ل���وز�رة يف 9 �آذ�ر 1930، وعه���د �مللك في�شل 
�لأول �إىل ن���وري �ل�شعي���د بت�ألي���ف �ل���وز�رة يف 23 �آذ�ر 
1930 و�أ�شبح���ت وز�رة �لد�خلية م���ن �شمن م�شوؤولي�ته 
وذل���ك لل�شيط���رة على �نتخ�ب����ت �ملجل����س �لني�بي. وك�ن 
�ختي�ر حمم���ود �شبحي �لدفرتي، لرئ��ش���ة �لأم�نة برغبة 
م���ن رئي�س �لوزر�ء ووزير �لد�خلية نوري �ل�شعيد، وذلك 

خلربة �لدفرتي وع�ئلته يف �لعمل �لبلدي.
حي���ث �ش���درت �لإر�دة �مللكي���ة بتعي���ني �لدف���رتي �أمين���ً� 

للع��شم���ة يف 9 ني�ش����ن 1930، و��شتمر يف من�شبه حتى 
5 �أيل���ول 1931، و�أوعز وزير �لد�خلي���ة �إىل �أن ت�شرف�ت 
�أم���ني �لع��شمة"غ���ر مر�شي���ة لع���دم مقدرته عل���ى �لقي�م 
ب�لو�جب����ت، وه���و م���� �أدى �إىل �إ�شر�ر �لأم�ن���ة و��شتي�ء 
�لن��س وتذمرهم مع �لإهم�ل �ملتكرر و�لِعد�ء نحو �لوز�رة 
وع���دم �لمتث�ل لأو�مره� مل يكن يوؤدي �لأ�شول و�لق�نون 

نحو جمل�س �لأم�نة"فلهذ� ��شتغنى عن خدم�ته.
ويب���دو �أن هذ� �خلالف قد تطور �أثن�ء حو�دث ع�م 1931 
بعد �شدور مر�شوم ق�ن���ون ر�شوم �لبلدي�ت ل�شنة 1931، 

و�ل���ذي �أدى �إىل �إ�ش���ر�ب ع����م يف �لب���الد، فتب����دل كلٌّ من 
�أم���ني �لع��شمة ووزي���ر �لد�خلية �لته�م�ت مم���� �أدى �إىل 
�ل�شتغن�ء عن �لدفرتي. و�أنيط���ت �إد�رة �لأم�نة يف بد�ية 
�لأم���ر �إىل ف�ئق �ش�كر ب�إر�دة ملكي���ة يف 24 ت�شرين �لأول 

 .1931
ويف 26 ت�شري���ن �لأول 1933 كّلف �لدفرتي ب�إد�رة �أم�نة 
�لع��شم���ة للم���رة �لث�نية حت���ى 11 ت�شري���ن �لث�ين 1936 
حي���ث نقل���ت خدم�ته من مديري���ة �لط�بو �لع����م �إىل �أم�نة 
�لع��شمة ب�إيع�ز من وزير �لد�خلية حكمت �شليم�ن، وك�ن 
ل���ه �أثر و��شح يف ه���ذه �ملدة بتح�شني خدم����ت �لع��شمة، 
و�هت���م مب�ش�أل���ة ��شتخ���د�م �ملوظف���ني �لعر�قيني ب���دًل من 
�لربيط�ني���ني خ��شة بعد ��شتقالل �لعر�ق 3 ت�شرين �لأول 
1932، و�نته�ء خدمة �ملوظفني �لربيط�نيني. فقد متكن من 
منع جتديد عقد �مل�ش���رت في�شرFisher يف �إد�رة �لإطف�ء 
و�أ�شن���د �ملن�شب �إىل مع�ون مدير �لإطف����ء �ل�شيد �إبر�هيم 
�شندل، لكونه عر�قي���ً� وذ� كف�ءة يف �إد�رة هذ� �لعمل )ولد 
�بر�هي���م �شندل يف بغد�د 1900 يف حملة �ملهدية، ودر�س 
على يد كت�تيبه� ومد�ر�شه� ثم دخل مدر�شة �ل�شن�يع �لتي 
تخرج منه���� وح�شل على �شه�دة )ر�شدي ع�شكري(، وعنّي 
يف بلدية بغد�د يف 1921 وبعده� يف د�ئرة �لأطف�ء �ش�هم 
يف ت�أ�شي�س م�شلحة نقل �لرك�ب وك�ن �أول مدير له�( وك�ن 

للدفرتي ت�أثر يف عدة م�ش�ريع يف �لع��شمة.
ونظرً� للخالف �لذي ح�شل بني وزير �لد�خلية و�لدفرتي 
يف �لع�م 1931 وبعد ت�شكيل وز�رة ر�شيد ع�يل �لكيالين 
وتعي���ني ن�جي �شوكت وزي���رً� للد�خلية، �قرتح على �أر�شد 
�لعم���ري ت���ويل �أم�ن���ة �لع��شم���ة مل���� تربط���ه ب�لعمري من 
�شد�ق���ة قدمي���ة، ب�لإ�ش�فة �إىل خربته يف ه���ذ� �ملج�ل منذ 
عمل���ه يف �إ�شطنب���ول ويف ب�دئ �لأمر رف����س �لعمري هذ� 
���ل �أن يبق���ى يف مديري���ة �ل���ربق و�لربي���د،  �ملن�ش���ب وف�شّ
وبت�شجي���ع م���ن �ملل���ك في�ش���ل �لأول و�إ�ش���ر�ر 
�ملن�ش���ب  قب���ل  �شوك���ت  ن�ج���ي 
يف  �مللكي���ة  �لإر�دة  و�ش���درت 
19 ت�شرين �لث����ين 1931 وبقي 

حتى ت�شرين �لأول 1933.
ويف �ملدة �لأوىل لرئ��شته �لأم�نة 
�أع����د هيكلة �لأم�ن���ة كله� مب� فيه� 
من ت�شكي���الت و�شعب، حيث �أبعد 
عددً� من �لعم����ل �مل�شتخدمني غر 
�مله���رة، و�أبدله���م بعن��ش���ر �ش�ب���ة 

�ت�شفو� ب�لقدرة و�لكف�ءة.
ويف ع����م 1933 ع���زل م���ن من�شب 
�لإد�رة  و�أنيط���ت  �لع��شم���ة  �أم���ني 
ب�لدف���رتي م���رة ث�نية وذل���ك ب�شبب 
ك���رة �ل�ش���ك�وى، مل���� ق����م ب���ه م���ن 
م�ش�ري���ع مهم���ة يف �لع��شم���ة ر�آه���� 
�لبع����س �إ�ش���ر�رً� مب�ش�حلهم، وبعد 
�نق���الب بكر �شدقي ع����م 1936، �أر�د 
حكم���ت �شليم�ن �إع����دة �أر�ش���د �لعمري 
�إىل �لأم�نة وزي�دة �شالحي�ته، فعنّي يف 10 ت�شرين �لث�ين 
1936، �أمين���ً� للع��شم���ة م���ع �لحتف�ظ بوظيفت���ه �لث�نية 
مدي���رً� ع�مً� للبلدي�ت، ورف�س �لعم���ري ذلك وح�ول �إقن�ع 
رئي�س �لوزر�ء حكم���ت �شليم�ن بذلك، و�أقنعه حكمت ب�أنه 
�أر�د تعوي�س �لعمري لأنه ك�ن ور�ء نقله �إىل مديرية �لري 
�لع�مة، وقبل �ملن�شب حتى 4 حزير�ن 1944، وخالل هذه 
�مل���دة �أظهر ن�ش�طً� �إد�ريً� ملفتً� للنظر يف تو�شيع وتطوير 

�لع��شمة بغد�د.
عن ر�صالة )تاريخ اأمانة العا�صمة...(

يذك���ر �لأ�شت�ذ عزر� ح���د�د يف �لعدد �خل��س من جملة 
)�حل��شد( ل�ش�حبه� �أنور �ش�وؤل عن �لأ�شت�ذ �لزه�وي 

وع�شره فيقول :
ين���در �أن �شه���د �ل�شرق �لعرب���ي خالل نه�شت���ه �لأدبية 
�حلديث���ة �ش�ع���رً� �ت�شم بط�بع �لع�شر �ل���ذي ع��س فيه 
و�رتب���ط تفكره �رتب�ط���ً� حمكمً� ب�ملحي���ط �لذي �شب 
في���ه وترع���رع مث���ل �ش�عرن���� �جللي���ل �لر�ح���ل جميل 
�شدق���ي �لزه����وي، فقد يج���د �لبع�س يف �شع���ره حبً� 
ع�مرً� ب�لعو�طف في��شً� ب�لإح�ش��س �لرقيق، وقد يفهم 

�لبع�س من ق�ش�ئده فل�شفة ع�لية ومو�عظ �ش�مية.
 لك���ن هذ� �ل�شع���ر على �خت���الف مو�شوع�ت���ه وتب�ين 
نزع�ت���ه، �ش���وف يبق���ى �أب���دً� �شج���اًل ن�طق���ً� و�ش���ورة 
و��شح���ة جلّي���ة للع�ش���ر �ل���ذي ع�����س في���ه �لزه�وي، 
وت�ريخ���ً� ج�مع���ً� للح���و�دث و�لتط���ور�ت �ل�شي��شي���ة 
و�لعلمي���ة و�لجتم�عي���ة �لتي �شهده���� �ش�عرن� �لكبر 
خالل ه���ذه �حلقبة �لطويل���ة من �ل�شنني �لت���ي قّدر �أن 
يعي�شه� فوق �لغرب�ء.�إمن� يخلد �ل�ش�عر ب�آث�ره. وهذه 
�لآث�ر قليلة ك�نت �أم كثرة ل تكون له� ميزة �خللود �إن 
مل تك���ن تعرب تعبرً� �ش�دق���ً� �شحيحً� عن روح �لع�شر 

ونف�شية �أهله ووجهة نظرهم و حميطهم وثق�فتهم..
 لن���دع �لأ�شت�ذ خري �لعمري يحدثن� عن تلك �حل�دثة 
�ل�شه���رة �لطريف���ة يف كت�ب���ه  )حك�ي����ت �شي��شي���ة( 

ونلتقط منه م�يلي :

ك�ن �ل�ش�ع���ر جمي���ل �شدق���ي �لزه�وي �أثن����ء تدري�شه 
جملة"�ملقتط���ف"،  ير��ش���ل  �حلق���وق  مبدر�ش���ة 
وجريدتي"�ملقط���م" و"�ملوؤي���د"، حت���ى �إذ� ك�ن �لي���وم 
�ل�ش�بع م���ن �أغ�شط�س/ �آب ع����م،1910 طلعت جريدة 
�لزه����وي حت���ت عنو�ن"�ملر�أة  مق�ل���ة  "�ملوؤيد"وبه���� 

و�لدف�ع عنه� - �شوت �إ�شالحي  من �لعر�ق"،
يتح���دث فيه� عن �أث���ر �ملر�أة يف حي�ته من���ذ ك�ن طفاًل، 
ثم �ش�ب���ً� و�شيخً�، وينتقل فيتن�ول ق�شية �ملر�أة تن�وًل 
منطقي���ً�، فرى �أن �شي�دة �لرجل لي����س له� م� يربره�، 
كم���� يع���دد من خالل �ملق����ل �جلو�نب �لت���ي ه�شم فيه� 

�لرجل حق �ملر�أة.
فق���د �نزلق �لزه����وي �إىل �لهوة، و�أ�ش���رف على نف�شه 
وعل���ى قّر�ئ���ه، فف���ي بد�ي���ة �ملعرك���ة، ك�ن يتتبع خطى 
ق��ش���م �أمني يف مو�شوع �لط���الق حتديدً�، �إل �أن ق��شم 
ك�ن �أك���ر فهم���ً� و�أ�ش���د عمق���ً� يف حتليل���ه للمو�شوع، 
ولك���ن �لزه����وي م�ّس �لدي���ن حني �نتقل م���ن �حلديث 
ع���ن �لتق�لي���د �إىل �حلدي���ث ع���ن �لت�شري���ع. و�إذ� ك�ن 
�لزه����وي قد �أدخل �لدي���ن �شببً�، فق���د �أخرجه من قبل 
ق��ش���م �أمني حني قر�أ ع���ن �شهيد�ت �لن�ش����ء �مل�شلم�ت، 
بل حني رج���ع �إىل �أ�شول �لإ�شالم �لأوىل ور�أى مك�نة 
�مل���ر�أة �ل�ش�مية كم� ر�شمه���� �لدين، وحني عر�س ق��شم 

حلق���وق �مل���ر�أة مل يقل م� ق�ل���ه �لزه����وي، و�إمن� ق�رن 
بينه� وب���ني �لرجل، ولكن �لزه����وي ت�أثر بق��شم حني 
عر����س مل�ش�ألة �حلج�ب، فر�آه م���ن �أ�شب�ب �لفتنة �إذ هو 
يخف���ي �شخ�شيته�، ومل يق���ف ق��شم موق���ف �لزه�وي 
�ملتعجب من وجود �لع�شم���ة بيد �لرجل، لأنه يعلم �أن 
�لدين قد منح �ملر�أة �حلق يف �أن تكون �لع�شمة بيده� 
�إن �ش�ءت، هكذ� ت�أثر �لزه�وي بقر�ءته لتحرير �ملر�أة، 
ولكنه جت�وز �آر�ء ق��شم يف كثر من �لنق�ط، و��شرتط 
يف مط�لب���ه، وخ�ن���ه �لتوفي���ق يف �لعر����س، و�إذ� ك�ن 
�لبع�س ي�أخذ عليه �أنه دع� لل�شفور ومل ي�شمح لزوجته 
ب����أن تخلع �حلج�ب، فقد فعل ذل���ك ق��شم �أمني من قبل، 
لأن���ه ر�أى �أن للطف���رة �أ�ش���و�أ �لعو�ق���ب، و�أن �لدعو�ت 

�لإ�شالحية ت�أخذ طريقه� تدريجيً� �إىل قلب �ملجتمع.
ومثلم� تعر�س ق��شم من قبل ل�شروب من �مل�ش�يق�ت، 
تعر�س �لزه�وي، فلم تكد ت�شدر �ملق�لة يف م�شر حتى 
تن�قلته� �لأفو�ه يف �لعر�ق، و�لعر�ق قطر متم�شك �أ�شد 
�لتم�شك ب�لتق�ليد �ملوروث���ة، ومن �لرو�ي�ت �ملتو�رثة 
يف بغ���د�د �آن���ذ�ك، �أن ثالث���ة من �ل�شب����ب طرقو� منزل 
�لزه����وي بع���د مق�لته ه���ذه، فلم� �ش�ألهم ع���ن ح�جتهم 
�أج�ب���وه �أنه���م يري���دون �أن يتزوج���و� حليلت���ه حت���ى 
يحقق���و� بع�س رغب�ته يف �ملق�ل حني �أنكر على �لرجل 
�أن يتزوج ب�أربع ن�ش�ء ويظلم �ملر�أة حني يحب�شه� على 
رج���ل و�حد، ومتلك �لرعب قلب �لزه�وي ومل ي�شتطع 

�أن يتخل�س منهم �إل بعد جهد �شديد.
وخ�ش���ي �لزه�وي ع�قبة ه���ذه �لثورة، فكتب �إىل ن�ظم 
ب��ش� و�يل بغد�د يومئذ يقول:"�أ�شمع �أن �أحد �مل�ش�يخ 
�ملتلب�ش���ني ب�لتقوى يف بغد�د -هذ� �لبلد �لذي ي�شيطر 
علي���ه حكم �لد�شت���ور وعدلك �لو�ق���ي- �أخذ يدير رحى 
فتن���ة، فق�م يحر����س �جل�هلني على �لإيق����ع بي ب��شم 
�لدين �ل���ربيء من �لظلم جز�ء مق�لة �جتم�عية ن�شرت 
ب�إم�ش�ئ���ي يف"�ملوؤيد"كم���� يف"تنوي���ر �لأفك�ر"دف�عً� 
عن �ملر�أة، وهي عد� كونه� �شبه�ت �شعيفة ��شتفه�مية 
ت���زول م���ن نف�شه����، مل يتعني بع���د �أك�تبه� �أن����، �أم هي 
مزّورة على ل�ش�ين من عدو يل يف �لعر�ق، �لذي �أرجو 
م���ن �حلكوم���ة �لد�شتوري���ة �أل تقت�س م���ن �ل�ش�بغني 
�أكفهم بدمي �إذ� ك�ن م� يريده �ملحر�شون -�أظنهم �أكر 
من و�ح���د- بل تعن���ي بتعليمهم و�إنق�ذه���م من �جلهل 
لئ���ال متت���د �أيديه���م يف �مل�شتقب���ل �إىل منك���د �آخر على 

مثلي، يتمنى يف كت�ب�ته �إ�شالحً� لالأمة �جتم�عيً�".
فق���د تن�شل �لزه�وي من مق�ل���ه بعد �أن خ�شي ع�قبته�، 
ومتلك���ه �لرع���ب فقب���ع يف بيت���ه ينتظر م���رور �لأزمة 
بينم���� ز�د ه���ذ� �ملوقف نف�ش���ه ق��شمً� من قب���ل �إ�شر�رً� 
عل���ى ر�أي���ه، وجم���ع حج���ج �ملع�ر�ش���ني ث���م فّنده� يف 
كت�به"�مل���ر�أة �جلديدة"، غر �أن �لأزمة مل متر، وبد�أت 
�لغيوم تتلبد يف �شم�ء حي�ة �لزه�وي منذرة ب�خلطر، 
فق���د ث����ر م���ع �لث�ئري���ن �لعالم���ة م�شطفى ن���ور �لدين 
�لو�ع���ظ، وق�بل �ل���و�يل، وبني له �أث���ر �ملق�لة �خلطر 
يف �ملجتمع وخروج �ش�حبه� على �أحك�م �ل�شرع، ومل 
ُيجد �لزه�وي ذلك �لتن�ش���ل �مل�شبوه، وك�نت �لنتيجة 

�أن عزله �لو�يل من وظيفته مبدر�شة �حلقوق. 
ومل ته���د�أ �ملعركة عند هذ� �حل���د، بل �رتفع غب�ره� يف 
�لع���ر�ق حتى و�شل �إىل م�شر، ف�ش����رك بع�س �أدب�ءه� 
يف �ملعركة، و�شرع���و� �شيوفهم يتن�زعون �ملوقف بني 

موؤيد ومع�ر�س، نرً� و�شعرً�.
�إل �ش���وت  فق���د �شكت���ت �لأ�ش���و�ت  �لع���ر�ق  �أم���� يف 
رج����ل �لدي���ن، مثل حمم���د �شعي���د �لنق�شبن���دي موؤلف 
كت�ب"�ل�شي���ف �لب����رق يف عن���ق �مل����رق"، ويف م�شر 
ت���ردد �ش���دى �ملعرك���ة �لقومي���ة يف كت�ب"�مل���ر�أة يف 
�لإ�شالم"ملحم���د حم���دي �لن�ش����ر �ل�ش�عر، وق���د �أ�شمى 
�ش�عرن����  ح����ول  �أن  �لزه�وي“�لعر�قية"بع���د  مق�ل���ة 

�لتن�شل منه�، و�شمى �ش�حبه�"�لأ�شت�ذ �لعر�قي".
ولكن �إذ� ك�نت هذه �ملعركة قد هزت �لزه�وي وجعلته 
يح�ول �لتن�شل من �ملق�لة �أم�م �لن��س، فهل غّر ر�أيه؟ 
�لو�قع �أنه ثبت على ر�أيه بعد ذلك، و�لذي يقر�أ ديو�نه 
�ملطب���وع ع�م 1924 يج���د عدة ق�ش�ئد يف �مل���ر�أة كله� 

تدور حول مت�شكه بهذ� �لر�أي.
ومل ت���دم �ملعرك���ة طوي���اًل، فق���د ه���د�أ غب�ره� بع���د ع�م 
و�حد، وبد�أ �ل�ش�ع���ر ي�شمد جر�حه �لتي خرج به� من 
�ملعركة، ويقول �ل�شعر �لذي ثبت فيه على ر�أيه و�لذي 
هج���� فيه �لو�يل، ع�م و�حد عزل بع���ده �لو�يل نف�شه، 
وج����ء و�جلديد ه���و جم�ل ب��ش�، ف�أع����د �لزه�وي �إىل 

مدر�شة �حلقوق، ونف�س �ل�ش�عر عنه غب�ر �ملعركة.

أمان��ة بغ��داد )العاصم��ة( بي��ن 
الدفتري والعمري

أّول معرك��ة لتحرير 

المرأة في العراق..

مل يكن الش��اعر الكبري جميل صدقي الزهاوي يعلم أنه يس��بح ضد 

تيار التقاليد الجارف عندما نرش مقالته الشهرية عن املرأة يف الرشق 

يف جريدة مرصية، ولعله كان يعتقد أن الجريدة لن تصل اىل بغداد 

وال يتنب��ه أحد اىل مقالت��ه الجريئة وما فيها من أفكار ال يستس��يغها 

الكث��ريون من املتعلمني والعوام عىل حد س��واء. ومهام يكن، فقد 

اعت��رت تلك الحادثة وما تضمنته م��ن تداعيات املحاولة األوىل يف 

تاريخ تحرير املرأة يف العراق ومن أوىل املحاوالت يف الرشق.

هل تذكرون يوم 7 آب 1910؟!

عندما نشر الزهاوي مقالته الشهيرة في مصر
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ح����س����ي����ن األع����ظ����م����ي

ال��ف��رج ك��ري��م  د. 

 �إن م�ش���رة �ل�شي���دة م�ئدة نزه���ت �لفنية.. م�ش���رة د�ئبة 
�ل�شع���ود.. وهي �شّج���ل موّثق جلهوده���� ومو�هبه� �لفذة 

يف �لأد�ء �لغن�ئي.. 
�إن �ملط���رب �لكبر ن�ظم �لغز�يل �لر�ئد �لأول �لذي �ت�شمت 
�أغ�نيه ببن�ء جديد لالأغنية �حلديثة �لعر�قية على يد بع�س 
�مللحنني �لطموحني مثل ن�ظم نعيم ووديع خوندة و�أحمد 
�خللي���ل، حيث �عترب ه���ذ� منحًى جديدً� وموؤث���رً� يف بن�ء 
�لأغني���ة �حلديث���ة يف نت�ج����ت �ملطرب���ة م�ئ���دة نزهت من 
خ���الل زوجه� وديع خوندة، وبذل���ك فقد ك�ن ن�ظم �لغز�يل 
وم���ن بعده م�ئدة نزهت ر�ئدي���ن يف هذ� �ملنحى يف �لبن�ء 
�للحن���ي لالأغني���ة �حلديثة وخر معرّبين ع���ن هذه �حلقبة 
يف �لتفك���ر و�جلم�ل و�لذوق. ني�بة ع���ن �مللحنني وكّت�ب 
�لأغ�ين �لذين ع��شرو� هذه �حلقبة من تطور مو�شيق�ن�.. 
ففي م���� يخ�س �لفن�نة م�ئدة نزهت، ف�إن �أغنيته� )�أ�شيحن 
�آه و�لتوب���ة( منت�ش���ف �خلم�شيني����ت وه���ي �أول �إحل����ن 
�لفن����ن �حمد �خلليل له�، ك�نت قد عرّبت عن جم�لي�ت هذه 
�حلقب���ة ب�شورة و��شح���ة �لأثر، حت���ى قّدر له���ذه �ملطربة 
وه���ذ� �مللحن �أن ي�شتهر� م���ن خالل هذه �لغنية �لتي ك�نت 
بد�ي���ة حقيقية لهم� معً� وبد�ي���ة طيبة لإبد�ع�ت جديدة يف 
خط تطور �لبن�ء �للحني �لذي ك�ن قد هّي�أ له وديع خوندة 
و�أحم���د �خللي���ل ون�ظم نعي���م.. فق���د ك�ن �جلمه���ور �لذي 
��شتقبل ه���ذه �لأغنية قد وجد �شورة ن�طقة لإبد�ع�ت هذه 
�حلقبة.. وهكذ� ف�إن �أغنية )�أ�شيحن �آه و�لتوبة( ت�شمنت 
عر�ش���ً� موحدً� مت�شل�شاًل مل� ك�ن من نت�ج�ت �أغ�ين و�إحل�ن 

م�ئدة نزهت و�أحمد �خلليل قبل ظهور هذه �لأغنية. 
ق����ل �أحم���د �خللي���ل )م���ن �لفن�ن����ت �لكب���ر�ت يف �لغن����ء 
�لعر�ق���ي م�ئدة نزه���ت �لتي �لتقي���ت به���� يف �لإذ�عة �شنة 
1952 وقدمت له� حل���ن �أغنية"�أ�شيحن �آه و�لتوبة"حيث 
�أدخل���ت فيه���� �يق�ع����ت خفيف���ة(]5[ ومرتك���ز�ت مطرب���ي 
�حلقب���ة من جه���ة �أخرى، تعت���رب �آث�رً� للظ���روف �لع�شيبة 
�لت���ي م���ر به���� �لع���ر�ق يف �لن�ش���ف �لأول م���ن �لق���رن وم� 
بع���ده بقليل.. ف�جلم�لي����ت �جلديدة من نت�ج����ت �لأغ�ين 
يف ه���ذه �حلقب���ة، كله���� ك�ن���ت ك�في���ة لأن تهي���ئ للجمهور 
�لعر�ق���ي �ل�شيء �ملوؤثر حقً� يف نفو�شهم، وك�ن �أثر هذ� كله 
�ي�شً�، �إيح�ًء لالنطالق من جديد نحو حي�ة نت�أمله� و�إز�لة 

للغ�ش�وة �لتي مرت على �ل�شعب �لعر�قي. 
 لقد جل���ب وديع خوندة معه �ىل بغ���د�د ع�م 1957، خربة 
لروؤي���ة فكرية وجم�لية ع��شه� يف قرب����س مذيعً� يف �إذ�عة 
�ل�ش���رق �لأدنى �لن�طق���ة ب�لعربية. وك�ن بفطرت���ه ذ� روؤية 
ث�قب���ة يف كل موهب���ة فنية مب���� يف ذلك موهبت���ه.. فم�شى 
يكت�ش���ف م���� تنطوي علي���ه تلك �ملوهب���ة ب�لن�شب���ة �إليه يف 
جد و�نتظ�م.. وبد�أ عط����وؤه �جلديد �ىل �لأجي�ل �جلديدة 
ب�إحل�نه ومالحظ�ته و�إد�رته لق�شم �ملو�شيقى وف�شح �ملج�ل 

للق�بلي�ت �ملوهوبة �لأخرى لتبدو �لنت�ج�ت و��شحة.. 
�أم���� �لأن�ش���ة م�ئ���دة نزه���ت وه���ي �ملطرب���ة �جلدي���دة، فقد 
ك�ن حظه���� �أوفر م���ن �جلميع يف تهذي���ب �أغ�نيه� وهند�شة 
م�شرته���� �لفني���ة، حي���ث ك�ن �لث�م���ن ع�ش���ر م���ن �آذ�ر ع�م 
1958، موع���دً� لزو�جه���� به���ذ� �لفن����ن �ملوه���وب ودي���ع 
خون���دة، وبذلك بد�أت م�ئدة نزه���ت مرحلة جديدة وجدية 
يف هند�شة م�شريه� �لفنية. ومن هذ� �لت�ريخ �أي�شً� نالحظ 
�أن ن�ش����ط م�ئ���دة نزه���ت �لفن���ي ق���د ب���د�أ ي�شتق���ر ب�شورة 
تدريجي���ة. و�أ�شبح �أق���ل من �ل�ش�بق، ولكن���ه ��شبح نت�جً� 

�ك���ر �تز�نً� و�ف�ش���ل ر�ش�ن���ة و�أح�شن تهذيب���ً�. فحفالته� 
�خل��ش���ة ق���د �نعدم���ت �أو �شبه ذل���ك، ون�ش�طه���� �لنت�جي 

�أم�شى �كر دقة و�نتظ�مً�. 
ُتع���د �لأحل����ن �لت���ي �أعط�ه���� �لفن����ن وديع خون���دة مل�ئدة 
نزه���ت قب���ل وبع���د زو�جه منه���� بقليل �نعط����ف جديد يف 
م�ش����ر �لأغنية �حلديثة يف بن�ئه���� �للحني من حيث تنوع 
�لكوبليه����ت مع �ملذهب، وهو يبنّي لن� �أي�شً� خلج�ت كّت�ب 
�لأغ����ين هذه، وهكذ� ك�ن���ت م�ئدة نزهت �شيدة �ملوقف يف 
ح�شيلة �لنت�ئج �لتي ��شتط�عت �أن تعرّب عن م�ش�عر �مللّحن 
و�لك�تب مع���ً�، وهكذ� ك�ن �لتف�ق �لتعب���ري ملجموعهم.. 
ومن هذه �لأغ�ين مثاًل �غنية"مي �لف�شت�ن �لأحمر"�لتي كتب 
كلم�ته���� �ل�ش�عر عبد �ملجيد �ملال و�أغني���ة - �أحبك ل - �لتي 
كتبه���� �إ�شم�عيل �خلطي���ب، و�أغنية"جتونة لو جنيكم"من 
كلم����ت ر�شيد حميد، و�أغنية"ت�ليه� وي�ك"�لتي كتبته� �أمل 
�ش�مي، و�أغنية"ن�شم�ت رومب���� و�ش�مب� بغد�د"�لتي كتبه� 
ح�ش���ن نعم���ة �لعبي���دي، و�أغنية"وينك"�لت���ي كتبه� وديع 

خوندة نف�شه.
لط�مل���� ��شتمتعت بذكري�ت فنيه ع�شته� مع �ل�شيدة م�ئده 
نزه���ت، وق���د �شمتن���� فرقة �ل���رت�ث �ملو�شيق���ي �لعر�قي 
�لت���ي �أ�ش�شه���� �ملو�شيق����ر �لر�ح���ل من���ر ب�ش���ر مطل���ع 
�ل�شبعيني����ت.. يلُفُّن���� ي���وم وظيفي د�ئم طيل���ة �كر من 
�ثنتي ع�شرة �شنة، ل نح�س بثقل يف دق�ئقة ول غ�ش��شه 
م���ن حلظ�ت���ه، فقد كن���� �أع�ش����ء �لفرق���ة جميع���ً� مت�آلفني 
حمبني لبع�شن����، و�أذكر �أن عالقتي ب�ل�شيدة م�ئدة ك�نت 
قوية جدً� ورمب� �أقوى من عالقة زمالئي �لفن�نني به� من 
�أع�ش�ء �لفرق���ة، وك�نت ت�أن����س ملج�ل�شتي خ��شة ونحن 
نتح���دث عن �شوؤون �ملق����م �لعر�قي... ف�أن���ت مع �إن�ش�نة 
مبعن���ى �لكلم���ة، تنبئك �بت���د�ًء بنبله���� و�شم���و مرتبته� 
و�أخالقه� �جلمة.. تب�دلت �لخ�ء معه�، ف�أثمر عن تعلمه� 
ملجموعة من �ملق�م�ت �لعر�قية ق�ربت �لع�شرة مق�م�ت.. 
�أج�دت بتفوق يف تلقفه� و��شتيع�به� ك�أي مطرب مق�مي 
وعيً� منذ نعوم���ة �أظف�ره على �شم�ع وتعّلم هذ� �لفن، مل 
�أع����ِن من تعليمه�.. فمنذ �لوهل���ة �لأوىل تتلقى �لأ�شول 
�لتقليدية لغن�ء �ملق�م�ت لتتف�عل يف مكنون�ته� �لعميقة، 
وق���د ب��ش���رت يف ت�شجيله� يف �لإذ�ع���ة و�لتلفزيون كم� 

غنته� يف �ملهرج�ن�ت �لدولية من خالل م�ش�رك�ت �لفرقة 
�لكثرة خ�رج �لعر�ق.

�أج���دين عندم� �أذكر حق�ئ���ق، ��شت�شعر ر�حة كبرة، فمن 
ه���ذه �حلق�ئ���ق تنجلي و�أخ���رى مغبونة من�شي���ة.. ومن 
�حلق�ئق �أن هذه �ملغنية �لكبرة غّنت �ملق�م�ت ب�أ�شوله� 
�لت�ريخي���ة م���ن دون �خل���روج ع���ن ذل���ك �حرت�م���ً� لهذه 
�لتق�لي���د �لغن�ئي���ة، ومل���� ك�ن �خلروج ع���ن �لقو�لب لأي 
فن تر�ث���ي حمفوفً� ب�ملخ�طر، فهو �شالح ذو حدين.. فقد 
��شتنكره غ�لبية �ملق�ميني بحجة �ملح�فظة على �لأ�شول 
�لتقليدي���ة.. وهو ر�أي متيل �إلي���ه �لكرة، مع �أن �لبع�س 
ح�ول �لتمل�س من هذه �ل�شرنقة �لعتيقة.. �أم� �لإ�ش�فة، 
فهي تن�ظر �خلروج عن �لتق�ليد بل هي من نت�ئجه.. ومل� 
ك�نت مطربتن���� قدمية عهد ب�لغن�ء، فق���د �أت�ح له� عمره� 
�لفن���ي �أن ت�ش���ول وجت���ول لتخ���رج وت�شي���ف جم�لي�ت 
�د�ئي���ة �إبد�عي���ة غ�ي���ة يف �لف���ن و�لتق����ن.. ويف �شدد 
�أغني���ة – ت�ليهة وي�ك – �أذكر �أين كنت مرة خالل �لدو�م 
�لوظيف���ي �ليوم���ي لفرقتن���� ونح���ن نتمرن عل���ى بع�س 
�لأعم����ل �لغن�ئي���ة �ملق�مية و�ب���د�ء مالحظ�ت���ي �ملق�مية 
للفن�ن���ة م�ئدة نزهت، وقد كن� يف ح�شرة مق�م �حلكيمي 
وهو من �شلم مق�م �لهز�م.. ويف هذه �لثن�ء م�ل حديثن� 
�ىل �أغني���ة – ت�ليه���ة وي�ك- وهي من نف����س �ل�شلم حتى 
�أخذت تغني ببع�س مق�طعه� �لتي �أبديت �عج�بي ببن�ئه� 
�ملو�شيقي و�أد�ئه���� �ملتقن �جلمي���ل، ف�ش�ألته� عن ظروف 
هذه �لأغنية... فك�نت �أن �أج�بت ب�شر�حة وجر�أة فق�لت 
)يف ه���ذه �لف���رتة كن���ت على عالق���ة حب ط�ه���ر نقي مع 
�لفن�ن وديع خون���دة، وك�ن ذلك قبل زو�جن� طبعً�، كنت 
كمر�هق���ة غ���رة، ل يهمه� كتم�ن م�ش�عره���� وك�ن قد حّلن 
يل ه���ذه �لأغني���ة فعند ت�شجيله���� يف �شتودي���و �لإذ�عة، 
ك�ن وديع موجودً� يف كون���رتول �ل�شتوديو ج�ل�شً� مع 
�ملخ���رج وكنت �أن� يف ذروة مز�ج���ي �لغن�ئي وم�ش�عري 
�جلي��ش���ة مم� جعلني �أغني بكل �شدق وجودة، فك�ن �إن 
جنح���ت هذه �لأغنية جن�حً� كبرً� لي�س فقط جلم�له� بل 
مل�شتو�ه���� �لر�ق���ي يف �لكلم�ت و�لبن����ء �للحني و�لأد�ء 
�لغن�ئي(. وبذلك ميكنن� �أن نقول من ج�نب �آخر، �إن هذه 

�لأغنية �شّجلت قبل ع�م 1958، وهو ع�م زو�جهم�.

�تفق���ت جميع �مل�ش�در �لتي ترجمت ل���الأب �ن�شت��س م�ري 
�لكرمل���ي عل���ى ع�م ولدته هو ب�لتحدي���د يف 5 �آب من ع�م 
1866م، �إل �إنه���� مل تعلمن���� عن طفولت���ه �ملبكرة �شيئً� ومل 
تتن�وله���� م�ش�دره وترجمت���ه، �شوى �إن���ه �أم�شى طفولته 
ببغ���د�د، ويف �لث�منة من عمره بد�أ علوم���ه �لبتد�ئية يف 
مدر�ش���ة �لآب�ء �لكرملي���ني، بعد �جتي�زه مرحل���ة �لدر��شة 
�لبتد�ئي���ة �أحل���ق مبدر�شة �لتف����ق �لك�ثوليك���ي، ببغد�د 
فتخ���رج فيه� ع����م 1882م، ومن���ذ ك�ن ط�لب���ً� ك�نت بو�در 
�لنب���وغ و�ل���ذك�ء تل���وح عل���ى حمي����ه، وتظهر علي���ه �آث�ر 
�لفطن���ة، مم���� جعله مو�شع �ح���رت�م معلمي���ه و�هتم�مهم، 

فتولوه ب�لرع�ية و�لتوجيه. 
              �أخت����ره �لآب����ء �لكرملي���ون وعّين���وه مدر�ش���ً� للغة 
�لعربي���ة يف مدر�شتهم، ث���م مدر�شة �لر�هب����ت، ك�ن عمره 
�آن���ذ�ك �شت���ة ع�ش���ر ع�م���ً�. ويف ع����م 1886م، وقع خالف 
ب���ني �لدومنكي�ن و�لكرمليني يف بغ���د�د و�ش�رت �ملدر�شة 
بي���د �لدومنكي�ن، ف�أبى )�ملعلم بطر����س ميك�ئيل �مل�ريني( 
�أن يبق���ى مدر�شً� فيه�، فغ�در بغد�د وك�ن يف �لع�شرين من 
عمره �إىل بروت للتدري����س و�لدر��شة، هن�ك در�س �للغة 
�لعربية و�آد�به���� يف �ملدر�شة �لأكلركية �لي�شوعية وتعلم 
�لالتيني���ة و�ليون�ني���ة، كم� �أمتَّ در��ش���ة �لآد�ب �لفرن�شية، 
لكن���ه مل يلبث �إل قلياًل حتى رحل م���ن بروت ع�م 1887، 
�إىل )�شيفرم���ون Chevermont( م���ن كربي����ت �ملدن 
�لبلجيكي���ة، فبد�أ حي����ة �لرهبنة يف دير �لآب����ء �لكرمليني 
حيث �أم�ش���ى �شنتني يف �لدر��ش���ة، ويف 22 حزير�ن ع�م 
1889م، نذر ن���ذوره �لرهب�نية و�شمي ب�لر�هب �ن�شت��س 

م�ري �لألي�وي. 
   وبع���د ذل���ك غ����در �إىل مدين���ة لغت���و Laghet ق���رب 
مدين���ة ني����س يف فرن�ش����، فدر����س فيه���� �لفل�شف���ة يف دير 
هن����ك لالآب����ء �لكرمليني �حلف����ة، وتعلم �لفل�شف���ة و�أجنز 
�لدر��ش���ة �لالهوتي���ة و�لفقهي���ة وتف�ش���ر �لكت����ب �ملقد�س 
و�لت�ريخ �لكن�شي �لأكرب، ثم �أنتقل بعد ذلك �إىل )مونبيليه 

 .)Montpllier
   �أم�ش���ى �ش���ت �شنو�ت يف در��ش���ة تلك �لعل���وم �لفل�شفية 
ر�ش���م  1894م  ع����م  يف  �للغ���ة،  و�أ�ش���ول  و�لالهوتي���ة 
ق�شي�شً� )ك�هن���ً�(، ك�ن من �أ�ش�تذته �ل�شيد ك�برير كرون�ل 
مونبيلي���ه وهو م���ن �أك�بر رج�ل فرن�ش���� وعلم�ئه�. وبذلك 
يك���ون �لأب �ن�شت�����س �لكرمل���ي �أول عر�ق���ي ين�ش���م �إىل 

�لرهبنة �لكرملية. 
ويف ع�م 1894م غ�در فرن�ش� �إىل �إ�شب�ني� لزي�رة �لأندل�س 
وتفقد مع�مل �لأندل����س �لعربية، ع�د �إىل بغد�د يف ت�شرين 
�لأول م���ن �لع����م نف�ش���ه، فعهد �إليه ب����إد�رة مدر�ش���ة �لآب�ء 
�لكرمليني طو�ل �أربع �شنو�ت، ف�شاًل عن تدري�شه �لعربية 
و�لفرن�شي���ة، ثم ترك مه�م �لإد�رة بعد �أن �أخذت �لو�جب�ت 
�لدينية و�ملدر�شية و�لعلمية تزدحم عليه، 

ف�شاًل عن �شيق وقته عن ��شتيع�به�، ف�ن�شرف �إىل �لبحث 
و�لدر��شة و�لت�أليف.

     در����س �لكرمل���ي ع���دة لغ����ت و�أتق���ن بع�ش���ً� منه���� مثل 
�لفرن�شي���ة و�لالتينية و�ليون�نية �إىل ج�نب �للغة �لعربية 
�لت���ي �أظهر نبوغً� فيه�، كم� �إنه �أملَّ ببع�س مفرد�ت �للغ�ت 
�ل�شرقي���ة و�لغربي���ة، ك�ل�شري�لي���ة و�لعربي���ة و�حلب�شي���ة 
و�لف�ر�شية و�لرتكي���ة و�لإنكليزية و�لإ�شب�نية و�لإيط�لية 

و�لأرمنية و�ل�ش�بئية. 
بن�ًء على م�تقدم فقد �أ�شهمت ثالثة رو�فد يف   
بن�ء فكر وثق�فة �لكرملي هي: �لعر�ق، م�شقط ر�أ�شه �لذي 
���ى فيه معظ���م حي�ته، ولبن����ن موطن �أبي���ه، و�أوروب�  ق�شّ
حيث تلّقى علومه �لالهوتي���ة يف مد�ر�شه�، فقّدم مم�ر�شة 

تربوي���ًة وتر�ث���ً� يف �لبح���ث لالأجي����ل �لت���ي تلي���ه غر �إن 
م���� ميّيزه حقيق���ة هو توفيق���ه �لب�رع يف كل م���� كتب بني 
�جلم�لية �مل�شيحية بح�شه� �ملكّر�س للرتبية �لنفعية، وبني 
�لعقالنية �ملدنية �لتي ك�ن من �أن�ش�ره�. ففي م�شقط ر�أ�شه 
ك�ن���ت �أوىل م�ش�در ثق�فت���ه، �إذ فتحت �أم�مه �آف�ق �لدر��شة 

و�أن�رت طريقه كي ينهل �لعلم �ش�فيً� من من�هله. 
ي�ش�ف �إىل ذلك مو�هبه وم� رزق من ذك�ء وق�د، �إذ و�شمته 
ب�شيمة �لع����مل �لب�حث. �أم���� حمطته �لث�نية لبن����ن، ففيه� 
ك�ن���ت تت���وق نف�ش���ه �إىل �ملع����يل، حي���ث تهي�أ ل���ه �أن يطلع 
عل���ى كثر من مظ�هر �حلرك���ة �لأدبية و�لن�ش����ط �لثق�يف 
و�لعلم���ي و�أن يت�ش���ل بع���دد م���ن رج����ل �لأدب و�لثق�ف���ة 
ويتع���رف �إليهم، فك�نت له بعد ح���ني مر��شالت ومن�ظر�ت 

وتعليق����ت يف �أل���و�ن خمتلف���ة م���ن �لثق�ف���ة ��شتط����ع �أن 
يثب���ت �أم�مه���م �شخ�شيت���ه �لعلمية ويبنّي مك�نت���ه �لثق�فية 
بينهم. �أم� �أورب� فك�نت حمطته �لث�لثة ففيه� تزّود  بثق�فة 
�لفل�شفة و�لالهوتية ودر��شة �أ�شول �للغ�ت ووقوفه على 
مظ�ه���ر �حل�ش����رة �لقدمي���ة و�حلديث���ة مم� جعل���ه �أدرى 

مبقت�شي�ت هذ� �لع�شر من جتديد و�إ�شالح. 
               مل ي�ش���ع �لكرمل���ي كت�ب���ً� خ��شً� ترجم فيه لنف�شه، 
�إمن���� �كتفى ب�إير�د بع����س �ملعلوم�ت عن حي�ته يف كت�بني 
ر يف 9 �آب من ع�م 1866،  من كتبه �ملخطوطة، ذكر �إنه ُن�شِّ
و�شم���ي ب�أربع���ة �أ�شم����ء: ه���ي بطر����س، وبول����س، وعبد 
�لأحد، وم�ري، هذ� م� ثبته �لأب وذكرته م�ش�در ترجمته. 
�أم���� �ن�شت��س فهو �لأ�شم �لذي �أ�شتهر به، و�أ�شبح ل ُيعرف 
�إل ب���ه، فقد حلقه ع����م 1889 عندم� ر�ش���م ق�شي�شً� يف دير 
�لكرملي���ني يف �شفرمون يف بلجي���ك�. و�لكرملي ن�شبه �إىل 
ط�ئفة تنت�شب �إىل جبل �لكرمل، بهذ� �للقب �أ�شتهر وعرف 
ب���ه كم� يلقب ب�)�حل�يف( لأن م���ن ع�دة �لرهب�ن  �لكرمليني 
�أو �لي�شوعي���ني �أن ل يلب�شو� ح���ذ�ًء �أو نحو ذلك بل تر�هم 
لون �نتع�ل خف ب�شيط دللة على �لتو��شع و�لتق�شف  يف�شّ
و�لعي����س �لب�شيط تعرف هذه �جلم�ع���ة ب�حلف�ة. �أم� لقب 
�لبغ���د�دي ف���ك�ن يذك���ر يف بع�س �ملن��شب����ت، لأنه ولد يف 
بغ���د�د وترعرع فيه���� وم�ت، وعلى ذك���ر �ألق�به يح�شن بن� 
�أن نورد لقب���ً� �آخر ذكرته �مل�ش�در وه���و )�لألي�وي( ن�شبة 

�إىل �لنبي �إيلي�. 
  ينتم���ي �ن�شت�����س م����ري ع���و�د �لكرملي �إىل بي���ت رفيع 
م���ن �لبيوت����ت �للبن�نية �ملعروف���ة يعرف ب�)بي���ت عو�د(، 
و�ل���ده جرب�ئيل يو�شف عو�د، ولد ع����م 1823م، يف حي 
م���ن �أحي�ء بكفي� يف لبن�ن ويوّثق لن���� �لكرملي حي�ته كم� 

ي�أتي: 
“�أب���وه ميك�ئي���ل م�رين���ي و�أ�شم���ه �حلقيق���ي جرب�ئي���ل 
يو�ش���ف ع���و�د �مل�رين���ي م���ن بعر�ش����ن بكفي���� م���ن ق���رى 
لبن����ن، وبي���ت ع���و�د �أ�شه���ر م���ن �أن يذك���ر، �أب���دل �أ�شم���ه 
جرب�ئي���ل مبيك�ئيل لأمور �شي��شية يف ذل���ك �لعهد، فرحل 
م���ن لبن�ن مر�فقً� �أحد �ملنتم���ني �إىل ن�بليون بون�برت �إىل 
�شوري���� ث���م �إىل �لأ�شت�ن���ة ث���م �إىل �لع���ر�ق". يذكر حكمت 
رحم�ين �أن �أ�ش���م �أبيه ميخ�ئيل يو�شف عو�د وك�ن يعرف 
ب�أ�شم ميخ�ئيل م�رين���ي، ك�ن و�لد �ن�شت��س مرتجمً� لأحد 
�لأمر�ء من �أ�شرة �ل�)بون�برت(، ور�فقه يف رحلة ��شتمرت 
�شنتني ز�ر خالله� م�شر، �شوري�، �لأن��شول، �لعر�ق، بالد 
ف�ر����س، ويف �لعر�ق تعرف عل���ى �لفت�ة مرمي، فلم� �نتهت 
مهمته ع����د �إىل �لعر�ق ع����م 1850م وتزوجه�. ومنذ ذلك 
�حلني ��شتقر به �ملق�م يف �لعر�ق، فرزق منه� خم�شة ذكور 
و�أرب���ع �إن����ث �أ�شته���ر منهم �ن�شت�����س و�لدكت���ور ن�بليون 
�ل���ذي ك�ن م���ن �ملت�شلعني يف �لطب كم���� ك�ن �أديبً� متمكنً� 

من �للغة �لفرن�شية. 
     �أم���� �أم���ه، فمنهم من ذكره� ب�أ�شم )لولو( بنت �أوغ�شطني 
�لي�����س جرب�ن، وه���ي من �لعو�ئل �لكلد�ني���ة �لك�ثوليكية 
�لبغد�دي���ة، و�آخرون ذكروه� ب�أ�ش���م مرمي بنت �أوغ�شطني 
ج���رب�ن)5(، يف ح���ني ذك���ر �ن�شت��س م� ن�ش���ه:"يف بغد�د 
)و�حلدي���ث عن و�ل���ده( عرف مرمي مرغريت���ه �أو )لولوة( 
من بيت �أوغ�شطني جرب�ن �لكلد�ين �لبغد�دي )و�أمه� مرت� 
�بن���ة رحم�ين �لكل���د�ين(، فتزوجه� فولد ل���ه خم�شة بنني 
و�أرب���ع بن�ت وبطر�س )يق�شد نف�شه( ك�ن �لبن �لر�بع من 

�أبن�ء جرب�ئيل". 

عن كتاب )الأب الكرملي ودوره الفكري...(

ذكريات مع الفنانة الكبيرة 
مائدة نزهت

مل تكن املهمة هّينة ويس��رية للفنانة مائدة نزه��ت يف تجربتها الغنائية املقامية 

التي بدأتها بوقت متأخر من مس��ريتها الفنية واس��تمرت بها عرش س��نوات تقريبًا، 

وهي الس��نوات العرش األخرية يف مس��ريتها الفنية، حيث اعتزلت الفن متامًا عند 

انتصاف العقد الثامنيني من القرن العرشين... وأنهت مس��ريتها الفنية بها.... قمُت 

بتعليمها بعض املقامات التي وصل عددها اىل حوايل عرشة، نتواجد يوميًا ضمن 

ال��دوام اليوم��ي يف فرقة الرتاث املوس��يقي العراقي كموظفني فيها، ونش��ارك 

ضمن هذه الفرقة الرس��مية يف أرقى املهرجانات يف العامل وعىل أرقى املسارح 

العاملية... وقد سجلْت مائدة نزهت هذه املقامات بصوتها يف اإلذاعة والتلفزيون 

يف بغداد، وهي املطربة املتمكنة من فنها االدايئ بصورة تلفت النظر إليها..

في ذكرى والدته في 5 آب 1866

الكرملي في سنواته األولى
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أن����������وار ن�����اص�����ر ح��س��ن 

        يف ع�م )1948( �أ�شرتك �حلنفي مع �حل�ج حممد 
ف���وؤ�د �لآلو�ش���ي و�ل�شي���خ عب���د �حل���ق �لنق�شبندي يف 
ت�أ�شي����س جمعي���ة )�خلدم����ت �لديني���ة و�لجتم�عية(. 
وق�������د تر�أ�س �حلنفي ه���ذه �جلمعية من ع����م )1948 
– 1958(. وه���ي جمعية وّطنت نف�شه� على مع�جلة 
�مل�ش����كل �لجتم�عي���ة، وله���� جمل���ة �شهري���ة تن�شر كل 

ن�ش�ط�ته�.

        �أم���� مركزه���� �لع����م، فيقع يف منطق���ة �لعيو��شية 
متخ���ذة م���ن ج�م���ع �لأمر عب���د �لآله مق���ر� ًله���� وك�ن 
م���ن ب���ني �أهد�فه���� �ل�شع���ي ملك�فح���ة �مل�ش����كل و�لعل���ل 
�لجتم�عية وحث �حلكوم���ة على �تخ�ذ �لتد�بر �لتي 
ت�شجع �لزو�ج وحتمي �لن�شل وت�شون نظ�م �لأ�شرة. 
و�لتع�ون مع �ملوؤ�ش�ش�ت �حلكومية و�لأهلية يف �شبيل 
�تخ�ذ تد�بر �ل�شم�ن �لجتم�عي ل�شي�نة �لع�ملني من 

ويالت �لبط�لة و�ملر�س و�ل�شيخوخة.

        وي�ذك����ر �حلنف���ي �شب���ب ت�أ�شي����س ه���ذه �جلمعي���ة 
فيق���ول يف مذكر�ته"كن���ت ُ ج�ل�ش� ً يف �أح���د �لب��ش�ت 
�لكب���رة ذ�ت يوم )يف زم���ن �لأربعيني�ت( و�لزدح�م 
ب�لغ �أ�شده، وك�ن بني �لقوم حدث �شغر يكلم زميال ً له 
مر�هق���ً� يف �أمور من �لأدب �ملك�شوف دون �أن يجد هذ� 
�حل���دث ول زميله م� يدعو �إىل �حلي�ء من �لكرة �لتي 
ك�نت ت�شغي �إىل كالمه غر �ملهذب، وك�ن علي �أن �أفكر 
ث�نية يف هوؤلء �لن��س يف �لب��س، وهم يوؤلفون بكرة 
�أ�شن�فهم جمتمع���� ً ق�ئم� ً بنف�شه، م� ب�لهم ير�شون �أن 
يتحد�هم �شبي �شغر مبثل تلك �لوق�حة �ملطلقة دون 
�أن يج���د بني �لرج�ل من يتربع بن�شيحة �شغرة يدفع 
به���� �شخ�شية �ل�شبي �ل�شغر �إىل �ل�شد�د، لقد ك�ن كل 
و�حد من �لقوم يخ�طب نف�شه ب�أن �شيئ� ً من كل هذ� ل 
يعني���ه �أ�شال. �إن هذه �جلن�ي���ة �ملزدوجة حفزتني �إىل 

�لبحث يف �شلوك �لأحد�ث".
        ل���ذ� ق����م �حلنف���ي بع���د ت�أ�شي�س �جلمعي���ة ب�إجر�ء 

در��ش�ت يف هذ� �ملو�شوع متنقال ًبني بغد�د و�لب�شرة 
وبروت و�لكويت وكر�جي، وكتب نتيجة ذلك تق�رير 
و�أبح�ث���� ًل ت���ز�ل مودع���ة يف �أ�ش�بر ه���ذه �جلمعية 
�لت���ي �أغلق���ت ع����م )1958(. ونظ���ر� ً لتع���ذر �لوقوف 
عل���ى �أ�ش�بر و�شجالت هذه �جلمعية، لذ� من �ل�شعب 
�لإط���الع عل���ى تلك �لأبح����ث و�لتق�رير وم���ن �ل�شعب 
�أي�ش���� ً تقييمه���� وبي�ن �ل���ر�أي ب�شدده����... �إل �أنه كم� 
يب���دو ق���د ك���رر بع����س �لآر�ء و�لأف���ك�ر ع���ن مو�شوع 
�لأح���د�ث و�شلوكه���م ف�ش���اًل ع���ن �لت�ش���رد و�لبغ�ء يف 

مق�لت وموؤلف�ت �أخرى.
        وم���ن �شم���ن فع�لي����ت �جلمعي���ة �إج���ر�ء مق�بالت 
مع �ل�شخ�شي�ت �لب�رزة ومنه� مق�بلة مع �مللك )في�شل 
�لث����ين( ي���وم �لث�ل���ث ع�شر م���ن ك�ن���ون �لأول 1954 
ود�م���ت هذه �ملق�بلة م���� يقرب م���ن )15( دقيقة، حيث 
رف���ع �حلنف���ي �إىل جاللت���ه �شك���ر �جلمعي���ة مبن��شب���ة 
�شدور �لإر�دة �ل���ملكي���ة ب���تمليكه� ع�ر�ش��ت �أم�ي�ري�ة، 
ك�م�� ق�دم �إل�ي�ه م�ج�م�وع�ة م�ن م�ن��ش�ور�ت �ل��ج�م�ع�ي�ة.

        كم� متكنت �جلمعية من مق�بلة �لأمر )عبد �لآله( 
يف �لب���الط �مللكي يف يوم �لث�م���ن و�لع�شرين من �آذ�ر 
1955، ود�مت هذه �ملق�بلة نحو ع�شر دق�ئق، ح�شلت 
�جلمعي���ة يف �إثره���� على �متي�ز �أعط�ه���� �شفة �ملنفعة 

�لع�مة.

�أ�ش���درت �جلمعي���ة كّر��شني ك�ن���� من ت�ألي���ف �حلنفي 
�أي�ش���ً�، �لأول �أ�شدرت���ه ع����م )1952( بعن���و�ن )كيف 
ع�جلن���� م�شكل���ة �لبغ����ء( �شمت���ه �لكت����ب �لأزرق، وقد 
�ش���م جهود �جلمعية يف �شبيل مع�جل���ة م�شكلة �لبغ�ء 
يف �لع���ر�ق. و�لث�ين ع����م )1953( ب�ع�ن�و�ن )م�ش�كل 
�جتم�عي���ة مل حتل بع���د( �شمت���ه �لكت����ب �لأ�شفر �شم 
جهود �جلمعية وم�ش�عيه� يف �شبيل مع�جلة جمموعة 

م���ن �مل�ش����كل �لجتم�عية من بينه� �لت�ش���رد و�لعزوبة 
و�لأ�شر �لفقرة.

        �أم� ب�لن�شبة للكّر��س �لأول، فتن�ول مو�شوع �لبغ�ء 
م���ن خ���الل تو�شيح معن���ى �لبغ����ء وكيفي���ة مع�جلته. 
و�لبغ�ء يعني نوعً� من �لرق و�ملت�جرة ب�لعر�س وهو 
حمرم يف �لإ�شالم وتنكره �لتق�ليد �لجتم�عية يف كل 
�أمة كم� تنكره �لنظ���م �حلديثة. وحترميه يف �لإ�شالم 
مل يك���ن �شيئً� غ���ر م�شتند �إىل حكم���ة، وحكمة ت�شريع 
�لتح���رمي هي �لأ�شر�ر �لتي تن�ش�أ عن �لبغ�ء مب� ين�شر 
م���ن �أمر��س فت�كة وم� يف�شد م���ن �لأن�ش�ب ويف�شد من 
�لكر�مة و�ل�ش���رف هذه �حلكمة �لتي نزلت ب�شببه� �آية 
�لتحرمي قبل �أربع���ة ع�شر قرنً�، �أ�شبحت �ليوم نف�شه� 
يف �لقرن �لع�شرين م��ث���ر �هتم�م �ملجتمع�ت �حلديثة 

ب�إنق�ذ �لب�شرية من هذه �لع�هة �لجتم�عية.
        وك�ن م���ن ر�أي �حلنف���ي يف �ملع�جل���ة �أن ل تك�ف���ح 
ه���ذه �مل�شكلة �خلط���رة ب�لط���رق �ل�شطحي���ة �ل�ش�ئعة 
�لت���ي يقت�ش���ر �أ�شح�به� عل���ى �لدع���وة �إىل نقل �ملبغى 
م���ن مك�ن �إىل مك�ن �آخر، �أو مط�ردة �لبغ�ي� من منطقة 
�إىل منطقة �أخ���رى، �أو �إبد�ء �ل�شخ���ط �ل�شديد ل�شيوع 
ه���ذ� �ملنكر م���ن دون �أن يك���ون ذلك م�شحوب���ً� بتفكر 
ج���ّدي يف مع�جلة �مل�شكلة مع�جل���ة جدية. لذ� �جتهت 
�جلمعي���ة يف مك�فحته� للبغ����ء �إىل طرق و�أ�ش�ليب من 
�ش�أنه���� �أن ت�شع �حلل �لنه�ئي له���ذه �مل�شكلة. �إذ ق�مت 
بدر��شة عدد كبر من �لتق�رير �لر�شمية وغر �لر�شمية 
�لت���ي و�شعه���� بهذ� �ل�ش����أن �خل���رب�ء و�لب�حثون، كم� 
تتبع���ت م���� ن�شر يف �ل�شح���ف من در��ش����ت و�آر�ء يف 
ه���ذ� �ل�ش���دد، و�طلع���ت عل���ى جمموع���ة م���ن �لأنظمة 
و�للو�ئ���ح �ملتخذة لهذ� �لغر�س بل �إنه� �ألفت جلنة من 
بني �أع�ش�ئه� عه���دت �إليه� �لقي�م مبهم�ت حتقيقية يف 

د�خل �ملبغى �لع�م.

ومم� يجدر ذك���ره، �أن �جلمعية ح�شل���ت على �إح�ش�ء 
ر�شم���ي م���ن مديري���ة �ل�شح���ة �لع�م���ة يف بغ���د�د ع���ن 
�لأمر�����س �لن��شئ���ة ع���ن �لبغ�ء بني �شنت���ي )1949 – 
1950( يف جميع �ألوية �لعر�ق، ووقفت على �لقو�نني 
�ملعمول به� يف �شوري� وم�شر ملك�فحة �لبغ�ء و�ت�شلت 
بجمعية �لحت����د �لن�ش�ئي يف م�شر يف �شدد �لتع�ون 

معه� يف ه��ذ� �ل�ش�أن.

        ومل تكت���ف �جلمعي���ة بهذه �جله���ود و�لت�ش�لت، 
بل �إنه� عم���دت �إىل �أ�ش�ليب �أخرى غ���ر م�شبوقة، فقد 
دع���ت �إىل مقره���� بج�مع �لأم���ر عبد �لآل���ه يف منطقة 
م���ن �مل�شوؤول���ني لدع���و�ت �ش���رب  �لعيو��شي���ة ع���دد� ً
�ل�ش�ي مع �أع�ش�ئه���� ودر��شة هذ� �ملو�شوع بعيد� ًعن 
ر�شمي����ت �لدو�وي���ن �حلكومية ومن ب���ني �لذين لّبو� 
دع���وة �جلمعي���ة �ل�شي���د )�شعد عم���ر( وزي���ر �ل�شوؤون 
�لجتم�عي���ة يف �لث�ين ع�شر من ك�نون �لث�ين 1950. 
و�ل�شيد )ح�شني جميل( وزي���ر �لعدلية يف �لر�بع ع�شر 
م������ن ك�ن���ون �لث����ين 1950. وم�ج���د م�شطف���ى وزير 
�ل�شوؤون �لجتم�عية يف �حل�دي و�لثالثني من ت�شرين 
�لث����ين 1950. و�ل�شيد عبد �جلب�ر فهمي مدير �شرطة 
ل���و�ء بغد�د يف �لث�ين ع�شر من �أي�ر 1951. و�لدكتور 
عبد �جلب����ر �لري���زه يل مدي���ر �خلدم����ت �لجتم�عية 

�لع�م يف �لر�بع من حزير�ن 1951. 
        ومم���� جت���در �لإ�ش�رة �إلي���ه، �أن د�ر �لبغ�ء �لعلنية 
�لوحي���دة ببغد�د ك�ن���ت تقع يف حملة �ملي���د�ن )و�شط 
بغد�د( ومدخله� �لرئي�س مفتوح �لأبو�ب نه�ر� ً وليال ً 
على �أهم �ش�رع يف �لع��شمة وهو �ش�رع �لر�شيد. و�إن 
ه���ذه �حل�لة هي عك����س م� هي علي���ه يف �ملدن �لكربى 
�ملم�ثل���ة لبغ���د�د من حي���ث �لأهمية �لجتم�عي���ة، �إذ ل 
جتيز لأم�كن �لبغ�ء �لعلنية فتح �أبو�به� على �شو�رعه� 

�لرئي�ش���ة ب���ل ت�شعه� يف �أم�ك���ن منزوي���ة يف �شو�رع 
�شئيلة �لأهمي���ة من �لوجهتني �لجتم�عية و�ملرورية، 
وه���ذ� �لأمر مه���م يف نظرن����"لأن وجود �ملبغ���ى �لع�م 
يف �مل���ك�ن �ل���ذي هو فيه ببغد�د يك���ون ذ� �شمعة �شيئة 
للمجتمع م���ن جهة، كم� �أن �شدة �مل���رور للطبق�ت ك�فة 
يف ه���ذ� �ل�ش����رع �أم���ر يجع���ل �ملبغ���ى �لع�م م���ن حيث 
موقع���ه مبث�بة �لإغر�ء ل�حديث���ي �ل�شن و�ملر�هقني من 
�جلن�شني من جهة �أخ���رى، وعلى �لعموم ميكن �لقول 
�إن جمعية �خلدم�ت �لدينية و�لجتم�عية وعلى �لرغم 
من �أهد�فه� �لنبيلة ودو�فعه� �لأجتم�عية �ل�ش�دقة، �إل 
�أن �لتوفيق مل يح�لفه� يف حل كل �مل�ش�كل �لتي ت�شدت 
ملع�جلته���� �أو �قرتح���ت �حلل���ول للنهو����س به���� وذلك 
ب�شب���ب �شع���ف �إمك�ن�ته���� �مل�لية وحمدودي���ة ن�ش�طه� 

و�قت�ش�ره� على مركز مدينة بغد�د )2(.

        �أغلق���ت ه���ذه �جلمعية بع���د ثورة 14 متوز 1958 
بقر�ر من وزي���ر �لد�خلية �آنذ�ك )عب���د �ل�شالم ع�رف( 
وق���د �أحتج �حلنفي عل���ى قر�ر �لإغ���الق ون�شر مق�لت 
متع���ددة يف �ل�شح�ف���ة �ش���د ه���ذ� �لق���ر�ر متعجبً� من 
�أن �أح���د� ً مل يعرت����س علي���ه فيقول"مل����ذ� �أغلق���ت هذه 
وجوده����  وه���در  �إغالقه����  حيثي����ت  وم����  �جلمعي���ة 
ومع�قبته�"و�أ�ش�ف منددً�"�إن مثل هذه �لأحد�ث تكر 
يف �ش�ح���ة �لأمة ولي����س فيه� جه�ز ق�ش�ئ���ي �أو �إد�ري 
ين���دد بذلك... ذلك �أن �لأم���ة ل مفّكر فيه� ي�شرخ ب�أعلى 
�شوته �أو يدندن بين���ه وبني نف�شه ب�أن �لوزير ل ميلك 
�حلق �ل���ذي زعم �أنه ميلك���ه، فيغلق جمعي���ة �أو يعطل 

ج��ري���دة �أو ي���ش���ج���ن �ش���ج�ينً� )3(.
        

عن ر�صالة )جالل الدين احلنفي واأثره الثقايف
 يف املجتمع العراقي(

  عندما أّلف الشيخ الحنفي جمعّية 
لمكافحة البغاء سنة 1948 

 مل يك��ن الحنفي عاملًا اجتامعي��اً باملعنى األكادميي الذي تحمل��ه كلمة  )عامل( من 

معاٍن ومدلوالت... كام أنه مل ينتمِ  إىل أي مدرس��ة من مدارس الس��لوك أو التفاعل 

األجتامعي... إمنا خراته االجتامعية تراكمت من مصادر عدة أبرزها عالقاته وتفاعالته 

مع الناس والهيأة االجتامعية وس��فراته املتع��ددة والخرات التي تجمعت لديه من 

خ��الل النقالت االجتامعية التي أكتس��بها وثقافت��ه الدينية الوعظية وم��ا تحمله من 

مبادئ خلقية وقيم وس��لوك اجتامعية، أي أن أفكاره وآراءه االجتامعية قد اكتسبها 

من)مدرس��ة الحياة( التي ق��ال عنها"والحياة مدرس��ة تدرس األحي��اء وقائع الحياة 

بأسلوب النظرية الصينية"تعلم السباحة يف السباحة"فهي تكلمك يف الجوع والشبع 

والخ��وف واألمان والظلم والعدل ال س��مع األذن عىل وجه الرشح والتعريف وإمنا 

تذيقك ذلك وتريك منه ما تش��اء رأي العني وملس اليد فمن أحس��ن تعلم دروس��ها 

تعلم الكثري وهكذا يظل اإلنسان يتعلم حتى إذا بلغ من العلم غاية بعيدة مات..". 
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رفعة عبد الرزاق محمد

�م���� �لك�تب فه���و �حد �ع���الم �ليقظ���ة �لفكرية 
�لرتجم���ة  �لع���ر�ق �حلدي���ث و�ح���د رو�د  يف 
�لع���رب �لكب����ر، �ن���ه عب���د �مل�شيح وزي���ر، وقد 
�هتب���ل �شدور ديو�ن �ل�ش�ع���ر �لكبر معروف 
�لر�ش����يف �شن���ة 1931، ليكت���ب مقدمة طويلة 
ع���ن �شديقه �لر�ش�يف و�و�ش�ف���ه ب�شكل دقيق 
ون����در. وم���ن حم��شن �حل���ظ �� وم� �قله���� �� �ن 
�ق���ف على ه���ذ� �لن����س �لنفي����س وق���د ن�شرته 
�ح���دى �ل�شحف �شن���ة 1932، لكنه���� مل تكمل 
�لن�ش���ر، ورمب� �كتفى عبد �مل�شي���ح وزير بهذه 
�ل�شفح�ت �ملن�شورة بع�شر حلق�ت.. و�شيكون 
هذ� �لن�س �لفريد ك�مال وغره لكثر يف كت�ب 
�عددت���ه للن�ش���ر قريب����، �شميت���ه )�لر�ش�في����ت 
�ملجهولة( �حتجن ع�ش���ر�ت �لق�ش�ئد من �شعر 
�لر�ش�يف غر �ملن�ش���ور يف ديو�نه، ف�شال عن 
ن�شو�س خمتلفة مل جتمع من قبل عن �ل�ش�عر 
�لكب���ر و�ملفكر �ملرموق �لر�ش�يف، تفرقت بني 
�لور�ق �ملخطوط���ة و�ملطبوع�ت �ملن�شية. �ن 
م� كتبه �ل�شت�ذ عبد �مل�شيح وزير �� كم� �عتقد �� 
ل ين��شره ن�س و�شفي �آخر للر�ش�يف، ويبدو 
�ن �لر�ش����يف مل يعرت�س عليه عند ن�شره �شنة 
1932. �خ���رتت هن���� بع����س م� يحتوي���ه هذ� 

�لن�س لبي�ن �هميته �لت�ريخية و�لدبية.
�� �� �� �� �� ��

ي���ك�د �لر�ش����يف يح�ش���ب جب����ر� يف ج�شم���ه 
�ل�ش����رب لون �دميه �ىل �ل�شم���رة. فهو و��شع 
�ملنكب���ني،  عري����س  �لنف����س،  �ل�شدر،بط���يء 
ممتل���يء �جل�شم، مفتول �لع�شل، متني �لبنية، 
ول���ول مت�ن���ة بن�ئ���ه لنه����ر هيكل���ه �ملر�ش���وم 
من���ذ �م���د بعي���د نظ���ر� �ىل �فر�طه ����� ول�شيم� 
يف �ش�ب���ق حي�ته ����� يف كثر من �لم���ور �لتي 
تقت�ش���ي �لعتد�ل يف �ملعي�ش���ة للمح�فظة على 
ع�فية �لبدن، ويف �على ج�شمه حدب طفيف ل 

يك�د يرى.
ور�أ����س �لر�ش����يف متن��شب م���ع ج�شمه، وهو 
م�ئل �ىل �شكل �ملخروط لأن �له�مة فوق عينيه 
��شي���ق من ق�شمه���� �ل�شف���ل. وجبهت���ه �شيقة 
و�شع���ر ر�أ�ش���ه ��ش���ود ح�ل���ك �شبط غ���ر �جعد 
ومل يخطه �ل�شيب حت���ى �لن وكث مق�شو�س 
مل يت�ش�ق���ط من���ه �ش���يء ت�ش�قط���� طبيعي���� مع 
�ن���ه يف �و�خر �لعقد �ل�ش�د����س من عمره وهو 
خفي���ف �حل�جب���ني حلي���ق �لذق���ن و�لع�ر�شني 
ومق�شو����س �ل�ش�رب���ني �للذين ت�ش���رب �ليهم� 
�ل�شي���ب، ولك���ن �شع���ر بدن���ه ن�عم قلي���ل و�نفه 
دقي���ق �شغ���ر ب�لن�شب���ة �ىل ج�شم���ه وق�عدته 
ن�زل���ة عند مف���رق ح�جبيه في���ك�د �لنف يوؤلف 

مع حد �جلبني �ل�شفل ز�وية ح�دة.
وعين����ه �ش���ود�و�ن غ���ر �ش�فيت���ني، ت�ش���رب 

بي��شهم���� حم���رة خفيغ���ة، ولك���ن نظرهقوي فال 
ي�شتعمل �لنظ�ر�ت وهو يف هذ� �لعمر ورمب� لن 
ي�شتعمله���� يف ب�قي عمره �لطوي���ل. و�ذ� �ر�شل 
�لطرف يف جلو�شه و�ش���ره �ر�شل فوق روؤو�س 
�لن��س و�ل�شي�ء بعيد� فال يعلم مدى ب�شره �حد 

غر نف�شه �لعميقة.
وفم���ه معت���دل �ل�شع���ة ول���ه ز�ويت����ن ظ�هرت����ن 
�لظهور كله، و�شفت�ه متو�شطت� �لرقة، ننحرك�ن 
�حي�ن���� حرك���ة ج���د خفيف���ة ولي����س يف ذقنه كل 
ملت�ن���ة �لد�ل���ة عل���ى �ل�شالب���ة و�ش���دة �ملر�����س. 
ويد�ه كبرت�ن ن�عمت�ن ممتلئت�ن، وقدم�ه كذلك 

كبرت�ن فتحمالن حملهم� �لب�هظ ب�شهولة.
و�ذ� م�ش���ى �لر�ش����يف فه���و مي�شي بت���وؤدة ويف 
ي���ده ع�ش� معقوفة �لر�����س ينقله� بلطف فال يك�د 
ي�شم���ع �شوت عل���ى �لر�س، فيخي���ل �ىل �لن�ظر 
�لي���ه �ن���ه متث�قل �خلط���ى ولكن���ه يف و�قع �لمر 

لي�س بطيئ� يف �شره. 
ويع���د �لر�ش�يف جميال ب���ني �لرج�ل يف �و�ش�فه 

�لبدنية.
وعي�ش���ه  ب�شيط���ة  �ليومي���ة  �لر�ش����يف  حي����ة 
�لعتي�دي ه�ديء خ�ل م���ن �مل�ش�كل �ل يف �ش�أنه 
م���ع خدمه. فهو ي�شك���ن د�ر� ب�شيط���ة يف مبن�ه� 
و�ث�ثه���� يف زق����ق �شي���ق وبقع���ة مهمل���ة ق���د ل 
ي�شكنه���� غره مم���ن يف منزلت���ه �لجتم�عية لن 
نظره يف هذ� �لب�ب غ���ر نظر �لن��س �ملتم�شكني 
بق�ش���ور �لتق�لي���د دون لب�به���� ولأن ذ�ت ي���ده ل 
متكنه من �لبذخ و�لنف�ق عن �شعة ف�شال عم� يف 

نف�شه من زهد ب�لغ يف �ملظ�هر.
وهو يف جمل�شه بوهيمي بكل �لذي تنطوي عليه 
ه���ذه �لكلمة معنى �لبوهيمية �شو�ء �ك�ن ذلك يف 
د�ره �م يف �ملق�ه���ي �لتي يرتدد �ليه� كل يوم بال 
�نقط����ع، فتجد ب���ني جال�شه ����� ول�شيم� يف د�ره 
���لرفي���ع و�لو�شيع، �لعظي���م و�ل�شعلوك، �لغني 
و�لفق���ر، �لع�مل و�جل�هل، وين����ل كل جلي�س �و 
�شي���ف ن�شيبه عل���ى �ل�شو�ء م���ن عطف معروف 
ورع�يت���ه و�لتف�ت���ه في�شت���وي حق� عن���ده �لذين 
يعلم���ون و�للذين ل يعلم���ون. ينه�س �لر�ش�يف 
من نومه �ملتقطع �م� مع �شروق �ل�ش�شمو�م� قبل 
ذلك بربهة وجيزة �شيف� و�شت�ء، ربيع� وخريف�، 
و�ذ� ط����ل نوم���ه دفع���ة و�ح���دة ل ي�شتغ���رق ذلك 
�كر من �ش�عت���ني. وعندم� ي�شتيقظ يجل�س مدة 
وهك���ذ� يتقطع نوم���ه مرتني �و ث���الث مر�ت يف 
�للي���ل. وبعد طع����م �لغد�ء نه�ر� يج���د يف نف�شه 
فت���ور� فيظط���ر �ىل �ل�شطج����ع و�لغف����ء ولو 
مدة خم����س دق�ئق.ويعتق���د �ل�ش�ع���ر �لعظيم �ن 
هذ� دليل على �شعف �ملعدة.وك�ن يف �ي�م �شب�به 
ل ين����م �ل بع���د منت�شف �لللي���ل ولكنه منذ ع�شر 

�شنو�ت ين�م مبكر�.


