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د. موفق الطائي

عبد الستار محمد علوش

يرج���ع جميء الآب���اء الي�سوعيني اإىل الع���راق اإىل بدايات 
العق���د الث���اين م���ن الق���رن الع�سري���ن، فبع���د قي���ام احلكم 
الوطن���ي يف الع���راق ع���ام 1921 وحت�س���ن الظ���روف يف 
بغداد اأكرث من ذي قبل، �سرع رئي�س الكني�سة الكاثوليكية 
 Mar( يف الع���راق الأب م���ار اأميانوئيل الث���اين توما�س
Emmanuel ll Thomas( الذي كان اأحد خريجي 
جامع���ة �سانت جوزي���ف يف بريوت )جامع���ة تابعة للآباء 
الي�سوعي���ني(، بتق���دمي التما����س اإىل روما يطل���ب فيه فتح 
كلي���ة للآب���اء الي�سوعيني يف بغداد، تبعه���ا طلبات عدة من 
عدد م���ن اأ�ساقفة الكل���دان وال�سريان والأرم���ن، ف�سل عن 
ق�ساو�س���ة كاثولي���ك م���ن مذاهب �س���رق اأو�سطي���ة خمتلفة 
وق���ادة م�سيحي���ني اآخري���ن يف الع���راق بتق���دمي عري�س���ة 
رفع���ت با�سمهم اإىل البابا بيو����س ال�ساد�س لغر�س اإر�سال 
مبعوث خا�س م���ن روما لدرا�سة اإمكانية اأن�ساء مثل هكذا 

م�سروع.
مع نهاية عقد الع�سرينات م���ن القرن املا�سي، وافق الباب 
بيو�س احلادي ع�سر على موا�سلة الت�سالت وامل�ساورات 
ب�س���اأن املهمة املزم���ع القيام بها يف الع���راق، وقام بتكليف 
عدد م���ن الآباء للإ�سراف على �سري ذل���ك امل�سروع وال�سفر 

اإىل العراق لدرا�سة اإمكانية اإقامته. 
كان طم���وح الأمري���كان ومن���ذ ف���رة الع�سرين���ات ي�ستند 
وب�س���كل رئي����س بالعم���ل عل���ى تاأ�سي����س مدر�س���ة ثانوية 
يف بغ���داد، لتك���ون مبثابة ن���واة جلامعة اأمريكي���ة �سبيهة 
باجلامعة الأمريكية يف ب���ريوت. فقد اأراد الأب ول�س منذ 
البداي���ة بعد انتدابه ر�سميًا لهذه املهم���ة اأن يح�سر عر�سًا 
اأوليًا عن ه���ذا امل�سروع والإحاطة به من جميع اجلوانب، 

فتوج���ه اإىل روم���ا اأوًل للح�س���ول عل���ى املعلوم���ات 
املمكن���ة الت���ي تتعل���ق بتفا�سي���ل العم���ل املن���اط ب���ه 
وذلك ع���ام 1930. وبعد ح�سم اخل���لف الذي ن�سب 
ح���ول ق�سي���ة التمويل امل���ادي الذي تبنت���ه موؤ�س�سة 
الرفاه الكاثوليكي���ة يف ال�سرق الأدنى وتبني الآباء 
الي�سوعي���ني مل�ساأل���ة تزوي���د املوؤ�س�سة الت���ي �ستقام 
بالطاقم التعليمي، توجه الأب ول�س بعدها من روما 
اإىل ب���ريوت مبا�س���رة فدم�س���ق ث���م الع���راق مق�سده 

الأخري.
ويف اأوائل �سهر كانون الثاين عام 1931 و�سل اإىل 
العا�سم���ة بغداد الربوف�سور ول�س الي�سوعي، وكان 
يف تل���ك امل���دة ي�سغ���ل من�س���ب نائب رئي����س جامعة 
ج���ورج ت���اون يف وا�سنط���ن. وكان موف���دًا مبهم���ة 
بابوي���ة تتلخ����س بدرا�سة اأحوال الربي���ة والثقافة 
يف الع���راق. ان الأب ول�س �سم���ن موافقة احلكومة 
العراقي���ة عل���ى اأن�س���اء مدر�س���ة للتعلي���م العايل يف 
العراق ب�س���رط اأن يبداأ مبدر�سة ثانوية، الأمر الذي 
دفعه اإىل اأن يقوم بجولة يف عدد من املدن العراقية، 
اإذ التقى بق���ادة م�سيح اأكدوا له بوجود حاجة ملحة 
داخل العراق اإىل اأن�ساء موؤ�س�سة تعليمية قوية ذات 

نوعية عالية.
ويف هذه املدة حتديدًا، اأظهر القائمون على الربية 
يف الع���راق رغبتهم ال�سدي���دة لل�ستعانة باخلربات 

الأمريكي���ة لغر����س درا�سة احلال���ة الربوي���ة يف العراق، 
ومعاجل���ة م�س���اكل التعليم وجاءت ه���ذه الرغبة يف �سوء 
القا�س���ي   ،1931 حزي���ران  يف  ال���وزراء  جمل����س  ق���رار 
بتخويل وزارة املعارف لتخاذ التدابري اللزمة ل�ستقدام 
جلنة من اخلرباء الأمريكان. كما تقرر يف اأوا�سط 1931، 
ال�ستعان���ة ب���اأول خب���ري اأمريك���ي وهو الربوف�س���ور بول 
مون���رو )Ball Monro( الذي �سغ���ل مدير اأحد معاهد 
كلي���ة املعلم���ني التابعة جلامع���ة كولومبي���ا يف نيويورك، 
ث���م تتابع بع���د ذلك و�س���ول عدد م���ن اخل���رباء الأمريكان 

الربويني اإىل العراق، منهم اخلبري جورج كلو�س 
.)George Clous(

عل���ى الرغ���م م���ن اأن امل�ساعي لتاأ�سي����س كلية بغ���داد بداأت 
منذ ع���ام 1928، اإل اأنها مل تفت���ح اأبوابها اإل يف ال�ساد�س 
والع�سري���ن من اأيل���ول عام 1932،، وذل���ك لأن الفرن�سيني 
الكاثوليك، الذين كان���وا ميار�سون ن�ساطهم يف العراق مل 
يكون���وا �سعداء اأبدًا من فكرة قدوم الي�سوعيني الأمريكان 
للع���راق، لذلك ف���ان الأب ول�س ن�سح ب���ان تكون بغداد هي 
املنطق���ة الوحيدة التي ميك���ن اأن يعمل فيه���ا الي�سوعيون 
دون اأن يثريوا معار�سة الفرن�سيني الذين كانوا ي�سكلون 
حج���ر عرثة اأمام الب���اء، وهذا ما ح�سل فع���ًل. من ناحية 
اأخ���رى فاإن اأف���راد البعث���ة الي�سوعية الأربع���ة الذين طلب 
منه���م الإ�سراف عل���ى اإن�ساء الكلية يف بغ���داد، مت اإبلغهم 
ر�سمي���ًا ب���اأن م�ستلزمات الب���دء بهذا امل�س���روع جهزت مبا 
فيها املبالغ املالية التي اأعدت لتمويله، والتي كان وعد بها 
احلرب الأعظم يف روم���ا بتوفريها لت�سيري عمل امل�سروع، 
البالغ���ة 50 األ���ف دولر، اإذ اأ�سبحت جاهزة لتو�سع حتت 

ت�سرفهم.
ب���داأت كلي���ة بغ���داد بداي���ة ب�سيط���ة ومتوا�سع���ة يف دار 
م�ستاأج���ر �سرقي نه���ر دجل���ة يف منطقة يطل���ق عليها ا�سم 
املربع���ة، الواقع���ة يف �س���ارع الكيلين والقريب���ة جدًا من 
�س���ارع الر�سي���د. برعاي���ة واإ�س���راف الآب���اء الي�سوعي���ني 
الأمري���كان التابعني ملقاطعة نيوانكلن���د، ويف �سوء نظام 
تعليم���ي عريق وطويل ميتد اإىل اأربعمائة عام والذي كان 
عل���ى ات�س���ال بالع���راق واحتياجاته التعليمي���ة املعا�سرة 
ومم���ا ينبغي النتباه اإليه، ه���و اأن ال�سم الذي كان مقررًا 

لكلية بغداد يف البداية هو
 Baghdad College of the Immaculate( 
conception(، وه���ذا ال�س���م وجد يف الوثيقة التي 
وقّع���ت من قب���ل املوؤ�س�س���ني للجمعية التعليمي���ة العراقية 

الأمريكية التي ت�سكلت يف اأمريكا عام 1932.
ان للنج���اح ال���ذي لقت���ه كلي���ة بغ���داد والقائم���ون عليه���ا 
بفع���ل الإقبال الكبري عليها �سببًا كافي���ًا يف اأن يتخذ الآباء 
الي�سوعي���ون قرارهم بنقل موقع الكلي���ة بعد مرور عامني 
عل���ى افتتاحها، اإذ وقع اختيار الآباء على احلافة ال�سمالية 
لبغ���داد يف منطقة ال�سلي���خ وذلك يف ع���ام 1934، فقد مت 
ا�ستئج���ار بي���ت يقع على �سف���اف نهر دجل���ة، وهي مبنية 
على الط���راز العربي القدمي وموؤلفة من طابقني مع وجود 
رواق ح���ول الطاب���ق الث���اين، ا�ستخدمت ق�سم���ًا من الدار 
ك�سك���ن للآب���اء يف ح���ني خ�س����س الق�س���م الآخ���ر ل�سوؤون 
الدرا�س���ة وما يتعل���ق بها. وقد ا�ستم���رت الدرا�سة يف هذا 
ال���دار حتى ع���ام 1936، وبعبارة اأخ���رى اأن التدري�س يف 
كلي���ة بغ���داد من���ذ تاأ�سي�سها حت���ى ع���ام 1936 كان يجري 

يف بناي���ات م�ستاأج���رة اإىل اأن مت �س���راء اأر����س قريبة من 
العق���ار املوؤج���ر يف ال�سليخ م���ن قبل اجلمعي���ة التعليمية 
العراقية الأمريكية، ه���ذه الأر�س اجلديدة تقرر اأن تكون 
موقعًا ثابتًا لكلية بغ���داد، تبعد حوايل اأربعة اأميال �سمال 
مركز العا�سمة بغداد وهي عب���ارة عن اأر�س زراعية تبلغ 

م�ساحتها حوايل )25( ايكر.

تباين���ت الآراء  ح���ول �سب���ب اختيار املوق���ع املذكور لكلية 
بغ���داد، فهناك من يرى اأن الآباء الي�سوعيني اختاروا هذه 
املنطقة لعدة عوامل، اأهمها موقعها املمتاز وهواوؤها النقي 
وهدوءه���ا ال�سامل وبالتايل العمل بحري���ة يف هذا املكان 
الواق���ع يف منطقة بعيدة عن مركز املدينة وم�ساكل النا�س 
وع���ن كل ما يعك���ر �سفو الدرا�سة، مما ي���دل على اأن الآباء 
كان���وا يقدرون جي���دًا ما للموق���ع ال�سحي م���ن تاأثري على 
امل�ستوى العلمي والثقايف للطلبة، ف�سًل عن ذلك، اأنه كلما 
كان املكان كبريًا كلم���ا تو�سع وازداد عدد الطلبة املقبولني 
يف الكلية، الأمر الذي يتطلب حتمًا حت�سني كفاءة اخلدمة 
التعليمية والربوية املقدمة للطلبة. يف حني علل اآخرون 
ب���اأن �سبب النتقال هذا يعود اإىل رخ�س تلك الأرا�سي، اإذ 
كان���ت منطقة ال�سليخ تق���ع يف اأطراف بغداد، وهي عبارة 
ع���ن اأرا����س زراعي���ة وب�سات���ني وم���ن الطبيع���ي اأن تكون 
قيمته���ا املادي���ة اقل بكثري م���ن املناط���ق الداخلة يف حدود 
ونطاق مركز العا�سمة بغداد، وتوؤكد ال�سواهد التاريخية 
على اأن الآباء الي�سوعي���ني هم اأول من �سّيد بنايات كبرية 
وحديث���ة يف تل���ك املنطق���ة. يف ح���ني كان هن���اك راأي اآخر 
يتناقل���ه النا�س يف بغداد يرى اأن �سبب اختيار هذا املوقع 
بالذات كان لدوافع دينية، اإذ اأن هذه املنطقة امل�سماة 
)ال�سما�سية( فيما م�سى كانت حتفل بعدد من الأديرة 
الت���ي ت�سم يف جنباتها عدة كنائ�س م�سيحية اأهمها، 

دير )درمال�س( و)دير �سمالوا(.
مهم���ا يك���ن م���ن اأم���ر، ف���ان اختي���ار الآب���اء ل�ساحية 
ال�سلي���خ رمبا يع���ود اإىل درا�س���ات تاريخية قدمية، 
ولك���ن ما يجب ذكره يف هذا املو�س���ع هو اأن اعتدال 
من���اخ املنطقة ونق���اء هوائها واله���دوء ال�سائد فيها، 
ف�س���ًل عن وقوعه���ا بالقرب من نهر دجل���ة واإحاطتها 
بالب�سات���ني، ه���و ال���راأي الأرج���ح وراء اختي���ار ذلك 
امل���كان. وهكذا جن���د اأن اأكرث التقاري���ر املرفوعة اإىل 
مع���ارف بغ���داد ع���ن طري���ق املفت�س���ني الذي���ن زاروا 
الكلي���ة، و�سفته���ا باأنه���ا تق���ع يف منت�س���ف حديق���ة 
غن���اء حتيط به���ا الأ�سج���ار املختلفة م���ن كل جانب، 
وهي بحكم موقعها ه���ذا بعيدة كل البعد عن م�ساكل 
النا�س و�سو�ساء املدينة. عل���ى اأية حال، قرر الآباء 
الي�سوعي���ون اإ�سغ���ال العق���ار اجلدي���د يف �ساحي���ة 
ال�سلي���خ موقعًا ثابتًا لكليته���م، واملمتد من نهر دجلة 
غرب���ًا وحت���ى واجه���ة ال�سح���راء �سرق���ًا، وا�ستم���ر 
اإ�سغاله���م له���ذا العقار ط���ول الفرة املمت���دة من عام 

1936 حتى ا�ستيلء الدولة عليه عام 1969.
 

عن ر�سالة )كلية بغداد 1928 ــ 1969(

يع���د فران���ك لويدراي���ت اأه���م معم���اري الق���رن الع�سرين 
وموؤ�س�س العمارة احلديث���ة والعمارة الع�سوية، اأعجب 
بالعراق وتاريخ���ه. �سّمم للعراق والع���امل جنة عدن كما 
ي�سميها. كانت لرحلته املبدعة الغريبة املتعبة مع العراق 
وتاريخه وعمارته، حيث بداأ �سفره الكبري مع العراقيني. 
اأعل���ن يف يوم عيد ميلده الت�سع���ني امل�سادف الثامن من 
حزيران عام 1957 يف مدينة �سربنك كرين يف الوليات 
املتح���دة الأمريكي���ة وبح�سور زوجت���ه ولكفان���ا واأبنته 
لوفان���ا وح�سد من 125 من �سيوف���ه، انه قد ا�ستدعي من 
قب���ل امللك في�س���ل الثاين ملك الع���راق لتخطيط وت�سميم 
مرك���ز ثقايف على �سفاف دجلة يف بغداد، وذكرت جريدة 
فران���ك  اأن  امل�سائي���ة يف حينه���ا   )SaturdayPost(

لويدرايت قد ذكر معّقباآ )اإنها اأجمل هدية عيد ميلد(.
حزم رايت اأمره وتوج���ه اىل بغداد وقبل و�سوله املطار 
ومن الطائرة �ساهد جزيرة اأم اخلنازير )الأعرا�س حالياآ( 
واجلادري���ة. و�سل رايت بغ���داد يف الأ�سبوع الأخري من 
�سه���ر حزي���ران ع���ام 1957 برفقة زوجت���ه و�سهره وليم 
وزيل، وكان يف انتظ���اره اأحد اأهم طلبه والعاملني معه 
�سابق���اآ املعمار الإي���راين نظام اأمريي وال���ذي �سبق واأن 
اأخربه رايت باأنه �سوف يكون هو امل�سوؤول عن امل�سروع 
وكان حينها قد اأ�س�س مكتب ا�ست�ساري يف طهران و�سمم 
ق�س���ورًا فخمة لعائلة ال�ساه، كما كان يف انتظاره املعمار 
الرائ���د ن���زار ج���ودت الأيوبي )اأب���ن رئي�س ال���وزراء يف 
حينه اأطال الله عمره(  وزوجته املعمارية الفذة اأمريكية 
الأ�س���ل األني )اأطال الله عمره���ا(،  ونزل يف فندق اخليام 

جماور �سينما اخليام الذي كان قد افتتح للتو.  
جت���ول راي���ت يف اأنح���اء بغ���داد وزار املتح���ف والتق���ى 
ب�سي���اء جعف���ر رئي�س جمل�س الإعم���ار وناق�س امل�سروع 
م���ع اأع�س���اء املجل����س، ويف هذا اللق���اء اأخ���ربه اأع�ساء 
جمل����س الإعم���ار بتكلي���ف اآخ���ر جدي���د وه���و ت�سمي���م 
البناي���ة املركزي���ة لل���ربق والربي���د كما كان���ت ت�سّمى يف 
حينه���ا ويف نف�س املوقع الذي حتتل���ه الآن بناية الربيد 
املركزية يف ال�سن���ك امل�سممة من قبل رفعت اجلادرجي، 
وكان اأه���م حدث ل���ه هو عند لقائ���ه باملعمارين والفنانني 
العراقي���ني يف الن���ادي الأوملب���ي على اأث���ر معر�س كانت 

ق���د اأقامت���ه جمعي���ة الت�سكيلي���ني العراقيني وال���ذي كان 
يراأ�سها املعم���اري الرائد حممد مكية. كم���ا التقى الفنان 
الرائد جواد �سليم الذي كان يعمل جاهدًا لإن�ساء مدر�سة 
جدي���دة ت�سكيلي���ة عراقي���ة متت���د جذوره���ا اىل اأعم���اق 
احل�س���ارات العراقي���ة القدمي���ة دون تقليده���ا لأي طراز 
تاريخي عراقي، واإمن���ا حماكاة احل�سارات ب�سكل خفي 
مب���دع �سعيًا لإعط���اء الهوي���ة احلقيقية للف���ن الت�سكيلي 
العراق���ي. يف حينها اأخ���رب املعماريني ب�س���رورة اقتفاء 
مث���ل ج���واد يف العم���ارة وق���ال )اإذا م���ا اأردمت املعا�سرة 
فعليك���م دخولهاع���رب تاريخكم املجيد( نّب���ه اإىل �سرورة 

عدم التم���ادي يف تقليد العمارة الغربي���ة واأّنب ق�سم من 
املعماري���ني العراقيني  )واأخربين قحطان املدفعي اأنه مل 
يكن �سخ�سي���ًا م�سروراآ بذلك التاأني���ب وقاطع رايت ومل 
يتجول معه كباق���ي املعماريني(،  بعد ذلك قّدم حما�سرة 

يف جمعية املهند�سني العراقيني.
حظ���ي راي���ت بلقاءين مثريين م���ع امللك في�س���ل الثاين، 
الأول كان للتع���رف عل���ى بع�سهم���ا البع����س، وكان لقاء 
مث���ريًا حق���ًا، فم���ن املعت���اد عند ح�س���ور املل���ك اأن ينادي 
املن���ادي عالي���ًا )�ساح���ب اجلللة املل���ك في�س���ل املعظم(  
ويب���دو اأن ه���ذا قد ا�ستث���اره، فتق���دم اىل امللك يف احلال 
مقدم���ًا نف�سه... �ساح���ب اجلللة املواط���ن الأمريكي...
فرانك لويد رايت،  بعد هذا اللقاء كان احلديث يدور حول 
احل�س���ارة العراقية، لك���ن رايت كانت ثقافت���ه الب�سرية 
متاأث���رة بالفن الفار�س���ي وما اأ�سار األيه م���ن اعجاب كان 
يح�س���ب على الف���ن الفار�سي، وهذا مل يج���د �سدًى جيدًا 
عن���د امللك. بعد ذل���ك تغري احلديث ح���ول املوقع املقرح 
ل���دار الأوبرا، واأعرب رايت عن ع���دم �سلحيته واقرح 
موق���ع جزيرة اأم اخلنازي���ر )الأعرا�س( وهذا ما ين�سجم 
وتفك���ري راي���ت وعمارته الع�سوي���ة، وفاج���اأ امللك رايت 

بقوله )اجلزيرة لك يا�سيد رايت(.
كم���ا اأن���ه تاأث���ر يف اإع���ادة ت�سمي���ة جزي���رة اأم اخلنازي���ر 
م���ن اإ�سمه���ا اىل جنة ع���دن من قب���ل املهند����س والباحث 
التاريخ���ي وليم ولكوك�س الذي ن�س���ر يف حينها جتاربه 
ح���ول ري العراق والتي ت�سمنت اعتقاده باأن اجلنة هي 

بني الفلوجة وبغداد.
ه���دف رايت يف فكرت���ه الت�سميمي���ة  )concept(  اأن 
يحاف���ظ عل���ى روح وجم���د احل�س���ارات ال�سرقي���ة الذي 
ميلكه���ا العراق)ح�س���ب اعتق���اده( اأي اح���رام املا�سي، 
ويف نف�س الوقت م�سايرة التكنولوجيا املعا�سرة. فهذه 
الفكرة ه���ي لي�ست بخيال جام���ح  )فنطازيا(  ولكنها يف 
نف�س الوق���ت لي�ست واقعية، فهو ي���رى اأن يهيئ العراق 
لل�سائ���ح ويف نف�س الوقت للعي�س الع���ام، معادلة �سعبة 
ق���ل حدوثه���ا يف التخطيط احل�ساري والعم���ارة ولعلها 
كان���ت ُتعد غريب���ة يف عهد احلداثة، ولك���ن يف مفهوم ما 
بعد احلداثة فتعترب �سربًا من الإبداع والتميز، ولنرك 

التقيي���م هذ للزمن وم���ا �ستوؤول اإليه العم���ارة بعد حني،  
وم���ع هذا هي نوع من الإبداع حتى اإذا اختلفنا اأواتفقنا 
م���ع مدار العمارة ونهجها يف احلداثة وما بعد احلداثة، 
ولعلها احلداثة اجلديدة التي ن�سعى لها الآن يف عمارتنا 
.)cognitivearchitecture( املعرفية املعا�سرة
كان عل���ى راي���ت اأن ي�سع اأفكاره �سم���ن ميزانية حمددة 
وهي مليون ون�س���ف دولر، والتي كانت يف حينها تعد 
ميزاني���ة كبرية وحتمًا كانت توؤهل���ه لتنفيذ حلمه الكبري 

الذي كان قد بداأ منذ �سباه.
اأم���ا اجلزيرة فقد جعلها ترتبط بج�سرين اأحدهما واطئ 
وباجت���اه القبل���ة والذي يو�س���ل اجلزي���رة بالكرخ فوق 
اجل���زء ال�سيق من النهر املتفرع من دجلة، والذي ينتهي 
بحدائق ومم�س���ى و�سارع امللك في�س���ل، الذي يرقى اىل 
�ساح���ة )بي���ازه( وه���و حمورالت�سمي���م الأ�سا����س وقلبه 
الناب����س، يتعامد عليه �سارع رئي����س هو خط التو�سيل 
ال���ذي يرب���ط ب���ني متث���ال ه���ارون الر�سي���د يف ال�سم���ال 
ودار الأوب���را يف اجلن���وب، وعل���ى ه���ذا ال�س���ارع وق���ع 
راي���ت متحف وقاعة فنان واأ�س���واق مكونة حمور البنى 
التحتي���ة الإجتماعي���ة للم�سروع.اجل�س���ر الأك���رب يع���رب 
اجلزء الوا�سع من نهر دجلة ويربط اجلزيرة باجلادرية 
)اجلان���ب ال�سرق���ي م���ن بغداد( ال���ذي هو موق���ع جامعة 
بغداد. عزز رايت ه���ذا امل�سار بجملة من الأك�ساك لتاأكيد 
ال�سفة التجاري���ة ال�سياحية لت�سميمه )�سكل 10(، كانت 
دار الأوبرا ت�سكل اجلانب اجلنوبي من اجلزيرة ومتثال 

هارون الر�سيد ي�سكل اجلانب ال�سمايل للجزيرة.
كانت احلكومة العراقية تزم���ع بناء جامعة ملدينة بغداد 
يف منطقة اجلادرية ومل تك���ن من مهام رايت ت�سميمها، 
ولكنه مع هذا قدم ت�سميمًا متكامًل بها وقد كانت مقابلة 
جلزي���رة عدن، واإىل اجلانب الغربي من �سفة النهر ومت 
ربطه���ا باجلزيرة من خلل ج�سر ع���اٍل يبداأ ب�سارع امللك 
في�س���ل الث���اين وينتهي باحل���رم اجلامعي، ح���دد رايت 
احل���رم بجمل���ة م���ن احلواج���ز الرابي���ة الدائري���ة التي 
  )curriculum( الدرا�س���ي �سماه���ا راي���ت باملنه���ج 
لتاأكي���د �سمة الت�سميم العام���ة وتعريف احلرم اجلامعي 
واأ�س���اف ل���ه الط���رق ومواق���ف ال�سي���ارات الت���ي تخدم 
احتياجات النقل يف احل���رم اجلامعي، ثم حجز م�ساحة 
داخ���ل احلرم خالية م���ن حركة ال�سي���ارات للم�ساة فقط، 
واأ�سيف���ت لها النافورات واحلدائق لتمّيزها وخلق بيئة 

احلدائق الطبيعية مع مرافئ.
بعم���ل دوؤوب ومتوا�سل وبعد ثمانية اأ�سهر، اأكمل رايت 
اجل���زء الأك���رب م���ن خمططات���ه يف بداي���ة ماي����س/ اأيار 
1958. وكان���ت باإظه���ار جي���د وبعدد كبري م���ن الر�سوم 
واملخطط���ات املعماري���ة، واأر�سله���ا اإىل جمل����س الإعمار 
يف بغ���داد وكان فرح���ًا جدًا وفخورًا به���ذا الإجناز وهو 
يعر�س الت�ساميم يف مكتبه ويتحدث عنها يف الأو�ساط 
املعمارية،  كما عر�سها لأفراد اجلالية العراقية يف اأمريكا 
�سكل واعتربها خرية ما اأنتج يف �سنني حياتها الأخرية. 
تاأخ���ر جمل�س الإعم���ار يف الإجابة وج���اءت ثورة متوز 
لت�سع خامتة حزينة لهذا اجلهد، حيث اعتربته م�سروعًا 
خيالي���ًا �سخمًا مكلفًا قد ل ميكن تنفيذه يف احلال، وذلك 
لتوج���ه احلكومة للإ�س���لح واإعمار الأم���ور امللّحة مثل 
الإ�س���كان وبناء املدن اجلدي���دة، واأكتفت بت�سميم عملي 
جلامع���ة بغ���داد كان مقدمًا م���ن قبل املعم���ار الرائد ولر 

كروبي�س ونفذت بالفعل اأجزاء مهمة منه.
بع���د �سباط عام 1963 رميت املخططات والر�سوم  فوق 
�سطح وزارة الإعمار، اىل حني اأن وجد ق�سم منها املعمار 
معاذ الآلو�سي، ولحقاآ وجد املعمار �سعد الزبيدي اجلزء 

الآخر يف بداية ال�سبعينيات من القرن املا�سي.

عن كتاب )جني بغداد( ال�سادر عن م�ؤ�س�سة املدى

26 أيلول 1932

افتتاح ثانوية كلية بغداد.. 
أول المدارس األهلية وأرقاها

لماذا اختيرت منطقة الصليخ للكلية؟

مجلس اإلعمار وجزيرة أّم الخنازير

ذكريات المهندس )رايت( في بغداد
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عبد الكريم الحسني

كانت هذه ال�س���وارع والأزق���ة تنار بوا�س���طة الفواني�س 
والتي ت�س���مى )اللمبة( وهي عب���ارة عن فانو�س زجاجي 
يعلق يف اأماكن و�سطية تتمكن من اإنارة جزء من ال�سارع 
اأو الطري���ق  وتعم���ل بوا�س���طة الزي���ت والفتي���ل القطني  
وكان���ت اإنارته���ا �سعيف���ة، ولكنها تفي بالغر����س وتوؤمن 

احلاجة منها...
ويخ�س����س لها اأ�سخا�س لإنارته���ا عند الغروب واإملئها 
بالزي���ت واإطفائه���ا عن���د ال�سي���اء �سباح���ًا وي�سم���ى هذا 
العامل  ب� )اللمبجي( ال���ذي ا�ستهر ا�سمه من خلل اأغنية 
للمرحوم يو�سف عمر مغني املقام امل�سهور وال�سبب يعود 
اىل اأن هذا )اللمبجي( كان بحكم مهنته يطلع على الكثري 
م���ن الأ�سرار يف املناطق و�سعوده عل���ى ال�سلم اخل�سبي 
لغر����س تاأديت���ه عمله مم���ا ي�سهل له النظ���ر عرب اجلدران 

والأ�سطح الواطئة ويكت�سف بع�س الأمور..
ترج���ُع انارة �سوارع بغ���داد اإىل عام 1889م. وهي فرة 
متاأخرة ن�سبيًا من باقي الدول ويف عهد الوايل العثماين 
)عبد الرحم���ن(، حني اأمر باإنارة بع����س املحلت بجانب 
الر�ساف���ة، فو�سع���ت )الفواني�س( من قب���ل بلدية بغداد. 

ويف ع�سر كل يوم يجتاز م�ستخدمو البلدية )اللمبجية( 
الطرق وهم يحملون ال�س���لمل اخل�سبية وقوارير الزيت 
ومعدات لإ�سع���ال هذه الفواني�س، و�سمل���ت هذه النارة 
معظ���م �س���وارع بغ���داد. ويف ع���ام 1908 مل تك���ن بغداد 
ق���د عرف���ت الكهرباء  حتى اأيام ال���وايل ناظم با�سا 1910 
�1911، ح���ني ج���رت اأول حماول���ة يف عه���ده ل�ستخ���دام 
 � بغ���داد  )ترم���واي  ت�سغي���ل  يف  الكهربائي���ة  الطاق���ة 

الكاظمية(.
            ومتكن اأحد جتار بغداد اأن يوؤ�س�س �سركة يف لندن 
لإن�ساء م�سروع الطاقة الكهربائية يف بغداد، بعد ح�سوله 
عل���ى موافقة ال�سلط���ات العثمانية على ه���ذه ال�سركة يف 
عام 1914،التي كانت تعرف با�س���م: )ال�سركة العثمانية 
امل�ساهمة للرمواي والتنوي���ر والقوة الكهربائية ملدينة 
بغداد(.ولك���ن امل�سروع مت جتميده ب�سبب اندلع احلرب 

العاملية الأوىل، حيث اأوقف العمل بامل�سروع.
عن���د الحت���لل الربيط���اين لبغ���داد يف 1/ 10 /1917. 
قامت م�سلح���ة الأ�سغ���ال الع�سكري���ة الربيطانية بن�سب 
اول مول���دة  للكهرب���اء يف ال�س���راي قرب بناي���ة الق�سلة، 
وبناي���ات  ال�س���راي  �س���ارع  ان���ارة  اإىل  ته���دف  وكان���ت 

الق�سل���ة وامل�ست�سفيات، وامل�ست�سف���ى املركزي الربيطاين 
يف )الب���اب املعظ���م(، ون�سب���ت اأخرى مثله���ا يف �سريعة 
املجيدي���ة )مدينة الطب حاليًا( لإي�سال ال�سياء اإىل جملة 
امل�ست�سفي���ات املوج���ودة خ���ارج ب���اب املعظ���م وكلتاهما  
بق���وة  VOLT  220  تكف���ي كل واح���دة منه���ا لإ�ساءة 
األ���ف م�سباح تقريب���ًا، وكذلك ن�سبت اأخ���رى يف الكرادة 
)اجلان���ب الأي�سر( واأخرى يف كرادة م���رمي )اأم العظام( 
لإنارة مع�سك���رات اجلي�س الربيط���اين، واقت�سر جتهيز 
الكهرباء اول الأمر على املوؤ�س�سات الع�سكرية الربيطانية 
ودوائ���ر احلكوم���ة يف الق�سل���ة. ويف  اآذار 1918 اعلنت 
ال�سلط���ات الربيطانية توزيع عدد حم���دود من امل�سابيح 
الكهربائي���ة عل���ى بع����س املناط���ق والبي���وت القريبة من 
ال�س���راي، وطلبت م���ن الراغبني تقدمي طلبه���م اإىل بلدية 
بغداد مبوج���ب �سروط معينة منها دف���ع تكاليف الن�سب 
واملع���دات والأ�سلك كم���ا حددت اأ�سع���ار ال�سرف للطاقة 

الكهربائية وكما يلي :
1.  الأبنية الكبرية    8      اآنات لكل درجة على املقيا�س 

2.  م�سباح �سغري    4     اآنات ر�سم 
3.   مروحة   16    اآنه ر�سم 

)الآنه ت�ساوي اأربعة فلو�س يف العمله العراقية لحقًا(
وتزام���ن م���ع ا�ستخ���دام الكهرب���اء تو�س���ع ملح���وظ يف 
ا�ستخدام الفواني�س النفطية، حيث �سخت البلدية كميات 
كبرية م���ن الفواني�س يف الر�سافة والكرخ، ولكنها كانت 
لت���وازي الن���ارة الكهربائية يف قوته���ا و�سهولة ن�سبها 
وت�سغيله���ا ونظافته���ا. ويف ع���ام 1921 ادرك���ت ق���وات 
الحت���لل الربيطاين حاج���ة اجلي�س و�س���كان بغداد اإىل 
الن���ارة الكهربائية، فقامت بن�س���ب مولدة كبرية احلجم 
واجله���د لتقوم مق���ام املول���دات ال�سغرية الت���ي ن�سبتها 
ع���ام 1917 � 1918. وكانت ه���ذه املاكنة بثلثة حمركات 
بخاري���ة قوة كل منه���ا )300( ح�سان ون�سبتها يف بناية 
)العبخانة( قرب �ساحة الوثبة حاليًا، والتي كانت �سابقًا 
)املعمل الع�سكري للجي�س العثماين(، ثم ن�سبت الأعمدة 
وم���دت ال�سلك يف ال�سارع اجلدي���د )الر�سيد( من الباب 
ال�سرقي اإىل باب املعظم، وربطت هذه ال�سلك، و�سارت 
حمط���ة العبخان���ة هي املرك���ز والأ�سا�س لكهرب���اء بغداد، 
وو�سعت بلدية بغداد عام 1922 على كل عمود يف �سارع 
الر�سيد م�سباحًا كهربائيًا، واأنارت ق�سمًا من �سارع النهر 
وكان���ت لهذه املاكنة املغذية اجلدي���دة للكهرباء اأثرها يف 
قي���ام بلدية بغداد مب���د النور الكهربائي م���ن باب املعظم 
اإىل الق�س���ر امللك���ي يف الوزيري���ة ثم الأعظمي���ة، ثم مدت 
اأ�سلكًا من ج�سر مود )الأحرار( اإىل ال�ساحلية يف الكرخ 
فالكرمي���ات وال�سواكة حتى و�سلت اإىل حمطة القطار ثم 
اإىل حملة خ�س���ر اليا�س وال�سوق اجلديد وال�ست نفي�سة 
والتكارت���ة واجلعيف���ر والرحمانية ث���م العطيفية )جامع 
براث���ا(، ثم مت تنوير املنطقة املزدحمة واملمتدة من جامع 
مرج���ان ف�سوق ال�سورج���ة فال�سدري���ة اإىل جامع ال�سيخ 
عب���د الق���ادر الكيلين ومن امليدان اإىل راأ����س الكني�سة ثم 

اإىل جامع الف�سل وفروعه املت�سعبة.
يف تل���ك الف���رة الزمنية مل تك���ن هناك اجه���زة كهربائية 
كم���ا ح�سل لحق���ًا، وكانت الكهرباء لغر����س النارة فقط 
وا�ستخدام بع�س املراوح املن�سدية لتليف حرارة اجلو، 
وكانت ا�سعار الكهرباء عالية قيا�سًا بدخل الفرد البغدادي 
يف تل���ك الفرة، وتطورت الكهرباء تبعًا ملا كان يدخل من 
اأجه���زة كهربائية لل�ستخدام املنزيل، وتو�سعت حمطات 
الكهرباء وتعددت، ثم دخلت حمافظات اأخرى اىل جانب 

بغداد يف ا�ستخدام الكهرباء..
ومل يب���ق من الفواني�س �سوى ذك���رى اللمبجي ويو�سف 

عمر...

وكان����ت املكتب����ة العربي����ة كربى تل����ك املكات����ب يف ال�سوق 
والع����راق كاف����ة و�ساحبه����ا نعم����ان الأعظم����ي، كان عارفًا 
بالكت����ب ذواق����ًا باختي����ار م����ا ين�س����ره ويطبعه م����ن الكتب 
القدمي����ة وعاملًا بالكتب اخلطية بل كان الوحيد الذي يفهم 
ه����ذا الفن ويعتن����ي بت�سويق الكتاب املخط����وط وعر�سه، 
عل����ى اإن الرج����ل مل يك����ن يح����ب املطالع����ة ولك����ن املمار�سة 
الطويل����ة ورحلت����ه الكث����رية اإىل اإيران وم�س����ر والتقائه 
باأك����رب خبري يف الكت����ب اخلطية وهو ال�سي����د حممد اأمني 
اخلاجني الذي يعترب ال����وراق الوحيد يف العامل العربي 
يف تل����ك الأيام، وكان �س����وق الكتب �سعيف����ًا واملطبوعات 
قليل����ة والأمية متف�سي����ة كما اإن الكت����ب اخلطية ل تتحرك 
ف����ل �سوق لها، فاإذا اأحرز نعم����ان العظمي بع�سها حزمها 
و�ساف����ر م����ن اأجله����ا اإىل م�سر ليبيعه����ا اأو يبدله����ا بالكتب 
املطبوع����ة وكان اله����اوي الوحيد ل�س����راء املخطوطات يف 
بغ����داد املحامي عبا�����س العزاوي مع اإن نعم����ان العظمي 
كان ل يعر�����س علي����ه اإل م����ا يح�س����ل علي����ه م����ن التواف����ه 
وم����ا يبق����ى من اجلي����د ير�سل����ه اإىل م�س����ر )تعت����رب مكتبة 
خمطوط����ات عبا�����س الع����زاوي الي����وم م����ن اأك����رب واأ�سهر 
املكتب����ات يف الع����راق، فتاأمل عزي����زي القارئ اأي����ة نوادر 
وجواهر كان يبيعها نعم����ان الأعظمي يف م�سر(، وكانت 
الكت����ب رخي�سة �س����واء املطبوع منه����ا اأو املخطوط، فهي 
تباع باأ�سعار زهي����دة جدًا، اإذ لي�ست هناك جهة ر�سمية اأو 
علمي����ة تهتم ب�سراء الكتب ول مرا�سلت اأو جتارة منظمة 

بني بغداد واخلارج.
وكان ي����ردد اإىل الأ�س����واق كث����ري م����ن العلم����اء والأدب����اء 
وال�سعراء اأمثال جميل �سدقي الزهاوي الذي كان يكري 
الرواي����ات با�ستم����رار من نعم����ان وغريه فيدف����ع له اأجرة 
عن ق����راءة كل جمموعة منها ربية واح����دة اأي ما ي�ساوي 
الي����وم )75( فل�سًا، وط����ه الراوي ال����ذي كان اأكرب م�سجع 
ومرغ����ب للكتاب يف جمي����ع جمال�سه الر�سمي����ة والبيتية، 
ون����وري ال�سعي����د ويو�س����ف العطا وبه����اء الدي����ن ال�سيخ 
�سعيد النق�سبن����دي واإ�سماعيل الواعظ وحممد ال�سماوي 
وم�سطف����ى عل����ي وغريه����م، وكان اك����رب زب����ون لل�س����وق 
وللكت����اب هو عبا�س العزاوي املحام����ي، فكان يردد اأربع 
م����رات اأو اأك����رث يف كل ي����وم ف����ل يفوته كت����اب مطبوع اأو 
خمط����وط وب�سحبته اأخيه علي غال����ب العزاوي املحامي، 
وكان رج����ًل ذكيًا مهذبًا، ف����كان عبا�س العزاوي ي�ست�سريه 
عن����د كل �سفق����ة يق����ع عليها اختي����اره، واإذا م����ا وقع كتاب 
خط����ي ولن ي�سريه العزاوي فاإنه يبق����ى �سنوات دون اأن 
يب����اع اإذ مل يكن هناك يومذاك من يت�سوق الكتاب، وهناك 
ك����رثة من اأ�سحاب الأق����لم مل اأرهم قد دخل����وا ال�سوق اأو 

ا�سروا كتابًا وهذا اأمر عجيب؟.
وكانت ت�س����ل اإىل بغداد املخطوطات من كربلء والنجف 
الأ�سرف وهي اأجود ما يعر�س من املخطوطات واأندرها، 

وكان يت�سوقه����ا الكتب����ي ال�سي����خ مه����دي رئي�����س وغ����ريه 
ويعر�سه����ا على نعم����ان الأعظم����ي اأو ان�ستا�����س الكرملي 
فاإن مل يوف����ق يف بيعها لهما عر�سها على عبا�س العزاوي 
ال����ذي �سرعان م����ا ي�سريه����ا، وم����ن كرك����وك كان يت�سوق 
املخطوطات املل �ساب����ر حافظ وهو رجل ح�سن املعاملة، 
واأذك����ر اأن نعم����ان الأعظم����ي �ساف����ر، ذات م����رة اإىل اإيران 
فا�س����رى بع�س املخطوط����ات وملا عاد به����ا احتجزت منه 
يف احلدود ومل يتمكن من اإخراجها واعادتها، ولكنه عند 
رجوعه اأخ����رب احمد حامد ال�س����راف املحامي مبا وقع له 
ليتو�سط ل����ه لدى ال�سلطات الإيرانية مبا لديه من علقات 
ودية م����ع كثري من �سا�ستها وعلمائه����ا واأدبائها، فا�سرط 
على نعم����ان انه اإذا وّفق يف اإعادة ه����ذه املخطوطات اإليه 
فاإن����ه ياأخذ اإحداها يختارها هو مم����ا يعجبه منها، فوافق 
نعمان على ذلك، وقام الأ�ستاذ ال�سراف مب�ساعيه فح�سل 
عليها كاملة واختار منها ديوان )حافظ ال�سريازي( حملى 
بالذهب ومزوقًا، اإل اإنه بعد اأن اأ�سبع رغبته منه عاد فباعه 

اليه ثانيًة مببلغ ل باأ�س به.
وكان نعمان الأعظمي يح�س����ن اختيار الكتب التي يتوىل 
طبعه����ا ون�سرها ول اأعتق����د اإن اأي كتبي اآخ����ر يف العراق 
كان ي�سارعه يف ذلك، وكان اإىل جانب ما ن�سره من الكتب 
القيم����ة التي ا�سبع بها رغبته قد ن�س����ر كثريًا من الق�س�س 
املنتزعة من األف ليلة وليلة اأو من كتب اأخرى عرث عليها مل 

اأجد لها اأ�سًل وقت����ذاك، مثل ق�سة امليا�سة واملقداد وق�سة 
مناج����اة مو�س����ى وتليه����ا ق�س����ة اجلمجمة وه����ي مملوءة 
باخلراف����ات والروايات ال�سرائيلي����ة ما ل ميكن اأن يكون 
لهذه الق�سة اأي �سبغ����ة اإ�سلمية، اإذ فيها ت�سكيك بالعقائد 
وغ����ري ذل����ك، وكان ين�س����ر اأدعية كث����رية خمتلف����ة اأو�سعها 
انت�س����ارًا ه����و دع����اء ع����رف ب�)عه����ود ال�سليماني����ة( وفي����ه 
اأحجي����ة �سبع منجيات، ويحتوي على اآية الكر�سي ودعاء 
ال�ستغاث����ة لتفري����ج الك����روب وفوائ����د للقب����ول والعطف، 
وهو يحمل متيمة لكل طالب حاجة لكي يدخل بها احلكام 
ويتجن����ب امل�سائب ولدغات الأفاع����ي والعقارب، وي�سهل 
بربكت����ه ال����ولدة من الع�س����ر وعمل املحيا وف����ك املربوط، 

وفيه ا�سماء الله احل�سنى، و�سيف ذو الفقار.

الدعاء الجوال
ولهذا الدعاء موزعون يف كل القرى العراقية من امل�سايخ 
وفتاحي الف����ال وبع�س امل�سريني الذي����ن كانوا يرددون 
على الع����راق مع �سندوق الدنيا )الولي����ات( يجوبون به 
ال�س����وارع والأزقة، وهن����اك يف املكتبة ق�س����م كبري للكتب 
الروحاني����ة الت����ي ينطبق عليه����ا قول القائل )اق����راأ تفرح، 
جرب حتزن( وكان لهذه الكتب زبائن وطلب من خمتلف 
النا�س، وقد ا�ستهر من تلك الكتب ول يزال م�سهورًا �سم�س 
املعارف الك����ربى والكباريت يف ت�سخري العفاريت وعمل 
املنديل ومنبع اأ�س����ول احلكمة للبوين وغري ذلك، وكانت 
ه����ذه تر�س����ل اىل الكاظمي����ة والنج����ف الأ�س����رف في�سري 
منها اأح����د الكتبية من الذي����ن ا�ستهروا بح�س����ن معاملتهم 
وت�ساهلهم يف البيع وال�سراء، هو ال�سيخ تقي الكتبي يف 
�سوق ال�سرب����ادي، وقّراء هذه الكت����ب مغفلون فا�سلون 
واخلي����الت  بالأوه����ام  يت�سبث����ون  فراح����وا  احلي����اة  يف 
وي�ستغيث����ون بالأكاذيب والره����ات، كان �سوق املكتبات 
حمطًا لكثري من العلماء والأدباء وال�سا�سة، فكان بع�سهم 
يخت�س مبكتبة يجل�س فيها دون غريها يف الغالب، فعلى 
مكتبة نعمان الأعظمي كان يردد حممد �سعيد اجلركجي 
)حممد �سعيد احل����اج خلف( يرتدي اجلزي����ة اأو الي�سماغ 
اأحيان����ًا م����ع ال�ساي����ة والعب����اءة، وه����و م����داوم ل ينقطع، 
يطالع كت����ب احلديث والفقه وتراج����م الرجال يف اجلرح 
والتعدي����ل يف م�سطلح احلديث وكت����ب اخللف واجلدل 
وغ����ري ذلك، وبالرغ����م من كرثة ما يطالعه وم����ا يقتنيه من 
كتب ل اأظن����ه قد جنى �سيئًا من مطالعته بل كان ل يح�سن 
ق����راءة �سطر واحد على الوجه ال�سحيح وكان مع كل هذا 
يعترب م�ست�سارًا لنعمان فهو الذي ي�سري له العقار وهو 
ال����ذي ي�س����رف على نوع البن����اء وغري ذلك، فق����د كان اأمينًا 

وطيبًا.

عن كتاب )مذّكراتي يف �س�ق ال�سراي(

صلتي بس��وق الرساي تعود إىل سنة 1930-1931 يوم تركت املدرسة واتصلت به وكان عمري 

اثنتي عرشة س��نة عندما اش��تغلت عاماًل صغريًا باملكتبة العربي��ة لصاحبها نعامن األعظمي 

وكنت يوم ذاك يف الصف الس��ادس من املدرسة االبتدائية، وكان مرتبي الشهري 600 فلس، 

ومل أكن قد رأيت بغداد كثريًا ألنني كنت من س��كنة االعظمية فكنت أراها يف السنة مرة أو 

مرتني، ويف أيام األعياد فقط، فلام اتصلت باملكتبة وبالسوق كنت اعجب ملا تحويه من كتب 

إذ مل أكن قد رأيت مكتبة من قبل، وكان سوق الرساي آنذاك زاخرًا باملكاتب الصغرية منها 

والكب��رية أمثال املكتبة الوطنية لعبد الحميد زاه��د واملكتبة األهلية لعبد األمري الحيدري 

واملكتبة العرصية ملحمود حلمي ومكتبة الرشق لعبد الكريم خرض. وهناك مكتبات صغرية 

منترشة من أول الس��وق إىل آخ��ره ومنهم من يعرض بضاعته ع��ى الرصيف، وذلك أمثال 

حس��ني الفلفيل وأحمد كاظمية والحاج محمد وسامح إسامعيل ومن املكاتب الصغرية التي 

م��ا زالت صغرية حت��ى اليوم مكتب��ة التجدد 

لحقي بكر صدقي ومكتبة الش��بيبة لرشيد عبد 

الجليل واملكتبة الحديثة للحاج محمد ومكتبة 

الزوراء لحس��ني الفلف��يل، إذ مل تتقدم هذه 

املكتب��ات بالرغم من وجود طاقات من الذكاء 

عند البع��ض منهم ومن حس��ن املعاملة عند 

اآلخرين.

ف��ي  )الوراقي��ن(  الس��راي  س��وق 
من ذكريات ثالثينيات القرن الماضي

بدايات الكهرباء في بغداد

عندم��ا  دخل القرن العرشي��ن، كانت بغداد ال تع��رف الكهرباء بعد، 

وكانت شوارعها محدودة جدًا بشارعني رئيسني هام شارع )خليل باشا 

جادة يس( وهو شارع الرش��يد الحايل، وعى قسمني وغري متصل يف 

منطقة س��يد س��لطان عيل وهذا يف الرصاف��ة. ويف جانب الكرخ كان 

ش��ارع الس��كة الذي يربط بني جرس الكطعة  )الش��هداء الحايل( وبني 

قضاء الكاظمية، وكان��ت هناك العديد من األزقة والفروع التي ترتبط 

بهذين الشارعني ويف محالت بغداد املعروفة يف الرصافة والكرخ..
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: ذاك����رة ع��راق��ي��ة إع����داد 

حمودي الحميد  عبد  باسم 

ا�ستق���ال الزه���اوي م���ن ع�سوي���ة حمكم���ة املو�س���ل بع���د 
اأن تنق���ل يف املحاك���م املختلف���ة يف اخلام����س ع�س���ر م���ن 
ت�سري���ن الثاين ع���ام 1919 اإث���ر تعيني اأح���د امل�ست�سارين 
الربيطاني���ني رئي�س���ًا لتل���ك املحكم���ة، اإل اأن���ه ع���اد للعم���ل 
يف �سل���ك املحام���اة، فت���م ادراج ا�سمه يف �سج���ل املحامني 
يف بداي���ة ع���ام 1920 وكان ت�سل�سله يف ذل���ك ال�سجل هو 
ال�ساب���ع والأربع���ني �سمن قائمة تاألفت م���ن �ستني حماميًا 
اأبرزه���م مزاح���م الباجة جي ور�سيد ع���ايل الكيلين( وقد 
اأف�س���ح الزهاوي عن رغبت���ه يف ممار�سة مهن���ة املحاماة، 
وق���د ع���رب عن تل���ك الرغب���ة يف جري���دة الع���رب البغدادية 
بقول���ه:  ))لق���د عزمت بعد ال�ستعانة بالل���ه على ال�ستغال 
باملحام���اة ام���ام املحاك���م النظامي���ة وال�سرعي���ة(( كما قام 
الزه���اوي بفتح مكت���ب له ل�ستقب���ال الدع���اوى وكان ذلك 
املكت���ب جم���اورًا جلامع مرجان املل�س���ق للبنك اليراين، 
ووقع الختيار على الزهاوي من قبل جمل�س بلدية بغداد 
ال���ذي اأوكل اإليه مهمة النظ���ر يف الدعاوى نيابة عنه، وقد 
كان ال�سب���ب يف ذلك الختي���ار ملا كان يتمت���ع به الزهاوي 
من قدرة فائقة ف�سًل عن تدهور اأحوال ذلك املجل�س ولبد 
م���ن ال�س���ارة اىل اأن الزهاوي كان قد اختري يف بداية عام 
1921 م�س���اورًا للحق���وق يف وزارة الأوقاف، وقد ا�ستمر 

به حتى عام 1925. 

اأحيل الأ�ستاذ ناظم الزهاوي ابن عم ال�سيخ اأجمد الزهاوي 
اىل املحاكم���ة يف الأول من اأيلول 1946 وكان ال�سبب يف 
ذل���ك عائدًا يف الأ�سا����س اىل قيام ناظم الزه���اوي الأ�ستاذ 
ناظ���م الزه���اوي اأحد اع�ساء حزب الحت���اد الوطني وهو 
م���ن اح���زاب املعر�سة الوطني���ة وذو توجه���ات مارك�سية، 
وكان زعيمه الأ�ستاذ عب���د الفتاح ابراهيم، بن�سر مقال يف 
جري���دة ال�سيا�سة هاجم فيه حكوم���ة اأر�سد العمري رئي�س 
ال���وزراء، ب�سبب املذبحة التي وقعت يف كركوك بني عمال 

�سركة النفط بعد اأن قامت ال�سرطة باإطلق الر�سا�س على 
عم���ال تلك ال�سركة الذين تظاهروا يف حديقة )كاروباغي( 
مم���ا اأدى اىل مقتل خم�س���ة اأ�سخا�س وج���رح اربعة ع�سر 

�سخ�سًا واإ�سابة ت�سعة ا�سخا�س من ال�سرطة. 
 كان دف���اع الزه���اوي عن ناظم الزهاوي ق���د  اأثار جدًل يف 
الأو�س���اط القانوني���ة وال�سيا�سية وكان مث���ار ذلك اجلدل: 
))كي���ف يدافع عامل ديني معروف بتق���واه وورعه وزهده 
ع���ن رج���ل كان متهم���ًا بن�س���ر املارك�سي���ة ال�سيوعي���ة((؟، 
وظه���رت عدة تف�س���ريات لذلك منها ما ب���رر دفاع الزهاوي 

عن حرية الراأي 
ومنه���ا ف�س���ر ذل���ك ل�سل���ة القرب���ى التي 

كانت جتمع الزهاوي بالزهاوي املتهم اأي كانت جتمع بني 
الثنني وحدة اللقب، ميكن اأن نرجح الراأي الذي اأكد على 
اأن الزه���اوي قب���ل الدفاع ع���ن ناظم الزه���اوي انطلقًا من 
ادراك الزه���اوي باأن البلد كان���ت تواجه و�سعًا ل يحرم 
حري���ة الفكر، ف�سًل عن اإحلاح وال���دة ناظم الزهاوي على 
الزه���اوي يف اثن���اء زيارته���ا الي���ه يف داره وتو�سلها اإليه 
للدفاع عن اأبنها يف ق�سية تخ�س ال�سحافة لي�س اإل كانت 
ق�سي���ة ناظ���م الزهاوي ه���ي اأول واآخر ق�سية ت���وكل فيها 

الزهاوي بعد احالته عل���ى التقاعد، ولذلك قام بتجديد 
اج���ازة ممار�س���ة املحام���اة الت���ي كان ق���د األغاه���ا عام 
1933 بعد توليه مهام رئا�سة جمل�س التمييز ال�سرعي 
ال�سني، ويف الثالث من ايلول ت�سكلت املحكمة الكربى 
يف بغ���داد برئا�سة القا�سي احمد ط���ه وع�سوية حممد 
الها�سم���ي وحممد ال�سم���اع، وكانوا حكام���ًا من الدرجة 
الأوىل وماأذون���ني بالق�س���اء م���ن قب���ل الب���لط امللك���ي، 
وت�سكل���ت هيئة الدف���اع عن املتهم ناظ���م الزهاوي ومعه 
عب���د الله م�سع���ود الذي ن�سر ه���و الآخر مق���اًل يف العدد 
نف�س���ه، وكذلك �سريف ال�سيخ، وتاألفت من ت�سعة وثلثني 
حمامي���ًا ومنهم ف�سًل ع���ن الزهاوي عزي���ز �سريف وعبد 
اجلب���ار العبيدي وعب���د ال�سمد الراوي واآخ���رون، وبعد 
ال�ستم���اع اىل افادة ناظم الزهاوي، بداأ الزهاوي بالدفاع 
ع���ن املتهم���ني، فاأو�س���ح الدواع���ي الت���ي دع���ت اىل ن�س���ر 
مقالته���م باأنها دواٍع وطنية هدفوا م���ن ورائها الدفاع عن 
حق���وق ال�سع���ب وا�ستن���كار الأعم���ال التي قام به���ا بع�س 
الأف���راد، ومم���ا ج���اء يف دفاع���ه : ))اأن الته���ام ق���د ح���دد 
الق�س���د باأخبار كاذبة ولي�س يف ذلك �سوء بل الظاهرة من 
ال�سحافة القي���ام بواجبها، فاإن ال�ساكت عن احلق �سيطان 
اأخر�س ول �سيما من ن�سب نف�سه لذلك، فخري ال�سحف من 
تر�س���د  وخري احلكومات م���ن ت�سر�س���د..(( وبعد انتهاء 
الزهاوي من دفاعه، مت اجراء املذاكرة �سدر قرار املحكمة 
النهائ���ي باإطلق �س���راح ناظم الزهاوي وحب����س عبد الله 
م�سع���ود و�سري���ف ال�سيخ ملدة �سه���ر واحد، وبع���د انتهاء 
ه���ذه الق�سية �سئل الزه���اوي عن �سبب قبول���ه الدفاع عن 
ناظم الزه���اوي؟ وكان جوابه: ))اأمل ياأمرنا الله عز وجل، 
ا�ِس اأَْن  اأن نحك���م بني النا�س بالعدل،"َواإَِذا َحَكْمُت���ْم َبنْيَ النَّ
ُكُم���وا ِبالَْع���ْدِل".  بع���د درا�ستي للق�سية وج���دت اأن ما  حَتْ
ورد يف املق���ال حق لكون���ه اإر�ساديًا يدع���و امل�سوؤولني اىل 

ت�سحيح مواقفهم و�سيا�ستهم جتاه ال�سعب.

 كان ه���وؤلء الأ�سات���ذة يدورون مطل���ع كل مو�سم درا�سي 
عل���ى املدار����س الثانوية ببغ���داد، يبحثون ع���ن املواهب 
الغ�سة فنيًا ليجروا لأ�سحابها امتحانات فنية ليختاروا 
منه���م من  ي�ستطيع امل�سارك���ة يف متثيل م�سرحية رئي�سة  
متكون���ة من ع���دة ف�سول، تق���ّدم على م�س���رح رئي�س من 
م�س���ارح بغ���داد املدر�سي���ة مدة ت���راوح ب���ني 3-5 اأيام، 
قبل نهاي���ة املو�سم الدرا�سي �سمن مو�سم وزارة املعارف 
الثقايف ال�سنوي برعاية امللك في�سل الثاين – ملك البلد 

اأيامها.
 كان املل���ك – ول اأدري ال�سب���ب – يحر����س على ح�سور 
افتت���اح  العرو����س الأويل مل�سرحي���ات ثانوي���ة الك���رخ  
والإعدادي���ة املركزي���ة ودار املعلمني البتدائي���ة، وكانت 
ثانوية الك���رخ بالذات لمتلك م�سرح���ًا يف بنايتها ولذلك 
كان���ت اأهم عرو�سها ال�سنوية تقّدم على م�سرح قاعة امللك 
في�س���ل يف الباب املعظم )قاع���ة ال�سعب اليوم(، والظاهر 
اأن مدار����س اأخ���رى ل متل���ك قاع���ة اأو م�سرح���ًا يف وق���ت 
ُبني���ت في���ه قاع���ات م�س���رح يف الإعدادي���ة املركزية ويف 
دار املعلمني ودار املعلم���ات والثانوية ال�سرقية وثانوية 

الكاظمية للبنني.
 كن���ت عام 53-54 طالبًا يف ال�س���ف الثالث املتو�سط يف 
)الكرخي���ة(- والكرخي���ة ا�س���م ثانوية الك���رخ ال�سعبي – 
عندما جاء فّرا�س املدير )املرحوم �ساحي( بورقة معّممة 
اىل جمي���ع الطلبة على هيئة اإع���لن اأداره على ال�سفوف 
يدع���و م���ن يرغ���ب )ول���ه الق���درة والكف���اءة( م���ن الطلبة 
حل�سور اختبارات اللجنة  الفنية التي �ستجري يف غرفة 
املدر�سني بعد انتهاء ال���دوام الر�سمي لختيار امل�ساركني 

يف فرقة التمثيل اخلا�سة باملدر�سة.

 كان اإر�س���ال الع���م �ساح���ي اىل ال�سفوف حدث���ًا تاأريخيًا 
بالن�سبة للطلبة، فهذه مهمة الفّرا�سني العاديني، و�ساحي 
لي�س منهم فهو عند مديرنا املرّبي الكبري طه مكي، مبثابة 
املراف���ق املوؤمتن وهو عند الطلب���ة مرعب اأكرثمن معاون 
املدير – �سدي���د التعامل- الأ�ستاذ عبد املجيد �سعيد، وقد 
علم���ت فيما بعد اأن مديرنا اأر�س���ل �ساحي للتجوال بذلك 
الع���لن تكرميًا حل�س���ور اأ�ساتذة  الف���ن اىل غرفته ويف 
مقدمته���م حق���ي ال�سبل���ي وناجي ال���راوي – �سي���خ فرقة 
الزباني���ة املعروفة اإذاعيًا – اإ�سافة اىل اأ�سعد عبد الرزاق 

وحممد اأمني. 
 وكان  )�س���ر( اختي���ار غرف���ة املدر�س���ني مكان���ًا اأنه���ا اأكرب 
الغ���رف يف املدر�س���ة، وفيه���ا مقاع���د كافية، ث���م اأنها مثار 
للأّبه���ة املطلوبة للمدير وللح���رام الذي ينبغي اأن يقدم 
للأ�ست���اذ ال�سبلي وزملئه. )هذا كلم خارج املنت فقد كان 
ط���ه مكي اأبرز مدراء الثانويات يف بغ���داد امللك مع مدير 
الإعدادي���ة املركزية علء الدي���ن الرّي�س، وقد اختري مكي 
مديرًا ملعارف لواء الكوت وعنّي بدله  ال�سخ�سية الكردية 
الأ�ست���اذ رفيق حلمي لعدة اأ�سهر، ث���م اختري الأ�ستاذ عبد 
املجي���د ح�س���ن ويل، لف���رة ق�س���رية اأي�س���ًا ث���م نقل ويل 
وقبله حلمي اىل التفتي�س ثم عنّي الأ�ستاذ �ساكر اجلودي 
– وهو موؤلف و�ساعر- مديرًا للكرخ. بعد هذا حتى عام 

1956 حيث عنّي الأ�ستاذ عبد املجيد �سعيد مديرًا.
  دخل���ت غرف���ة املدر�سني عل���ى ا�ستحي���اء وكل همي ل اأن 
ا�سرك يف الفرقة امل�سرحية بل اأن اأرى ال�سبلي بطل فيلم 
القاهرة – بغداد )مع مديحة ي�سري وعفيفة اأ�سكندر( عن 
ق���رب واأ�ساهد احل���اج ناجي الراوي بط���ل فرقة الزبانية 
الذاعي���ة ال�سه���رية اأيامه���ا )مل يك���ن هن���اك تلفزيون عام 
1953، وكان���ت الزباني���ة ت�س���م الفنان���ني حمي���د املح���ل 
وناظ���م الغ���زايل وحام���د الأطرقج���ي وغريه���م اإ�ساف���ة 
للراوي(، وكنت قد �سمعت من الطلبة اأن املخرج الإذاعي 
عب���د الله العزاوي �سيكون مع الآتني. لكنه مل يح�سر ومل 
يك���ن يعمل اإل يف الذاعة الل�سلكي���ة خمرجًا للتمثيليات 

الإذاعية القليلة ذات القبول العايل ا�ستماعًا. 
 اأول دخ���ويل دع���اين مدر����س العربي���ة يحي���ى الثعالبي 
امل�سرف عل���ى الفرقة املزمع ت�سكيلها اىل اجللو�س و�سط 
جمموع���ة كب���رية من طلب���ة ال�سف���وف املتقدم���ة، جل�ست 
ب�سم���ت و�س���ط ابت�سام���ات الطلب���ة الأكرب �سن���ًا والأكرث 
�سه���رة اإذ كنت اأيامها يف ال�سف الثاين والذين يجل�سون 
اأكرثهم مع���روف يتقدمهم حمزة م�سل���م لعب كرة ال�سلة 
الأ�سه���ر.  )الأبرز منه �سلمان فر�س النبي الذي مل يح�سر 
واللع���ب عبا�س �سعيد( وحمم���د عبا�س اجلبوري �ساعر 
املدر�س���ة واأحم���د عب���د الك���رمي مط���رب حف���لت املدر�سة 
و�سقي���ق املطرب حممد ك���رمي اأحد اأبرزمطرب���ي الأغنية 

البغدادية احلديثة اأيامها. 
عندم���ا ن���ودي عل���ّي كن���ت جال�س���ًا يف اخلل���ف فتحركت 
ب�سعوب���ة قا�س���دًا و�س���ط الغرف���ة، وا�ستف�س���ر ال�سبل���ي 
من���ي عن عمري و�سف���ي وطلب مني تاأدي���ة اأي مقطع اأو 
ق�سي���دة، ول�س���ت اأدري اأي �سيط���ان دفعن���ي اىل �س���راخ 
مت�سل قلت فيه ما قلت دون حت�سري، مل يكن ن�سًا �سعريًا 
ول م�سرحي���ًا، ب���ل كان مزيجًا غريبًا. اأن�س���ت له ال�سبلي 
وجماعت���ه م�ستمتع���ني – عل���ى ماب���دا –  وكان الن�س – 
عل���ى ما اأتذكر – ينا�س���د ال�سبلي اأن اأك���ون برفقته طائرًا 
يف اله���واء من اجل الفن الذي ادعيت اين اأع�سقه، وحني 
انتهي���ت �سّف���ق يل زملئي بحما����س و�سافحني ال�سبلي 

الكبري لي�ستعر�س اأداء زميل اآخر.
جل�س���ت �ساكن���ًا انتظ���ر نتيج���ة التق���ومي، وكان الن����س 
الع���ام ه���و م�سرحي���ة  ذل���ك  للكرخي���ة  املق���رر  التمثيل���ي 
)وامعت�سم���اه( لل�ساع���ر عل���ي اأحمد باكثري وه���و �ساعر 
اندوني�س���ي الأ�سل جاء اىل الأزه���ر )يف القاهرة( �سمن 

تر�سيح���ات م�سلمي جزي���رة جاوة ليدر����س  يف مدار�سه 
الديني���ة، لكن القاهرة ا�ستهوته ومتكن مبواهبه اللغوية 
وال�سعري���ة اأن يج���د له مكان���ًا يف التدري����س وال�سحافة 
والأدب، فل���م يع���د اىل جاوة ومك���ث  يف القاهرة وتزوج 
ال�سعري���ة  الأعم���ال  م���ن  الكث���ري  واأجن���ب وكت���ب  فيه���ا 
امل�سرحية حتى وفات���ه يف �ستينات القرن املا�سي، ولبد 
من القول بريادة باكثري للون من ال�سعرالذي اطلق عليه 
فيم���ا بعد بال�سعر املهمو�س اأو ال�سعر املر�سل، ولي�س هذا 
مو�سوعن���ا، ولكن���ه ال�ستط���راد. بع���د اأن انتهى اجلميع 
اخت���ار ال�سبل���ي م���ن اخت���ار للعم���ل يف امل�سرحية  وحني 
ن���ودي عل���ّي ابت�سم قائًل : ))انت اب���ن عبد احلميد؟ كيف 
حال���ه؟(( وملا اجبت �ساك���رًا فرحًا به���ذه العلقة  قال يل: 
�سوت���ك مرتف���ع الطبقة رفي���ع  النربة واأن���ت غري متدرب 
�سابق���ا، لن اعطي���ك دورًا وعليك اأن تكون م���ع الربوفات 

ل�ساعات لتكت�سب خربة كافية.
ابت�سم���ت حم�سورًا وانته���ى اللقاء بع���د اأن وزع ال�سبلي 
الأدوار عل���ى ع���دد من الطلب���ة املعروفني لدي���ه مب�ساعدة 

حامد الأطرقجي واأ�سعد عبد الرزاق.
 مل اعد اأ�ساأل عن مواعيد التدريب فقد كنت- من على بعد 
– اأرقب زهو ممثلي املدر�سة باأدوارهم وحديث بع�سهم 

املتبجح امام زملئهم.
 كان دوام مدار�س تلك الأيام اخلالية على �سكل وجبتني، 
اربع���ة درو����س �سباحًا تنتهي عن���د الثانية ع�س���رة ظهرًا 
تعقبه���ا فرة ا�سراح���ة متتد حت���ى الثانية بع���د الظهر، 
حي���ث نتلق���ى درو����س در�س���ني، ويك���ون يوم���ا الإثن���ني 
واخلمي�س على وجب���ة واحدة هي الوجبة ال�سباحية... 
�سق���ت هذا لأقول اإنه خلل الدر����س ال�ساد�س ليوم ثلثاء 
)م���ا( ج���اء ال�سي���د  )�ساحي( كب���ري الفّرا�س���ني اىل �سفنا 
ون���اول ورقة لأ�ست���اذ العربية املرح���وم �ساكر احلّبوبي، 
فن���اداين اأ�ستاذي با�سمي وه���و يقول )اخذ كتبك وا�سرع 

الأ�ستاذ ال�سبلي يريدك(.
 ا�سرع���ت مرتبكًا اىل غرفة املدر�س���ني التي اعتاد ال�سبلي 
حجزها اأيام التدريب )الربوف���ات( حيث ينت�سر مدر�سو 
الكرخي���ة يف غرف املدير واملعاون���ني  واملختربات، وقد 
ي�سع���د البع����س منهم اىل غرف���ة املر�سم ال���ذي كان حتت 
ا�س���راف الفنان الكبري )فيم���ا بعد( خال���د الرحال"رحمه 
الل���ه"، ول اأحد منا نحن الطلبة كان يعلم �سيئًا عن مكانة 
ه���ذا الفنان الذي كنا ن�ساك�سه حت���ى رحل اىل فرن�سا يف 
بعثة درا�سية، ومل نكن نعلم اأن الرحال هو البن الوحيد 
للكات���ب واملفّك���ر العراقي ح�س���ني الرحال، ال���ذي ك�سفت 
الدرا�سات ع���ن توجيهه وتاأثريه عل���ى ابن عمته حممود 
اأحمد ال�سيد املدر����س، ومن اأراد املزيد يف معرفة خارطة 
العلقات ال�سخ�سية البغدادية الثقافية فليعد اىل مذكرات 

د.�سانحة اأمني زكي وكتاب د. الطاهر عن )ال�سيد(.
 امله���م اين و�سلت اىل غرفة الربوف���ات و�سلمت م�ستحيًا 
ومل يجبن���ي اأح���د �س���وى ال�سبل���ي ال���ذي اعط���اين ورقة 
كتب���ت عليها عب���ارة ))اأنا ر�س���ول ال�سام اإليك���م يامولي 
وقد جئتكم بهذه الهداي���ا((، وكانت تلك العبارة خا�سعة 

لتدريبات متوا�سلة.
كان ذلك فاحتة لتلمذة على يد الفنان الكبري حقي ال�سبلي 
امتدت ل�سن���وات قمت خللها بامل�ساركة م���ع طلبة الكرخ 
يف متثيل )�سمعدانات الأ�سقف(  لفكتور هوغولعبا دور 
املفت�س  ولعبت دور )لفلي�س( يف )البخيل( ملولري ودور 
)احلارث( يف )�سعلة من ال�سحراء( للبناين فريد مدّور، 
وكان���ت كل ه���ذه الأعم���ال تت���م باإ�س���راف كام���ل للأ�ستاذ 
ال�سبلي ومب�ساعدة الفنان���ني، ناجي الراوي واأ�سعد عبد 

الرزاق وكامل العبللي. 

من كتاب الذكريات املعد للن�سر

م��ع حقي الش��بلي ومس��رح ثانوية 
الكرخ في الخمسينيات

كان  الفنان الكبري أسعد عبد 

الرزاق – بني 1952-1956 - املساعد 

الرئيس للفنان الرائد حقي الشبيل 

الذي كان مفتشًا يف وزارة 

املعارف )الرتبية اليوم( للفنون 

الجميلة، كان مساعدوه اآلخرون 

هم الفنانون: حميد املحل 

وصادق األطرقجي والحاج ناجي 

الراوي ومحمد أمني وكامل العبليل 

)الذي اشتهر بعمل املاكياج( 

وبدوره يف فيلم )ارحموين( الذي 

أخرجه املخرج الراحل حيدر 

من نوادر القضاء العراقيالعمر.

عالم دين كبير يدافع عن صحافي ماركسي سنة 1946
عندما صرخ الشيخ الزهاوي: ))فخيُر الصحف من ترّشد وخيُر الحكومات من تسترشد..((

عرف الشيخ أمجد الزهاوي يف حقل 

املحاماة وقد اشتهر بالشجاعة يف 

طلب الحق والدفاع عنه، كام اشتهر 

الزهاوي يف األوساط القانونية يف 

العراق بأنه كان ال يتوكل عن الدعوى 

إال إذا كان الحق فيها واضحًا، وكان 

ال يرتاجع أو يتساهل تجاه أي قضية 

حتى لو تعرض لضغط ما بل كان 

مييض يف دعوته حتى يتمكن من أخذ 

الحق وإظهاره. ومن أشهر القضايا التي 

توكل عنها واستطاع أن يضع لها تاريخًا 

مرشفًا قضية حسينية محلة الشيخ 

بشار )أنظر مقالتنا عن كعبة البهائية يف 

الكرخ( وقضية محاكمة الشيخ ضاري 

املحمود وقضية محاكمة األستاذ ناظم 

الزهاوي الشخصية الوطنية واليسارية 

املعروفة.
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ن���������ق���������وال زي��������������ادة

ذكرتن����ي ه����ذه العب����ارة مبواق����ف كثريي����ن مم����ن 
مي�سك����ون القلم وي�س����ار اليه����م يف الهام�س كاتب 
اأو �سح����ايف اأو اأ�ست����اذ فل�سف����ة اأو م����وؤرخ، ولك����ن 
عن����د احلاج����ة ل ميتنع الواحد منه����م من اأن ي�سع 
للق�سي����ة اأو للحادث����ة تاريخ����ًا من ه����ذا النوع لهذا 

الكتاب.
اأن����ا اأع����رف تاري����خ ه����ذا الكتي����ب بال�سب����ط. كان 
مع����روف الر�سايف يف �سن����ة 1920 اأ�ست����اذ اللغة 
العربي����ة واآدابه����ا يف دار املعلم����ني بالقد�س. ترك 
يف مطل����ع 1921 اإذ دعي اىل العودة للعراق فلّبى 
الن����داء ليقوم ب����دوره يف بلده بعد ان�س����اء امللكية 

هناك.
كان مدير دار املعلمني الدكتور خليل طوطح يجيد 
لع����ب البيانو، ول����ه، كما يقول����ون، اإذن مو�سيقية، 
وكان يعنى بالنواحي التهذيبية يف دار املعلمني. 
اقرح طوطح على الر�سايف اأن ينظم �سعرًا يت�سق 
مع اأنغام مو�سيقية. بل انه ركز اقراحه على قطع 
مو�سيقية له����ا دللت �سيا�سية اأو اجتماعية وكان 
ب����ني ما مت التفاق عليه اأن ينظ����م الر�سايف �سعرًا 
يتف����ق اىل درج����ة م����ا م����ع ما ه����و مو�س����وع اأ�سًل 
بالنكليزي����ة مرجم اليها. فكانت هناك قطعة على 
نغ����م املار�سيليز وهو الن�سي����د الوطني الفرن�سي، 
مطلعه����ا اأوطانن����ا وه����ي الغ����وايل - اأرواحنا لها 
ثمن. ونظ����م قطعة غنائية عل����ى اأ�سا�س الأن�سودة 
املعروفة با�سم �سانتا لويزا. وهناك �سواهما، لكن 
الن�سي����د الأول يف الكتاب ه����و ن�سيد دار املعلمني. 
طب����ع الكتاب يف القد�س كان يحت����وي على الن�س 
ال�سع����ري للر�س����ايف والنوطة املو�سيقي����ة ر�سمها 
ومقدم����ة  الأمريكي����ة،  وزوجت����ه  طوط����ح  خلي����ل 
ه����ذه  لناظ����م  م�ستجي����د  بعنوان"كلم����ة  ق�س����رية 

الأقا�سيد"لإ�سعاف الن�سا�سيبي.
كان الكت����اب �سغ����ريًا لكنه كان يحت����وي على عدد 

م����ن القط����ع ال�سعري����ة الأنيقة هي كله����ا من و�سع 
الر�سايف.

يف اأيل����ول / �سبتم����رب 1921 دخل����ت دار املعلمني 
بالقد�����س طالب����ًا داخليًا. كان خلي����ل طوطح مديرًا 
ل����دار املعلم����ني وظ����ل عل����ى راأ�����س املوؤ�س�س����ة مدة 
اأم����ا  الت����ي انته����ت �سن����ة 1924.  درا�ست����ي فيه����ا 

الر�سايف فكان بالن�سبة اإيل ا�سمًا.
اأعطى كل منا - الطلب اجلدد - ن�سخة من الكتيب 
وثمن����ه خم�سة قرو�س م�سرية، كان النقد امل�سري 
ه����و ال����ذي ا�ستعم����ل يف فل�سط����ني بع����د الحتلل 
الربيط����اين، وظ����ل ر�سمي����ًا حت����ى �سن����ة 1927 اإذ 
اأ�س����درت حكومة فل�سط����ني نقدًا خا�س����ًا بالبلد - 

لك����ن �سمح للنا�����س اأن ي�ستم����روا با�ستعمال النقد 
امل�س����ري اىل �سنة 1928، اإذ عنده����ا يكون القوم 

قد بدلوا ما معهم من نقود م�سرية.
كان����ت الأن�س����ودة الأوىل، بطبيع����ة احل����ال، ن�سيد 
دار املعلم����ني، واملقطع����ان الأولن منه����ا، وما زلت 
اأذكرهما، هم:"اأوطاننا وه����ي الغوايل/ اأرواحنا 
له����ا ثمن/ وامن����ا اأحيا املعايل/ م����ن مات يف حب 

الوطن".
داء  ف����اإن  للع����ل/  مق����رًا  زل����ت  ل/  املعلم����ني  "دار 
اجله����ل/ ت�سفي����ه م����ن تخرج����ني". وم����ا اأك����رث ما 
�سف����ت دار املعلمني وخليفته����ا الكلية العربية بدءًا 

من 1927، من اجلهل.
ل اأذك����ر بقية الن�سيد. وقد ظل الكت����اب اأو الكتيب 
عن����دي مدة طويل����ة. واأذكر انه مل����ا اأ�سبح ا�سعاف 
خلي����ل  جان����ب  اىل  رئي�س����ًا  مفت�س����ًا  الن�سا�سيب����ي 
ال�سكاكين����ي للغة العربي����ة، يف مدار�س فل�سطني، 
وكنت اأنا اأعلم بع����كا 1925 - 1935 حتدثت اليه 
م����رة عن هذا الكتي����ب فاأظهر �س����رورًا كبريًا لأنني 
تذك����رت عنوان املقدم����ة - كلم����ة م�ستجيد جمامع 

هذه الأنا�سيد.
كان بني القطع الوطنية تلك التي نظمت على وزن 

املار�سيليز، على ما ذكرت.
يف مدر�سة عكا الثانوية اعتدنا اأن نن�سد كل �سباح 
اأن�س����ودة وطنية. بلد العرب اأوط����اين، اأيها امللك 
العظيم اإل����خ. وكنت اأنا معجب����ًا بعبارة الر�سايف 
يف ق�سيدته ه����ذه. فعلمتها للتلميذ، فكانت تن�سد 

على قدر احلال يف اأوقات خمتلفة.
ح����دث ان الإدارة - القائممق����ام - اأراد اأن ينظ����ف 
مدخ����ًل كان ق����د نق����ب يف �س����ور ع����كا ال�سم����ايل، 
وترك عل����ى حاله"وكان من املاأل����وف اأن يعهد اىل 
امل�ساجني القي����ام بهذا العمل. فج����اءت فرقة منهم 
وكان ي�س����رف عليه����ا رج����ال �سرط����ة ومعهم واحد 

بريط����اين. ملا اأن�سدنا اأوطانن����ا وهي الغوايل:... 
ترجم����ة  نن�س����د  اأنن����ا  وظ����ن  النغ����م،  اىل  تنب����ه 
للمار�سيلي����ز - الن�سيد الوطن����ي الفرن�سي يف بلد 

يقع حتت النتداب النكليزي.
ح����واىل ال�ساع����ة العا�سرة م����ن �سباح ذل����ك اليوم 
ا�ستدعاين مدي����ر املدر�سة ملقابلة �سابط بريطاين 
يف �سرطة ع����كا. املراقب على العم����ال نقل اخلرب، 
كما ظنه، اىل رئي�سه، وهذا اهتم باملو�سوع واأ�سل 
�سابط����ًا اىل املدر�س����ة ليحقق يف الأم����ر. رويت له 
الق�س����ة كما ه����ي وطلب من����ي الكتي����ب. اأح�سرته 
مع����ي يف اليوم التايل. طلب����ت اىل مديرية �سرطة 
ع����كا. اأو�سحت لهم نه����ج الكتاب الكتي����ب بكامله، 
واأ�س����رت اىل قطع اأخرى مع نوطته����ا املو�سيقية. 
وطلب ترجمة للأن�سودة العربية، فرجمتها بقدر 

ما كانت لغتي النكليزية ت�سمح يومها.
وانته����ى الأم����ر باأن اقتن����ع مدير ال�سرط����ة الكابنت 
بربان����ت بالتربير، واأقفلت الق�سية. لكنني ربحت 
�سحبة ه����ذا ال�ساب����ط، ال����ذي كان ي�ساألني عندما 
يلق����اين وعكا �سغرية واللتق����اء فيها متي�سر فيما 
اإذا كن����ت م�ستع����دًا خلل����ق م�سكلة ت�سغلن����ا لأننا ل 

نعرف العربية.
ه����ذا اخل����رب كتبته اأنا قب����ل �سنوات ولك����ن ل اأظن 
ل�"احلي����اة". عل����ى كل ح����ال، لي�س الأم����ر نقًل عن 
ذل����ك املقال. ذلك كان بخ�سو�����س الن�سيد فقط، اأما 
هذا فهو تاريخ �سحيح للكتيب. واأول �سلة اأدبية 
بالر�س����ايف، ال����ذي قراأت ل����ه كثريًا م����ن امل�سموح 

واملمنوع.
ذكري����ات عمره����ا بالن�سبة اإيل نح����و ثمانني �سنة، 
فاأنا بلغت ال�سابعة والت�سعني يوم 2 كانون الأول 

/ دي�سمرب �سنة 2004.

جريدة )احلياة( يف 29 كان�ن الأول 2004

وضعت األوراق أمامي ألكتب مقااًل 

عن هذا الكتيب الصغري وتاريخه، 

فإذا بجريدة"السفري"ُتحمل إيّل وفيها 

كتاب الشهر وهو"معروف الرصايف 

- عى باب سجن أيب العالء". وأنا 

معجب باإلثنني، فأخذت الكتاب فإذا 

مّثة مقدمة عن معروف الرصايف 

وضعها محمد عيل الزرقا، بغداد يف 

19/12/1946، قرأتها فوقعت فيها عى 

العبارة التالية:"وطبع له يف القدس 

مجموعة أناشيد مدرسية نظمها 

الشاعر يف أوقات مختلفة".

د. خليل ط�طح


