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عبد الحميد الرشودي
زي�������ن ال���ن���ق���ش���ب���ن���دي

وحني انتقل الوالد اىل رحمة الله ا�ضطرت العائلة 
حت���ت وط���اة احلاج���ة ان تبي���ع �ض���طرا م���ن ه���ذه 
املكتبة وخا�ض���ة كت���ب الفقه والتف�ض���ر واحلديث 
والعقائد وقد ا�ضتخل�ض���ت لنف�ضي الكتب النحوية 
واالدبية والبالغية والتي ا�ض���بحت بعد ذلك نواة 
ملكتبتي فما �ض���ننت به من تلك الكتب �ضروح الفية 
اب���ن مالك واال�ض���موين واخل�ض���ري وامل�ض���عودي 
بطبعاته���ا االوىل ذات ال���ورق اال�ض���فر وكذلك من 
الكتب االدبية التي احتفظت بها معاهد التن�ضي�ص 
للعبا�ض���ي والط���راز يف البالغ���ة للعل���وي اليماين 
طبعت���ه  يف  الربقوق���ي  ب�ض���رح  املتنب���ي  ودي���وان 
االوىل 1932 ومن الكت���ب التاريخية ثالثة اجزاء 
من تاريخ ابن خلدون وجزء ي�ضم تعليقات االمر 
�ض���كيب ار�ض���الن عليه ومن كتب التف�ضر احتفظت 
بالك�ض���اف للرخم�ض���ري ومن احلدي���ث باجزاء من 
�ض���حيح البخاري وغره���ا من الكت���ب التي تالئم 

هوايتي وهي متثل التالد من مكتبتي.
ام���ا رحلتي الثانية مع الكت���اب وهي متثل اجلانب 
الط���ارف منه���ا – فق���د ب���داأت �ض���نة 1943 عندم���ا 
دخل���ت مدر�ض���ة متو�ض���طة الك���رخ فقد ملح���ت ذلت 
ي���وم بي���د اح���د زمالئن���ا ديوان���ا �ض���خما فطلبت���ه 
من���ه وت�ض���فحته فاذا به دي���وان الر�ض���ايف )طبعة 
بروت �ض���نة 1931( ف�ض���األته متعجبا م���ن اين لك 
ه���ذا )ي���ا عبدالغني( فق���ال انه يع���ود الخيه االكرب 
وانه ا�ض���راه من �ض���وق ال�ض���راي فازمع���ت امري 
و�ض���ممت عل���ى اقتن���اء ن�ض���خة منه وق���د وجدتني 
ذات ي���وم ادخل �ض���وق ال�ض���راي ويف جيبي دينار 
واح���د فما كدت اخطو عدوة خط���وات حتى وقفت 
امام مكتبة حتمل ا�ضم )اال�ضالح( ل�ضاحبها �ضادق 
ال�ضكرجي وكان رحمه الله بدينا انيقا يبدو لرائيه 
وه���و ببدلته البي�ض���اء وحمائل �ض���رواله وبربطة 
عنق���ه احلم���راء وكاأن���ه طبيب ج���راح او �ض���يديل 
فجمعت �ضتات �ضجاعتي و�ضاألته هل عندكم ديوان 
الر�ض���ايف فاج���اب نعم ثم التف���ت اىل احد الرفوف 
وق���دم يل ن�ض���خة جملدة جتلي���دا افرجنيا ومذهبة 
ف�ض���اأالأته ع���ن ثمنها فق���ال يل )800 فل����ص( فنقدته 
الدين���ار واع���اد يل ري���اال )وح���دة نقدي���ة ت�ض���اوي 
200 فل����ص( وال ت�ض���ل ع���ن �ض���روري الغام���ر حني 
ظفرت بهذا الديوان فاتخذته حمرابا اتعبد بتالوة 
ق�ض���ائده حتى ا�ض���تظهرت اكرثها وازداد اعجابي 
بالر�ضايف وبروحه الوطنية وم�ضاعره االن�ضانية 
ولعل �ض���ر ولوعي بادب الر�ض���ايف بعد واهتمامي 
باثاره واخباره يعود اىل هذا الديوان ، فانا واياه 

كما قال ال�ضاعر:
ات���اين هواه���ا قب���ل ان اعرف الهوى         ف�ض���ادف 

قلبا خاليا فتمكنا
وقد علمت بعد ان اخذت اتردد على �ض���وق ال�ضراي 
واطلعت على دخائله ان )�ض���ادق ال�ض���كرجي( كان 
خمت�ض���ا ببي���ع القرطا�ض���ية وان���ه ن���ادرا م���ا يتجر 
بالكت���ب ولكنها امل�ض���ادفة التي �ض���اقت ه���ذا الفتى 
ال�ض���اذج . كان باع���ة الكتب امناط���ا اعاجيب منهم 

ال�ضهل ال�ض���مح ومنهم املعاك�ص املغايل ومن الذين 
اذكره���م بخ���ر ومل�ض���ت فيه���م م���روءة و�ض���ماحة 
املرحوم نعمان االعظمي )�ضاحب املكتبة العربية( 
فقد اتيته يوما ل�ض���راء كتاب )العقد املف�ضل( لل�ضيد 
حيدر احللي ف�ضاألته عن ثمنه فقال يل )300 فل�ص( 
ومبا انك طالب ادب فت�ض���جيعا ل���ك هات ربع دينار 

فاخذته �ضاكرًا له هذه االريحية.
وم���ن اولئك املكتبي���ني الذين تركوا اث���را طيبا يف 
نف�ض���ي املرحوم قا�ضم حممد الرجب �ضاحب مكتبة 
املثن���ى فم���ا ا�ض���ريت منه كتاب���ا اال واج���رى عليه 
خ�ضما منا�ضبا ومل اكن اعرف يومئذ هذا اال�ضلوب 
يف البي���ع وان ان�ض���ى ال ان�ض���ى املرح���وم حمم���ود 
حلم���ي �ض���احب املكتبة الع�ض���رية فق���د وجدت فيه 

طيبة و�ضماحة وقد ادركته يف �ضنيه االخرة.
لقد ا�ض���بح �ض���وق ال�ض���راي نزهتي املف�ضلة امل به 
كلم���ا توفر لدي �ض���يء من النقود فق���د كانت الكتب 
يومئ���ذ زهيدة االثم���ان واذكر اين ا�ض���ريت كتاب 
)�ض���ندوق الدني���ا( البراهي���م عب���د الق���ادر املازين 
باربعني فل�ض���ا وكان���ت املجالت القدمية وخا�ض���ة 
جملة الر�ض���الة والرواية والثقافة مطروحة ار�ضا 
وق���د وق���ف عليها م���ن ين���ادي باعلى �ض���وته العدد 
بع�ض���رة فلو����ص فا�ض���تطعت ان اقتني منه���ا اعدادا 

وفرة هي اليوم قرة عيني وبهجة قلبي.
واذك���ر ان جمل���دات من اجلرائ���د العراقية القدمية 
ق���د طرح���ت للبيع ع���ن طري���ق املزايدة وق���د علمت 
انها تعود للمربي اال�ض���تاذ �ض���اطع احل�ض���ري بعد 
ان ا�ض���قطت عنه اجلن�ضية العراقية وقد ظلت ايدي 
الباعة تتعاور �ض���حفه وكتبه م���دة طويلة تارة عن 

طريق املزايدة واخرى عن طريق امل�ضاومة.
وق���د ازدادت خربت���ي ب�ض���وق الكت���ب وباعتها فلم 
يع���د �ض���وق ال�ض���راي ي�ض���بع رغبات���ي فق���د عرثت 
ذات ي���وم عل���ى قائم���ة كت���ب للمكتب���ة العربي���ة يف 
القاهرة وفيه���ا تعليمات ملن يرغب يف اقتناء كتبها 
باال�ضعار املدونة ازاءها على ان تر�ضل ثمنها �ضلفا 

مع قائمة الطلب ، فزينت �ضذاجتي ان احول بع�ص 
الدنانر العراقية اىل جنيهات م�ض���رية فو�ض���عتها 
داخل ر�ض���الة مع قائمة با�ضماء الكتب التي طلبتها 
وار�ض���لتها بالربي���د الع���ادي و�ض���د م���ا كان عجبي 
حني جاء �ض���اعي الربي���د )عبا�ص( امل���وزع الوحيد 
يف الك���رخ وه���و يحم���ل رزم���ة م���ن الكت���ب ومعها 
ر�ضالة باحل�ض���اب فابردت له �ضاكرا �ضدقه وامانته 
وار�ض���لت الي���ه املبل���غ املطلوب م���ع قائم���ة جديدة 
بكتب اخرته���ا واين مازلت احتفظ بر�ض���ائل هذا 
الرج���ل ال�ض���هم حمم���د احم���د رغم م�ض���ي اكرث من 
اربعني �ض���نة عليها ا�ضبغ الله عليه ثوب العافية ان 
كان من املنتظرين وتغمده برحمته ان كان �ض���بقنا 

اىل لقاء وجه ربه الكرمي.
وح���ني ا�ض���بح يل م���ورد ثابت من املال خ�ض�ض���ت 
�ض���طرا من���ه القتن���اء الكت���ب فق���د عين���ت معلما يف 
مدر�ضة التفي�ص �ضنة 1952 وبذلك ازدادت قدرتي 

على ال�ضراء..
ب���داأت اول االمر بجمع كتبي يف زاوية ثم �ض���اقت 
فا�ض���ريت )دوالبا( من �ض���وق اله���رج فاختنق بعد 
م���دة من الزم���ن فخ�ض�ض���ت لها غرفة �ض���غرة من 
غرف الدار ثم �ض���اقت كما �ض���اق قبله���ا )الدوالب( 
وم���ن االنتفاع بها ل���ذا راأيت ان اركنه���ا يف رفوف 
نظ���ري  تك���ون جميعه���ا حت���ت  بحي���ث  متوازي���ة 
ويف متن���اول يدي ف���ان من عادتي اذا ق���راأت كتابا 
وخامرين �ض���ك يف ن�ص من ن�ضو�ضه ان ارجع اىل 
مظان���ه القارن بني م���ا اورده املوؤلف وما هو مدون 
يف امل�ض���در املنقولة منه تلك الن�ضو�ص وكثرا ما 
كنت اقف على فروق واختالفات مما وقر يف نف�ضي 
ان اك���رث املوؤلفني تعوزهم الدقة واحيانا االمانة او 
ان بع�ضهم يرجعون اىل م�ضادر ثانوية ويوهمون 
القارئ بانهم ا�ض���تقوا من امل�ض���ان اال�ض���لية وذلك 
ب�ض���بب الك�ض���ل او الت�ض���رع وايثار املي�ض���ور على 

املع�ضور.
ان مكتبت���ي  هي واحتي يف �ض���حراء احلياة اوي 
اىل ظالله���ا الوارق���ة وقطوفه���ا الداني���ة وجدولها 
العذب النمر كلما ام�ضني لهيب الهاجرة او حزبي 
ام���ر من ام���ور هذه الدني���ا – وما اكرثه���ا – فاجد 
فيه���ا روح���ا وريحان���ا ثم ا�ض���تغرق بني �ض���طورها 
يف حل���م �ض���ويف �ض���عيد اليوقظني من���ه اال عندما 
اج���د النعا����ص قد عق���د اجفاين واخذ راأ�ض���ي يهوم 
واحيانها ي�ض���قط الكتاب من يدي من �ضدة االعياء 
ولله در ال�ض���اعر الذي و�ضف الكتاب بهذا الو�ضف 
الذي جمع فاأوعى وهو مما ان�ضده ابن االعرابي :

لنا جل�ضاء ما منل حديثهم           
    الباء ماأمونون غيبا وم�ضهدا

يفيدوننا من علمهم علم من م�ضى    
   وعقال وتاديبا وراأيا م�ضددا

فال فتنة نخ�ضى وال �ضوء ع�ضرة   
      وال نتقي منهم ل�ضانا وال يدا

فان قلت اموات فما اأنت كاذب   
  وان قلت احياء فل�ضت مفندا.

كان نعم���ان االأعظم���ي ق���د فت���ح حم���اًل 
�ض���وق  يف  الكت���ب  وبي���ع  للتجلي���د 
ال�ض���راي، وق���د ذكر لن���ا ابن���ه املرحوم 
اإن وال���ده كان م���ن  �ض���لمان االأعظم���ي 
اأمه���ر املجلدين، وقد ت���درب وتعلم على 
يدي���ه واأخ���ذ ال�ض���نعة من���ه العدي���د من 
املجلدين، وقد ا�ض���تمر نعمان االأعظمي 
اإىل اآخ���ر حياته ميار�ص مهن���ة التجليد 
اإ�ضافة اإىل ن�ض���ر وبيع وتوزيع الكتب، 
الأنه كان يرى اأن التجليد عملية مالزمة 
للكتاب فهي مهنة تعطي الكتاب اجلمال 
والرونق واملتانة، الإ�ضافة ما للمجلدين 
م���ن �ض���لة كب���رة بالكت���اب واملكتب���ات 
والقراء ومنهم النخبة املثقفة وما زالت 
هذه ال�ضلة موجودة، ويذكر ال�ضيد اأمني 
عبا�ص النعيمي )مقابلة معه يف �ض���ارع 
املتنبي بتاريخ 10/10/ 1996(. وهو 
ال�ض���اهد االأخ���ر على تاأ�ض���ي�ص �ض���وق 
ال�ضراي الذي يتذكر م�ضر�ضاًل ذكريات 
كث���رة منها اأنه تعل���م التجليد اأواًل على 
ي���د االأ�ض���طة وهي���ب ال���ذي كان يعم���ل 
بدائ���رة البن���ك، وم���ن خ���الل احتكاك���ه 
م���ع املجلدي���ن االنكلي���ز الذي���ن كان���وا 
يعملون حينذاك يف العراق تعرف على 
اأ�ض���اليب اأخرى، ومن ثم عمل مع حممد 
اإ�ض���ماعيل ال�ض���يخلي يف الف���رة الت���ي 
كان يعم���ل عن���ده عام���ل م�ض���ري يدعى 
)حمم���د( وق���د ا�ض���تهر حممد امل�ض���ري 
وتعل���م من���ه التجلي���د الفن���ي ب�ض���ورة 
جي���دة، اأما اأه���م اأنواع ال�ض���جالت لتي 
كانت جتلد يف حينها اإ�ضافة اإىل جتليد 
الكت���ب كم���ا يذكر النعيمي فهي )�ض���جل 
ا�ض���مامة، �ضجل يومية، �ض���جل اأ�ضتاذ، 

�ض���جل ح�ضابات( ويذكر اي�ض���ًا اأن ثمن 
القراءة الر�ض���يدية املجلدة ب�)30 فل�ضًا( 
وثمن هدية امل�ض���حف املجلد ب�)ن�ض���ف 
ربية( ومما يتذكره اأي�ض���ا ال�ض���يد اأمني 
الذي هو اأكرب املجلدين الباقني على قيد 
احلي���اة )متعه الله بال�ض���حة والعافية( 
انه كان ي�ض���اهد االأ�ضتاذ الزهاوي وهو 
يركب مطيته ويح�ض���ر اإىل حمل نعمان 
االأعظمي يف �ض���وق ال�ض���راي حيث كان 
اآنذاك طفاًل �ض���غرًا )كان ذلك كما يتذكر 

عند �ضقوط بغداد �ضنة 1917م( .

وق���د اتخ���ذ املجل���دون يف بداي���ة القرن 
املا�ض���ي من جام���ع االآ�ض���فية - الطابق 
الث���اين )اأزيل ه���ذا الطابق عن���د اإجراء 
الرميم���ات واالإدامة عل���ى هذا اجلامع 
البغدادي يف الفرات الالحقة( مقرًا لهم 
حيث كان هذا اجلام���ع مقرًا للمولويني 
وهم من املجيدين واملجودين يف اخلط 
وفنونه . وقد ا�ضتهر الكثر منهم بتجليد 
اإ�ض���افة اإىل خ���ط وا�ضتن�ض���اخ  الكت���ب 
وتزويق وتذهي���ب الكتب، ويعدُّ نعمان 
االأعظم���ي م���ن اأوائ���ل املجلدي���ن الذين 
فتحوا حماًل يف �ض���وق ال�ضراي لتجليد 
الكتب، وبعد اأن تعلم منه اأخوه االأ�ضطة 
حممد �ض���الح االأعظمي ال�ض�نعة فتح له 
حماًل يف �ض����ارع امل�ض��ت�ض���فى )املق�ضود 
بناي���ة املحاك���م ال�ض���رعية الواقع���ة يف 
راأ�ص �ض���وق ال�ض���راي من جهة الق�ض���لة 
اأمام مقهى ال�ض���ابندر حاليًا فقد اتخذت 
يف بداي���ة هذا القرن م�ضت�ض���فى الإخالء 
اجلرح���ى العثماني���ني مل���دة اأك���رث م���ن 
الط���وارئ  م�ضت�ض���فى  )مث���ل  �ض���نتني 

حاليًا(، كما اخربن���ا بذلك احلاج حممد 
ال�ض���ابندر  مقه���ى  �ض���احب  اخل�ض���ايل 
بتاري���خ 22 اأيار 1997 عندما �ض���األناه 
عن اأ�ض���ل ه���ذه الت�ض���مية الت���ي اأطلعنا 
عليها كتاب عليه ليبل يحمل ا�ضم املجلد 
حممد �ضالح االأعظمي املجلد الذي يقع 
حمل���ه يف ه���ذا ال�ض���ارع علم���ًا ان���ه كان 
يف �ض���ارع االأكمكخانة ع���دد من االطباء 
الذي���ن يج���رون العملي���ات اجلراحي���ة 
منهم الدكتور �ضائب �ضوكت والدكتور 
ماك����ص والدكتور فائق �ض���ليمان كل يف 
عيادت���ه، وقد يرق���د املري�ص مل���دة ثالثة 
اأي���ام يف العي���ادة علم���ًا اأن اأ�ض���ّرة ه���ذه 
العيادة كانت قليلة وبالتايل ال ن�ضتطيع 
اأن نطلق على اأي منها ا�ض���م م�ضت�ض���فى 
لكننا ن�ض���تطيع اأن نطلق على م�ضت�ضفى 
املحاكم ا�ض���م م�ضت�ض���فى فهو املق�ض���ود 
كما نعتقد، قرب االأكمكخانة منرة 6ه�-
23 )كما ه���و مطبوع على الليبل املثبت 
عل���ى عدد م���ن الكتب املجل���دة يف حينه 
منه���ا كتاب فذلك���ة الطب بقلم د.�ض���امي 

�ضوكت 1926.

كان���ت ثقاف���ة نعم���ان االأعظم���ي ثقاف���ة 
ديني���ة، وكان مولعًا منذ ال�ض���غر بكتب 
التاريخ واالأدب وهو يف طليعة الرجال 
الذي���ن رفع���وا للعل���م من���ارًا، واعتمدت 
ثقافته عل���ى التثقيف الذاتي حيث يذكر 
املرح���وم قا�ض���م حممد الرجب �ض���احب 
مكتبة املثنى الذي كانت تربطه بنعمان 
االأعظمي )رحمه الله( �ضلة قربى و�ضلة 
جوار كما يذكر يف مذكراته علما انه كان 
قد بداأ عمل���ه يف مكتبة نعمان االأعظمي 

عام 1930، للمزيد راجع جملة املكتبة، 
العدد 56، بغداد 1967( قائال :

   اإن ج���ل اهتمام نعم���ان ورغباته كانت 
اأحي���اء م���ا يتعل���ق بتاريخ الع���راق وال 
�ض���يما بغ���داد وكان نعم���ان ه���و ال���ذي 
ي�ض���حح مالزم املطبوعات فاإذا ع�ض���ت 
فيه���ا  وج���د  اأو  كلم���ة  اأو  جمل���ة  علي���ه 
غمو�ض���ًا �ض���طبها وعدلها ح�ضب اإدراكه 
اي�ض���ًا  ويذك���ر  بالن����ص(  التقي���د  دون 
)ان���ه كان يالحظ جهل باع���ة الكتب فاإن 
الكثر منهم ال يع���رف القراءة والكتابة 
والبع����ص االآخر دخل املدار����ص الليلية 
اأخرًا وتعلم قلياًل، اأما نعمان االأعظمي 
فاإن���ه كان يطال���ع م���ع اأح���د االإيراني���ني 
يتعل���م  اأن  بغي���ة  الفار�ض���ية  اجلري���دة 
الفار�ض���ية وبالرغ���م م���ن ك���رثة م���ا قراأ 
مل يتعل���م �ض���وى كلم���ات مع���دودة م���ن 
تلك اللغ���ة( وهذا ينايف م���ا عرثنا عليه 
فال�ض���هادة املدر�ض���ية التي عرثن���ا عليها 
والت���ي يع���ود تاريخه���ا اإىل 15 مت���وز 
اب���ن  نعم���ان  اأن  تذك���ر   1899-1317
�ضلمان هو اأحد طلبة املدر�ضة االبتدائية 
الواقع���ة يف االأعظمية وق���د نال االإعفاء 
بدرج���ة االمتي���از مم���ا يوؤهل���ه لدخ���ول 

الدرا�ضة االإعدادية،.
واإنن���ا كما تب���ني لنا من خ���الل االإطالع 
على الكتب الت���ي طبعها، اأن هذا الرجل 
قد كون لنف�ض���ه ثقافة ت���كاد تكون عالية 

جدًا من خ���الل احتكاكه بالنخبة املثقفة 
املوج���ودة يف الع���راق وقت���ذاك، وم���ن 
خ���الل ات�ض���اله خ���الل �ض���فراته خ���ارج 
العراق بعدد كب���ر من العلماء واالأدباء 
واملثقف���ني يف ال���دول الت���ي زارها، مما 
كان له���ذه الثقافة الدور امله���م كما يذكر 
االأ�ضتاذ قا�ض���م الرجب يف مذكراته )انه 
كان يح�ض���ن اختيار الكتب التي يتوىل 
طبعه���ا وال اعتق���د اأي كتب���ي اآخ���ر يف 
الع���راق كان ي�ض���ارعه يف ذل���ك، وكان 
اإىل جان���ب ما ن�ض���ره من الكت���ب القيمة 
التي اأ�ض���بع بها رغبته، وقد ن�ض���ر كثرًا 
من الق�ض�ص املتنوعة املنزوعة من األف 

ليلة وليلة وغرها من الكتب).
مناجاة احلبيب

وهو بعد اأديب وباحث كما نعتقد، فخالل 
اطالعنا على كتابه املطبوع �ضنة 1927 
يف مطبع���ة الف���رات –بغ���داد- دي���وان 
)مناجاة احلبيب يف الغزل والن�ض���يب( 
الذي احتوى على اأهم الق�ضائد الغزلية 
واالأبي���ات الغرامية لل�ض���عراء االأقدمني 
والع�ض���ريني حيث قام بجمعه وترتيبه 
وطبعه ون�ض���ره، ويذك���ر يف مقدمة هذا 
الكت���اب )فلم���ا راأيت االأدب ق���د راج يف 
هذا الع�ض���ر و�ض���اهدت االإقبال قد ازداد 
عل���ى النظم والنرث دعاين �ض���مري اأن 
اأهدي اإىل اأدباء �ضبابنا وف�ضالء كهولنا 

هذا الديوان(.

ذكريات الكتب والمكتبات 

الكتبيي��ن لس��وق  دخول��ي  اول 
مل اكن غريبا عن الكتاب ومل يكن الكتاب عني غريبا، فقد فتحت عيني – حني فتحتها 

– عىل خزانة كتب كان والدي – رحمه الله – قد اقتناها وهي تتكون من عدة رفوف لها 

بوابة ذات مرصاعني وكثريا ما كنت افتح بوابتها واجيل الطرف يف رفوفها مبهورًا.

وحني كنت ارى والدي وقد جلس ارضا، تحت املصباح النفطي وقد اسند ظهره اىل 

الجدار واس��تغرق يف القراءة امتنى ان يايت الي��وم الذي اكون فيه قادرا عىل قراءة 

ه��ذه الكت��ب واالنتفاع مبا فيها من العلوم واملعارف وش��د م��ا كان رسوري يزداد 

ح��ني يكلفني والدي باعادة كتاب اىل الخزانة او جل��ب غريه بعد ان يصفه يل وصفا 

كامال )جلده كذا وحجمه كذا( فاعود اليه بالكتاب املطلوب وقد مأل الرسور جوانحي 

وطفح البرش عىل قساميت.

من تاريخ شارع المتنبي
ذكريات الكتبي االول

ذكر الس��يد ش��مس الدين الحي��دري صاحب املكتبة األهلية يف س��وق ال��رساي إن نعامن 

األعظمي صاحب أشهر مكتبة يف العراق »املكتبة العربية« كان معماًم ثم مطربشًا ثم لبس 

السدارة يف العرشينيات كباقي العراقيني وتفسري ذلك هو أن نعامن األعظمي كان يف بداية 

حياته قد درس دراس��ة إس��المية لذلك كان معماًم ثم تخرج فأصبح من طبقة األفندية فبدأ 

يرتدي الطربوش بعد س��فره خارج العراق، بعدها أصبح يرتدي السدارة التي جلبها امللك 

فيصل األول )رحمه الله( معه إىل العراق وشجع رجال الحكم يف العراق والعراقيني عامة 

عىل ارتدائها فسميت باسمه )فيصلية( .
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علي عبد األمير عجام

الس��اعاتي ج��واد  ناج��ي 

كان  امل���كان  اال�ض���رخاء يف  امكن���ة  ركائ���ز  م���ن 
كافتري���ا » كي���ت كات« وفيه���ا كان موع���دي م���ع 
اوىل  مغامرات���ي العاطفي���ة يف اجلامع���ة، قب���ل 
ان ينفت���ح امل���كان مل�ض���اوير اخ���رى تختل���ط فيها 
ا�ض���وات اال�ض���دقاء ال�ض���جرين بن���ربات خافتة 
لكتاب و�ض���حافيني كانوا يج���دون بع�ص الراحة 
بغ���داد  مكتب���ات  اب���رز  م���ن  القري���ب  امل���كان  يف 
احلا�ض���دة باملعرفة واثاث الغن���ى الروحي، فثمة 
»مكتبة النه�ض���ة« ل�ض���احبها املكتبي ها�ضم والتي 
عملت فيها بع�ض���ا من الوقت، و«مكتبة التحرير« 
ل�ض���احبها بناي، والحقا » املكتب���ة العاملية« التي 

ادارها الكاتب والناقد جا�ضم املطر.
واىل جان���ب » كي���ت كات« ثمة كافتريا م�ض���ابهة 
هي » فل�ضطني اك�ضربي�ص«. و املكانان كانا ملتقى 
لراح���ة عوائل بغدادية وع�ض���اق ورج���ال انيقني 
ت�ض���حبهم كتبهم او �ضحفهم، ف�ض���ال عن �ضيدات 
جمي���الت كن يدخل���ن منفردات او �ض���من حلقات 
من ال�ض���ديقات الالئي كن يخرج���ن وقد توهجن 
بطعم القهوة الركية، وزادتهن »حالوة« تنويعة 
م���ن حلويات ومرطب���ات كانت تق���دم بافانني من 
االواين التي يراق�ص فوق حليبها املثلج، ف�ضتق 

حلبي اأخ�ضر.
ومن كان بداأ جولته من املكتبات ومل�ض���ة النعومة 
يف » كي���ت كات« �ض���يخرج اىل ر�ض���يف عري����ص 
ليلقي نظرة اىل اجلانب االآخر من ال�ض���ارع الذي 
جاء نفق �ضاحة التحرير ليه�ضم منظور جمالياته 
املكاني���ة، فمنع جم���ال الروؤية املطلوب مل�ض���اهدة 
�ضحيحة لن�ض���ب احلرية، وغّر احل�ضور املريح 
المكن���ة ومع���امل منها »عم���ارة مرجان« بلم�ض���ات 
حاني���ة )ا�ض���تدارة العم���ارة بر�ض���اقة من �ض���ارع 
ال�ض���عدون اىل اجلان���ب االخ���ر املط���ل مبا�ض���رة 
على �ض���احة التحرير( �ض���ممها من ي�ض���فه ا�ضتاذ 
العم���ارة احلديث���ة د. خالد ال�ض���لطاين بانه » ابو 
جعف���ر  املهند����ص  احلديث���ة«  العراقي���ة  العم���ارة 
ع���الوي العام 1954. ومن املح���ال املنفتحة على 
»�ض���ارع ال�ض���عدون« انطالقا من الطابق االر�ضي 
للعم���ارة ال�ض���هرة،  كان���ت هناك »مكتب���ة املثّنى« 
الت���ي تاأ�ض�ض���ت عرب مقرها اال�ض���لي يف » �ض���ارع 
املتنبي« يف العام 1936، وحر�ص �ضاحبها قا�ضم 
حمم���د الرجب، عل���ى ان تكون منرب ن�ض���ر امهات 
كت���ب الراث، ف�ض���ال ع���ن كونها م�ض���درا لتزويد 
الكث���ر من مكتب���ات البالد مبا حتتاج���ه من كتب 

الدرا�ضات التاريخية وال�ضيا�ضية والفكرية.
واذا كان الطرف ال�ض���ابق من » �ضارع ال�ضعدون« 
ال���ذي يبداأ من » مدر�ض���ة الراهب���ات« التي حولها 
نظ���ام البع���ث اىل »ثانوي���ة العقي���دة«، ق���د توف���ر 
الفكري)املكتب���ات(   اال�ض���رخاء  ملمح���ي  عل���ى 
واجل�ض���دي )كافتريا »كي���ت كات« ومن ثم حمل 
حلويات ج���واد ال�ض���كرجي وقريبا منه���ا »مطعم 
نزار« ال�ض���هر(، فان الطرف الث���اين كان يحاكي 
هذي���ن امللمح���ني وان بدرج���ة اقل، فاال�ض���رخاء 
الروحي ميثل���ه وجود  »مكتب���ة املثنى« و »جامع 

االورفلي« فيما اال�ض���رخاء اجل�ضدي كان يوفره 
»مطعم تاجران«، ومطعمان �ض���غران يف �ض���ارع 
فرع���ي من �ض���وارع البتاوي���ني اأولهم���ا كان يقدم 
االكالت الفل�ض���طينية وابرزه���ا الفول واحلم�ص 
والقد�ض���ية واغل���ب رواده م���ن طلب���ة اجلامع���ة، 
والث���اين كان يق���دم » الكب���اب ال�ض���وري« ويوؤمه 
املنطق���ة  وحرفي���و  التجاري���ة  املح���ال  ا�ض���حاب 
القادرون عل���ى دفع ثمن الوجب���ة التي تزيد على 

الدينار اواخر �ضبعينيات القرن املا�ضي.
غلب���ة اجلان���ب الروح���ي واال�ض���رخاء الفك���ري 
ه���ي للجه���ة االوىل من » �ض���ارع ال�ض���عدون«، فما 
ان تخ���رج م���ن » املكتب���ة العاملي���ة« لتنعطف نحو 
ال�ضارع الفرعي  املوؤدي اىل »�ضارع اأبي نوا�ص«، 
حتى تكون قريبا من اكرب ور�ضة للثقافة العراقية 
يف توهجاته���ا التجديدية خالل �ض���تينيات القرن 
املا�ض���ي وق�ض���ما كب���را م���ن �ض���بعينياته،  حيث 
» مقه���ى املعقدي���ن« يف ت�ض���مية �ض���عبية تهكمي���ة 
وو�ض���فهم  وا�ض���ئلتها،  الثقاف���ة  يف  للمن�ض���غلني 
ب�«املعقدي���ن«. �ضخ�ض���يا مل اتع���رف عل���ى الغن���ى 
الروح���ى واالن�ض���اين يف اجواء ذل���ك املقهى، اال 
انني كنت قريبا منها لنحو �ضنة يوميا حني عملت 

يف » مكتبة النه�ض���ة«، والحقا كاأمني �ضندوق يف 
»مطع���م الر�ض���افة« اأو »مطع���م ابن �ض���عيفة« يف 
ت�ض���مية مناكفة ملطعم �ض���هر اآخر قريب هو »ابن 
�ض���مينة«. ومع كل مرة كنت احت�ض���ي فيها ال�ضاي 
املعط���ر بورقة خ�ض���راء )ت�ض���مى »عط���رة« وهي 
لي�ض���ت م���ن ورق النعن���اع وال من حب���ات الهيل، 
ب���ل هي اقرب اىل طعم الهي���ل ولكن مبظهر ورقة 
النعناع اخل�ض���راء(، ويقدمها يل �ض���احب املقهى 
ابراهيم او ابنه خليل، م�ض���تعيدا يف املقهى وان 
كان �ض���يقا،  ف�ض���اءات من اثر مبدع���ني عراقيني 
حلم���وا بالث���ورة والعدالة والتغير ث���م افرقوا 
بق�ضوة الوطن و�ضيا�ضاته بني منفيني ومعدومني 
ومنتحري���ن ويائ�ض���ني �ض���امتني من جه���ة، ومن 
�ضاروا جزءا من املوؤ�ض�ضة الثقافية لنظام البعث 

من جهة اخرى.
�ض���ارع  يف  بامل�ض���ر  ت�ض���تمر  كن���ت  ح���ني  ويف 
ال�ضعدون بعد ان تعود اليه اذ انتهيت من احت�ضاء 
ال�ض���اي املعطر بارواح »املعقدي���ن« واثرهم الذي 
ا�ض���اء ليل بغداد وداعب روحها ل�ض���نوات، كنت 
�ضت�ض���ل اىل »مكتب���ة الطري���ق« الت���ي �ض���عت مع 
اجواء االنفتاح ال�ضيا�ض���ي يف �ض���بعينيات القرن 
املا�ضي، وكانت حمطة لل�ض���يوعيني وا�ضدقائهم 
املعروفني بنه���م القراءة وحب املعرف���ة، فيما من 
الط���رف االخر كانت هناك »مكتبة ال�ض���ياد« التي 
عمل فيها ال�ض���حايف علي حيدر، وكانت م�ض���درا 
جيدا لكت���ب الثقافة االدبية املعا�ض���رة، لكنها كما 
» مكتب���ة الطريق« التمعت فج���اأة لتختف بطريقة 
مفاجئة اأك���رب. ويف الثمانينيات ظهرت يف مكان 
قريب من »�ض���احة الن�ض���ر« مكتبة هي اأ�ض���م على 
غر م�ض���مى، ف�«مكتبة ا�ضالة البعث«، كانت ت�ضم 

اكرب عدد من الكتب املناه�ض���ة لفكر البعث، وكان 
�ض���احبها )اب���و ط���ه( الذي و�ض���ع عمله م���ن بائع 
لل�ض���حف اىل مكتب���ي خب���ر، يقدم مل���ن يثق بهم 
ا�ضدارات وكتبا خمباأة تت�ضل بافكار ومفهومات 

مناق�ضة لفكر البعث.
االت�ضال مع املجتمعات االخرى كانت له عالمات 
اخرى يف �ضارع ال�ضعدون، ومنها »مكتبة مكنزي« 
ال�ض���هرة الت���ي تراجع���ت مكانته���ا مع منت�ض���ف 
�ض���بعينيات القرن املا�ض���ي تزامنا مع �ضعود قيم 
الت�ض���دد » الوطني���ة« و« القومي���ة« واالجتاه اىل 
التعريب االجب���اري يف الثقافة والتعليم العايل. 
ولي����ص بعي���دا عن تراجعه���ا  واغالقه���ا الحقا ان 
الب���الد كانت تزداد انغالقا وعزلة و�ض���عودا لقيم 
الع���داء لالخر ووو�ض���مه باملوؤام���رة. واذا كانت 
» مكتب���ة مكنزي« �ض���حية ه���ذه القي���م يف عدائها 
لالخ���ر »االجنبي«، ف���ان مكتب �ض���حيفة » طريق 
ال�ض���عب« التابع���ة للح���زب ال�ض���يوعي واملقاب���ل 
تقريبا ل�«مكتبة مكنزي« كان الن�ض���خة »الوطنية« 
الت�ض���دد الوطن���ي والقوم���ي  قي���م  م���ن �ض���حايا 
البعثي���ة، فقد اغل���ق الباب امل���وؤدي اىل بيت انيق 
مطل على ال�ض���ارع، ومعه اغلق الطريق اىل مكان 
تعلم���ت من���ه اوىل مع���اريف ال�ض���حفية، واوىل 
مباهج���ي يف الن�ض���ر االدبي وحتدي���دا يف  كتابة 
ق�ض���يدة النرث، ذلك ال�ضكل الكتابي الذي �ضتمتنع 
ال�ض���حيفة عن ن�ض���ره الحقا، ح���ني ابلغني الحقا 
ال�ض���اعر حمي���د اخلاقاين بان ق�ض���ائد النرث تثر 
حفيظ���ة ال�ض���لطات يف وزارة الثقاف���ة واالع���الم 
وحتديدا الوزير ال�ض���اعر �ض���فيق الكم���ايل الذي 
كان يعت���رب » ق�ض���يدة الن���رث موؤامرة عل���ى االمة 

العربية«.

  منذ ع�ضرين عاما او تزيد، كنا نخبة من اال�ضدقاء 
نتفاع���ل مع اح���داث البل���د وحاجاته الكث���رة كما 
يتفاع���ل ابن���اء جيلن���ا املتحم����ص لتل���ك احلاج���ات 
واملتحم����ص للنهو����ص ببع�ص اعبائ���ه فكلنا يدرك 
جيدا م���ا خلفته احلرب العاملي���ة االوىل من تخلف 
يف �ضتى مناحي احلياة، وما جلبته احلرب العاملية 
الثاني���ة م���ن م�ض���ائب ووي���الت، ف�ض���حقت بالدنا 
جيو�ص املتطاحنني الطامعني بخراتنا وال�ضاعني 
ا�ض���راتيجيتها  للتمرك���ز فيه���ا ع�ض���كريا الهمي���ة 
ح���ني اتخذت من العراق ج�ض���را لتحقي���ق رغباتها 

وغاباتها،
 وترك���ت م�ض���اكلنا الت���ي ال تعنيه���ا وال ن�ض���طدم 
مب�ض���احلها عرجاء �ض���وهاء، فاالمية املتف�ضية يف 
مدننا وكذلك اجلهل واملر�ص املطبق يف قرانا، كان 
كل ذلك مي�ص م�ض���ا من بعيد على �ض���بيل املجاملة، 

وتق�ضي له احللول الن�ضفية ال اجلذرية.
وملا انفرجت عن الب�ض���رية جمعاء اكرب ازمة عاملية 
باع���الن نهاي���ة احل���رب الكوني���ة الثاني���ة وبعودة 
احلياة اىل غايتها االن�ض���انية و�ضرها يف جمراها 
الطبيعي، وحتقق ذلك احلدث ال�ضعيد عام 1945، 
قر قرار تلك النخبة من اال�ض���دقاء ان تقوم بخدمة 
عامة مفيدة وهل هناك كالتعليم ون�ض���ر الثقافة من 
خدمة يحتاجها بلدنا الغارق يف اجلهل؟ فاقرحنا 
ان ندعو لتدري�ص االميني من ابناء جارتنا، وراينا 
يف – جام���ع اخل���الين – خر مق���ر، ويف عالقتنا 
بال�ض���يد حممد احليدري خر جميب، ملا نعهد، يف 
�ضخ�ض���ه الكرمي من مميزات فلم���ا توافرت المثاله 
من علم���اء الدين، من عقلية متحررة، و�ض���دق يف 
العزمية ورغبة خال�ضة يف اخلدمة العامة.. وكان 
ال�ض���يد احليدري – حفظه الله – عند ح�ض���ن ظننا 
فق���د ق���دم لنا غرف���ة يف طرف من اط���راف اجلامع، 
ورحنا نن�ض���ر دعوتنا و�ض���رعان م���ا توافد الرجال 
من ا�ض���حاب امل�ض���الح واحلرف، الذين مل ت�ض���مح 
له���م اعماله���م امل�ض���نية بتوف���ر فر�ض���ة للدر����ص 
والتعلم، على املواظبة، وتلقفوا درو�ض���نا االولية 

ب�ضوق ولهفة، وا�ضغوا بادب ورغبة.
وكانت وم�ضة م�ض���رقة من ال�ضيد احليدري حيثما 
انار ندوتنا ذات م�ضاء من العام نف�ضه، واعرب عن 
امنيته الكرمي���ة الكبرة يف ن�ض���ر الثقافة وتركيز 
دعائمه���ا، معوال يف ذلك على �ض���حذ همم ال�ض���باب 

وجمع �ض���مل اخلرين ال�ضاعني لبذل املال واجلهد 
ال�ض���عاد االخرين، ثم راح ال�ض���يد احليدري ي�ضرح 
لنا فكرته النرة يف ب���ذل اجلهود املتظافرة جلمع 
الكت���ب من البي���وت الكرمي���ة، واملال م���ن االيادي 
املح�ض���نة الرحيم���ة لتاأ�ض���ي�ص – مكتب���ة اخل���الين 
العام���ة – يف ه���ذا اجلام���ع لتك���ون من���ارا لن�ض���ر 

الثقافة وكنزا الدخار جواهر املعرفة.
وما ان انهى ال�ض���يد الكرمي اقراحه حتى ا�ضرقت 
ا�ض���ارير احلا�ض���رين، وتدفقت تربعاتهم باريحية 
عالي���ة، وكان ال�ض���يد احلي���دري الب���ادي بالف�ض���ل 
واجلود حني ت���ربع مبكتبته وتبع���ه جل االخوان 
يف تل���ك الليل���ة املبارك���ة، حي���ث و�ض���عت اللبن���ة 
االوىل لت�ض���ييد – مكتبة اخل���الين العامة - ، التي 
راح ي���وؤازر الدعوة لها اكرث اال�ض���دقاء واالخوان 
وي�ض���اندها ج���ل النا�ص االخي���ار، حت���ى ازدحمت 
الغرفة وغ�ض���ت رفوفها بالكت���ب، فقد جمعنا خالل 
�ض���هور قليلة م���ا مل نكن نتوقع جمعه خالل �ض���نني 
وطموحن���ا  �ض���غرة  امنيتن���ا  كان���ت  اذ  طويل���ة، 
حم���دودا.. ولك���ن املجتمع – اي جمتمع – ي�ض���م 
دوما ب���ني جوانحه ع���ددا من الطيبي���ني، والفكرة 
الطيبة ال حتتاج اال اىل اخلربة والقيادة املخل�ضة 
لين�ض���اب ذلك املال الزالل، فتحيي االمال وتخ�ض���ر 

االماين.
فهذا ال�ضيد وائل ال�ضعيدي يهدي مكتبته ال�ضغرة 
يف عددها الكبرة يف مغزاها. وذاك ال�ض���يد يحيى 

الباج���ه جي ته���زه اريحيته فيق���دم جمموعة طيبة 
من كتبه ثم ت�ض���عفنا عائلة املرحوم املجاهد الكبر 
والوطن���ي احل���ر حممد جعف���ر ابو التم���ن فتهدي 
مكتبت���ه ذات الكتب النادرة واملظان القيمة. وبهذه 
االريحي���ة والتج���ارب الكرمي ت�ض���اعف ن�ض���اطنا، 
وزاد باخلري���ن اميانن���ا، والنا�ص ه���م النا�ص يف 
كل م���كان ت�ض���حرهم الدعوة اخلرة، وي�ض���اندون 
العمل املجدي الذي تعود ثماره ل�ضالح املجموع.. 
لقد غ�ض���ت الغرفة بالكت���ب املنهالة من هنا وهناك، 
فوقعن���ا من امرنا يف ح���رة، واجتمعنا حلل ازمة 
الكت���ب املكد�ض���ة، فا�ض���ار علين���ا ال�ض���يد احليدري 
با�ض���غال االر����ص اخلرب���ة الت���ي تهدم���ت ومل يبق 
منها �ضوى بقايا جدار وكومة من تراب واحجار.. 
فده�ض���نا لالقراح ال�ض���خم وكادت تقعد بنا همتنا 
عن حتقيق هذا االمر املحال، اذ من اين ناتي باملال 
لت�ض���ييد القاعة واخلزانة؟  والنا�ص ا�ضحاب املال 
واالعمال ال زالوا يقا�ض���وم االأمري���ن من الظروف 
التي فر�ض���تها �ض���نو احل���رب، كما ان ن���درة املواد 
االن�ضائية وغالءها الفاح�ص كندرة املواد الغذائية 

�ضواء ب�ضواء.
ولكن���ي اع���ود لنظرت���ي املتفائلة لطبيعة اال�ض���ياء 
واوكد على ما امنت به دوما من ان الروح اخلرة 
يف االن�ض���ان تطغ���ى على ال�ض���ر، فاالن�ض���ان اقرب 
لال�ضالح منه للهدم وللف�ضيلة منه للرذيلة.. وبهذه 
الروح املتفائلة واالميان املطمئن عقدنا العزم على 

اكمال امل�ضروع وال�ضعي به قدما، ويف �ضباح الغد 
التايل عر�ضنا طلبنا على املرحوم املواطن الغيور 
ال�ضيد �ضادق الب�ضام لنح�ضل حتويال – بج�ضور 
احلدي���د – م���ن جلن���ة التموي���ن العلي���ا.. ومنحنا 
التحوي���ل، وجمعنا املال ل�ض���راء احلديد، وما هي 
اال ب�ض���عة اي���ام حت���ى طرح���ت كمية – اجل�ض���ور 
احلديدية – يف �ضاحة اخلالين، ت�ضتعطف االيدي 
الكرمي���ة وال�ض���واعد املوؤمن���ة لتت���ربع برفعها عن 

االر�ص حيث مقرها على قاعة املكتبة وخزانتها.
ويجمل بي ان او�ض���ح ما �ض���احب م�ض���روعنا هذا 
م���ن تلك���وؤ وتع���رث واراين ملزم���ا ان ا�ض���رح ه���ذه 
الناحي���ة بو�ض���وح، فقد ظهر يل من ه���ذه التجربة 
ان اآف���ة امل�ض���اريع اخلري���ة العام���ة اهمالها، وذلك 
بانطفاء جذوة املتحم�ض���ني لتاأ�ضي�ض���ها، وباالخر 
انف�ضا�ض���هم من حولها، وعدم مدها باملعونة التي 
تعه���دوا موا�ض���لتها.. اذ يف بداي���ة كل م�ض���روع 
يتحم����ص له جمهور خر، وتندفع مل�ض���اندته نخبة 
طيب���ة، ل���ذا فباعتق���ادي ان ذكاء املوؤ�ض�ض���ني يجب 
ان ين�ض���ب على ا�ض���تغالل ه���ذه الطاق���ات اخلرة 
م���ن هذا احلما�ص املتاأج���ج وذاك االندفاع املتدفق. 
واال �ضاعت الفر�ضة اذا ما توالت ال�ضهور وااليام 
وتداولت االعوام و�ض���غل كل مب�ض���اغله اخلا�ض���ة 

التي تكفي وحدها الذابة جهود االن�ضان.
وه���ذا ما حدث فع���ال مل�ض���روعنا ، ملكتبتن���ا الفتية، 
فقد ان�ض���رف كل منا لبناء حياته ف�ض���غلته همومه 
اليومية ع���ن الهموم االجتماعي���ة ، ورحنا النزور 
املكتب���ة اال ملاما، وال ن�ض���عى وحدها �ض���عيا حثيثا، 
وانطفات جذوة حما�ضنا وتركنا املكتبة واعباءها 
ال�ض���يد حمم���د احلي���دري وح���ده وحللم���ه  عل���ى 
الوا�ضع، وح�ضن تقديره لظروفنا، مل ينح بالالئمة 
عل���ى احد من���ا، ومل يتخل عن م�ض���روعنا، ف�ض���رب 
�ضرب املوؤمنني، حتى كتب مل�ضروع املكتبة النجاح، 
وراأينا يوما كيف ترفع فيه – اجل�ض���ور احلديدية 
– بهم���م املتربع���ني لت�ض���تقر ف���وق املكتبة لتحنو 
عل���ى رواده���ا م���ن املطالع���ني املتطلع���ني للمعرفة، 
ولتحاف���ظ، عل���ى تراث ان�ض���اين فكري �ض���خم يف 
خمتل���ف فن���ون االدب والعل���م واملعرف���ة جتاوزت 

مظانه 26000 �ضتة وع�ضرين الف جملدا.

جملة )�لكتاب(  �آب 1973

مكتبات شارع السعدون ..

ت
ي��ا

كر
ذ

حتى أواخر مثانينيات القرن املايض، كان »ش��ارع السعدون« يستعد كل مساء ليكون  

قل��ب بغ��داد النابض، فيام تخلد االط��راف االخرى من املدين��ة اىل بعض من الراحة  

جراء نهار عمل طويل. قبل ان تنطفئ يف بغداد معامل كثرية، منها »شارع  السعدون« 

الذي صار الش��ارع االش��هر يف العاصمة بعد غروب  مجد »شارع الرشيد«، وتحديدا 

منذ اواس��ط س��بعينيات القرن املايض، كان »الس��عدون« يبدأ حياتيا من جهة اليمني 

اذا كن��ت ق��د دخلت اليه من جهة س��احة التحرير، فثمة اش��ارتان اىل حيوية اي مدينة 

معارصة: وسائل االسرتخاء و وسائل املعرفة.

كيف تأسست مكتبة الخالني العامة؟
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رفعة عبد الرزاق محمدق���اس���م م��ح��م��د ال��رج��ب

وكان �ضوق ال�ضراي اآنذاك زاخرًا 
باملكاتب ال�ضغرة منها والكبرة 
لعب���د  الوطني���ة  املكتب���ة  اأمث���ال 
احلمي���د زاه���د واملكتب���ة االأهلية 
لعبد االأم���ر احلي���دري واملكتبة 
الع�ض���رية ملحمود حلمي ومكتبة 
ال�ضرق لعبد الكرمي خ�ضر وهناك 

مكتبات �ضغرة منت�ضرة من اأول 
ال�ض���وق اإىل اآخره ومنهم من يعر�ص ب�ض���اعته على 
الر�ضيف وذلك اأمثال ح�ضني الفلفلي واحمد كاظمية 
واحل���اج حمم���د و�ض���امح اإ�ض���ماعيل وم���ن املكات���ب 
ال�ض���غرة التي ما زالت �ض���غرة حت���ى اليوم مكتبة 
التجدد حلقي بكر �ض���دقي ومكتبة ال�ض���بيبة لر�ض���يد 
عبد اجلليل واملكتبة احلديث���ة للحاج حممد ومكتبة 
الزوراء حل�ض���ني الفلفلي، اإذ مل تتق���دم هذه املكتبات 
بالرغ���م من وج���ود طاقات م���ن الذكاء عن���د البع�ص 

منهم ومن ح�ضن املعاملة عند االآخرين.
وكانت املكتبة العربية اكرب تلك املكاتب يف ال�ض���وق 
والعراق كافة و�ضاحبها نعمان االعظمي، كان عارفًا 
بالكتب ذواقًا باختيار ما ين�ض���ره ويطبعه من الكتب 
القدمي���ة وعاملًا بالكتب اخلطية بل كان الوحيد الذي 
يفهم هذا الف���ن ويعتني بت�ض���ويق الكتاب املخطوط 
وعر�ض���ه، عل���ى اإن الرج���ل مل يك���ن يح���ب املطالع���ة 
ولكن املمار�ضة الطويلة ورحالته الكثرة اإىل اإيران 
وم�ضر والتقاءه باأكرب خبر يف الكتب اخلطية وهو 
ال�ض���يد حمم���د اأمني اخلاجن���ي الذي يعت���رب الوراق 
الوحي���د يف الع���امل العرب���ي يف تل���ك االأي���ام، وكان 
�ض���وق الكت���ب �ض���عيفًا واملطبوع���ات قليل���ة واالأمية 
متف�ض���ية كم���ا اإن الكتب اخلطية ال تتحرك فال �ض���وق 

لها، ف���اإذا اأح���رز نعمان 
بع�ص حزمها  االعظمي 
و�ض���افر من اأجله���ا اإىل 
م�ضر ليبيعها اأو يبدلها 
املطبوع���ة  بالكت���ب 
وكان اله���اوي الوحي���د 
يف  املخطوطات  ل�ضراء 
بغ���داد املحام���ي عبا����ص 
الع���زاوي مع اإن نعمان االعظمي كان ال يعر�ص عليه 
اإال ما يح�ض���ل عليه من التواف���ه وما يبقى من اجليد 
ير�ض���له اإىل م�ض���ر )تعترب مكتبة خمطوطات عبا�ص 
العزاوي اليوم من اأكرب واأ�ضهر املكتبات يف العراق، 
فتاأمل عزيزي القارئ اأية نوادر وجواهر كان يبيعها 
نعمان االعظمي يف م�ض���ر(، وكانت الكتب رخي�ض���ة 
�ض���واء املطبوع منها اأو املخطوط فهي تباع باأ�ضعار 
زهيدة جدًا اإذ لي�ص هناك جهة ر�ضمية اأو علمية تهتم 
ب�ض���راء الكتب وال مرا�ض���الت اأو جت���ارة منظمة بني 

بغداد واخلارج.
ونعمان االعظمي كان الوحيد الذي ي�ض���تورد الكتب 
ما خال بع�ص التوافه التي ت�ضل اإىل غره وال �ضيما 
اإىل حمم���ود حلم���ي، اإما الباق���ون فكانوا يعي�ض���ون 
عل���ى الكتب املدر�ض���ية امل�ض���تعملة اأو عل���ى الركات 
التي تب���اع اأحيانًا بامل���زادات بالبيوت اأو امل�ض���اجد، 
والكت���ب الرائج���ة ي���وم ذاك كان���ت الكت���ب الديني���ة 
والق�ض����ص واملوالد النبوي���ة وكان نعمان االعظمي 
ي�ضافر كل �ضنة اإىل م�ضر في�ضحن معه اإليها ما جمعه 
من املطبوعات احلجرية ومطبوعات بغداد والنجف 
والكتب اخلطية ليعر�ض���ها مب�ضر وال�ضام وي�ضتبدل 
بثمنها مطبوعات اأخرى، وال ت�ضله من الكتب طوال 

ال�ض���نة اإال بع�ص امل�ض���احف كما اإن املفردات كانت ال 
ت�ض���له اإال قلياًل مما يح�ض���ل عليه م���ن املبادلة وكنت 
الت���ي  العربي���ة  املطبوع���ات  االأوىل  وللم���رة   اأرى 
تطب���ع يف اأوربا، وكان يغ���ايل باأثمانها ويفتخر بها 
ط���وال مكوثه���ا عن���ده اإذ مل يكن اأحد عل���ى علم مبثل 
ه���ذه املطبوعات ومل تكن قد و�ض���لت اإىل االأ�ض���واق 
ببغ���داد وم���ا كان باملكتب���ات العامة واخلا�ض���ة منها 
فه���و يعود اإىل وجود بع�ص االأجانب اأو�ض���له بع�ص 
امل�ضت�ض���رقني اأمثال االأب ان�ضتا�ص الكرملي ويعقوب 
�ضركي�ص، وبيع بع�ص تركات العلماء املغاربة اأمثال 

ال�ضنقيطي وغرهم.
من كتب التاريخ

وكان ج���ل ه���م ال�ض���يد نعم���ان ورغبت���ه اأحي���اء م���ا 
يتعل���ق بتاري���خ العراق ال �ض���يما بغداد فن�ض���ر كثرًا 
من الكتب املهم���ة كتاريخ بغ���داد للخطيب البغدادي 
ال���ذي كان يع���د م���ن الكت���ب املفق���ودة وكذل���ك ن�ض���ر 
كتاب احل���وادث اجلامعة الذي ن�ض���ب وهما اإىل اأبن 
الفوطي باإ�ض���راف م�ضطفى جواد، وكان ذلك يف بدء 
ا�ض���تغايل عند نعمان االعظمي ولن اأن�ض���ى يوم كنت 
اأذهب بامل�ض���ودات وامل���الزم اإىل املدر�ض���ة املاأمونية 
ج���واد  م�ض���طفى  االأ�ض���تاذ  لي�ض���ححها  االبتدائي���ة 
)وكان معلم���ًا فيها يومذاك( م�ض���ودات الطبع واأذكر 
اأنه اأر�ض���ل بيدي امللزمة االأوىل من الكتاب لالأ�ض���تاذ 
حممد ر�ض���ا ال�ض���بيبي ليكتب مقدمت���ه، وكان نعمان 
هو الذي ي�ض���حح مالزم املطبوعات فاإذا ع�ضت عليه 
جملة اأو كلمة اأو وجد فيها غمو�ض���ًا �ض���طبها وعدلها 
ح�ضب اإدراكه دون تقيد بالن�ص، وعندما اأكمل كتاب 
احل���وادث اجلامع���ة ال���ذي كن���ت اأن���ا اأطب���ق مالزمه 
واأجمعه���ا لتك���ون كتاب���ًا كما يفع���ل املجل���د، وبقيت 

الفهار�ص فلما اأر�ض���لها االأ�ض���تاذ م�ض���طفى جواد اإىل 
نعم���ان االعظمي نظ���ر فيها ومتتم وق���ال اأنه ال يريد 
طبعها الأنها �ضتزيد الكتاب بع�ص ال�ضفحات فمزقها، 
وكان معجب���ًا بهذا الكتاب ملا فيه من اأخبار وحوادث 

طريفة عن بغداد.
ون�ض���ر اأي�ض���ًا كتاب النور ال�ض���افر يف اأعي���ان القرن 
العا�ض���ر للعيدرو�ض���ي، وكانت اأكرث ن�ض���راته ببغداد 
مبطبعة الفرات و�ض���احبها حممد ر�ضيد ال�ضفار فهو 
الذي كان ي�ضرف على بع�ضها، وكان نعمان االعظمي 
اإذا باع كتابًا يتغزل به ويطرق جملدًا مبجلد ويظهر 
له �ضوتًا كما يفعل باعة االأحذية وي�ضيح )كل ال�ضيد 
يف ج���وف الفراء( وهو لطيف مبعاملته مت�ض���اهل ال 
يحتك���ر كتاب���ًا وال يغايل ب���ه واإذا باع �ض���يئًا بالدين 
فاأن���ه ال يطالب بثمنه وهو كثر الن�ض���يان فاإذا دفعت 
ل���ه الثمن فبعد خم�ص دقائق يطالب���ك به مرًة اأخرى، 
ولكنه كان مت�ض���احمًا وب�ضو�ض���ًا بخالف الباقني من 
اأ�ض���حاب املكتبات، فاإذا اأ�ض���رى منه �ض���خ�ص كتابًا 
م���ا واأراد اإعادته ولو بعد م�ض���ي زم���ن فاأنه ال ميانع 
ب�ض���رط اأن ي�ضتبدله بق�ض����ص كان يتوىل طبعها مثل 
م���رمي الزنارية وامليا�ض���ة واملق���داد، حت���ى ولو كان 
الرج���ل ال تهم���ه هذه الق�ض����ص، وكان �ض���وق الكتب 
كم���ا �ض���بق يل بيان���ه �ض���عيفًا وال�ض���فة الغالبة على 
تل���ك الكت���ب، امل�ض���احف واملوالد النبوي���ة واالأدعية 
وال�ض���لوات والروح���اين والق�ض����ص، وم���ن ك���رثة 
ن�ضيانه اإذا �ض���ام عليك قيمة الكتاب اليوم فقد ين�ضى 
غدًا ما قاله اليوم وباإمكانك اأن تاأخذه بن�ض���ف الثمن 
اإذ هو ال ي�ض���بط �ضعرًا لت�ض���ويقه الكتاب، وال يلتفت 
اإىل القوائ���م الت���ي ا�ض���رى مبوجبها، وم���ن ثم فاأن 
اأك���رث م���ا ي�ض���له كان مبادلة وم���ن كرثة تل���ك املبادلة 
الت���ي اغ���رق بها اأ�ض���واق م�ض���ر �ض���رت اأن���ا اأجد من 
مطبوع���ات بغداد النادرة منها اليوم كثر من الكتب 
وه���ي مربوطة مل تفت���ح بعد، وهذا مم���ا يوؤخذ على 

اأ�ضحاب املكاتب امل�ضرية.
وكان يردد اإىل االأ�ض���واق كثر من العلماء واالأدباء 
وال�ض���عراء اأمثال جميل �ض���دقي الزهاوي الذي كان 
يكري الروايات با�ضتمرار من نعمان وغره فيدفع 
ل���ه اأجرة عن ق���راءة كل جمموعة منه���ا ربية واحدة 
اأي ما ي�ض���اوي اليوم )75( فل�ضًا، وطه الراوي الذي 
كان اأكرب م�ض���جع ومرغب للكتاب يف جميع جمال�ضه 
الر�ض���مية والبيتية، ونوري ال�ضعيد ويو�ضف العطا 
وبهاء الدين ال�ض���يخ �ض���عيد النق�ض���بندي واإ�ضماعيل 
الواعظ وحممد ال�ضماوي وم�ضطفى علي وغرهم، 
لل�ض���وق وللكت���اب ه���و عبا����ص  اك���رب زب���ون  وكان 
الع���زاوي املحامي، ف���كان يردد اإىل اأرب���ع مرات اأو 
اأكرث يف كل يوم فال يفوته كتاب مطبوع اأو خمطوط 
وب�ضحبته اأخوه علي غالب العزاوي املحامي، وكان 
رجاًل ذكي���ًا مهذبًا، فكان عبا�ص العزاوي ي�ضت�ض���ره 
عند كل �ضفقة يقع عليها اختياره، واإذا ما وقع كتاب 
خطي ولن ي�ضريه العزاوي فانه يبقى �ضنوات دون 
اأن يباع اإذ مل يكن هناك يومذاك من يت�ضوق الكتاب، 
وهناك كرثة من اأ�ض���حاب االأق���الم مل اأرهم قد دخلوا 

ال�ضوق اأو ا�ضروا كتابًا وهذا اأمر عجيب؟.
عن مقاالت ) مذكر�تي يف �سوق �ل�سر�ي( 
يف جملة �ملكتبة ل�سنة 1967

هكذا عرفت سوق الكتب
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يف حدي���ث ماتع  مع اال�ض���تاذ با�ض���م عبد احلميد 
حم���ودي ع���ن الكت���ب واملكتبات القدمي���ة ببغداد 
، ودوره���ا الثق���ايف واحل�ض���اري الرائ���د ،اجنر 
احلدي���ث اىل فك���رة اقام���ة املعار����ص اخلا�ض���ة 
بالكت���ب وبواكرها يف الع���راق احلديث . وهذا 
مااثار كاتب هذه ال�ض���طور على البحث عن االمر 

.
ولعل التفكر باقامة معار�ص الكتب يف بغداد مل 
يبدا اال بعد ان ا�ض���بحت جتارة الكتب تقوم على 
ا�ض�ص جتارية �ضحيحة .فلم تعرف بغداد او اية 
مدينة عراقية اخرى معر�ضا للكتب واملطبوعات 
اال بعد ان �ض���عت بع�ص املوؤ�ض�ض���ات الثقافية اىل 
عر�ص ان�ض���طتها للجمهور .كما مل يكن من اقامة 
املعار�ص اي غر�ص جت���اري .... ففي عام1938 
اقامت مديرية االثار العامة معر�ص املخطوطات 
العربي���ة يف متح���ف االث���ار اال�ض���المية يف خان 
مرجان ،وه���و اول معر�ص للكتب يقام يف بغداد 
، حت���ى ان املعر����ص ال�ض���ناعي والزراعي �ض���نة 
1932 مل ي�ض���م معر�ض���ا للكت���ب عل���ى الرغم من 

تنوع معرو�ضاته.
 ولكن قبل هذا بنحو �ض���ت �ضنوات اقيم املعر�ص 
ال�ض���ناعي التج���اري يف بغ���داد ، وكان تظاهرة 
اقت�ض���ادية وادبية كبرة يوم���ذاك ، افتتحه امللك 
في�ض���ل االول ، وعر�ض���ت في���ه م���ن املنتوج���ات 
ال�ض���ناعية والزراعية ما كان مذه���ال ، ومن هذه 
املعرو�ض���ات كتب عراقية قدمته���ا مكتبة مكنزي 
وغره���ا م���ن املكتب���ات التجارية للم�ض���اهمة يف 
املعر����ص ، وق���د ا�ض���ار اىل ذل���ك الكات���ب العربي 
الكب���ر ام���ني الريحاين ال���ذي كان يوم���ذاك يف 
بغداد ، وكتب م�ض���اهداته يف كتابه الذائع ) قلب 

العراق(.
   ويف �ضنة 1947 اقام املعهد الثقايف الربيطاين 
معر�ض���ا للكت���ب االنكليزية احلديث���ة يف العلوم 
واالداب والفن���ون كاف���ة . وق���د لق���ي اقباال كبرا 
. ثم اقام املعهد املذكور يف �ض���نة 1954 معر�ض���ا 
للكت���ب االنكليزي���ة التي تبحث يف املو�ض���وعات 
العراقي���ة من���ذ ب���دء الطباعة حتى الع�ض���رينات . 
وق���د ا�ض���تعان املعهد بعدد من املكتب���ات العراقية 
العراق���ي  املتح���ف  كمكتب���ة  واخلا�ض���ة  العام���ة 
ومكتب���ة توفيق وهبي امل���وؤرخ والوزير الكردي 
،ومكتبة يعقوب �ضركي�ص املوؤرخ الكبر ومكتبة 
بهاء الدين نوري املرجم و  الع�ض���كري . وكانت 
اقام���ة ه���ذا املعر�ص الفري���د من نوعه ، منا�ض���بة 
طيب���ة الط���الع املرجم���ني العراقيني عل���ى جملة 
�ض���احلة من الكتب املطبوعة قدمي���ا وتبحث يف 

تاريخ العراق واحواله املختلفة .
   وكان���ت اح���دى دور الن�ض���ر البروتي���ة ، وهي 
)) دار الك�ض���اف (( ،ق���د اقام���ت معر�ض���ا للكت���اب 
اللبناين منذ ظهور الطباعة يف لبنان يف اوا�ضط 
الق���رن الثامن ع�ض���ر حتى �ض���نة 1949 التي اقيم 

فيه���ا املعر����ص. والريب ان �ض���لة �ض���احب الدار 
ف���وؤاد حبي�ص بالعديد م���ن ادباء وكت���اب العراق 
كان���ت دافع���ا القامة املعر����ص . كما ان���ه كتب يف 
جريدته ))املك�ض���وف (( ان اال�ض���تاذ رفائيل بطي 

كان حمر�ضا على قيام املعر�ص .
   ث���م �ض���هدت بغ���داد بع����ص املعار����ص الكتبي���ة 
املتخ�ض�ض���ة االخ���رى . فعندم���ا اقي���م املهرج���ان 
االلفي البن �ض���ينا يف الع�ض���رين م���ن اذار 1952 
، اقام���ت مديري���ة االث���ار العام���ة معر�ض���ا لكتب 
ابن �ض���ينا املخطوط���ة واملطبوعة وم���ا كتب عنه 
مبختل���ف اللغ���ات . وق���د ن���ال املعر����ص اعج���اب 
العلم���اء والكت���اب وال�ض���حفيني الذين ح�ض���روا 
املعر�ص . وا�ض���ركت فيه مكتبات عامة وخا�ضة 
كمكتبة املتحف العراقي ومكتبة االوقاف العامة 
ومكتبة اخلالين العامة ومكتبة عبا�ص العزاوي 
ومكتبة �ض���ادق كمون���ة ومكتب���ة كوركي�ص عواد 
، كم���ا كان للكتب���ي العراقي الكبر قا�ض���م الرجب 
دور يف تهيئ���ة بع�ص الطبعات النادرة من الكتب 
. وعر�ض���ت االدارة الثقافية يف اجلامعة العربية 
م�ض���ورات ن���ادرة لبع����ص موؤلف���ات ابن �ض���ينا .  
وعندما احتفلت دار املعلمني العالية �ض���نة 1955 
بذكرى تا�ضي�ضها اقامت معر�ضا للكتب املطبوعة 
.غ���ر ان ا�ض���هر معار����ص الكت���اب العراقي ، هو 
الذي اقامته مكتبة اخلالين العامة ببغداد و�ضمته 
معر����ص الكتاب العراقي ،خالل الفرة من 14 – 
21 ني�ض���ان 1955 . فقد عر����ص يف هذا املعر�ص 
زهاء اربعة االف عنوان ملطبوعات عراقية متثل 
مئة عام من تاريخ الطباعة والتاليف يف العراق 
. فق���د ت�ض���من من���اذج م���ن ال�ض���حف واملج���الت 
العراقية والن�ضرات الر�ض���مية والكتب املدر�ضية 

بلغات خمتلفة .

   وبع���د ثورة متوز 1958 ،اقامت املكتبة العامة 
يف بغداد )و�ض���ميت بالوطنية فيما بعد ( معر�ضا 
للكتب العراقية وال�ض���حافة ال�ضادرة يف العراق 
خالل العام االول من عهد الثورة . ويف منت�ضف 
ال�ض���تينات اقام ال�ض���يد �ض���م�ص الدي���ن احليدري 
�ض���احب ) املكتب���ة االهلي���ة ( ببغ���داد ،معر�ض���ا 
للكتاب العراق���ي يف قاعة  ) الفن احلديث ( ، نال 
اال�ضتح�ض���ان ولق���ي اقب���اال كبرا ، وه���ذا ما نبه 
القائم���ني على تنظيم معر�ص بغ���داد الدويل اىل 
احلاق عدد من قاعات العر�ص مبعار�ص للكتب . 

 واتذك���ر ان معر����ص بغ���داد ال���دويل يف دوراته 
معر����ص  �ض���هد  ال�ض���تينيات  اواخ���ر  يف  االوىل 
الكتاب ال�ضوفيتي يف جناح االحتاد ال�ضوفييتي 
وكان م���ن اك���رب االجنحة ، ويف ركن م���ن اركانه 
من�ض���وراتها  مو�ض���كو  يف  التق���دم  دار  عر�ض���ت 
م���ن الكت���ب ، واغلبها كتب دعائي���ة اال ان عدد من 
مطبوعاته���ا املهم���ة مت توزيعه���ا مع تل���ك الكتب 
م���ع   ( كت���اب  اقتني���ت  اين  واتذك���ر   ، الدعائي���ة 
املخطوطات العربية ( وكتاب ) مباحث يف تاريخ 
االدب العربي ( وكالهما من موؤلفات امل�ضت�ض���رق 
الرو�ض���ي الكبر كرات�ضوف�ضكي ، وكتاب ) تاريخ 

القطار العربية احلديث ( للوت�ضكي وغرها .

وا�ض���تمر االمر اىل ان تا�ض�ض���ت ) الدار الوطنية 
للكتاب ( �ضنة 1973 التي احلقت بوزارة االعالم 
، لتب���دا �ض���فحة جدي���دة يف تاري���خ الكت���اب يف 
الع���راق ،�ض���فحة اقل ما يق���ال عنها انها �ض���وداء 
...غر ان معار�ص الكتب مل تتوقف وافتتح عدد 
م���ن املعار�ص اخلا�ض���ة او العامة يف ال�ض���نوات 

التالية .

صلتي بس��وق الرساي تعود إىل س��نة 1930-1931 يوم تركت املدرس��ة واتصلت به وكان 

عمري اثنتي عرشة س��نة عندما اش��تغلت عاماًل صغريًا باملكتب��ة العربية لصاحبها نعامن 

االعظمي وكنت يوم ذاك يف الصف السادس من املدرسة االبتدائية، وكان مرتبي الشهري 

600 فلس، ومل أكن قد رأيت بغداد كثريًا ألنني كنت من س��كنة األعظمية فكنت أراها يف 

الس��نة مرة أو مرتني، ويف أيام األعياد فقط، فلام اتصلت باملكتبة وبالسوق كنت أعجب 

ملا تحتويه من كتب إذ مل أكن قد رأيت مكتبة من قبل

من تاريخ معارض الكتب ببغداد
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