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قراءة في مذكرات 
الراحل محمد حديد

اذا عرف����ت �س����وق ال�س����راي او الوراق����ن 
كما كان يقال بعدد غري قليل من الكتبين 
وان �سئت فق����ل: ا�سحاب املكتبات الذين 
دخلوا ع����امل املطبوع����ات واملخطوطات، 
بيعا و�سراء، واحرزوا الثقة يف التعامل 
التج����اري واملكتب����ي م����ع املت�سل����ن به����م 
واملرتددي����ن عليه����م، ف����ان قا�س����م حمم����د 
الرجب ف����اق هوؤالء واولئك مبا وهب من 

ع�سامية واملعية. 
وم����ن قدرة على التح����رك املو�سعي، كلما 
دع����ت ال�س����رورة واق�س����ت احلاج����ة يف 

امل�سم����ار الذي جن����د فيه طاقات����ه الكامنة 
وه����و يتعاط����ى مهن����ة الكت����ب واملكتبات، 
ويتبنى عملية الرتاث العربي اال�سالمي 

احياء واغناء.. 
بداأ الرجب م�سريته يف مطلع الثالثينيات 
عامال �سغريا.. اجريا يف املكتبة العربية 
للح����اج نعمان االعظم����ي، راتبه ال�سهري 
�ستمائة فل�س كم����ا جاء يف مذكراته حتى 
انته����ى مال����كا ل�س����رح ثق����ايف ه����و مكتبة 
"املثن����ى" وجملة فريدة ال �سابقة لها يف 

العراق والوطن العربي هي "املكتبة". 

على ان م�سريته هذه وقد ا�ستغرقت اربعا 
واربع����ن �سنة بانوارها وظاللها �سريته 
احلرف����ة  ه����ذه  �سوجل����ان  عل����ى  قاب�س����ا 
احل�ساري����ة االن�ساني����ة، عارف����ا اخبارها 
وا�سرارها، ذائقا حالوتها ومرارتها. وال 
حت�سنب كوركي�س عواد جمامال او مغاليا 
حن �سبه����ه بابن الندمي واحل����اج خليفة 
بقول����ه: "واذا كان قد ا�ستهر يف الع�سور 
ال�سالفة جماعة من العلماء بالكتب امثال 
اب����ن الندمي �ساحب "الفهر�ست" واحلاج 
خليف����ة �ساح����ب "ك�س����ف الظن����ون" ففي 

و�سعنا الق����ول: ان اال�ست����اذ قا�سم حممد 
الرج����ب مم����ن ينبغ����ي ذكره����م يف زمننا 
يف ه����ذا امليدان الف�سي����ح.. – انظر جملة 

 .1960 "املكتبة" متوز 
اخل�����س من هذا ان الرج����ب وراق ذواق، 
تاجر مطبوعات وخمطوطات: ا�ستريادا 
وت�سديرا. مطالع لها، معني بها من طراز 
مثايل. قائم على امرها يف وطنه بقدر ما 
ت�سمح به احلل واملال، ويف خارج وطنه 
على قدر معلوم.. خدم����ة للفكر العربي.. 
للذخ����ر اال�سالمي ترويج����ا وتاأ�سيال، ثم 

تو�سال ب����ه وركونا الي����ه يف عامل متغري، 
وليك����ون هو – هنا مرك����ز الثقل – قدوة 

لالخرين يف حياته، ومن بعد مماته. 
م����ن هن����ا �س����اق اليه اك����ر م����ن واحد من 
العلم����اء االع����الم يف الع����راق وخارج����ه 
�سع����رًا ون����رًا تثمين����ا جله����وده وتقديرا 
ل�سخ�س����ه منه����م، �س����الح الدي����ن املنج����ّد 
– عب����د العزي����ز امليمن����ي الراجكوت����ي.. 
حممد عب����د الغن����ي ح�سن.. احم����د حامد 
ال�سربتي.. عبد القادر الرباك.. م�سطفى 
جواد.. وهو الذي قال فيه يف مقطوعة: 

مكتبة فاقت على املكتبات 
واهبة للعقل ا�سمى الهبات 

دوحة اداب على حجمها 
فينانة اغ�سانها مزهرات 

و"الرجبي" ال�سهم اأهدي له 
حتية تزهو على النريات 

�سرمت على نهج �سريف املدى 
غايتكم يف الكتب واملكتبات 

من هنا �سار الرج����ب مو�سع ثقة االفراد 
واجلماعات وبع�����س اجلهات الر�سمية.. 
اقول: ان مدير مكتبة اجلامعة االمريكية 
بب����ريوت لدرا�ست����ه علم املكتب����ات نظريا 
ولي�����س عملي����ا ا�ستع����ان بالرج����ب �سن����ة 
العام����ة  املكتب����ة  تنظي����م  ليت����وىل   1937
ببغ����داد ملعرفت����ه م����ا يف بط����ون الكت����ب 
تطبيق����ا، بينم����ا ورث����ة العالم����ة حمم����ود 
�سكري االلو�سي طلب����وا اليه �سنة 1938 
ان يق����وم ببي����ع خزانت����ه اخلا�����س نيابة 
عنه����م واعتم����ادا منهم علي����ه. ويف مطلع 
ال�ستين����ات اأوف����د الرجب ر�سمي����ا من لدن 
البغدادي" اىل  ال����رتاث  "جلن����ة معر�س 
بع�س االقطار العربية والبلدان ال�سرقية 
اال�سالمي����ة النتقاء املخطوط����ات النادرة 
من خزائنه����ا مبنا�سب����ة انعق����اد مهرجان 
بغ����داد – الكن����دي. ثم ال يغ����رب عن بالنا 
ان وزارة املع����ارف كانت تكلفه يف بع�س 
املراح����ل الدرا�سية باعداد كت����ب الرتبية 

الدينية لتالميذها وطالبها. 
وقا�س����م الرجب مل يكن جمرد تاجر كتب، 
او عار�����س لها وامن����ا كان �ساح����ب راأي 
وموق����ف يف ه����ذا املن����اخ ال����ذي يتنف�س����ه 
ويتح�س�سه بب�سره وب�سريته ي�سحنهما 
وهجا و�سدادا تذوقه الفطري لكل مطبوع 
وخمط����وط، ومتر�س����ه الفعل����ي بواقع����ه 
واث����ره، كذل����ك مل تك����ن مكتب����ة "املثن����ى" 
كاأية مكتب����ة اعتيادية اخرى تطالعك فيها 
الرف����وف العالي����ة وه����ي ت�س����م املطوالت 
القدمي����ة وامل�سنف����ات احلديث����ة وتختزن 
املباه����ج الفكرية والروحي����ة وخال�سات 
كان����ت  وامن����ا  واحل�س����ارات،  التج����ارب 
ملتق����ى ومنت����دى يوؤمهما م����ن كل �سوب 
م�ست�سرق����ون  وعلم����اء..  ادب����اء  وح����دب 
وم�ستعربون، تتوا�سل بينهم حماورات 

�ستى ومداخالت. 
بعد ثالثن �سنة وجتربة الكتاب واملكتبة 
ت�سقل الرجب �سقال، وتزيده اكبابا على 
عمله وعلمه، ث����م تعطيه ال�سوء االخ�سر 
ليخط����و خطوة اخ����رى جدي����دة.. ا�سدر 
ن�سرة �سهرية هدفه����ا وا�سح ومنظورها 
او�س����ح، ه����ي "املكتب����ة" لتعك�����س واق����ع 
مكتب����ة "املثن����ى" وطابعه����ا وتن�س����ر على 
�سفحاته����ا ا�سم����اء م����ا يردها م����ن ارجاء 
اال�ست�س����راق  ودوائ����ر  العرب����ي  الوط����ن 
واال�ستع����راب م����ن املوؤلف����ات والنفائ�����س 
ا�ستتمام����ا ملهمته����ا وخدمته����ا، وانها�س����ا 
اكرب بح�سورها الثق����ايف عامة واملكتبي 

خا�سة. 
�س����در الع����دد االول م����ن جمل����ة "املكتبة" 
يف �سه����ر ماي�����س 1960 بثالث����ن �سفحة 
م����ن القطع املتو�سط جاء في����ه: ان ال�سلة 
والكت����اب  املكتب����ة  ب����ن  والزم����ة  وثيق����ة 
اىل  احلبيب����ة  ال�سل����ة  وه����ذه  والق����ارئ 

النفو�س والقلوب ه����ي التي دعت مكتبة 
املثن����ى ال�س����دار ه����ذا امللح����ق ال�سه����ري 
الثق����ايف علما منه����ا ان اجلمهرة الكبرية 
يف العراق وخارجه �ستقدر هذا امل�سعى 
االدبي وهذا اجله����د الثقايف الذي تبذله 
خال�س����ا لرعاية الكت����اب العربي ون�سره 

وتعريفه لدى القراء. 
امنا ه����ذه الن�س����رة ما لبث����ت ان تطورت 
ف�سارت جمل����ة تلفت االنظ����ار واالفكار، 
م����ن حي����ث احتواوؤها على م����واد طريفة 
�س����ذرات  وعل����ى  والنق����د،  االدب  يف 
وا�ستطرادات تعود على الواقع الثقايف 
واملكتب����ي يف الع����راق بجزي����ل الفوائ����د 
وكب����ري االث����ار ف�س����ال عم����ا تن�س����ره م����ن 
قوائم الكتب واملو�سوع����ات والدواوين 
وفهار�����س املطبوعات الرتاثي����ة املختلفة 
حتى ج����اوزت �سفحات بع�����س اعدادها 
املئة وكان ملحررها مهدي القزاز – الدور 
امللمو�����س فيما بلفت����ه املجلة م����ن التقدم 
واالنت�س����ار. وحن جابه الدكتور �سالح 
الدين املنجد هذه احلقيقة تتج�سد ازاءه 
كت����ب( "ان االفراد يف �سرقنا قد يقومون 
احيان����ا باعمال عج����زت عنها احلكومات 
نف�سه����ا وان �ساحب مكتب����ة املثنى مثال 
وا�س����ح لذل����ك ف����ان جمل����ة املكتب����ة التي 
ي�سدره����ا ق����د �سدت م�سد ه����ذه الن�سرات 
الت����ي كن����ا نطال����ب به����ا، واذا ب����ه وحده 
يقوم مبا كان ينبغي ان تهتم به الهيئات 
الر�سمية واملوؤ�س�س����ات العلمية".. انظر 

جملة املكتبة – كانون الثاين 1962. 
ثم ان الرج����ب بحكم امتالكه امتياز هذه 
املجل����ة ما كان متوانياع����ن رفدها بارائه 
او  واقع����ة،  عل����ى  كالتعقي����ب  واف����كاره، 
عر�����س حال، او ازال����ة لب�س. مثال �سارك 
ادباء عراقي����ن وعربا يف درا�سة م�سكلة 
الكت����اب العراق����ي والعرب����ي كم����ا انه رد 
ب�سدة على الدكتور ج����واد علي لتحامله 
على امل�ست�س����رق االملاين كارل بروكلمان 
ب�سان كتابه "تاري����خ االدب العربي" يف 
الوقت الذي كان فيه الرجب نف�سه ي�سري 
عرب مقاالته اىل هنات بروكلمان العلمية 
– املكتب����ة ني�س����ان 1962  والتاريخي����ة 
"ابحاث عن  كتاب  الرجب  نق����د  – كذلك 
تاري����خ العل����وم الطبيعي����ة والريا�سية" 
للدكت����ور احم����د �سوكت ال�سط����ي بتجرد 

معرجا عليه هذواته و�سقطاته. 
وال�سب����اب ادارية وفنية ورمبا �سخ�سية 
– كما ات�سور – جعلت جملة "املكتبة" 
يف اعوامه����ا االخ����رية تتع����ر وتنكم�س 
بل وت�سدر عدة اع����داد يف جلدة واحدة 
حتى كان توقفها النهائي يف اواخر �سنة 
1972 .. اىل جان����ب ذل����ك كله ان الرجب 
على م����دى اكر م����ن ع�سر �سن����ن، توىل 
ا�س����دار فهار�س �سخم����ة للكتب اجلديدة 
الن����ادرة  واملخطوط����ات  الي����ه  ال����واردة 
التي اعاد ن�سرها عل����ى وفق موا�سفاتها 
اال�سلي����ة لك����رة الطل����ب عليه����ا، وزيادة 

االهتمام بها. 
كان تقدي����را الهياأ ان مي����وت قا�سم حممد 
الرج����ب يف الواح����د من ني�س����ان 1974 

وهو ببريوت ولي�س ببغداد. 
ومن كانت منيته بار�س 

فلي�س ميوت يف ار�س �سواها 
ثم كانت خ�س����ارة ثقافية ان ي�سب حريق 
يف مكتبت����ه – وق����د ال����ت اىل اوالده بعد 
م����ن  الع�سري����ن  – يف �سبيح����ة  رحيل����ه 
اآب 1999 "�سبوب����ًا" مل ي����رتك اال رم����ادا 

وبقايا كتب حمروقة. 

كتب هذا الموضوع في عام 
2000 في ذكرى رحيل الرجب 
ونشر في ملف خاص صدر عنه 
انذاك

ما كاد �سب���اح اجلمعة املوافق لليوم الع�سرين من 
اب 1999 ين�س���ر خيوطه االوىل، وما كادت اقدام 
ال�سابلة يف �سارع املتنبي تدب حتى ان�س نفر منهم 
ن���ارا تندلع من نواف���ذ الطابق العل���وي من مكتبة 
املثنى فوقفوا هلعن واجفن وهم ي�ستقبلون ذلك 
ال�سباح العبو����س القمطرير وراحوا ي�ستنجدون 
وال م���ن منج���د وي�ستغيث���ون وال م���ن مغيث حتى 
ح�سرت فرقة االطفاء فك�سرت باب املكتبة املو�سد 
واقتحم���ت البناية و�سرعت ت���وؤدي واجبها ولكن 
بع���د متكنت النار من املكتب���ة وانت�سرت يف جميع 
جوانبها اجل م���ن ان فرقة االطفاء ا�ستطاعت بعد 
الأي ان تخم���د النار امل�ستمرة يف املكتبة التي اتت 
على جميع رفوفها فرتكتها ركاما من رماد واعمدة 

من دخان. 
فمن ي�ستطيع يا ترى ان يخمد نريان القلوب التي 
تاأجج���ت يف �سدور رواد املكتب���ة ومريديها الذين 
تول���وا مما قدمته لهم من ينابي���ع الثقافة واملعرفة 
خ���الل �ستة عقود من الزم���ان وتزيد ذلك ان مكتبة 
املثن���ى مل تك���ن ملكا خا�س���ا ال�سحابها م���ن ا�سرة 
قا�سم حممد الرجب وال اذويهم فح�سب بل يف ذلك 
ف�س���اع جلميع اه���ل االدب وحملة االق���الم ورجال 
العلم يف هذه البالد وجزء ال يتجزاأ من تراث هذه 
االمة فقد ذهب بذهابها انف�س املطبوعات واندرها 
التي كانت ق���رة عن ا�سحابها ومفخرة من مفاخر 
والده���م تذكرهم بجهوده وجه���اده وما لقى خالل 
ن�س���ف ق���رن م���ن الن�س���ب والره���ق فطامل���ا رك���ب 
االه���وال  وجت�سم املخاطر حت���ى ا�ستطاع ان يقيم 
قواع���د ه���ذا ال�سرح الثق���ايف ال�سامخ ال���ذي �سار 
م�س���در ا�سعاع ال يف الع���راق فح�سب بل يف جميع 
االقطار العربي���ة والدوائر العلمية واجلامعية يف 

العامل اجمع. 
ان م�سرية حي���اة موؤ�س�س هذه املكتبة قا�سم حممد 
الرج���ب جدي���رة بالبح���ث والتاأم���ل واالعتبار فقد 
كان – رحم���ه الل���ه – مثاال رائ���دا للع�سامية الفذة 

واالرادة التي ال تقف دونها العقبات واملثبطات. 
لق���د كان قا�س���م الرجب ث���اين ثالثة اخ���وة ا�سقاء، 
ه���م: جا�س���م حمم���د الرجب املول���ود �سن���ة 1914 
واملتخ���رج م���ن دار املعلم���ن العالي���ة وق���د مار�س 
التدري����س والتفتي����س حقبة من الزم���ن مد الله يف 
عم���ره وقا�س���م املول���ود �سن���ة 1917 واملتويف يف 
بريوت 1874 واحلاج ها�سم الرجب  املولود �سنة 
1920 واملتخرج يف دار العلوم يف االعظمية وهو 

خبري املقام العراقي وموؤرخه القدير. 
ب���داأ قا�سم حممد الرجب خطواته االوىل عامال يف 
)املكتبة العربية( ل�ساحبها نعمان االعظمي الكتبي 
وبع���د ان ثق���ف فنون العم���ل املكتب افتت���ح مكتبة 
�سغرية يف �سوق ال�سراي واحلق بها خمزنا عاما 
�ساق���ت بطموحه انتقل اىل دكان ارحب يف مدخل 
ال�س���وق م���ن جه���ة بناية املحاك���م ثم ج���اءت نقلته 
الثالث���ة اىل دكان او�سع يف عم���ارة فايق االلو�سي 
)�سغلت���ه بعد ذل���ك مكتبة املع���ارف ل�ساحبها حممد 

جواد حيدر( يف �سارع املتنبي. 
اما النقلة الكربى واالخرية فكانت اىل هذه البناية 
وهي دار فخمة انيق���ة م�سيدة على الطراز الغربي 
مع حتوي���ر وتطعيم بالط���راز ال�سرق���ي البغدادي 
وه���ي ذات طابق���ن وقد كان���ت قد �سغل���ت قبل ذلك 
م���ن قبل الطبيب ماك�س مايكافو�سكي "البولوين" 
ث���م �سغلتها مديرية ال�س���وؤون االجتماعية للمنطقة 
الو�سط���ى وبعدها �سارت مركزا لقائممقامية لواء 

بغداد. 
مل يق���ف طم���وح قا�س���م الرج���ب عن���د ايج���ار هذه 
البناية بل اهتبل فر�س���ة بيعها فا�سرتاها ف�سارت 
ملكا خا�سا به فت�س���رف فيها ت�سرف املالك وجعل 
منه���ا منت���دى ادبي���ا وعلمي���ا يوؤم���ه رج���ال العل���م 
واالدب والقان���ون وقد خ�س�س يوما يف اال�سبوع 

ملجل����س خا����س حت�س���ره نخبة كرمية م���ن وجوه 
البل���د واه���ل الف�سل م���ن امث���ال: �سفي���ق العاين، 
ح�س���ن جميل، مكي ال�سي���د جا�سم، �سادق كمونة، 
عبود ال�ساجلي، كوركي�س ع���واد، ميخائيل عواد، 
�سياء �سيت خطاب، كم���ال الدين الطائي، �سبحي 
ال�سامرائ���ي، ها�س���م اخلط���اط ، م�سطف���ى عل���ي، 
يو�س���ف يعقوب م�سك���وين، عبد ال���رزاق الظاهر، 
احم���د حام���د ال�س���راف، م�سطفى ج���واد وغريهم 

كثري ممن يفوتهم احل�سر ويخطيهم العد. 
مل يك���ن قا�س���م الرج���ب تاجر كتب فح�س���ب بل كان 

عارف���ا مبحتوياته���ا وقد جت���اوز معرفت���ه الغالف 
اىل املحتويات التي يعرف اجماال ما يحتوي عليه 
الكتاب م���ن مو�سوعات  وبذلك يح���دد اال�سخا�س 
الذين يرغب���ون فيه ويدلهم علي���ه وكثريا ما ار�سد 
الباحث���ن اىل امل�س���ادر التي تعينه���م يف بحوثهم 
ودرا�ساته���م ولع���ل من املفاخ���ر الت���ي ت�سجل لهذا 
الرج���ل وما اكر مفاخره انه خ���ط اىل اعادة طبع 
كث���ري م���ن كتب ال���رتاث الن���ادرة الت���ي طبعت  يف 
واليب���زك وباري����س وا�ستانبول وم�س���ر وغريها 
م���ن احلوا�س���ر والتي كان���ت تباع يومئ���ذ مبئات 
الباون���ات فلما اع���اد طبعها م�س���ورة باالوف�سيت 
ا�سبح���ت مي�س���ورة جلميع الباحث���ن والدار�سن 
وبارخ����س االثمان ولعل نظ���رة عجلى نلقيها على 
بع����س تلك الكت���ب تبن لنا مدى ق���درة هذا الرجل 

ولعبته ونظرته امل�ستقبلية ال�سائبة: 
1- املنج���م يف ا�سحاب التاجي ابي علي ال�سديف 

تاأليف الق�ساعي. 
الط���رق  وبي���ان  املمال���ك  ك�س���ف  زب���دة  كت���اب   -2
وامل�سال���ك خللي���ل الظاه���ري املطب���وع يف باري�س 

�سنة 1894 بعناية بول�س رادي�س. 
3- تقومي البلدان البن ايوب �ساحب حماة. 

4- املمالك وامل�سالك البن خرداذبه. 
5- نظ���م العقي���ان يف اعي���ان االعي���ان لل�سيوطي، 

حترير فيليب حتي. 
6- ان�س���اء الدوائ���ر وملحقاته الب���ن عربي )بريل 

1336 ه�(. 
7- املجل���د ال�سابع من كتاب االعالق النفي�سة البن 

ر�سته طبع يف لبنان – مطبعة بريل 1891. 
8- خمت�س���ر كتاب البلدان الب���ن الفقيه – ليدن – 

بريل 1303 ه�. 
بت�سحي���ح  لل�سج�ست���اين  امل�ساح���ف  كت���اب   -9

الدكتور ارتر جفري. 
10- كتاب نهاية االقدام يف علم الكالم لل�سهر�ستاين 

بتحرير الفريد جيوم وت�سحيحه. 
اىل غ���ري ذلك من الكتب التي ال حت�سى وال تتق�س 
والت���ي تكفلت بذكره���ا فهار�س املكتب���ة ون�سراتها 

والذي ذكرناه ما هو اال غي�س من في�س. 
ومل���ا اآن لقل���ب قا�س���م الرج���ب املجه���د ان ي�سرتيح 
يف  ب���ريوت  يف  ورائه���ا  اىل  روح���ه  وي�سل���م 
1974/4/1 ت�سلم الراية من بعده اجناله الكرام. 

من يستطيع يا ترى ان يخمد 
نيران القلوب التي تأججت في 

صدور رواد المكتبة ومريديها 
الذين تولوا مما قدمته لهم من 

ينابيع الثقافة والمعرفة خالل ستة 
عقود من الزمان وتزيد ذلك ان 

مكتبة المثنى لم تكن ملكا خاصا 
الصحابها من اسرة قاسم محمد 

الرجب وال اذويهم فحسب بل 
في ذلك فشاع لجميع اهل االدب 
وحملة االقالم ورجال العلم في 

هذه البالد

قاسم محمد الرجب 
وراقا ذواقا..

على هامش حريق مكتبة المثنى
عبد الحميد الرشودي 

وحيد الدين بهاء الدين 

قا�شم الرجب يف �شبابه

الرجب يف املانيا يف ال�شتينات
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قا�س���م حممد الرج���ب ) 1917 �1974( ، 
مكتبي عراقي، بل هو من ابرز املكتبين 
العراقين ال���رواد .. فلق���د كانت مكتبته 
) املثن���ى( ، مبثاب���ة منتدى ثق���ايف ودار 
للن�س���ر ومطبع���ة واأداة لت�سهيل و�سول 
الكت���اب اإىل اأي���دي حمبي���ه رغ���م الكثري 
م���ن العوائ���ق .. فهو من االأوائ���ل الذين 
اهتموا با�ستن�ساخ اأمهات الكتب العربية 
عرب ما ي�سمى اآنذاك ب���� )االأوف�ست( .. و 
ف�س���ال عن ه���ذا فق���د ا�سدر جمل���ة تعنى 
بالكت���اب ، علما وفنا وجت���ارة ، تلك هي 

جملة املكتبة . 
ول���د قا�س���م حمم���د الرج���ب يف ح���ي اأال 
عظمية ببغداد �سنة 1917 ، اأي مع موعد 
احت���الل بغ���داد م���ن قب���ل االإنكلي���ز اأبان 
احل���رب العاملي���ة االأوىل ، لذلك مل تتي�سر 
ل���ه فر�س���ة اإكم���ال درا�ست���ه ، فتوقف عن 
الدرا�س���ة اإىل ال�سف ال�ساد�س االبتدائي 
.. كت���ب عن���ه �سديقن���ا االأ�ست���اذ حمي���د 
املطبعي يف مو�سوعة ) اأعالم العراق يف 
الق���رن الع�سرين( وق���ال باأنه ا�ستغل يف 
بداية حيات���ه العملية يف املكتبة العربية 
يف �س���وق ال�س���راي ببغ���داد �سنة 1937 
ويف ال�سن���ة ذاته���ا اختم���رت يف ذهن���ه 
فك���رة فتح مكتب����ة ، فاأ�س�س مكتبة املثنى 
اأول االأمر يف دكان �سغري . مقابل �سوق 
الذه���ب ، ثم انخ���رط يف �سل���ك اجلندية 
وا�سه���م يف ثورة ر�سيد ع���ايل الكيالين 
�س���د االإنكلي���ز ورجاله يف الع���راق �سنة 
1941 ثم وا�سل بعدها العمل يف املكتبة 
متنقال من دكان اإىل اآخر واأخريا ا�سرتى 
بيت الدكتور �سائب �سوكت وهو طبيب 
معروف اآن���ذاك وحوله اإىل مكتبة املثنى 
يف �س���ارع املتنب���ي ببغ���داد .. ومنذ ذلك 
الوق���ت وه���و ي�سع���ى م���ن اج���ل تطوير 
الكت���اب ، طباعة واإخراج���ا ون�سر مئات 
الكت���ب واأق���ام جمل�سا يف باح���ة مكتبته 
يرت���اده العلماء واملفك���رون واملوؤرخون 
واالأطب���اء . ا�سدر فهار�س عديدة لنوادر 
مكتبت���ه 1958 � 1968 ، كم���ا ن�سر كتاب 

ت���اج الرتاجم يف طبقات الب���ن قطلوبغا 
�سنة 1962 ..

وقد اأرخ له ولن�ساطه االأ�ستاذ كور كي�س 
ع���واد ،املعجم���ي العراق���ي املعروف يف 
كتاب���ه املو�س���وم : ))م�ساركة العراق يف 
ن�س���ر ال���رتاث العرب���ي (( . وق���د ت���ويف 
رحم���ه الل���ه ي���وم 1 ني�س���ان 1974 يف 
بريوت ونق���ل جثمانه اىل بغ���داد ودفن 

يف مقربة االإمام االأعظم ..
لع���ل م���ن اأه���م م���ا اأجن���زه ه���ذا الرج���ل 
تعن���ى  عراقي���ة  جمل���ة  اأول  اإ�س���داره   ،
بالكت���اب وهي جمل���ة املكتبة . وقد �سدر 
عده���ا االأول يف اأيار �سن���ة 1960 وجاء 
�سهري���ة  ))قائم���ة  اأنه���ا  تروي�سته���ا  يف 
ت�سدره���ا مكتبة املثن���ى ل�ساحبها قا�سم 
حمم���د الرجب ، بغداد � �س���ارع املتنب�ي ، 
تلف���ون 83588( .. وهي بحج�م �سغي�ر 

ومبق�ا�س 
)20 ×14�س���م( وتباع الن�سخة الواحدة 

تغ���ريت  بع���د  وفيم���ا  فل�س���ا  ب����)50( 
الرتوي�س���ة فيما لت�سب���ح ))املكتبة جملة 
�سهرية للكت���ب والكتاب(( . كما ظهر اىل 
جان���ب ا�سم �ساحب املجلة فيما بعد ا�سم 
رئي����س التحرير مه���دي الق���زاز واملدير 
امل�س���وؤول عب���د الك���رمي ج���واد املحامي 
وكان���ت املجل���ة تطبع يف مطبع���ة �سفيق 
تراوح���ت  املجل���ة  و�سفح���ات  ببغ���داد 
ب���ن ))70 �90  ف���رتة �سدوره���ا  خ���الل 
�سفح���ة(( ، و كانت املجل���ة تعد ، بحق ، 
))فتح���ا جدي���دا يف ال�سحاف���ة العربية، 
ولونا ثقافيا فريدا تقبله القراء بالغبطة 
وال�س���رور لي����س يف الع���راق فح�سب بل 
ويف جميع اأقطار الدنيا العربية ودوائر 
اال�ست�س���راق االأجنبي���ة وجميع املعنين 
ب�س���وؤون الثقاف����ة وتي���ارات الفك����ر يف 

العامل (( .
وق���د ع���رب ))�سف���وة املفكري���ن وعلم���اء 
ب�س���دور  فرحته���م  ع���ن  امل�سرقي���ات(( 

املجلة واب���دوا اإعجابهم بها واثنوا على 
خططه���ا الثقافي���ة ، كما حظي���ت بتقدير 
الب���الد  الباحث���ن واملثقف���ن يف  اأع���الم 
العربية .. وقد ا�سهم يف حتريرها نخبة 
كب���رية من الكت���اب واملفكري���ن والعلماء 
واملثقف���ن العراقي���ن وغ���ري العراقي���ن 
نذكر منه���م على �سبيل املث���ال ال احل�سر 
، الدكتور �سالح احمد العلي ، واالأ�ستاذ 
احمد حامد ال�س���راف والدكتور يو�سف 
عز الدين واالأ�ست���اذ عبد الرزاق الهاليل 
واالأ�ست���اذ نه���اد عب���د املجي���د والدكتور 
م�سطفى جواد والدكتور �سكري في�سل 
واالأ�ست���اذ ك���ور كي����س ع���واد واالأ�ست���اذ 
مه���دي الق���زاز واالأ�ستاذ هيث���م الكيالين 
واالأ�ست���اذ فوؤاد جمي���ل واالأ�ستاذ �سلمان 
ه���ادي الطعم���ة واالأ�ست���اذ ه���الل ناجي 
قزاجن���ي  يو�س���ف  ف���وؤاد  واالأ�ست���اذ 
املو�س���وي  �س���ادق  حمم���د  واالأ�ست���اذ 
واالأ�ست���اذ الدكت���ور عم���اد عب���د ال�س���الم 

روؤوف واالأ�ستاذ جليل العطية واالأ�ستاذ 
خلي���ل اإبراهي���م العطي���ة واالأ�ستاذ عالء 
الدي���ن خروف���ة واالأ�ستاذ مك���ي اجلميل 
واالأ�ست���اذ م�سك���ور اأال �س���دي واالأ�ست���اذ 
�سلي���م املع���روف واالأ�ست���اذ حكمت توما 
�سي واالأ�ستاذ الدكتور احمد حامد ال�سر 
بت���ي والدكتور حم�سن غيا�س واالأ�ستاذ 
فريد الظاهر واالأ�ستاذ حميد جميد هدو 
واالأب يو�سف �سعيد واالأ�ستاذ م�سطفى 
ح�سن���ن واالأ�ست���اذ عب���د الك���رمي ج���واد 
والدكت���ور علي جواد الطاه���ر واالأ�ستاذ 
حمم���ود العبط���ة ، واالأ�ست���اذ عام���ر عبد 
ال���ودود والدكت���ور فاروق عم���ر ح�سن 
ف���وزي واالأ�ست���اذ حممد ه���ادي االأميني 
والدكتور عبد اللطي���ف حمزة واالأ�ستاذ 
الدكت���ور عبد الك���رمي االأم���ن واالأ�ستاذ 
واالأ�ست���اذ  اإ�سماعي���ل  حم�س���ن  خال���د 
كاظ���م اخلليف���ة واالأ�ستاذ خ�س���ر عبا�س 
األ�ساحل���ي ، واالأ�ست���اذ حمم���د جعفر اأال 
�سدي والدكتور ح�سن موؤن�س واالأ�ستاذ 
فوؤاد اف���رام الب�ست���اين واالأ�ستاذ عدنان 
عبد الكرمي ق���دوري واالأ�ست���اذ الدكتور 
عب���د العزي���ز ال���دوري والدكت���ور �سفاء 
خلو�س���ي والدكت���ور اإ�سماعي���ل ناج���ي 
وال�سيد توفيق الفكيكي واالأ�ستاذ عبا�س 
العبا�س���ي  خ�س���ر  واالأ�ست���اذ  الع���زاوي 
واالأ�ست���اذ  حمف���وظ  ناج���ي  واالأ�ست���اذ 
حمم���د �سعي���د العريان واالأ�ست���اذ جميل 
احمد األكاظم���ي وال�ساعر احمد ال�سايف 

النجفي واالأ�ستاذ عبد القادر الرباك . 
وكان يف املجل���ة اأبواب ثابت���ة منها : )) 
مطالعات يف الكتب(( و ))ر�سائل القراء 
(( و ))اخب���ار ثقافي���ة (( و ))حياة الفكر 

والثقافة(( و ))اأنباء الكتب والكتاب(( 
و ))ظهر حديثا (( و))الكتب اجلديدة (( 
و ))اأخبار االأدب واالأدباء يف كل مكان (( 
. و ))اأدب (( و ))معر�س الكتب والكتاب 
(( و ))الكت���ب العراقي���ة ال�سادرة حديثا 
(( و ))كت���ب نادرة اأع���ادت طبعها مكتبة 

املثنى (( .

على �سفحات جملة املكتبة ن�سر االأ�ستاذ 
قا�سم حممد الرجب ))مذكراته(( 

بعنوان : ))مذكراتي يف �سوق ال�سراي 
(( وفيه���ا ك�س���ف الكث���ري م���ن املعلومات 
عن حيات���ه ون�ساأت���ه الع�سامي���ة وكذلك 
حول �سناعة الكتاب يف العراق وو�سع 
املخطوطات ومما قال���ه ان املخطوطات 
كرب���الء  م���ن  بغ���داد  اىل  ت�س���ل  كان���ت 
والنج���ف اال�سرف وم���ن املو�سل وكان 
يت�سوقه���ا األكتبي ال�سيخ مه���دي رئي�س 
وغريه ويعر�سها على نعمان اأال عظمي 
واالأب ان�ستا����س الكرملي ف���ان مل يوفق 
يف بيعه���ا لهم���ا عر�سه���ا عل���ى االأ�ست���اذ 
امل���وؤرخ عبا�س الع���زاوي رحمهم جميعا 
. ومن كركوك كان يت�سوق املخطوطات 
امل���ال �ساب���ر حاف���ظ وهو رج���ل م�سن .. 
اأم���ا يف املو�س���ل ف���كان ي�سوقه���ا �ساك���ر 
�سن�س���ل �ساح���ب املكتب���ة الوطني���ة فيها 
. وق���ال ان �س���وق ال�س���راي كان واح���دا 
م���ن املناطق الت���ي يحر����س زوار بغداد 
فلق���د   ، الكت���ب  ل�س���راء  عل���ى ارتياده���ا 
زراه���ا كث���ري م���ن العلم���اء واملوؤرخ���ن 
واالأدب���اء وال�سيا�سين منهم عبد العزيز 
العربي���ة  اأ�ست���اذ  الراجكوت���ي  امليمن���ي 
يف جامع���ة عليكره والرحال���ة واالديب 
ام���ن الريح���اين والع���امل باملخطوطات 
امل�س���ري(  ( اخلاجن���ي  ام���ن  حمم���د 
وم���ن امل�ست�سرقن الذي���ن زاروا ال�سوق 
)غوتهليد وايل( الذي حقق ون�سر كتاب 
)االن�س���اف ب���ن النحوي���ن( لالنب���اري 
والعالم���ة ري���رت نا�س���ر �سل�سل���ة املكتبة 
االإ�سالمي���ة واملتخ�س����س بعل���م الف���رق 
وعلم احلدي���ث وقد بلغ م���ا ن�سره )18( 
كتاب���ا منه���ا ف���رق ال�سيع���ة للنوبخت���ي 

والوايف بالوفيات لل�سفدي .
لقد اأعاد قا�سم الرجب ، عرب مكتبة املثنى 
، طب���ع كتب نادرة منها الب���دء والتاريخ 
املن�س���وب البي زيد البلخ���ي وعلم الفلك 
للم�ست�س���رق  الع���رب  عن���د  وتاريخ���ه 
االإيطايل كارل���و اأ . نالينو وزبدة ك�سف 
املمال���ك وبي���ان الط���رق وامل�سال���ك البن 
�ساه���ن الظاه���ري وت���اج الرتاج���م يف 
طبقات احلنفية البي القا�سم زين الدين 
اب���ن قطلوبغا وتاريخ اب���ي يعلي حمزة 
ب���ن القالن�س���ي املع���روف بذي���ل تاري���خ 
دم�س���ق وكتاب االعتبار ال�سامة بن منقذ 
وا�س���ول الدين يف علم الكالم يف الفرق 
لعبد الق���ادر البغدادي وتق���ومي البلدان 
الب���ي الف���داء وامل�سال���ك واملمال���ك الب���ن 

خرداذبه وجتارب االأمم مل�سكويه . 
واهتمت )املكتب���ة( بال�سراعات الفكرية 
ب���ن الكت���اب واالأدباء ومن ذل���ك ن�سرها 
نق���د الدكت���ورة عائ�س���ة عب���د الرحمن ) 
بنت ال�ساط���يء( لالأ�ستاذ عبا�س حممود 
العق���اد وت�ساوؤله���ا انه كيف ج���از لكاتب 
جممع���ي م�سل���م ي�س���رتك يف االإ�س���راف 
عل���ى جملة االزهر ان يق���ول ان راأيه يف 

املراأة هو راأي اخلالق !! 
واف���ردت لل�سخ�سيات الفكري���ة البارزة 
جانب���ا م���ن �سفحاته���ا ، فلق���د كت���ب عن 
الدكتور  اجليكو�سلوفاك���ي  امل�ست�س���رق 
جان باكو�س )عمره �سنة 1961 كان 72 
�سنة( وهو اأ�ستاذ يف درا�سات الت�سوف 
االإ�سالمي ومتخ�س�س باللغات ال�سامية 
واح���د علماء ال�سرياني���ة . كما كتبت عن 
حياة االقت�سادي الوطني اللبناين اميل 
الب�ستاين ونبهت اإىل اأن جورج برا ون 
وزي���ر اخلارجي���ة الربيطاني���ة )1967( 
الب�ست���اين  ع���ن  لكت���اب  مقدم���ة  كت���ب 
ال�سحف���ي   ، �ستي���وارت  دزمون���د  األف���ه 
املع���روف  الربيط���اين  واالأكادمي���ي 
االأو�س���ط  ال�س���رق  كت���اب  و�ساح���ب 

احلدي���ث والذي �سبق له ان عمل اأ�ستاذا 
يف ق�سم اللغة االإنكليزية يف كلية االآداب 
اخلم�سين���ات  اأواخ���ر  بغ���داد  بجامع���ة 
واوائ���ل ال�ستينات من الق���رن املا�سي ، 
كم���ا وقفت عند �سخ�سيت���ه الدكتور عبد 
املعيد ف���ان اأ�ستاذ يف الدرا�سات العربية 
واالإ�سالمية يف اجلامع���ة العثمانية يف 
حي���در اباد يف الهند وقد قام بزيارة اىل 

العراق )1966( .
كان للكت���ب الت���ي تن�س���ر ع���ن االإ�س���الم 
والعرب والفكر الفل�سف���ي واالجتماعي 
طي���ات  يف  مو�س���ع  ال�س���رق  ب���الد  يف 
و�سفحات املكتب���ة .. التي حر�ست على 
التعري���ف بكل ما ين�سر خ���ارج العراق ، 
فلقد اأ�سارت اىل كتاب �سدر يف مو�سكو 
بعنوان : )) الفكر الفل�سفي واالجتماعي 
احلدي���ث يف بالد امل�س���رق(( والذي األفه 
جمموع���ة م���ن امل�ست�سرق���ن ال�سوفييت 
اآن���ذاك )1966( .. كم���ا كتب���ت عن كتاب 
امل�ست�س���رق  اأ�س���دره  ال���ذي  االإ�س���الم 
الفرن�سي بيري ر وندو وقالت ان ماك�س 
ما لوان االثاري املع���روف وزوج اجاثا 
كر�سيت���ي ا�سدر كتابا بعن���وان )منرود 
وبقاياه���ا( وان مطابع طه���ران اأجنزت 
طبع كتاب الذريعة اىل ت�سانيف ال�سيعة 

الغا بزرك الطهراين ..
وو�سع���ت املجل���ة خط���ة لتوثي���ق حياة 
اأدب���اء االأطب���اء يف الع���راق احلدي���ث ، 
املع���روف  �سلي���م  االأ�ست���اذ  فعه���دت اىل 
للكتاب���ة يف عدده���ا )11( ال�سنة الثانية 
، اآذار 1962 ع���ن الدكت���ور معم���ر خالد 
ال�سن���ة   ،  )2( الع���دد  ويف   ، ال�سابن���در 
الثالث���ة )حزي���ران 1962( للكتاب���ة ع���ن 

الدكتور اإ�سماعيل ناجي 
واحتوت املجلة على �سور لبع�س الكتاب 
واملفكري���ن وال�سحفي���ن وامل�ست�سرقن 
والباحثن واملوؤلف���ن الذين كتبت عنهم 
.. لق���د كان���ت جمل���ة غني���ة باملعلومات ، 
زاخ���رة باأخبار الكتب والكت���اب .. لذلك 
تع���د ، بنظرن���ا م�س���درا مهم���ا ل���كل م���ن 
يريد توثي���ق احلياة الثقافي���ة العراقية 
املعا�س���رة خا�سة واأنها ظل���ت م�ستمرة 
يف ال�سدور حت���ى منت�سف ال�سبعينات 

من القرن املا�سي.

قاسم محمد الرجب )1917 ـ 1974(
أ . د. إبراهيم خليل العالف مكتبة المثنى ومجلتها )المكتبة(

يع����رف املتتبعون ان للمرحوم قا�سم حممد الرجب 
�ساح����ب مكتب����ة املثن����ى ببغ����داد الذي توف����ى �سنة 
1974 مذك����رات عل����ى جان����ب كب����ري م����ن االأهمي����ة 
والطراف����ة �سماه����ا )مذكراتي يف �س����وق ال�سراي( 
ويق�سد بها ذكرياته وانطباعاته عن حركة الكتاب 
يف الع����راق واأخب����ار املوؤلف����ن مقتن����ي الكت����ب منذ 
تاأ�سي�����س مكتب����ة املثنى �سن����ة 1936 يف زاوية من 
زوايا �سوق الوراق����ن يف بغداد )�سوق ال�سراي(، 
وال يخف����ى ان املرح����وم الرج����ب كان عل����ى �سل����ة 
حميمة باأع����الم الفكر العراق����ي يف اخلم�سن �سنة 
االأخ����رية وت�سنى له االطالع على اأ�سرار مذهلة من 

حياة هوؤالء النا�س ف�سجلها يف مذكراته.
وقد ن�س����ر �ساحبها ق�سمًا منها يف ال�سنن االأخرية 
يف جملت����ه الذائع����ة ال�سيت )املكتب����ة( وبقي ق�سمًا 

اآخر خمطوطًا ينتظر روؤية النور.
وقد �سررنا عندما اأخربنا ال�سحفي القدير الراحل 
ر�سي����د الرماح����ي يف حتقيقات����ه االأخ����رية ع����ن نية 
اأ�سحاب مكتبة املثنى طبع مذكرات الرجب كاملة، 
ولكي اأقدم �س����ورة لطبيعة املذكرات اأ�سوق بع�س 
ال�س����ور التي وردت فيها راجي����ًا االإ�سراع باإخراج 

هذه املذكرات وتعميم فائدتها للجميع.
1- عندم����ا �سافر الو�سي عبد االإله ونوري ال�سعيد 
اىل اأمريكا زارا جامع����ة برت�ستون يف نيوجر�سي 
وقدم����ت اليهم����ا هدي����ة هي جمل����ة ن�سخ م����ن كتاب 
)االعتب����ار( الأ�سام����ة ب����ن منقذ الذي عن����ي بتحقيقه 
الدكت����ور فيليب حتي، وكان ه����ذا الكتاب من اأحب 
الكتب اىل ن����وري ال�سعيد اذ كان كثريًا ما ي�سرتي 
من����ي قبل اأ�سف����اره ن�سخًا من����ه ليقدمه����ا هدايا اىل 
معارف����ه، وكان ال����ذي دله على ه����ذا الكتاب وحببه 
الي����ه عبد الرزاق احل�سان )رحم����ه الله( وكان عبد 
امل�سيح وزير واأحمد املنا�سفي هما اللذان يتوليان 

�سراء الكتب لنوري ال�سعيد.
2- ويف �سن����ة 1937-1938 عه����د ايّل ببيع مكتبة 
العالم����ة حممود �سكري االآلو�س����ي وكنت اأعر يف 
داخل الكت����ب التي اأبيعها عل����ى ق�سا�سات خمتلفة 
م����ن ر�سائ����ل خمتلف����ة اأر�سل����ت اليه ليجي����ب عليها، 
وكان����ت اأكر تلك الر�سائل مر�سلة من العالمة االأب 
ان�ستا�����س الكرملي، وق����د جمعت جمموعة من هذه 
الر�سائل وقدمته����ا هدية منذ �سنن طويلة اىل عبد 
ال�ستار القره غويل وهو كما كان يت�سف به من كرم 

وخل����ق رفيع اأهداها اىل عبا�����س العزاوي املحامي 
فقربت عنده كغريها من الكتب والر�سائل.

3- كم����ا عرف����ت ال�سيد م�سطفى عل����ي ووقفت على 
مزاجه واأخالقه �سرت 

اأعر�����س علي����ه كل كت����اب جدي����د، واذا ان�سغل يومًا 
ومل مي����ر باملكتب����ة ذهبت بنف�س����ي اىل مقر وظيفته 
يف مديري����ة الطابو العامة وكانت غرفته تطل على 
دجل����ة وكان مع����ه يف الغرفة نف�سه����ا عبا�س ف�سلي 
خما�س املفت�س يف املديرية املذكورة، ف�ساهدت يف 
عيني����ه ما ح�سل يف وثبة �سنة 1948 فكتب ر�سالة 
طريف����ة موؤث����رة �سماه����ا )اىل احلليف����ة الغ�سب����ي( 
وجعله����ا بتوقي����ع م�ستع����ار ه����و معم����ر العداوين 
وطل����ب ايّل ان ان�سره����ا عندم����ا اأ�ساف����ر اىل م�سر، 

فاأخذتها واأخفيتها و�سافرت بها.
والر�سالة كتبت باأ�سلوب بليغ وموؤثر وفيها تلميح 
ن����وري  وجتري����ح بالو�س����ي ووزارت����ه وال�سيم����ا 
ال�سعي����د وملا كمل طبعه����ا عملت علب����ًا ت�سبه الكتب 
و�سحنتها اىل بغداد وكنت اأن�سط من يوزع الكتاب 
املمن����وع م����ن اأ�سح����اب املكتب����ات، واذا بال�سرط����ة 
والتحقيقات اجلنائية ت�سعر بي وبالكتاب فكب�ست 
بيت����ي واملكتبة واقتادوين اىل �سرطة ال�سراي بعد 
ان اأخفق����وا يف العث����ور على ن�سخ����ة واحدة الأنني 
كنت اأخفيت ما بقي م����ن الكتاب لدى اإدارة جريدة 
)اليقظ����ة( ل�ساحبها �سلمان ال�سف����واين الذي كان 
يرح����ب باإخفاء كل م����ا مينع من الكت����ب ال�سيا�سية 

والقومية عنده متحماًل امل�سوؤولية.
ومل����ا مثلت اأمام حاكم التحقي����ق وكان اآنذاك ال�سيد 
ع����الء الدي����ن الو�سوا�سي وكان����ت دائرت����ه ب�سارع 
ح�سان بن ثابت يف اإدارة جريدة العرب فيما بعد.

4- وم����ن عمالء ال�س����وق الف�س����الء العالمة ال�سيخ 
اأجم����د الزهاوي وهو يقتني كت����ب احلديث والفقه 
والتف�س����ري، وعندما يختار الكت����ب ويريد �سراوؤها 
فان����ه ال ي�ساوم على اأثمانها بالرغم من ان اأ�سحاب 

املكتبات ال يقر الأ�سعارهم قرار.
وعند متام موافقته على ال�سراء فاأنه ال يدفع ثمنها 
حتى يلقن البائ����ع �سيغة البي����ع ال�سرعية ويت�سلم 
ال  فاأن����ه  املكتب����ة  اىل  الدخ����ول  اأراد  واذا  الكت����ب، 
يدخله����ا قبل ان يخلع نعلي����ه وي�سعهما حتت اأبطه 
وهو بهذا يتحا�سى ان يدو�س ورقة قد يكون عليها 

لفظ اجلاللة اأو اأي ا�سم مقد�س اآخر. 

نوري السعيد يوزع كتب 
أسامة بن منقذ على زائريه 

خاص بالمدى

كان للكتب التي تنشر عن 
اإلسالم والعرب والفكر الفلسفي 

واالجتماعي في بالد الشرق موضع 
في طيات وصفحات المكتبة .. 

التي حرصت على التعريف بكل ما 
ينشر خارج العراق ، فلقد أشارت 
الى كتاب صدر في موسكو بعنوان 

: )) الفكر الفلسفي واالجتماعي 
الحديث في بالد المشرق(( والذي 

ألفه مجموعة من المستشرقين 
السوفييت آنذاك )1966( .. 

أسرار طريفة في مذكرات قاسم الرجب..!

يف م�شر مع �شاحب مكتبة اخلاجني

قا�شم الرجبنوري ال�شعيد

مع نقيب ال�شحفيني اال�شبق طه الفيا�ض والكاتب مهدي القزاز �شنة 1963



6

العدد )2269( 

السنة الثامنة 

الخميس )13( 

تشرين االول 2011

7

العدد )2269(

 السنة الثامنة 

الخميس )13( 

تشرين االول 2011

-1-
م���رة  اأول  املثن���ى  مكتب���ة  دخل���ت  ي���وم 
هالن���ي م���ا راأيت:رف���وف عل���ى رف���وف 
مر�سو�س���ة بالكت���ب  تغط���ي اجل���دران 
اإىل ال�سقف،وباح���ة مفتوحة على وجوه 
مّي���زت – ب�سهول���ة – ق�سم���ًا منه���ا  الأنها 
وج���وه ماألوف���ة يف ال�سح���ف واملجالت 
ف�سوله���م  اأث���رت  التلف���از،  و�سا�س���ة 

فا�ستدارت  الوجوه نحو فتاة تخرتق
 ه���ذا الع���امل وحده���ا بحقيب���ة �سغ���رية 
تتاأّبطها،تدور مع اخلزائن وت�سعد معها 
على ال�سالمل اإىل الطابق االأعلى،يتخّطفها 
الذهبي���ة  العنوان���ات  ع�س���رات  بري���ق 
الت���ي تط���ّرز املجلدات ال�س���ود واخل�سر 
املع���اين  )دي���وان  الداكنة،اإخت���ارت 
اإىل  الع�سكري(،ونزل���ت  ه���الل  الأب���ي 
املجتمعن يف االأ�سفل وقد علت اأ�سوات 
مناق�ساته���م وتطاي���رت منه���ا كلمات عن 
)مرجلي���وث( و)ط���ه ح�س���ن( و)نظرية 
و)اأ�ساني���د  مب���ارك(  و)زك���ي  دارون( 
علماء احلدي���ث(........... دفعت الثمن 

وخرجت.             
برهب���ة  ج���ارف  �سع���ور  اع���رتاين 
العلم،وه���ي جترب���ة تتك���ّرر مع���ي كلم���ا 
كه���ذه  عتي���دًا  ثقافي���ًا  �سرح���ًا  دخل���ت 
اأق���دام  حفي���ف  اأ�سم���ع  اأكاد  املكتب���ة،اإذ 
التاريخ مت���ّر بالقرب مني واأنا اأ�ستن�سق 
واملخطوط���ات.                                                                                                              الكت���ب  اأوراق  عب���ق 
بالتقادم غا�ست هذه احلادثة اللذيذة يف 
تالفيف الن�سي���ان،ومل ت�ستيقظ اإاّل نهاية 
ت�سعينات الق���رن املا�سي فزعة على وقع 
اخل���رب ال�ساعقة:حري���ق مكتب���ة املثن���ى 
املدّمر، حماط بهم�س���ات عن )فعل فاعل( 
بل )فاعل���ن( تاآمروا عل���ى االإطاحة بهذا 
ال�سرح الثقايف العتيد،كان  هذا احلريق 
ا�ستكمااًل ل�سل�سلة من اخل�سارات الثقافية 
الفادحة الت���ي مني به���ا العراق،و�سواًل 
اىل الطامة الكربى ح���ن نهبت املكتبات 
واملتاح���ف وا�ستبيحت املواق���ع االأثرية 
ع���ام 2003، وم����������ا زال احلبل عل����ى ال

جرار.........                                
-2-  

  بداأب امل���وؤرخ املنّق���ب واملحّقق العاكف 
على وثائقه يتحفن���ا  الدكتور )عماد عبد 
ال�سالم روؤوف(باأعمال يري بها املكتبة 
العراقي���ة والعربية،وهاهو يق���ّدم كتاب 
)مذك���رات قا�سم الرجب(* مبقدمة وافية 
وهوام����س د�سمة. ولئن دّب���ر بليل اأ�سود 
حريق مكتبة املثنى فاإّن هذا الكتاب جاء 
لرتميم �سيء  من هذه اخل�سارة بتحويل 
املكتبة من ذكرى عزيزة األيمة يف �سمري 
املثق���ف العراق���ي اإىل حياة بهي���ة حافلة 
بالوقائ���ع واالأرق���ام والعنوان���ات الت���ي 

ت�ستع�سي على الزوال.   
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) مواجيد عشاق الكتب(

كان اختي���ارًا موّفق���ًا جدًا م���ن املحقق اأن 
يجعل مفتتح الكت���اب من ن�سيب املوؤرخ 
البّحاث���ة )كوركي����س ع���واد(يف  �ساحبه 

)قا�س���م الرجب( وما بينهم���ا من اأوا�سر 
لعقود،ب���داأت  اإمت���دت  متين���ة  �سداق���ة 
التع���ارف  قب���ل  بالكت���ب  بالتع���ارف 
ال�سخ�سّي:))عرفت���ه اأول م���ا عرفت���ه يف 
م���ا  1936...........اإين  �سن���ة  �سي���ف 
زل���ت اأذك���ر ذل���ك الكت���اب – اأول كت���اب 
اقتنيت���ه منه يف تلك املالقاة – وهو )لّب 
اللب���اب يف حتري���ر االأن�ساب(لل�سيوطي 
)طبع���ة لي���دن �سن���ة 1840(،ف���كان حجر 
الكت���ب  اأمه���ات  اقتن���اء  يف  االأ�سا����س 
العربية ونفائ�سه���ا............،واإذا كان 
قد ا�سته���ر يف الع�س���ور ال�سالفة جماعة 
م���ن العلم���اء بالكت���ب اأمثال اإب���ن الندمي 
خليف���ة  )الفهر�ست(،وحاج���ي  �ساح���ب 
�ساح���ب )ك�سف الظن���ون( فف���ي و�سعنا 
الق���ول:اإّن االأ�ستاذ قا�س���م حممد الرجب 
مم���ن ينبغ���ي ذكره���م يف زمنن���ا يف هذا 
امليدان الف�سيح(( )�س5،6(.                                                   
يف م�ساح���ة معت���ربة م���ن م���ن املذكرات 
�سريد ذك���ر كوركي�س ع���واد يف اأكر من 
مو�س���ع مقرون���ًا بالتحي���ة والتقدير من 
�ساحب���ه الكتبّي الذي اأب���ى اإاّل اأن ي�سّجل 
لوجه احلقيقة وقفات �سجاعة وم�سوؤولة 
وقفها معه )عواد( يف حلظات حرجة،دّلت 
عل���ى حر�سه العلم���ّي وغريت���ه الوطنية 
الت���ي  العميق���ة   االإن�ساني���ة  وال�سداق���ة 
جمعت بينهما،كانا من�سجمن معًا وهما 
يقّدم���ان ب�سخ���اء وحمب���ة كن���وز املعرفة 
اإىل الق���ارئ العراق���ّي والعرب���ي. يق���ول 
قا�سم الرجب ع���ن �ساحبه:))ولن اأن�سى 
يوم اأحلف عل���ّي يف اأن اأطلب ن�سخة من 
كتاب )املخت�س���ر يف اأخبار الب�سر( الأبي 
الف���دا املطبوع �سنة 1798 يف كوبنهاكن 
بالدانيمارك،باعتن���اء امل�ست�سرق ري�سكه 
جمل���دات،  خم�س���ة  م���ن  يتك���ّون  وه���و 
وكان ثمن���ه ثالثن دين���ارًا.......... بيد 
الكت���اب  ت�سلمن���ي  ال  الربي���د  دائ���رة  اأّن 
م���ا مل اأدف���ع مبل���غ احلوالة،فم���ا كان من 
كوركي����س اإاّل اأن اع���رتف بت�سّلم الكتاب 
من���ي و�سّجله يف �سجالت مكتبة املتحف 
ومن ث���م �سرف املبل���غ يل،وبهذا متّكنت 
م���ن ت�سديد احلوال���ة وت�سّل���م الكتاب ثم 
ت�سليم���ه اإىل مكتب���ة املتح���ف،وال ري���ب 
اأّن كوركي����س مب���ا فع���ل عّر����س نف�س���ه 
للم�سوؤولي���ة ووظيفته للخط���ر م�ساعدة 
يل.ذك���رت ه���ذه احلادث���ة.... الأدّلل على 
م���دى اهتم���ام كوركي�س ب���ي وت�سجيعه 
يل ماديًا ومعنويًا من���ذ عرفته(( )126-

                       .)127
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 )كيمياء األمكنة واألسماء(

ون�س���ف  �سفح���ة  ع�س���رة  �س���ت  يف 
للكت���اب،  ال�س���الم  عب���د  د.عم���اد  ق���ّدم 
مقدم���ة ت�سمن���ت تف�سي���الت وافي���ة عن 
جغرافي���ة �سوق ال�س���راي واملنطقة التي 
االأق���ل  يف  التاريخ���ي  حوله،وعمقه���ا 
من ع���ام 500ه���ج حتى تاأ�سي����س احلكم 
امللك���ي ع���ام 1921م،كان���ت املنطقة فيها 
جم�س���ًا حقيقي���ًا لنب�س احلي���اة الثقافية 

وانكما�سًا،تط���ورًا  العراق:امت���دادًا  يف 
والرب���ط  املدار����س  ونكو�سًا،فكان���ت 
وتن�سح���ب  بانتعا�سها،وتختف���ي  تظه���ر 
برتاجعها،لتح���ّل حمله���ا ح���رف ومه���ن 
ب�سل���ة:  الثقاف���ة  اإىل  المت���ت  اأخ���رى 
))بح�سب التغريات التي كانت تطراأ على 
وظائفه،فع���رف يف الق���رن الثام���ن ع�سر 
با�سم )�س���وق اجلبوقجية( وهم �سانعو 
اجُلُب���ق وبائعوه، واجلب���ق لفظة تركية 
تعن���ي ا�سطالح���ًا �سرب���ًا م���ن الغالي���ن 
امل�ستعملة يف تدخن التب���غ،...... ولقد 
�س���ّرح الرحالة نيبور ال���ذي اأقام ببغداد 
�سنة 1767 اأنه ما كان يوجد �سوق للكتب 
يف بغداد يف ع�س���ره اأ�ساًل(( )�س12(.   
ثم دب���ت حرك���ة التغي���ري والتحديث يف 
املجتم���ع كل���ه،ويف مع���امل ه���ذه املنطقة 
املدار����س  خا�سة،فتاأ�س�س���ت  ومن�ساآته���ا 
احلديث���ة،وزاد ع���دد املتعلمن،وظه���رت 
املدر�سية.ولي�س���ت  والكت���ب  ال�سح���ف 
م�سادفة يف ح�س���اب التاريخ اأن يتزامن 
تاأ�سي����س اأول مكتب���ة لبي���ع الكت���ب ع���ام 
1869 والت���ي اأن�ساأه���ا امل���ال خ�س���ر م���ع 
تاأ�سي����س اأول جري���دة ر�سمي���ة يف بغداد 
يوؤ�س���ران  نف�سه،فاحلدث���ان  الع���ام  يف 
عافية ثقافية واجتماعية �سرت يف ج�سد 
املجتمع العراقي.                                             

م���ن �سحر االأمكن���ة �سينتق���ل املحقق اإىل 
تفكي���ك اأ�س���رار �ساح���ب ه���ذه املذك���رات 
)قا�س���م الرجب(الظاهرة ولي�س االإن�سان 
االعتيادي،ذل���ك اأن اجلانب االأخري غائب 
متام���ًا ع���ن م���ادة ه���ذا الكت���اب اإاّل قلياًل، 
فن���كاد ال نع���رف �سيئ���ًا ذا بال ع���ن قا�سم 
االإن�س���ان وال���زوج يف بيته وب���ن اأفراد 
اأ�سرته،كي���ف مي�سي يوم���ه؟ ماذا يحّب؟ 
م���ا هوايات���ه االأخ���رى؟ ت�س���دل املذكرات 
�ست���ارًا كثيف���ًا عل���ى ه���ذه اجلوان���ب اإاّل 
لقط���ات خاطف���ة ال ت�سم���ن والتغن���ي من 
جوع،الأنه���ا م�سغولة بالوج���ه االآخر من 
ه���ذه ال�سخ�سية،بقا�س���م الرجب الكتبي 
ال���ذي ي�س���ّكل الكتاب ع�سب فك���ره ودمه 

واأع�سابه.    
 يق���ّدم املحّق���ق ع���ددًا م���ن املفاتي���ح التي 
حولت ه���ذه ال�سخ�سية من عامل �سغري 
يف مكتب���ة اإىل كتبي ب���ارع ميّثل ظاهرة 
قائم���ة بذاتها،ن�ستطي���ع اأن ن�ستنبط من 
ه���ذه املفاتي���ح: ال���ذكاء الفط���ري، الولع 
بالربي���د واملرا�سلة،ح���ب املطالع���ة التي 
جعلت���ه �سغوف���ًا بالكتاب يط���ارده يف كل 
م���كان يعرف���ه به،املن���اخ الثق���ايف احل���ر 
الثالثين���ات  م���ن  الع���راق  يف  واملنفت���ح 
حتى ال�ستينات،مم���ا هياأ قاعدة م�ساعدة 
ومنا�سب���ة النطالق اأن�سطت���ه وا�ستيعاب 
م�ساريع���ه املتنامي���ة، ث���م روح املغام���رة 
التي تلّب�ست���ه فجعلته رائ���دًا يجروؤ على 
م���ا مل يج���روؤ علي���ه غريه:في�ست���ورد من 
فهار����س  اأواًل،وي�س���ّدر  عاملي���ة  منا�س���ئ 
ملكتبته ثانيًا،ويعيد طب���ع نفائ�س الكتب 
باالأوف�سي���ت ثالثًا،ثم رابع���ًا ي�سدرجملة 
الت���ي  اجل���ادة  املتخ�س�س���ة  )املكتب���ة( 
ق���ال عنه���ا رئي����س جامع���ة م�سيغ���ان يف 
الوالي���ات املتحدة االأمريكي���ة يف ر�سالة 

بعثها عام 1962:))اإّن جملة املكتبة التي 
ت�سدره���ا مكتبة املثنى يف بغداد جمهود 
اأدبي كب���ري مل ي�سبق له مثيل يف ال�سرق 
والغرب،وق���د مالأت فراغًا كبريًا يف عامل 
العرب���ي((  الع���امل  يف  والن�س���ر  الطب���ع 
)�س20(،وكالم���ه �سهادة دال���ة الأنها من 
اأنا�س معروفن باالقت�ساد يف عباراتهم 
واليجي���دون االإطراء ال���كاذب. كما اأثنى 
العاّلم���ة )�س���الح الدي���ن املنج���د( عل���ى 
التجرب���ة قائاًل: ))اإن االأف���راد يف �سرقنا 
قد يقومون اأحيان���ًا باأعمال عجزت عنها 
احلكوم���ات نف�سه���ا، واإّن �ساحب مكتبة 
املثن���ى مث���ال وا�س���ح لذلك،ف���اإن جمل���ة 
املكتبة التي ي�سدرها قد �سّدت م�سّد هذه 
الن�س���رات التي كّن���ا نطالب به���ا،واإذا به 
وح���ده يقوم مبا كان ينبغ���ي اأن تهتّم به 
الهيئات الر�سمية واملوؤ�س�سات العلمية((
)�س20(.                                                         

تغي���ب  بلدن���ا  مث���ل  بل���د  يف  ولالأ�س���ف 
في���ه التقالي���د املوؤ�س�سي���ة الت���ي ت�سم���ن 
توا�سل االإجن���ازات  بخطوات متالحقة 
مت�ساع���دة، اأت�س���اءل – بح���زن ال يغيب 
�س���يء-:  كل  م���ن  بالرغ���م  االأم���ل  عن���ه 
اأف���راد  يوج���د  موؤ�س�س���ة،اأال  توج���د  اأال 
يوؤ�س�س���ون  )الرج���ب(  بهم���ة  مثاب���رون 
موقع���ًا م�ستقاًل ل���ه وملكتبته عل���ى �سبكة 
االأنرتنيت،يوؤر�سفون فيه اأعماله و�سريته 
بال�س���ور والوثائق؟واالأهم  ويعززونها 
م���ن ه���ذا وذاك يعمل���ون عل���ى حتمي���ل 
االأع���داد الكاملة للمجلة الت���ي اأكاد اأجزم 
اأّن كثريًا من الباحث���ن اجلدد اليعلمون 
عنها �سيئًا،اأو مل يت���ح لهم االطالع عليها 
كامل���ة يف اأح�سن االأحوال،اإنها �سفحات 
م�سرقة م���ن تاريخ احلرك���ة الثقافية يف 

العراق ينبغي اأاّل ن�سمح لها بالتبّدد. 
اآمل اأن ت�سل هذه االأمنية اإىل ال�سباب من 
اآل الرجب – يف االأقل- لتحقيقها واأن ال 
ت�سيع �سدًى تل���ك اجلهود العظيمة التي 
اأجنزه���ا ه���ذا الرجل،وكي���ف يغيب عن 
القائم���ن عل���ى هذا البل���د اإط���الق ا�سمه 
عل���ى قاعة اأو �س���ارع اأو ميدان يف بغداد 
الف�سيحة اإحياء لذكرى هذا الرجل الذي 
حم���ل الع���راق ب���ن �سلوعه وه���و يغزل 
العالق���ات الثقافية بن الع���راق والوطن 
العرب���ي والع���امل؟ وه���ل اأغ���ايل باحللم 
كث���ريًا اإذ اأتطّلع اإىل يوم تبنى فيه مكتبة 
كربى يف بغداد حتمل ا�سم مكتبة املثنى 
لتك���ون منت���دًى مو�ّسع���ًا؟ من يق���راأ هذا 
الكت���اب �سي�ستوع���ب املغ���زى احلقيق���ي 
ل�س���راع احلل���م والواق���ع ح���ن تنت�سر 
املثابرة عل���ى عوامل االأحب���اط والف�سل 
نح���و جناح���ات  بها،وتندف���ع  املحيط���ة 
متالحق���ة اإذ �س���ار: ))للمثن���ى فروع يف 
املو�سل والب�سرة ويف بريوت،ووكالء 
العربي���ة،وزادت  االأقط���ار  معظ���م  يف 
�سالته���ا التجاري���ة م���ع دور الن�س���ر يف 
الع���امل،وكان ذلك يزيد من وط���اأة العمل 
عل���ى �ساحبها ال���ذي ظل مندفع���ًا بروح 
ال�سب���اب عل���ى الرغم من جت���اوزه العقد 
اخلام�س م���ن عمره، بل اإنه كان م�ستعّدًا 
لبذل املزيد م���ن اجلهد، ذلك اأّن اأفكاره مل 
تكن لتنفد واأحالمه يف النهو�س بالكتاب 

العربي مل تكن لتنتهي(()�س21(.   
مل يكت���ف املحق���ق باملقدم���ة الغنية،ب���ل 
اأغن���ى الكت���اب باأك���ر م���ن 300هام����س 
اإ�ستغ���رق اجلانب االأك���رب منها التعريف 
باالأ�سماء الت���ي ورد ذكرها يف املن،وما 
اأكره���م متوزع���ن على اأجي���ال خمتلفة 
وم�س���ارب متنوعة: موؤرخن و�سحفين 
وق�س���اة وخطاط���ن ولغوي���ن و�سا�سة 
واأدباء ومدراء....اإلخ، ي�سكلون م�سهدا 
)بانوراميًا( للحياة يف هذا البلد،بع�سهم 
م���ازال حي���ًا يف الذاكرة والق�س���م االآخر 

ط���واه الن�سيان، مما جع���ل مهمة املحقق 
لي�ست بالي�سرية،ولكنها لي�ست بال�سعبة 

اأي�سًا على موؤرخ ثبت خبري.
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)البحث عن البديل(

  تب���داأ املذك���رات  م���ن الطفول���ة  ال�سقية 
املغمو�س���ة باحلرمان،ال���ذي انتزعها من 
دفء االأح�س���ان االأ�سري���ة واألقى بها اإىل 
واقع مثقل بالدي���ون واحل�سابات املالية 
م���ن  ع�س���رة  الثاني���ة  يف  اجلائ���رة،كان 
عم���ره حن غادر مقاع���د املدر�سة: ))ذلك 
اأّن وزارة املع���ارف كان���ت ق���د اأ�س���درت 
يف �سن���ة 1929 -1930 الدرا�سي���ة اأمرًا 
املدار����س  يف  الط���الب  اأزي���اء  بتوحي���د 
كاف���ة، وت�سجي���ع ما تنتج���ه معامل فتاح 
االأقم�س���ة....... م���ن  للن�سي���ج  با�س���ا 
فارت���دى الط���الب جميعًا ب���دالت من ذلك 
القما�س..... فا�سرتكت اأنا ببدلة ودفعت 
ق�سط���ًا من ثمنه���ا الذي مل يك���ن يتجاوز 
400 فل�س،ولكن���ي مل اأمتك���ن من ت�سديد 
باقي االأق�ساط ووجدت اأن حالتنا تزداد 
�س���وءًا يوم���ًا بع���د ي���وم......... ودخل 
اأب���ي حم���دود جدًا،ب���ل مل يكن هن���اك ما 
ي�سم���ى دخاًل.....ق���ررت االنقط���اع ع���ن 
املدر�س���ة والتفكري باإيج���اد عمل يل على 
�سغ���ر �سني،وبانقطاع���ي ع���ن املدر�س���ة 
رمب���ا اأتخّل�س من بقي���ة ثمن البدلة التي 
م���ا زال بع�س اأق�ساطه���ا مل ي�سّدد فرتكت 

املدر�سة(( )�س31،32(. 
  اإ�ستح�س���رت واأن���ا اأقراأ ه���ذه ال�سطور 
اأّن  يل  وب���دا  غوغ���ول،  معط���ف  بط���ل 
�سب���ح البدلة ظل يط���ارد قا�سمًا،واأّنه يف 
اندفاع���ه احلثي���ث و طموح���ه اجل���ارف 
نح���و تو�سي���ع م�ساريع���ه واأن�سطت���ه، مل 
ي�ستطع االنف���الت من ذكرى تل���ك البدلة 
ت�ست���وف  مل  اأق�ساطه���ا  مازال���ت  الت���ي 
كاملة، فهي التي اأنزلته من دنياه الغ�سة 
القا�سي،وا�ستبدل���ت  الكب���ار  واق���ع  اىل 
بالعالق���ة االأليف���ة احلميم���ة  املجردة من 
عالق���ة  النفعية)االأب/االإب���ن(  الغاي���ات 
جدي���دة ظاملة تقوم عل���ى منطق العر�س 
والطل���ب )رب العم���ل/ ال�سبي( وتطرح 
قيم���ًا �سادم���ة وم�ستف���زة: ))وكن���ت اإذا 
احتجت اإىل ع�سرة فلو�س اأجرة عودتي 
بال�سيارة من بغ���داد اإىل االأعظمية حمل 

�سكناي،وطلب���ت من���ه ه���ذا املبل���غ تل���ّكاأ 
ورف���ع اإ�سبع���ه اإىل الروزنام���ة م�س���ريًا 
اإىل اأن ال�سه���ر مل ينته بع���د ولذا فاإنه لن 
يعطيني هذه الع�سرة فلو�س،فاأ�سطّر اأن 
اأذهب ما�سيًا ولو كان اجلو باردًا قار�س 

الربودة(( )�س43(. 
 اإنه���ا بع�س  اال�ست���ذكارات االأليمة وهو 
يد�ّس���ن حيات���ه املهني���ة عام���اًل يف مكتبة 
نعمان االأعظم���ي يف �سوق ال�سراي،لكن 
عجرف���ة الكب���ار مل تكب���ت طاق���ات ه���ذا 
ال�سب���ي املنفعل مب���ا حوله،املندفع نحو 
تعوي����س خ�س���ارات املدر�س���ة النهاري���ة 
والزمته���ا )البدلة(مبدر�سة ليلية والزمة 
جدي���دة ه���ي )الكتاب(،بدلت���ه اجلدي���دة 
الت���ي �سيتمك���ن ه���ذه امل���رة  م���ن ت�سديد 
ثمنه���ا: ))وكنت قد متّرن���ت على العودة 
اإىل بيتن���ا يف االأعظمية ما�سيّا ما يقارب 
ال�ست���ة اأ�سهر من ال�سنة بعد خروجي من 
املدر�س���ة املاأموني���ة عند انته���اء الدر�س 

لياًل،وبه���ذا فاإنن���ي ا�ستطع���ت اأن اأوف���ر 
بع����س النق���ود اأ�س���رتي به���ا ج���زءًا من 
كتاب )االأغاين(الأبي الف���رج االأ�سفهاين 
واأدخ���ر  اأقت�س���د  اأطالعه.......ف�س���رت 
كل  االأج���زاء......يف  بع����س  الأقتن���ي 

�سهرين اأو ثالثة(( )�س44(.
  بع���د مراح���ل م���ن العم���ل والنج���اح قد 
يظن الق���ارئ اأّن ذك���رى البدل���ة القدمية  
زالت و تال�ست اآثاره���ا النف�سية،اإّنه ظّن 
غ���ري دقي���ق فالالوع���ي له منط���ق خا�س 
ب���ه،اإذ �سي�ستيقظ من جدي���د �سبح البدلة 
املنقو�س���ة ويف ظرف  مت���اأزم غري بعيد 
عن �سابقه: ))كّلفت يومّا اخلياط اخلا�س 
لنعم���ان وا�سمه احلاج حم���ودي........ 
عي���د  يف  اأرتديه���ا  بدل���ة  يل  ���ل  يف�سّ اأن 
االأ�سحى،وكان���ت البدل���ة ال تكّل���ف اأكر 
م���ن 500فل����س،..... وملّ���ا ج���اء موع���د 
ت�سّلم البدلة اأر�سلت من يجلبها يل،ولكّن 
اخلي���اط امتنع عن ت�سليمه���ا حتى اأ�سّدد 
اإليه الثمن، اأو اأن يكفلني اأ�ستاذي نعمان 
حاول���ت  اإليه،وعبث���ًا  بدفعه،فالتج���اأت 
اإقناعه به���ذه الكفالة،وملّا خاب �سعيي – 
رغ���م م���ا بذلت من جه���د – يف احل�سول 
عل���ى ه���ذه البدل���ة الت���ي مل يك���ن عن���دي 
غريه���ا بقي���ت يف داري ال اأخ���رج منه���ا 

حتى انتهى العيد ال�سعيد!(()45(.  
   عل���ى اأّن الول���ع بالكت���اب كان قد �سبقه 
ول���ع اأقدم اإهت���دى اإليه وه���و يف ال�سف 
الثال���ث االبتدائي،اإبت���داأ بف�س���ول لذي���ذ 
ولكنه انتهى ب�سفعة من املدير، اإنها لعبة 
)الربي���د( الطريفة التي ت���دّل على تطّلع 
ال�سبي  اإىل مّد اجل�سور مع االآخر،ف�ساًل 
عن جراأته املبكرة على التوظيف احلكيم 
لراأ����س امل���ال واإع���ادة ت�سغي���ل االأرب���اح 
والعوائد،اإن���ه ميتل���ك م���ّخ تاج���ر حاذق 
الع���راق يف  كتب���ّي يف  اأب���رز  �سي�سب���ح 
الن�س���ف الث���اين م���ن الق���رن الع�سرين، 
يقول الرجب: ))كنت مولعًا باقتطاع كل 
ق�سيمة »كوبون« من املجالت العربية اأو 
االنكليزية الأبع���ث بها اإىل ذويها،وكانت 
تل���ك الكوبونات تعل���ن ع���ن الروائح اأو 
من���اذج تب���غ وغريه......فكان���ت ت�س���ل 
اإيّل يومي���ًا اأجوب���ة ومن���اذج وجم���الت 
مت���الأ كي�س���ًا م���ن اأكيا����س الربيد،وكن���ت 
اأبي���ع بع�س ه���ذه النماذج الأوّف���ر اأجرة 
الطوابع الإر�س���ال تلك الق�سيمات........ 
ول���ن اأن�سى يوم ا�ستدع���اين مدير �سعبة 

الربي���د ك���ي يراين،فذهب���ت اإلي���ه حافيًا 
كاأي طف���ل من اأطف���ال االأعظمية الذين مل 
يتع���ّودوا لب�س احل���ذاء اأو غطاء الراأ�س 
ت�ست���ويل  ب���ه  »العرقجن«،ف���اإذا  �س���وى 
عليه الده�سة اإذ راأى اأمامه طفاًل قد �سغل 
الربي���د باأجمعه، فال يكاد مي���ّر يوم دون 
اأن ت�س���ل اإليه اإر�سالية كاملة من خمتلف 

اأنحاء العامل(( )�س33،34(.
  وهك���ذا ظف���ر قا�س���م بلعبت���ن مثريتن 
وج���د فيهم���ا العزاء ع���ن وح�س���ة البدلة 
املفقودة:املرا�سل���ة والكتاب،وبهم���ا معًا 
متّك���ن م���ن ت�سوي���ة ح�سابات���ه الداخلية 
م���ع نف�س���ه، وح�سابات���ه اخلارجي���ة م���ع 
االآخر،ف���ال التزامات باهظ���ة تثقل كاهله  
وال اأق�ساط ثقيلة تنتظر الدفع.                                                                                

 -6-
 )تقارير ميدانية(

مع نزوله اإىل �سوق العمل نه�ست اأمامه 
ع���وامل جدي���دة كاملة مل يكن ق���د راأى اأو 
�سمع مثلها: اأ�سخا�س واأحداث وجتارب 
ف�سوله،ف���راح  اأ�سبع���ت  و  اأ�سعدت���ه 
ي���روي تف�سي���الت مثرية عنه���ا، من ذلك 
ع���ادات الزبائ���ن  يف �س���راء الكت���ب بكل 
م���ا تنطوي عليه من ط���رف وغرائبيات، 
يقول – مثاًل- ع���ن ال�سيخ الفقيه )اأجمد 
موافقت���ه  مت���ام  ))وعن���د  الزه���اوي(: 
عل���ى �س���راء �سفقة الكت���ب فاإّن���ه ال يدفع 
ثمنه���ا حت���ى يلقن البائ���ع �سيغ���ة البيع 
ال�سرعي���ة،كاأن يق���ول له:اإنن���ي ا�سرتيت 
منك كذا وك���ذا وكذا مببلغ قدره كذا فهل 
وافقت؟ فيقول البائع:وافقت،فيدفع اإليه 
الثمن،ويقول له:هل قب�ست؟فيقول:نعم 
قب�ست،فيت�سّل���م الكتب.واإذا اأراد ال�سيخ 
اأجمد الدخول اإىل املكتبة فاإنه ال يدخلها 
قب���ل اأن يخل���ع نعلي���ه وي�سعهم���ا حت���ت 
اإبطه،وه���و به���ذا يتحا�س���ى اأن يدو����س 
ورق���ة اإذ رمبا كان يف تل���ك الورقة لفظة 
اجلالل���ة اأو اأي ا�س���م مقّد�س اآخ���ر اأو اأي 
ح���رف ميك���ن اأن يك���ون ا�سم���ًا مقّد�سًا((

)�س52(. 
 وم���ن ه���ذه الط���رف الكث���ري مم���ا انفرد 
ب���ه هذا الكت���اب وهي ح�سيل���ة املعاي�سة 
والتجربة،فنح���ن الق���راء نع���رف – ب���ال 
هي���ورث  )ج���ورج  امل�ست�س���رق   – �س���ك 
دون(حمق���ق كت���اب )االأوراق( الأبي بكر 

د. نادية غازي العزاوي 

إستحضرت وأنا أقرأ هذه السطور قــراءة
بطل معطف غوغول، وبدا لي أّن 

شبح البدلة ظل يطارد قاسمًا،وأّنه 
في اندفاعه الحثيث و طموحه 
الجارف نحو توسيع مشاريعه 

وأنشطته، لم يستطع االنفالت 
من ذكرى تلك البدلة التي مازالت 
أقساطها لم تستوف كاملة، فهي 

التي أنزلته من دنياه الغضة الى 
واقع الكبار القاسي.

ف���ي ذاك������رة م��ك��ت��ب��ة ال��م��ث��ن��ى

باحثة واكادميية عراقية

مع بع�ض ا�شدقائه يف لبنان يف اوائل ال�شتينات
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 )ال���وّراق( ه���و تاج���ر الكت���ب ال���ذي ل���ه معرفة 
وا�سع���ة بعناوي���ن وموا�سي���ع الكت���ب، و�سوق 
الوراق���ن يف بغداد يف الع�س���ر العبا�سي يعني 
�سوق املكتب���ات. هذا االن�سان الذي ميثل الرجل 
الع�سامي ال���ذي �ساهدناه مفرت�سا بع�س الكتب 
عل���ى االر�س قرب مكتبة احلاج نعمان االعظمي 
وال���ذي عطف علي���ه فاتخ���ذه عام���ال يف مكتبته 
باأجر خم�س���ن فل�سا يف الي���وم الواحد، وامتاز 
ه���ذا الطف���ل الذي مل يكم���ل الدرا�س���ة االبتدائية 
بالن�س���اط والذكاء ومتكن من جم���ع بع�س املال 
فا�ستاأج���ر دكان���ا يف �س���وق املكتب���ات واتخ���ذه 
مكتب���ة �سغ���رية احت���وت بع����س الكت���ب وجعل 

ا�سمها مكتبة املثنى..
و�س���ار ينتقل من مكان اىل اآخر، حتى ا�ستقر به 
احلال يف املكان احلايل ملكتبة املثنى يف بنايتها 
الوا�سعة التي كانت ا�س���ال بيتا للدكتور �سائب 
�سوك���ت عمي���د كلي���ة الط���ب اال�سب���ق والطبيب 

اجلراح امل�سهور.
امت���از قا�س���م الرج���ل بخربته الوا�سع���ة بالكتب 
ومعرف���ة اهميته���ا وجن���ح النج���اح الباه���ر باأن 
ا�سب���ح م���ن اه���م جت���ار الكت���ب، وعل���ى �سبي���ل 
املث���ال ف���ان ه���ذا الرج���ل عندم���ا كان ياأت���ي اىل 
م�س���ر وكن���ت ايامه���ا يف مرحلت���ي )املاج�ستري 
والدكت���وراه( ف���ان �س���وق الكت���ب تنتع����س يف 
القاهرة واال�سكندرية وكان كثريا ما يرتدد على 
مكتب���ة قدمي���ة يف اال�سكندرية يف م���كان يعرف 
بزاوي���ة االعرج بالقرب م���ن م�سجد �سيدي )ابو 
العبا����س املر�س���ي( في�س���رتي منها مئ���ات الكتب 
القدمي���ة وكان ي�سحب���ه يف كث���ري م���ن رحالت���ه 
املرح���وم كوركي�س عواد ال���ذي كان ايامها امن 

مكتبة املتحف العراقي.
وكنت معه يف بع����س ن�ساطاته التجارية عندما 
اقدم على �سراء مكتبات خا�سة لعلماء م�سرين 

كب���ار، وكان ا�سحاب املكتب���ات يف اال�سكندرية 
كث���ريا م���ا يتوجه���ون ايّل بال�س���وؤال ع���ن قا�سم 
الرج���ب ومتى ياأت���ي، النه كما قل���ت عند جميئه 
اىل م�سر تن�سط حركة بيع و�سراء الكتب وبذلك 
ا�سب���ح قا�س���م الرج���ب عنوانا كب���ريا ال�سحاب 

املكتبات امل�سرية والنا�سرين هناك.
خ���دم قا�س���م الرجب املكتب���ة العربية ح���ن اقدم 
عل���ى طباع���ة نفائ�س الكت���ب باالوف�سيت وكانت 
تل���ك الكتب غري متوفرة لنا وبذل���ك ي�ّسر لباحث 
العراقي والعرب كتبا ن���ادرة كانت �سعبة املنال 
علين���ا. ومن اعمال���ه الثقافية ا�س���داره عددا من 
ن�س���رات جميل���ة ا�سماه���ا )املكتبة( فيه���ا اخبار 
الكتب ال�سادرة يف العاملن العربي واال�سالمي، 
ومقاالت خمت�سرة لبع����س الباحثن ونقد بناء 
لبع����س الكتب واخبار االدب���اء والعلماء وكانت 

توزع جمانا يف مكتبة املثنى.
كان���ت مكتب���ة املثن���ى يف �س���ارع املتنب���ي ملتقى 
لعدد من العلماء واالدباء والباحثن، يتذاكرون 
يف  الثقافي���ة  الن�ساط���ات  اه���م  ويناق�س���ون 
الع���راق والعامل العربي واذكر م���ن الذين كانوا 
يح�سرون تلك اللقاءات الدكتور م�سطفى جواد 
واال�ست���اذ امل���وؤرخ عبا����س الع���زاوي واال�ست���اذ 
كوركي�س عواد واال�ست���اذ احمد حامد ال�سراف 
واال�ست���اذ مهدي الق���زاز واملحامي عب���د الرزاق 
�سبي���ب واال�ست���اذ يو�س���ف م�سك���وين واال�ستاذ 
فوؤاد عبا�س والدكتور احمد �سو�سة وغريهم من 
اع���الم االدب والثقاف���ة والعل���وم، وكان واحلق 
جمم���ع ه���وؤالء يف مكتب���ة املثنى جممع���ا ثقافيا 
كن���ت اح�س���ره يف اكر االوق���ات وا�ستفدت من 

تلك اللقاءات ال�سيء الكثري.
وكان له ن�ساط ثق���ايف اآخر هو ت�سنيفه فهار�س 
لن���وادر الكت���ب يف مكتبة املثن���ى، ون�سره كتاب 
)تاج الرتاج���م يف طبقات احلنفي���ة( البن قطلو 

بغ���ا �سن���ة 1962، وكان ل���ه ن�س���اط وا�س���ع يف 
العديد م���ن االقط���ار العربية وهو كث���ري ال�سفر 
اىل م�س���ر و�سوريا ولبنان الجراء ات�ساالت مع 

نا�سري الكتب وا�سحاب املكتبات.
واملع���روف ان ال�سيد قا�س���م الرجب، كان قد ولد 
يف االعظمي���ة يف بيت متوا�سع ومن عائلة تكاد 
تكون فقرية ول���د �سنة 1917 وله اخوان جا�سم 
حمم���د الرج���ب وه���و رجل مثق���ف ثقاف���ة جيدة 
واعتقد انه عمل يف �سلك التعليم، وها�سم حممد 
الرج���ب وهو م���ن حافظي املق���ام العراقي وقدم 
ن�ساطات فنية خا�سة بالرتاث الغنائي العراقي، 
وا�سه���ر ماق���دم برناجم���ه يف تلفزي���ون بغ���داد 
)كهوة عزاوي( وله موؤلف���ات عديدة تدور حول 

الغناء العراقي وبخا�سة املقام العراقي.
واخريا فان قا�س���م الرجب و�سع اعماله املكتبية 
وافتتح مكتبة خرى يف بناية مرجان يف �ساحة 
اجلمهوري���ة بباب ال�سرق���ي وكان ولده )حممد( 
ه���و ال���ذي ي�س���رف عل���ى تل���ك املكتب���ة، وجن���ح 
قا�سم الرج���ب يف حياته بف�س���ل ن�ساطه وهمته 
فامتل���ك العق���ارات و�سار من كبار ب���ل من ا�سهر 
جت���ار الكت���ب والقرطا�سي���ة، ويف 1/4/1974 
انتق���ل اىل رحمة الله يف ب���ريوت ونقل جثمانه 
االعظ���م  االم���ام  مق���ربة  يف  ودف���ن  بغ���داد  اىل 

باالعظمية.
تل���ك مقتطفات م���ن �س���رية ان�سان ع�سام���ي بداأ 
حياته باأجر ق���دره خم�سون فل�سا يوميا وبهمته 
ون�ساط���ه وعزميت���ه جن���ح يف حيات���ه النج���ح 
الكبري فنف���ع نف�سه واهله وخدم الثقافة العربية 
وازده���رت يف ايامه �س���وق املكتبات يف العراق 
وبع����س ال���دول العربي���ة، ارجو م���ن �سبابنا ان 
يح���ذو حذو ه���ذا العراق���ي اال�سي���ل يف تطوير 
حياته���م والعمل بجد ون�س���اط من اجل م�ستقبل 

اف�سل.

د. حسين امين

مازن لطيف

ال�سويل مع اآخرين، ولكن قا�سم الرجب 
يحتج���ن معرف���ة ب���ه من من���ط خا�س مل 
ي�س���اأ حج���ب حقيقتها ع���ن القارئ،فقال: 
�سه���ر  ال���ذي  دون  هي���ورث  ))ج���ورج 
اإ�سالم���ه بع���د �سن���وات وت�سّم���ى با�س���م 
فراأيت���ه  عرفت���ه  الدين،ولكنن���ي  جم���ال 
م�سع���وذًا دجااًل جاهاًل،وق���د زار العراق 
�سن���ة 1957،واقرت�س من���ي مبلغًا،وملّا 
غ���ادر العراق اإث���ر قيام ث���ورة 14 متوز 
طالبت���ه باملبلغ فاأنكره ومن الغريب جدًا 

اأن يح�سل هذا من اأجنبي(()�س56(. 
 وي�سّم���ن مذكرات���ه بيان���ات مهم���ة ع���ن 
حركة �س���وق الكتب يف الع���راق يف تلك 
املختلفة:العربي���ة  باأ�سنافه���ا  احلقب���ة 
واالنكليزية،القانوني���ة  والكردي���ة 
والتاريخي���ة:  والديني���ة  واجلن�سي���ة 
اإ�ست���ريادًا وت�سديرًا وطباع���ة وتوزيعًا 
 – للتوثي���ق،  باالإح�س���اءات  مع���ّززة 
مث���اًل- اأّن ))اإي���ران ت�ست���ورد م���ا ي�سلنا 
من نفائ�س الكتب مبع���دل 70%،ويدخل 
يف ذل���ك امل�س���ادر القّيم���ة الباحث���ة يف 
التاري���خ واللغ���ة والدي���ن واالأدب،ولعل 
يف طليع���ة الكت���ب العربي���ة الرائجة يف 
اإي���ران دائ���رة مع���ارف الق���رن الع�سرين 
لفريد وجدي،وتف�سري ال�سيخ طنطاوي 
اجلوه���ري واملنج���د واأق���رب امل���وارد(( 

)�س63(.
اإنه���ا  معلوم���ات ثمين���ة ال غن���ى للموؤرخ 
عنه���ا ال�ستكمال درا�سة احلي���اة الثقافية 
والفكري���ة يف ه���ذا البلد،بالتواف���ر على 
االأ�سباب والدوافع واملوؤثرات املتحكمة 

يف مفا�سل الثقافة واالإنتاج فيها.
تط���ور  م�س���ارات  درا�س���ة  يري���د  ومل���ن   
العق���ل العراقي،وبحث���ه يف حلظ���ة م���ا 
م���ن وعي���ه بذات���ه ع���ن اإجاب���ات الأ�سئلة 
قا�س���م  مي���ّرر  ت�سغل���ه  نوعي���ة  داخلي���ة 
الرجب املعلومة اخلطرية االآتية: ))ومل 
ي�سرف كتاب اأ�سرع م���ن ت�سريف كتاب 
)طبيعة املجتم���ع العراقي(للدكتور علي 
الوردي،ف���اإّن الكمي���ة الت���ي وزع���ت منه 
كانت �ستة اآالف ن�سخة،نفدت كلها خالل 
خم�س���ة ع�سر يومًا، وه���ذا اأ�سرع توزيع 
واأق�س���ى ت�سري���ف ملوؤّلف م���ن املوؤلفات 
العراقية التي بلغ م���ا وزعته منها مئات 

الكتب(( )�س203،204(. 
 وال تق���ّل اأهمي���ة عنه���ا املعلوم���ة االآتية: 
))واأك���ر الكتب الت���ي طلبته���ا املكتبات 
اال�ست�سراقي���ة ه���و كت���اب )عل���ى طريق 
الفت���اح  عب���د  ال�سي���د  الهند(ملوؤلف���ه 
ال�سعبي���ة  )االألع���اب  ابراهيم،وكت���اب 
لفتيان العراق( تاأليف ال�سيد عبد ال�ستار 
القرغويل(()�س130،131(.                                                              
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)الصياد الكامن(

م���ن مفاتي���ح ظاه���رة  )قا�س���م الرج���ب( 
نزعة ال�سياد الكامن���ة فيه، التي تتعاىل 
عل���ى ال�سه���ل واملت���داول اإىل  ال�سع���ب 
ع���ربت  م���ا  وه���و  املن���ال،  والع�س���ري 
عن���ه ثالث���ة م�سطلح���ات تك���ررت عل���ى 
كتاب���ه:  �سفح���ات  يف  ملح���وظ  نح���و 
مل  )النفائ�س(،)النوادر(،)الفرائ���د(،و 
دون  والزم���ان  امل���كان  م�ساع���ب  حت���ل 
الو�س���ول اإليه���ا ث���م الزه���و بامتالكه���ا: 
علي���ه  ع���رت  م���ا  اأنف����س  م���ن  ))وكان 
وا�سرتيت���ه ن�سخ���ة قدمي���ة نفي�س���ة م���ن 
كت���اب )نه���ج البالغة(،كتب���ت �سنة 548 
هج،وفيه���ا زي���ادات اإذ اإنه���ا كتب���ت ع���ن 
الر�س���ي((  ال�سري���ف  امل�سّن���ف  ن�سخ���ة 
)����س169(، ويق���ول عن زيارت���ه اإحدى 
اأقتن���ي  ))وكن���ت  امل�سري���ة:  املكتب���ات 
بع����س الن���وادر الت���ي تزخ���ر به���ا...... 

اأنن���ي  النادرة،واأذك���ر  واملخطوط���ات 
وجدت عن���ده ن�سخ���ة من كت���اب )جامع 
تاألي���ف  املغ���ول(  التواري���خ يف تاري���خ 
ر�سيد الدين ف�سل الله املطبوع بباري�س 
�سن���ة 1836 باللغ���ة الفار�سي���ة باعتن���اء 
كاترمري(()184،185(. وما  امل�ست�سرق 
عّز عليه من هذه الكنوز اأو حالت اأ�سباب 
يتابع���ه  ظ���ّل  فاإن���ه  ب���ه  االحتف���اظ  دون 
�سفح���ات  يف  فتناث���رت  علي���ه،  وينّب���ه 
الكتاب تنبيهات���ه على نفائ�س حمتويات 
املكتب���ات العام���ة واخلا�سة،ففي مكتبة 
دار ال�س���الم الت���ي تاأ�س�س���ت يف بغ���داد 
عام 1920 ))ن�سخ���ة من تاريخ الطربي 
طبعة لي���دن مهداة من امل����س بل، وكذلك 
طبع���ة  خل���كان  الب���ن  االأعي���ان  وفي���ات 
اأوربا(()����س95(،ويف مكتب���ة العالم���ة 
حمم���ود �سك���ري االآلو�س���ي ))ن�سخة من 
رحل���ة ما �سنيون اإىل الع���راق وقد كتبها 
بالفرن�سية حن زيارته بغداد له بطريق 
الب�س���رة �سن���ة 1909 م،وه���ي تق���ع يف 
جملدي���ن كبريي���ن طبعا مبطبع���ة املعهد 
الفرن�س���ي يف القاه���رة �سن���ة 1910....  
وعليه���ا كلم���ة االإه���داء بالعربي���ة بخط 
من���ي  اإ�سرتاه���ا  وتوقيع���ه  ما�سني���ون 
كوركي�س عواد(( )�س144،145(، ويف 
))كل من جمل�س االأعيان والنواب مكتبة 
زاخ���رة باأنف�س الكتب واملراجع القدمية 
واحلديثة.....وذلك يوم كان طه الراوي 
�سكرتري جمل����س االأعيان،وكانت هاتان 
املكتبت���ان تتناف�س���ان يف احل�سول على 
الن���ادر والطري���ف م���ن الكت���ب مهما غال 

ثمنه(( )�س100(.    
                      

-  8-
 )بين السياسة والكتب(

ه���ذه  ع���ن  ال�سيا�س���ة  تغ���ب  مل 
واملواط���ن  تغي���ب  املذكرات،وكي���ف 
العراق���ي االعتي���ادي �سيا�س���ي بالفطرة 
يفل�س���ف اأحداثه���ا وظواهره���ا وينفعل 
مبتغرّياتها،فكي���ف املثق���ف ويف �س���ارع 
املثقفن؟لقد حتّدث عن جوانب منها من 
واقع معاي�سة يومية،�سواء ما تعّلق منها 

باملوق���ف ال�سعب���ي اأم باأع���الم ال�سيا�سة 
يف تل���ك احلقبة،فنق���ل – مث���اًل- م�سهدًا 
درامي���ًا الأث���ر نكب���ة فل�سط���ن يف تاأجيج 
امل�ساعر الوطنية ال�سعبية قائاًل: ))وكان 
يهيئ ال�سوق للمظاه���رات واالإ�سرابات 
مكتب���ة  �ساح���ب  خ�س���ر  الك���رمي  عب���د 
جميع���ًا......  يحر�سن���ا  ال�سرق،ف���كان 
وميّر عل���ى املكتبات واح���دة بعد اأخرى 
وخلفه بع����س ال�سب���ان وال�سبيان وهو 
ين�س���د ه���ذه الكلم���ات املوؤث���رة:   قم من 
الق���رب حزي���ن  ي���ا اأم���ري املوؤمن���ن   قتل 
ال�سهي���ون يف   القد����س   خيار امل�سلمن   
ث���م  ال�س���وق  فنجتم���ع خ���ارج   .........
ن�س���ري، ورمب���ا حم���ل بع�سن���ا االأع���الم 
ماري���ن ب�س���ارع املتنب���ي متوجه���ن اإىل 
جامع احليدرخانة ل���رى بقية اأ�سحاب 
احل���رف ق���د جتمعوا في���ه م���ع كثري من 
االأ�ساتذة والط���الب، ونبقى يف اجلامع 
ل�سماع اخلطب احلما�سية يلقيها خطباء 
بارع���ون ق���د تع���ودوا اإلق���اء مث���ل ه���ذه 
اخلط���ب املوؤث���رة...... وكن���ت اأ�ساه���د 
ال�سيد ح�س���ون اأبو اجل���نب الب�سًا الكفن 
م�سّرج���ًا بال���دم يف منظ���ر موؤث���ر ج���دًا 
يتق���ّدم املظاه���رة وهي ت�س���ري يف �سارع 

الر�سيد((ً)114-113(.
 بع����س الذكري���ات الت���ي رواه���ا توؤك���د 
احل���راك ال�سيا�س���ي العني���ف يف العراق 
احل���راك  اخلم�سينات،ه���ذا  اإب���ان 
ال���ذي يجع���ل اأف���راد االأ�س���رة الواح���دة 
يتوزعون بن انتم���اءات حزبية وميول 
اأيديولوجي���ة متباينة ومتقاطعة،فقا�سم 
الرج���ب العروب���ي املن���زع والتوّجه ظّل 
يف �سفح���ات كتاب���ه يتح���دث ع���ن اأخيه 
الكبري   ال�سيوع���ي جا�سم باإكباروحمبة 
بالغ���ة واع���رتاف باجلميل،بالرغ���م من 
امل�ساعر غري الودية التي اأف�سح عنها يف 
الكتاب لكل ما هو �سيوعي كتبًا ومفاهيم 

ونا�سًا......اإلخ.
  وميت���د حديث ال�سيا�س���ة يف كتابه اإىل 
نفر من  ال�سا�سة  االأعالم يف العراق،على 
اأّن حديث���ه عنهم غري بعي���د عن)الكتاب(
فهو الق�سية املركزي���ة يف حياته،واأزعم 
اأنها التفات���ات بارعة من الرجب ومفيدة 

للم���وؤرخ يف اكت�س���اف الوجه االآخر غري 
حي���اة  يف  ال�سيا�س���ي  وغ���ري  املع���روف 
هوؤالء:  ))وعندما �سافراالأمري عبد االإله 
ون���وري ال�سعيد اإىل اأمريكا زارا جامعة 
برن�ستون يف نيو جر�سي،وقّدمت اإليهما 
ه���ذه اجلامعة هدية ه���ي جملة ن�سخ من 
كتاب )االعتب���ار( الأ�سامة بن منقذ، الذي 
عن���ي بتحقيق���ه ون�سره الدكت���ور فيليب 
حت���ي يف نيوي���ورك،وكان ه���ذا الكتاب 
اجللي���ل م���ن اأح���ّب الكت���ب اإىل ن���وري 
ال�سعي���د،اإذ كان كث���ريًا م���ا ي�سرتي مني 
قب���ل اأ�سفاره ن�سخ���ًا من���ه ليقّدمها هدايا 

اإىل اأ�سدقائه ومعارفه(( )�س143(.
 ويبقى اجلانب االأهم يف هذه املقاربات 
ما تعلق منها ب )الرقابة(،املع�سلة التي 
اأح�ّس بوطاأتها مع �سقوط امللكية وتاأّزم 
يف  والع�سكري���ة  ال�سيا�سي���ة  االأو�س���اع 
البلد،عال���ج الرقابة من زاويتن:املفهوم 
اأّك���د  املفه���وم  فح�س���ه  واملمار�سة،فف���ي 
اأّن جوه���ر الرقاب���ة واحد رغ���م اختالف 
مبن���ي  ؛فه���و  ومكان���ًا  زمان���ًا  املظاه���ر 
واال�ستهان���ة  احلري���ة  م�س���ادرة  عل���ى 
باإجن���ازات العقل،وا�ستعب���اد  املقدرات 
الب�سرية،وا�ستغف���ال ال���ذكاء االإن�س���اين 
لغايات  تتعلق مب�سالح �سيقة الأفراد اأو 
فئات معدودة اإمتلكوا ال�سلطة يف حلظة 
ما،اإنه يعي متام���ًا اأّن: ))الرقيب هو هو 
مل يتغ���رّي من���ذ احلك���م العثم���اين عندما 
كان ي�سّم���ى )املكتوبج���ي(..... بالرغ���م 
م���ن تقّدم الزم���ن ون�س���وج العقل ومنو 
احلريات(( )����س217(، وقد �ساق ذرعًا 
باحلالة ومن يقومون بتنفيذ اإجراءاتها 
العقيم���ة: ))فاأتف���ه �سب���ب كان يكفي ملنع 
الكتاب،والأتفه �سبب كنت اأنام يف دائرة 
التحقيق���ات اجلنائي���ة لك���ي ياأت���ي االأمر 
بتقري���ر م�س���ريي م���ن اأجل ال �س���يء اأو 

مبجرد ا�ستباه((.       
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كان���ت االأح���داث ال�سيا�سي���ة كاحل���روب 
ال�سلبي���ة  بظالله���ا  تلق���ي  واالنقالب���ات 

فتن�س���ط  والتوزي���ع  الت�سوي���ق  عل���ى 
فذك���ر  واالحت���كارات،  امل�سارب���ات 
اأدواراليه���ود العراقي���ن يف مث���ل تل���ك 
االأزم���ات يف البيع وال�س���راء واالحتكار 
ف�س���اًل عن وكاالته���م يف توزيع املجالت 
ون�سرها،فا�ستذك���ر األياه���و عزرا دنكور 
�ساحب املطبعة احلديثة وعبودي عزرا 
من�س���ي واأب���ا حم���رة امل���وزع و�سا�سون 
بقال واإ�سحاق معل���م ن�سيم،وتطرق اإىل 
بيع املخطوطات ))خ���ارج العراق وكان 
اأكر من ي�سرتيها من االأجانب اأحد يهود 
الع���راق املهاجري���ن اإىل اأمري���كا وا�سمه 
اأ�س يهودا،وقد جمع ما يقارب الع�سرين 
األ���ف خمطوطة من خمتلف اأنحاء العامل 
وال �سيم���ا م���ن العراق.....وق���د باع.... 
هذه املخطوط���ات بعد ذلك ملكتبة جامعة 

برن�ستون(()�س104(.
 ومما يح�سب لهذه املذك���رات اأي�سًا اأنها 
احتوت على �سفحات نادرة وطريفة عن 
احلياة االجتماعية يف عراق الثالثينات 
الع�سري���ن  الق���رن  م���ن  واالأربعين���ات 
والدرا�سة،فانق���الب  بالنظ���ر  جدي���رة 
بك���ر �سدقي – مث���اًل- ع���ام 1936حدث 
الع���راق  تاري���خ  �سيا�س���ي مع���روف يف 
احلديث،ولك���ن غري املعروف م���ا اأفرزه 
قا�س���م  عد�س���ة  اإلتقطته���ا  ظواه���ر  م���ن 
الرج���ب بامل�ساهدة اليومية،فقد ))ركدت 
االأ�سواق وخّيم الك�س���اد عليها من جّراء 
ما ح�سل م���ن اغتي���االت �سيا�سية وعدم 
ا�ستقرار،وكن���ت اأ�ساهد �س���وق ال�سراي 
االأجنبي���ات  بالراق�س���ات  امت���الأ  وق���د 
ال�سق���راوات املمتهن���ات وه���ن ذاهب���ات 
بع����س  لي�سرتي���ن  ال�ساغ���ة  �س���وق  اإىل 
امل�سوغات الذهبي���ة والف�سية، ير�سلنها 
اإىل ذويهّن وع�ساقهن يف لبنان وفرن�سا 
دائ���رة  يف  اأراه���ن  وغريهما،وكن���ت 
عل���ى  تزاحم���ن  وق���د  املرك���زي  الربي���د 
�سب���اك احلواالت الإر�س���ال ما جمعنه من 
النقود م���ن اأهل بغداد الذي���ن مل يعهدوا 
مثله���ن ومل ي���روا نظريًا لهن م���ن قبل((

)�س130(.   
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 )عبق الخواتيم(

كمن يقف معرتفًا يف نهاية املطاف ليعلن 
�سهادته عل���ى املالأ و اأم���ام التاريخ وهو 
يلق���ي النظرة االأخ���رية عل���ى منعطفات 
رحلت���ه احلياتي���ة املن�سرمة،يخت���ار اأن 
ينه���ي الرج���ب مذكراته به���ذا الت�سريح 
امللت���زم  ال���ذي يلي���ق  بالبيئ���ة التي ولد 
ودرج ب���ن ظهرانيها: ))كن���ت م�ستقيمًا 
يف عملي،بعي���دًا عن كل م���ا يغ�سب الله 
تعاىل،فلم اأدّخ���ن ومل اأ�سرب ومل اأرتكب 
منكرًا قّط،ومل ي�سغلني �ساغل عن تربية 
اأوالدي واملطالع���ة الكث���رية واالإخال�س 
يف تو�سي���ع عمل���ي وخدم���ة املكتبة بكل 
ع���ن  بعي���د  )�س265(.وغ���ري  �سبي���ل(( 
املحق���ق  يخت���ار  املحاف���ظ  اجل���و  ه���ذا 
اأن ي�س���دل ال�ست���ار عل���ى ه���ذه ال�س���رية 
الع�سامية املعطاء بامل�سهد االآتي املكتنز 
بال���دالالت الروحاني���ة: ))�سّي���ع مبوكب 
كب���ري، و�سّل���ي علي���ه يف جام���ع االإم���ام 
االأعظ���م اأب���ي حنيف���ة النعمان،ودفن يف 
مقربته،بجوار �سديقه اخلطاط ال�سهري 
ها�سم حممد البغدادي قرب مرقد ال�سيخ 
اأب���ي بك���ر ال�سبل���ّي، رحم���ه الل���ه رحم���ة 

وا�سعة(( )�س22(.
)مذكرات قاسم محمد الرجب صاحب  
مكتبة المثنى(، الدار العربية 
للموسوعات،ط1،بيروت 1429هج- 
2009

تعود عالقتي ب�س���ارع املتنبي منذ عام 1990 حيث كنت 
طالب���ًا يف اجلامع���ة، وم���ازال حا�سرًا يف عقل���ي وقلبي 
وعل���ى ل�ساين ذلك امل���كان الذي مكث ي�س���راأب اىل بغداد 
املثقفة االأوىل، وباإعتباري من و�سط هذا ال�سارع وقريبًا 
عل���ى خفاياه فقد كانت ومات���زال يل العديد من العالقات 
م���ع باعة الكتب و االدباء واملثقفن ، وا�سعر باأن الكتاب 
ي���روي عط�سي دائم���ًا ، �سكل هذا املرك���ز الثقايف و�سكل 
بوؤرة لتالقح االأفكار بن قارئ وكتاب وبن قارئ وقارئ 
اأومق���رئ. وهكذا ام�سى ولوج املكان وال�سوق يل �سرب 

من الهو�س واالإدمان .
مكتب���ة " املثنى " كان���ت مركز ا�ستقط���اب لع�ساق الكلمة 
واملعرف���ة و�س���ار حمجتهم لاللتق���اء واحل���وار واقتناء 
الكتب والدوريات املختلف���ة.. اكت�سبت مكتبة " املثنى " 
كونه���ا معلم ثقايف وتراثي بف�س���ل �ساحبها وموؤ�س�سها 
قا�س���م حمم���د الرج���ب خ�سو�سي���ة ثقافي���ة وح�ساري���ة 

توؤهله ملثل هذه املكانة.
قا�س���م حمم���د الرج���ب )1919_1974( �ساحب مكتبة 
املثن���ى ببغ���داد ، ذاع �سيت���ه و�سهرت���ه الع���راق والعامل 
العرب���ي ، يف الكت���اب ال�س���ادر حديث���ًا" مذك���رات قا�سم 

حمم���د الرجب " ال�سادر ع���ن الدارالعربية للمو�سوعات 
2009 ، جمعها وعلق عليها د. عماد عبد ال�سالم روؤوف ، 
يطالع القارىء يف هذه الذكرات كيف بداأ حياته يف عامل 

الكتب وا�سبح ا�سهر كتبي عرفه العراق .
يذكر الرجب "رحمه الله" ان الكثري من االأدباء والعلماء 
�س���وق  اىل  ي���رتددون  كان���وا  وال�سيا�س���ن  وال�سع���راء 
ال�س���راي اأمث���ال جمي���ل �سدق���ي الزه���اوي ، ا�سماعي���ل 
الواع���ظ ، ن���وري ال�سعي���د ، م�سطفى عل���ي ، وغريهم ، 
وكان اك���رب زبون هم امل���وؤرخ عبا�س الع���زاوي املحامي 
، حي���ث كان ي���رتدد 5 م���رات يوميا فال يفوت���ه اي كتاب 
�س���واء كان مطبوع���ًا اأو خمطوط���ًا .. ويذك���ر الرجب ان 
املثق���ف البغدادي اإذا افل�س ب���اع مكتبته ، واذا تزوج او 
اراد �سراء دار له ، باع مكتبته ، ومن ال�سخ�سيات اللذين 
باع���وا مكتباته���م وهم احي���اء : رفائيل بط���ي ، ابراهيم 
�سال���ح �سك���ر ، حممود النقيب الكي���الين ، ناظم الغزايل 
وغريه���م . وعن اهمية وت�سويق الكتب يف العراق يذكر 
الرجب ان العراق هم اح�سن �سوق لبيع الكتب واعظمها 
اذا ماقي����س ب�سائ���ر االقطار العربية االخ���رى ، حيث ان 
الكتاب العربي عند طبعه يف اي بلد فاأن ا�سواق العراق 

ت�ستهل���ك 70% مم���ا طب���ع منه وحت���ى املج���الت العربية 
اي�سًا.. كانت الكتب املدر�سية ت�سكل موردًا كبريا للباعة 
وا�سح���اب املكتبات قبل ان ي���وؤمم الكتاب املدر�سي �سنة 
1933 حي���ث تبن���ت وزارة املعارف طبعه���ا وتوزيعها ، 
وعن جت���ارة املخطوطات يذكر الرج���ب ان املخطوطات 
ت�س���ل اىل اىل بغ���داد م���ن كربالء والنج���ف وهي اجود 
مايعر�س من املخطوطات واأندرها ، ويعترب العراق من 
افق���ر بالد العامل قاطبة باملخطوط���ات اذا ماقي�س مب�سر 

والهند ودم�سق وا�ستنبول .
بداأ الرجب ا�ستقالليته يف عامل الكتب عام 1936 عندما 
ترك العمل عن���د نعمان االعظمي حيث كان يعمل �سانعًا 
عن���ده ، وقد امتلك خربة جيدة يف الكتاب فاأ�س�س مكتبة 
ا�سمه���ا مكتبة " املع���ري" لكنه ا�ستدله���ا باأ�سم " املثنى " 
بن���اءًا عل���ى تاأث���ري �سديق���ه عبد ال�ست���ار الق���ره غويل.. 
ا�سبح���ت مكتب���ة " املث���ى " اه���م مكتبة عراقي���ة وعربية 
كنوه���ا طبع���ت كن���وز ونفائ�س الكت���ب الن���ادرة فقد ميز 
الرج���ب يف تعامل���ه مع الكت���ب النادرة حيث ق���ام بطيع 
نفائ����س الكت���ب واملطبوعة يف اورب���ا او غريها بطريقة 
االوف�سيت ، فكان اأول كتاب يطبعه هو )عجائب االأقاليم 

ال�سبع���ة اإىل نهاي���ة العم���ارة ( تاأليف �سه���راب املعروف 
باأب���ن �سرابي���ون ، وهو م���ن �سل�سلة املكتب���ة اجلغرافية 
التاريخي���ة الت���ي ق���ام بن�سره���ا امل�ست�س���رق هان�س فون 
م���زك �سنة 1929 والكتاب الث���اين كان ) �سورة االر�س 
من امل���دن واجلبال والبحار واجلزائ���ر واالأنهار( ملحمد 
الرج���ب  ا�ستم���ر  وهك���ذا   .. اخلوارزم���ي  مو�س���ى  ب���ن 
بطبع الكت���ب النادرة..وم���ن املفارق���ات ان مئات الكتب 
والنفائ����س ق���د حرق���ت يف مكتب���ة املثنى اثن���اء احلريق 
ال���ذي تعر�س���ت ل���ه املكتب���ة يف �سبيح���ة ي���وم اجلمع���ة 
1999/8/20 بحي���ث ادم���ت قلوبن���ا ونح���ن ننظ���ر اىل 
الكتب���ة ب�سموخها وتاريخها ونفائ�سها تلتهما النار التي 
بقي���ت اي���ام م�ستمرة رغ���م اطفاءها لكن الرج���ب كان قد 

رحل عن الدنيا ومل ير م�سري املكتبة .
يف مذك���رات الرج���ب الت���ي ن�س���رت قبل ح���وايل ن�سف 
ق���رن على �س���كل حلقات يف جمل���ة " املكتب���ة " التي كان 
ي�سدره���ا ق�س���م حممد الرج���ب وجمع���ت االن فيها قيمة 
معرفي���ة وتاريخي���ة ، وفيها مواقف وجت���ارب ميكن ان 
ي�ستفي���د منها ا�سح���اب املكتبات وباع���ة الكتب االن فقد 

كان الرجب خري منوذج يقتدى به.

ش���خ���ص���ي���ات ع���ارصت���ه���ا

قاسم محمد الرجب.. العصامي

قاسم محمد الرجب.. شيخ الكتبيين العراقيين

الوّراق العراقي.. الذي صنع له اسما المعا في عالم المكتبات

يف املدر�شة امل�شتن�شرية: ناجي معروف، الرجب، كوركي�ض عواد، ميخائيل عواد

موؤرخ عراقي كبري
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ومن املفي����د التذكري بان م�سك����ور اال�سدي 
االدي����ب العراق����ي املن�س����ي، كان �سحفي����ًا 
ناجحًا ومرا�ساًل ادبيًا للعديد من ال�سحف 
واملج����الت العربية وقد اثن����ى الدكتور طه 
ح�س����ن عل����ى جه����وده يف احاديث����ه الت����ي 
ذكره����ا �سه����ره الدكتور الزي����ات يف كتابه 

املاتع )ما بعد االيام(.    

قاسم محمد الرجب
ومل تك����ن جتارة الكتب يف العراق، قبل ان 
يقبل قا�س����م حممد الرجب عل����ى تنظيمها، 
اال عملي����ة جتارية �سرفة تخ�سع ملتطلبات 
ال�س����وق، وق����د ذك����ر الرج����ب يف مذكرات����ه 
املُع����دة للن�سر مناذج عديدة على ذلك ف�ساًل 
ع����ن كونه����ا جت����ارة غ����ري رائج����ة ل�سع����ف 
امل�ستوى الثقايف وتف�سي االمية يف مطلع 
الق����رن املا�سي، وقد كان بيع الكتب يجري 
داخ����ل امل�ساجد ومدار�س العل����م، وال نعلم 
ع����ن باع����ة الكت����ب يف القرن التا�س����ع ع�سر 
اال الن����زر الي�س����ري، حت����ى اذا اأقب����ل القرن 
الع�س����رون وبداأت االف����كار احلديثة تدخل 
الع����راق بعد انبث����اق احلرك����ة الد�ستورية 
وبع�����س مظاهر احلري����ات العام����ة، بداأت 
عملي����ة جت����ارة املبطوع����ات تاأخ����ذ م�سارًا 

متقدمًا.

اسماء اولى
ومن اال�سماء االوىل التي عملت يف جتارة 
الكتب قبل ظهور املكتبات ال�سهرية ببغداد، 
نذكر ا�سم����اء الكتبين: عبد اللطيف ثنيان 
وحمم����د ر�سي����د ال�سع����دي وداود �سلي����وا 
وعب����د االمري احلي����دري وامل����ال خ�سر، ثم 
تاأ�س�ست املكتبة العربي����ة ل�ساحبها نعمان 
افتت����اح  وتاله����ا   1908 �سن����ة  االعظم����ي 
املكتب����ة الع�سرية ل�ساحبها حممود حلمي 
قب����ل احل����رب العاملي����ة االوىل ث����م ظه����رت 
قائم����ة لكتبين عراقي����ن، جديرة بالتنويه 
والتحقي����ق، �سم����ت فيم����ا �سم����ت: �سم�س 
الدين احليدري، حمم����د جواد حيدر، عبد 

الكرمي زاه����د، عبد الك����رمي خ�سر، ح�سن 
الفلف����ي، كاظم احلي����دري، ابراهيم الكتبي 
وغريهم غ����ري ان ا�سم قا�سم حممد الرجب 
ال����ذي افتت����ح مكتب����ة �سغ����رية يف �س����وق 
ال�س����راي �سن����ة 1935، اخ����ذ �سه����رة ذائعة 
يف �سنوات قليلة لي�سبح اال�سم االول بن 

الكتبين العرب، بله العراقين.
ولد قا�سم حممد الرجب العبيدي االعظمي 
�سن����ة 1917 يف االعظمي����ة وبه����ا ون�س����اأ 
واكم����ل درا�ست����ه االبتدائي����ة ومل يوا�س����ل 
الدرا�سة وتفرغ للعمل منذ يفاعته مل�ساعدة 
ا�سرته على مواجه����ة م�ساق احلياة وعمل 
يف مكتبه قريب ل����ه، وهو الكتبي العراقي 
الرائ����د نعم����ان االعظم����ي �ساح����ب املكتبة 
العربي����ة ببغ����داد )1888-1953( وكانت 
ه����ذه املكتب����ة ا�سه����ر دور الكت����ب ومنتدى 
لرج����ال الفك����ر والعل����م واالدب، كم����ا يع����د 
نعم����ان االعظم����ي م����ن اوائ����ل النا�سري����ن 
العراقي����ن ومن ا�سه����ر مطبوعاته )تاريخ 
بغ����داد( للخطيب البغ����دادي، و)احلوادث 
اجلامع����ة( ال����ذي ن�سب����ه حمقق����ه م�سطفى 
جواد اىل ابن الفوطي ثم تراجع عنه فيما 
بعد. وعلى الرغم من الفوائد الكبرية التي 
جناه����ا الرجب من عمله يف هذه املكتبة اذ 
تعل����م ا�س����رار الكتبي����ن والنا�سري����ن، فقد 
عانى قا�سم الرجب �سظف العي�س وم�ساق 
احلي����اة، وق����د ق����دم يف مذكرات����ه �س����ورة 
طريفة ال�ستاذه نعمان االعظمي وو�سائله 
الطريفة يف العمل الكتب����ي، غري ان املعية 
الرجب وع�ساميته، و�سحت منذ البداية، 
فقد برع يف عمله وك�سب خربة وا�سعة يف 

جتارة الكتب واحوالها.
وافتت����ح الرجب مكتب����ة �سغرية يف و�سط 
قب����ل  الكتبي����ن  �س����وق  ال�س����راي-  �س����وق 
انتقالته����م اىل �س����ارع املتنبي يف منت�سف 
االربعيني����ات من الق����رن املن�سرم- �سماها 
)مكتب����ة املع����ري( �سن����ة 1935، ث����م غ����ري 
ا�سمه����ا اىل )مكتبة املثن����ى( بعد ان ن�سحه 
�سديق����ه عبد ال�ست����ار القره غ����ويل- وهو 

م����ن رواد اليقظ����ة الفكري����ة- ليح�سل على 
تخوي����ل توزي����ع مطبوع����ات ن����ادي املثنى 
ب����ن حارث����ة. ويف غ�س����ون �سن����وات قليلة 
منت مكتبة املثن����ى وات�سل �ساحبها بدور 
الن�س����ر العربية الكبرية، وتو�سعت خربته 
وذاع ام����ره ب����ن كب����ار الكتبي����ن بع����د ان 
ب����ز العراقين منه����م، فرتاجع����ت املكتبات 
الكب����رية االخ����رى ام����ام ن�ساط����ه واخ����ذت 
من�س����ورات مكتب����ة املثن����ى- وق�س����م كب����ري 
منها يطبع يف القاه����رة وبريوت- تنت�سر 
ب�سورة مده�سة ول�سع����ة ن�ساطها، انتقلت 
اىل بناي����ة كبرية يف و�س����ط �سارع املتنبي 
يف الن�س����ف الث����اين م����ن اخلم�سيني����ات، 
كم����ا ح�سلت عل����ى ح����ق توزي����ع ال�سحف 
واملج����الت العربية بع����د انتكا�س����ة املكتبة 
الع�سري����ة وتعر�����س �ساحبه����ا اىل ازم����ة 
مالي����ة.ويف االول من ني�س����ان �سنة 1974 
تويف يف ب����ريوت قا�سم حممد الرجب اثر 
نوب����ة قلبي����ة مفاجئة، بعد م�س����رية طويلة 
من العط����اء والبذل. وبقي����ت مكتبة املثنى 
بعه����دة اجناله عل����ى الرغم م����ن ال�سنوات 
العج����اف الت����ي امل����ت بالثقاف����ة العراقي����ة 
يف العه����د الديكتات����وري وتراج����ع حرك����ة 
الكت����اب يف العراق بع����د تاأ�سي�س ما �سمي 
بالدار الوطنية التي لعبت دورًا يف �سعف 
احلرك����ة الفكرية و�سع����ف احلركة الكتبية 

يف العراق.

حريق المثنى
فف����ي  ج�سيم����ة  نكب����ة  باملكتب����ة  وحاق����ت 
�سبيحة ي����وم اجلمعة 20 اآب 1999، �سب 
حريق هائ����ل يف املكتبة اتى على كل �سيء 
يف املكتب����ة ومل يب����ق فيها ورق����ة �سغرية، 
ومل تعرف ا�سباب احلريق اىل يومنا هذا، 
مع ان الدفاع املدين ذكر يومئذ ان احلريق 
وق����ع بفعل فاع����ل )!!( وبق����ي ا�سم اجلاين 
جمه����واًل بعد ان فقدن����ا مكتبة عامرة باقدم 
املطبوع����ات العربية وانف�سها مما ن�سر يف 

مغارب االر�س وم�سارقها.

ومما ي�سيف اىل االهمية التاريخية ملكتبة 
املثنى ببغداد، ما يلي:

1- بداأت املكتبة منذ اوائل ال�ستينيات من 
الق����رن املا�س����ي م�سروعها الكب����ري باأحياء 
املطبوعات العربية النادرة وهذا امل�سروع 
من اهم امل�ساري����ع الثقافية التي ا�سطلعت 
به����ا جهات غ����ري ر�سمية فقد نه����دت املكتبة 
اىل اع����ادة طب����ع ن����وادر الكت����ب العربي����ة 
ونفائ�سه����ا عن ن�سخها اال�سلية باالوف�ست 
لتي�سريه����ا اىل ط����الب الثقاف����ة واملعرف����ة 
وم����ن هذه النوادر، كت����اب البدء والتاريخ 
الأب����ي زي����د البلخ����ي ن�سبة وه����و ملطهر بن 
طاهر املقد�س����ي، اعتنى بن�سره امل�ست�سرق 
الفرن�س����ي كليم����ان ه����وار بباري�����س �سن����ة 
وق����د  للقفط����ي  احلكم����اء  وتاري����خ   1899
طب����ع يف ليبزك �سن����ة 1904 وكتاب النقط 
وال�سب����ط البن القي�سراين وطبع يف ليدن 
�سن����ة 1865. وكتاب االأعتب����ار ال�سامة بن 
منق����ذ، الذي حققه فيلي����ب حتي وطبعه يف 
نيوي����ورك وم����ن الطري����ف ذك����ره ان قا�سم 
الرجب ذكر يف مذكراته ان نوري ال�سعيد 
اقتنى الكثري من ن�سخ الكتب ووزعها بن 
ا�سدقائ����ه كم����ا ي�سمه الكت����اب من جتارب 

ان�سانية وم�ساهد تاريخية نادرة.
2- ا�سدار جمل����ة )املكتبة( �سنتحدث عنها 

بعد قليل.
الف����رع  يف  الكب����ري  االدب����ي  3-املجل�����س 
الرئي�س����ي للمكتبة يف �س����ارع املتنبي وقد 
ح�سره كب����ار الكت����اب واالدب����اء والعلماء 
والوج����وه ال�سهرية يف املجتمع، وقد بقي 
ه����ذا املجل�����س اىل ال�سن����وات االخرية من 

حياة املكتبة.
4- وكت����ب الرج����ب مذكرات����ه وم�ساهداته 
ال�س����راي(  �س����وق  �سماه����ا )مذكرات����ي يف 
وه����ي �سفحات مطوية وطريفة من تاريخ 
الفكر العراقي احلديث، ن�سر الق�سم الكبري 
منها يف جملته )املكتبة( وقد اعدت اخريًا 
للن�س����ر، و�سنقتب�����س بع����د قلي����ل بع�سًا من 

هذه املذكرات.

مجلة المكتبة
ا�س����در قا�س����م حمم����د الرجب جمل����ة با�سم 
)املكتب����ة( تعن����ى يف ب����دء امره����ا باخب����ار 
الكت����ب وموؤلفيها، وقد �س����در العدد االول 
منه����ا يف اآيار 1960 و�سدر عددها االخري 
�سن����ة 1972. و�سرع����ان م����ا حتول����ت هذه 
املجلة م����ن ن�سرة مكتبي����ة اىل جملة ادبية 
وعلمي����ة قيم����ة وقد حملت االع����داد االوىل 
م����ن املجلة عبارة: قائم����ة �سهرية ت�سدرها 
املثن����ى ل�ساحبها قا�سم حمم����د الرجب، ثم 
تغ����ريت ه����ذه العب����ارة اىل: املكتب����ة جملة 
الكت����ب والكتاب، وا�سب����ح املرحوم مهدي 
الق����زاز رئي�س����ًا لتحريره����ا واملحامي عبد 
الكرمي ج����واد مدي����رًا م�سوؤواللها، وتطبع 

يف مطبعة �سفيق.
وق����د ا�سهم يف حترير ه����ذه املجلة الرائدة 
يف بابه����ا نخبة من كب����ار الكتاب واملثقفن 
يف الع����راق وخارجه، واكره����م لهم �سلة 
وثيقة ب�ساحبه����ا ويح�سر جمل�سه االدبي 
الرائع يف باحة املكتب����ة التي كانت ت�سغل 
دارًا تراثي����ة كب����رية يف منت�س����ف �س����ارع 
املتنب����ي ومل ت����زل قائم����ة، وم����ن ه����وؤالء: 
م�سطف����ى ج����واد، احم����د حام����د ال�سراف، 
كوركي�����س ع����واد، �سال����ح احم����د العل����ي، 
يو�س����ف عز الدي����ن، حمم����ود العبطة، عبد 
القادر الرباك، �سلمان هادي الطعمة، فوؤاد 
جميل، جليل العطية، حممد هادي االميني، 
عل����ي ج����واد الطاهر، عالء الدي����ن خروفة، 
م�سك����ور اال�س����دي، حكم����ت توما�سي، عبد 
الكرمي االم����ن، خ�سر عبا�����س ال�ساحلي، 
احم����د حام����د ال�سربت����ي، �سلي����م املعروف، 
يو�سف �سعي����د، فاروق عمر ف����وزي، خالد 
حم�س����ن ا�سماعيل، �سفاء خلو�سي، ناجي 
حمف����وظ، عب����د العزي����ز ال����دوري، جمي����ل 
احم����د الكاظمي )اال�سماء وردت هنا بدون 
ترتيب معن( وم����ن الكتاب العرب: حممد 
�سعيد العريان، ح�سن موؤن�س، فوؤاد افرام 
الب�ست����اين، عب����د اللطي����ف حم����زة، �سكري 

في�سل، وغريهم.

وت�سمن����ت اب����واب املحلة املختلف����ة الكثري 
م����ن الفوائ����د التاريخي����ة وحرك����ة الكت����اب 
العربي يف كل مكان، واخبار املخطوطات 
وخزائنه����ا وفهار�سها. ومن هذه االبواب: 
االدب  اخب����ار  الكت����ب،  يف  مطالع����ات 
واالدباء، معر�س الكت����اب، ر�سائل القراء، 
اخبار ثقافية، �سدر حديث����ًا، كتب جديدة. 
غ����ري ان اط����رف م����ا ن�سرت����ه ه����ذه املجل����ة 
واهمه����ا حلقات كتبها قا�س����م الرجب با�سم 
)مذكرات����ي يف �س����وق ال�س����راي( �سمنه����ا 
ذكرياته عن جتارة الكتب واحوال الكتاب 
واملوؤلف����ن من����ذ ان كان عام����اًل يف املكتب����ة 
العربي����ة ل�ساحبها �سلم����ان االعظمي، وقد 
ن�س����ر ع�سري����ن حلق����ة م����ن ه����ذه املذك����رات 
ون�س����ر بع�س احللق����ات يف جريدة )البلد( 
البغدادي����ة ل�ساحبه����ا عب����د الق����ادر الرباك 
ال����ذي ا�سبح حم����ررًا ملجل����ة )املكتبة( بعد 
مهدي القزاز وقد اعدت ا�سرة الرجب هذه 

املذكرات للن�سر ثانية.

شذرات من مذكرات الرجب
)احللق����ة االوىل(: �سلتي ب�س����وق ال�سراي 
تع����ود اىل �سن����ة 1930-1931 يوم تركت 
املدر�س����ة وات�سلت ب����ه وكان عمري اثنتي 
ع�سرة �سنة عندما ا�ستغل����ت عاماًل �سغريًا 
باملكتبة العربية ل�ساحبها نعمان االعظمي، 
وكن����ت يوم����ذاك يف ال�س����ف ال�ساد�����س من 
املدر�سة االبتدائي����ة وكان مرتبي ال�سهري 
600 فل�����س ومل اكن قد راي����ت بغداد كثريًا 
النني كنت من �سكنة االعظمية فكنت اراها 
بال�سن����ة م����رة او مرتن ويف اي����ام االعياد 
فقط فلما ات�سل����ت باملكتبة وبال�سوق كنت 
اعج����ب ملا حتتويه م����ن كت����ب اذ مل اكن قد 
رايت مكتب����ة من قبل. كان �س����وق ال�سراي 
اآن����ذاك زاخ����رًا باملكات����ب ال�سغ����رية منه����ا 
والكب����رية امث����ال املكتب����ة الوطني����ة لعب����د 
احلميد زاه����د واملكتبة االهلية لعبد االمري 
احليدري واملكتبة الع�سرية ملحمود حلمي 
ومكتبة ال�سرق لعبد الكرمي خ�سر.. وهناك 
مكتبات �سغرية منت�س����رة من اول ال�سوق 
اىل اآخره ومنهم من يعر�س ب�ساعته على 
الر�سي����ف امث����ال ح�س����ن الفلفل����ي واحمد 
كاظمية واحلاج حمم����د و�سامح ا�سماعيل 
وم����ن املكتب����ات ال�سغ����رية الت����ي م����ا زالت 
�سغ����رية حتى اليوم مكتب����ة التجدد حلقي 
بك����ر �سدق����ي ومكتبة ال�سبيب����ة لر�سيد عبد 
اجللي����ل واملكتب����ة احلديث����ة للح����اج حممد 
ومكتب����ة ال����زوراء حل�س����ن الفلفل����ي اذ مل 
تتق����دم ه����ذه املكتب����ات بالرغ����م م����ن وجود 
طاق����ات من الذكاء عن����د البع�س منهم ومن 

ح�سن املعاملة عند االخرين.

عباس العزاوي اهم زبون
وكان يرتدد اىل ال�سوق الكثري من العلماء 
واالدب����اء وال�سع����راء امث����ال جميل �سدقي 
الرواي����ات  يك����رتي  كان  ال����ذي  الزه����اوي 
با�ستم����رار م����ن نعم����ان االعظم����ي وغريه 
فيدف����ع له اج����رة ع����ن ق����راءة كل جمموعة 
ي�س����اوي  م����ا  اأي  واح����دة  روبي����ة  منه����ا 
الي����وم 75 فل�س����ًا وط����ه الراوي ال����ذي كان 
اك����رب م�سج����ع ومرغ����ب للكت����اب يف جميع 
ون����وري  والبيتي����ة  الر�سمي����ة  جمال�س����ه 
الدي����ن  العط����ا وبه����اء  ال�سعي����د ويو�س����ف 
ال�سيخ �سعي����د وا�سماعيل الواعظ وحممد 
ال�سم����اوي وم�سطفى عل����ي وغريهم وكان 
اك����رب زب����ون لل�س����وق وللكتاب ه����و عبا�س 
العزاوي املحامي، فكان يرتدد اىل ال�سوق 
اربع مرات او اك����ر يف كل يوم فال يفوته 
كتاب مطبوع ام خمطوط وي�سحبه اخوه 
علي غالب الع����زاوي املحامي، وكان رجاًل 
ذكيًا مهذبًا وكان عبا�س ي�ست�سريه عند كل 
�سفق����ة يقع عليه����ا اختي����اره، واذا ما وقع 
كت����اب خط����ي ومل ي�س����رته الع����زاوي فانه 

يبقى �سنوات دون ان يباع اذ مل يكن هناك 
يومذاك من يت�سوق الكتاب.

موا..
)احللق����ة الرابع����ة(.. حت����ى ظه����رت مكتبة 
املتح����ف العراقي يف بغداد وق����د �ساهدتها 
دوالب  ع����ن  عب����ارة  فكان����ت   1935 �سن����ة 
�سغري فيه بع�س االج����زاء من كتب باللغة 
العربي����ة واالجنليزي����ة ال تزي����د عل����ى مائة 
جمل����د فلم����ا ع����ن كوركي�����س ع����واد فيه����ا 
مالحظ����ًا اهت����م بتنميته����ا واخ����ذ ي�س����رتي 
اليه����ا كل ما يتمكن م����ن احل�سول عليه من 
امل�سادر والكتب الن����ادرة مبختلف اللغات 
وكان مدي����ر االثار العامة �ساطع احل�سري 
فب����ذل جمهودًا كبريًا وعزز رغبة كوركي�س 
ع����واد، فتظاف����رت اجله����ود فنم����ت املكتبة 
حت����ى ا�سبحت االن اكرب وانظم مكتبة يف 
العراق وكان �ساطع احل�سري يفا�سل عند 
�سراء الكت����ب من اأي كان فاذك����ر مرة انني 
عر�س����ت علي����ه كت����اب ا�سمه )نزه����ة الزمن 
يف تاري����خ اليم����ن( للحجة احل�س����ن طبعة 
هامب����ورغ وكان قلي����ل ال�سفح����ات وثمن����ه 
مرتفعًا جدًا فطلب مني تنزيل ثمنه وار�سل 
يل مذكرة كتب عليه����ا بخطه )موا...( ومل 
يت����م الكلم����ة، ومبا انني اع����رف بانه اذا مل 
ي�سرت ه����ذا الكتاب من قب����ل مكتبة املتحف 
فانه �سوف يب����ور وال يت�سرف تنازلت عن 
ذلك ال�سع����ر فاكمل احل�سري بعد ذلك كلمة 
)موافق(.. وكان مدير املتحف عبد الرزاق 
لطفي وهو ال يقل عن �ساطع مبا قام به من 
خدمات لهذه املكتبة وهي تنظيم وتن�سيق 

واهتمام مبا حتتاجه من كافة متطلباتها.

فالح الصيهود
وكان م����ن عمالء �سوق ال�س����راي وال �سيما 
عم����الء نعم����ان االعظم����ي زبون م����ن اكابر 
�سي����وخ العم����ارة ونائ����ب يف جمل�س االمة 
ه����و ال�سي����خ فال����ح ال�سيه����ود وكان عن����د 
انعقاد دورة املجل�س ي�سكن بغداد ويرتدد 
عل����ى ال�س����وق فيطلب من عندن����ا كل الكتب 
التي تبحث يف االمور احل�سنة كالق�س�س 
واملل����ح واملناظرات مثل رجوع ال�سيخ اىل 
�سب����اه واالي�ساح يف علم الن����كاح واخبار 
الن�ساء البن اجلوزية وحما�سرات االدباء 
للراغ����ب اال�سبه����اين وزه����ر الربيع وغري 
ذل����ك م����ن الكت����ب وكان يقتن����ي الكتب دون 
م�ساوم����ة ورمبا دفع ثم����ن الكتاب م�ساعفًا 
باختياره، فمثاًل كتاب عيون االخبار البن 
قتيب����ة يتك����ون م����ن اربع����ة جمل����دات ويف 
املجل����د الرابع من����ه كتاب خا�����س بالن�ساء 
ول����ذا فان����ه ي�سرتي الكت����اب كام����اًل ويدفع 
ثمن����ه، اال ان����ه ي����رتك املجل����دات االخ����رى 

ويكتفي بالرابع.
واذكر ان عبد ال�ستار القره غويل رحمه الله 
كان يحتف����ظ يف مكتب����ه بن�سخة خمطوطة 
من كتاب ر�سف ال����زالل من ال�سحر احلالل 
لل�سيوط����ي، وهو يتالف من ع�سرين مقامة 

كتبت على ل�س����ان ع�سرين علمًا دخلوا على 
زوجاتهم يف عيد الفطر، فو�سف كل واحد 
منه����م ما بان له من ذلك ح�سب علمه وعمله 
وفن����ه فقدم����ه اىل نعم����ان االعظم����ي الذي 
ا�ستن�س����خ من����ه ن�سخ����ة اعطاه����ا اىل القره 
غويل وباع اال�س����ل لل�سيخ فالح ال�سيهود 
وعر�س القره غ����ويل الن�سخة التي اخذها 
اىل اح����د كب����ار ال�سب����اط هو عب����د املطلب 
االم����ن، فاعطاه����ا اىل �س����ربي اخلط����اط 
الذي ن�س����خ بخطه اجلميل منه����ا ن�سختن 
اعط����اين احداها وما زل����ت احتفظ بها اىل 

يومنا هذا.

عبد الكريم خضر
كان �سوق ال�سراي يتاأثر بالروح الوطنية 
املتاأجج���ة ب�سب���ب فل�سطن ووع���د بلفور 
والث���ورة يف كافة امل���دن الفل�سطينية ا�سد 
التاث���ر، وكان يهي���ئ ال�س���وق للمظاهرات 
واال�سراب���ات ويحثهم عليه���ا عبد الكرمي 
ف���كان  ال�س���رق  مكتب���ة  �ساح���ب  خ�س���ر 
يحر�سنا جميع���اُ على غل���ق مكتباتنا فاذا 
ما تاخر احده���م ذهب اليه م�سرعًا واذا ما 
الح���ظ ان ال�سوق يتباطاأ يف غلق االبواب 
فانه ينزل م���ن مكتبته ومير على املكتبات 
واحدة بعد االخرى وخلفه بع�س ال�سبان 
الكلم���ات  ه���ذه  ين�س���د  وال�سبي���ان وه���و 

املوؤثرة:

قم من القبر حزينا يا امير المؤمنين
قتل ال�سهيون يف القد�س خيار امل�سلمن

وكنا نرددها جميع���ًا بعده ومن�سي خلفه، 
والب���د م���ن امتث���ال ام���ره، اذ كان خمل�سًا 
�سادقًا وه���و ال ينفك ي�سف احوال العرب 
م���ن  واذالله���م  فل�سط���ن  يف  وامل�سلم���ن 
قب���ل اليهود، واول م���ن يتاثر ب���ه ال�سوق 
ه���و غلق خ���ان ال�سابن���در لل�ساغ���ة حاليًا 
ي�سمع���ون االنا�سيد.. وكنت ا�ساهد ال�سيد 
ح�سون اب���و اجلنب الب�س���ًا الكفن م�سرجًا 
بالدم يف منظر موؤثر جدًا يتقدم املظاهرة 

وهي ت�سري يف �سارع الر�سيد.

امجد الزهاوي
وم���ن عم���الء ال�س���وق الف�س���الء العالم���ة 
اجللي���ل والفقي���ه الكب���ري ال�سي���خ اجم���د 
الزه���اوي، وه���و يقتن���ي كت���ب احلدي���ث 
والفق���ه والتف�سري وقلياًل من كتب التاريخ 
ويري���د  الكت���ب  يخت���ار  وعندم���ا  واالدب 
�سراءها فانه ال ي�ساوم على اثمانها بالرغم 
م���ن ان ا�سحاب املكتبات ال يقر الأ�سعارهم 
قرار وعند متام موافقته على �سراء �سفقة 
الكتب فانه ال يدفع ثمنها حتى يلقن البائع 
�سيغ���ة البي���ع ال�سرعية كاأن يق���ول: انني 
ا�سرتي���ت منك ك���ذا وكذا مببلغ ق���دره كذا 
فهل وافقت؟ فيقول البائع: وافقت، فيدفع 
اليه الثمن ويق���ول له: هل قب�ست؟ فيقول 
البائ���ع: نعم قب�ست، فيت�سل���م الكتب واذا 
اراد ال�سيخ اجمد الدخول اىل املكتبة فانه 
ل���ن يدخلها قبل ان يخل���ع نعليه وي�سعهما 
حت���ت ابطه وهو بهذا يتحا�سى ان يدو�س 
ورق���ة، اذ رمب���ا كان يف تل���ك الورقة لفظة 
اجلالل���ة او اأي ا�س���م مقد����س اآخ���ر او اأي 

حرف ميكن ان يكون ر�سمًا مقد�سًا..

مطبعة كردستان
واذك���ر ان �سخ�سن من ل���واء ال�سليمانية 
هما فرج الله زك���ي الكردي وحميي الدين 
�س���ربي الك���ردي غادرا الع���راق اىل م�سر 
فالتحق���ا باجلام���ع االزه���ر جماورين فيه 
يطلبان العلم، فتخرجا فيه وفتح كل واحد 
منهم���ا مكتب���ة ومطبع���ة �سمياه���ا مطبعة 
كرد�ستان العلمية ون�سرا كثريًا من الكتب 
اال�سالمي���ة القيم���ة مث���ل م�س���كل احلديث 
الب���ن قتيبة وكثريًا م���ن ر�سائل ابن تيمية 
وموؤلف���ات اب���ن القيم اجلوزي���ة وغري ذلك 
مم���ا مل ي�سبق الحد ان طبع���ه طبعة علمية 
�سحيحة ون�سره، ولكنهما بعد مدة اعتنقا 
البهائي���ة واخذا ين�سران الكتب والر�سائل 
البهائي���ة موافق���ة ملبادئه���م وموؤي���دة له���ا 
ون�س���را خطب عبد البهاء يف امريكا وغري 
ذل���ك، وكان ي�سدران مطبوعاته���ا بعبارة 
)يا الهي بهاء( وهذا من املفارقات الغريبة 

التي قلما تقع.

االعالن
م���ن حمب���ي مكتب���ة  كان روفائي���ل بط���ي 

ال  وكان  وم�سجعيه���ا،  النا�سئ���ة  املثن���ى 
مي���ر ي���وم اال وزارها، واق���رتح علي يوما 
ان يحج���ز يل حق���اًل �سغ���ريًا يف جريدته 
)البالد( ليقر����س بع�س الكتب التي ت�سل 
ايل ومل اك���ن يومئذ اهت���م مبثل هذا ولكن 
ترغيب���ه واحلاحه علي با�ستمرار حمالين 
على قب���ول االقرتاح فهي���اأت بع�س الكتب 
واعددته���ا للتقري����س بن���اء عل���ى رغبت���ه، 
يف  ون�س���ره  يل  كتب���ه  اع���الن  اول  وكان 
جريدت���ه اعالن���َاً ع���ن كت���اب �سغ���ري ه���و 
)الن���زاع والتخا�س���م فيم���ا بن بن���ي امية 
وبني ها�سم( لتقي الدين املقريزي بعد ان 
كان ق���د اعيد طبعه يف القاه���رة عن طبعة 
لي���دن ومل اكن ات�سور ان يك���ون ملثل هذا 
االع���الن الب�سي���ط كل ه���ذه االهمية وهذا 
االث���ر فق���د جئ���ت –كعادتي- �سب���اح يوم 
اىل املكتب���ة واذا بي ارى جمعًا من النا�س 
ينتظ���روين الفتح املكتب���ة وكلهم يبتغون 
�س���راء هذا الكتاب فبعت له���م وبقيت ابيع 
من���ه ط���ول النه���ار حت���ى نف���دت ن�سخه.. 
ورفائيل بط���ي اديب املعي و�سحفي قدير 
وهو مم���ن ميتلك مكتب���ة �سحفية فيها كل 
طري���ف، وق���ل م���ن يهت���م م���ن ال�سحفين 
بهذه الناحي���ة اال انني رايت كاًل من كامل 
اجلادرج���ي ال�سيا�سي وال�سحفي ال ي�سل 
كتاب اال اقتناه وتوفي���ق ال�سمعاين الذي 
فاق���ت مكتبت���ه جمي���ع املكتب���ات مب���ا فيها 
م���ن خمتل���ف الكت���ب واملراج���ع بالعربية 
وال�سرياني���ة وه���و مم���ن يرت���اد املكتب���ة 
الع�سري���ة ويجل�س فيها ث���م يق�سد مكتبة 

املثنى وهو �سديق اجلميع.

مصطفى علي واالثري
وكان م���ن عمالء املكتبة منذ ان فتحت اىل 
�سن���ة 1953 م�سطف���ى عل���ي وزي���ر العدل 
يف حكومة عب���د الكرمي قا�سم وقد توثقت 
�سلت���ي ب���ه كث���ريًا اذ انه يعد م���ن ا�سدقاء 
املكتب���ات وال �سيم���ا مكتب���ة املثن���ى فهو ال 
ي�س���رتي كتاب���ًا ما م���ن اأي جه���ة كانت اذا 
وج���ده يف ه���ذه املكتب���ة وهو مم���ن يهتم 
بالكت���ب الر�سين���ة ال �سيم���ا كت���ب الرتاث 
العرب���ي الق���دمي الذي مييل الي���ه اكر من 
غ���ريه، ويف بيته مكتبة قيم���ة فيها امهات 
الكتب واملراجع ومن عادته انه ال ي�سرتي 
الكت���اب قبل ان يورق���ه بباب املكتبة، وهو 
معروف لدى الكثريين ب�سرعة زعله التفه 
اال�سب���اب وكنت احتا�سى كل م���ا يزعجه، 
ولكنني مل اوفق دائم���ًا، وهو عند ال�سراء 
ال ي�ساوم كما يفع���ل �سديقه بهجة االثري 
ال���ذي اذا اراد كت���اب وه���و امر ن���ادر جدًا 
وكان ثمن���ه دينارًا مثاًل فان من ح�سن حظ 
البائ���ع اذا دف���ع له مائ���ة فل����س دون اجلر 
والع���ر والك���ر والف���ر حت���ى ي���دع �ساحب 
املكتبة يجري وراءه ملتم�سًا اعادة الكتاب 
الي���ه او دفع ثمن���ه، ولذا فق���د زهد االثري 
يف �س���راء الكت���ب واكتف���ى ب���ان ي�ستع���ري 
ما يحت���اج اليه منها للمراجع���ة من مكتبة 
املجم���ع العلم���ي العراق���ي وم���ن مكتب���ات 
ا�سدقائ���ه ول���ذا ف���ان مكتبت���ه اخلا�س���ة ال 
تتنا�سب و�سهرته االدبي���ة واذا اراد كتابًا 
فان���ه يطلب –رغم غن���اه و�سعة ذات يده- 
م���ن البائع ان يتقا�سى م���ن الكتاب ن�سخًا 
م���ن كتيب �سغري ل���ه هو )ماأ�س���اة ال�ساعر 
و�ساح( او من كتبه املدر�سية كاملدخل يف 
االدب العرب���ي او املجم���ل الت���ي كان يقرر 
تدري�سه���ا قبل تاأميم الكتاب املدر�سي ومع 
ان موؤلفات العالمة ال�سيخ حممود �سكري 
االلو�س���ي اية يف اجل���ودة واالتقان، فانه 
يحل���و لالث���ري ان يكت���ب عل���ى غ���الف كل 
كت���اب منه���ا )حقق���ه وهذب���ه حمم���د بهجة 
االثري( ومل يكتف االث���ري بذلك بل جعل 
من نف�سه الوارث ال�سرعي الوحيد للعالمة 

االلو�سي رحمه الله.  

مجلة )المكتبة( .. 

كتب احد االدباء العراقيني: لو انصف العراقيون تاريخهم الفكري، ألقاموا متاثيل 
ثالثة رواد عراقيني، وهم الزهاوي الشاعر الفيلسوف الدخاله األفكار الحديثة اىل 
العقل العراقي، ورفائيل بطي رائد الصحافة الحديثة، وقاسم محمد الرجب الذي 

جعل مطبوعات الخافقني يف متناول العراقيني. 
ولعل الكاتب والصحايف مشكور االسدي مبا كتبه اراد من وضعه اسم قاسم الرجب 
يف طليعة االسامء الرائدة لليقظة الفكرية يف العراق الحديث، ألدراكه العميق مبا 
قدمته مكتبة املثنى ببغداد من خدمات جليلة للحركة الثقافة، والجهود الكبرية 

التي بذلها صاحبها يف تذليل الصعوبات امام تجارة الطبوعات مام دفع خري الدين 
الزركيل اىل ان يخلد اسم الرجب يف موسوعته الذائعة )االعالم(. 

كان سوق السراي يتأثر بالروح 
الوطنية المتأججة بسبب فلسطين 

ووعد بلفور والثورة في كافة 
المدن الفلسطينية اشد التاثر، 
وكان يهيئ السوق للمظاهرات 

واالضرابات ويحثهم عليها عبد 
الكريم خضر صاحب مكتبة الشرق 

فكان يحرضنا جميعُا على غلق 
مكتباتنا فاذا ما تاخر احدهم ذهب 
اليه مسرعًا واذا ما الحظ ان السوق 

يتباطأ في غلق االبواب

رفعة عبد الرزاق محمد

ذائع���ة  ومكتب���ة  رائ���د  س���يرة 

يف بريوت وبجواره الدكتور احمد مطلوب وامامه عبد الرزاق �شبيب
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ولن���رتك لقا�س���م الرج���ب ي���روي لنا يف 
مذكرات���ه ما كتب���ه بعد ذلك به���ذا ال�ساأن، 
فلو����س  اذا احتج���ت اىل ع�س���رة  كن���ت 
اج���رة عودت���ي بال�سيارة م���ن بغداد اىل 
االعظمية – حمل �سكناي – وطلبت منه 
– هذا املبلغ فانه يتلكاأ  – من االعظمي 
ويرفع ا�سبع���ه اىل )الروزنامة( م�سريا 
اىل ان ال�سه���ر مل ينته بعد، ولذا فانه لن 
يعطيني ه���ذه الع�سرة فلو����س، فا�سطر 
ان اذه���ب ما�سي���ا حت���ى ل���و كان اجل���و 
ب���اردا قار�س���ا ال���ربودة. كان���ت )املكتبة 
العربي���ة( تقع يف )�سوق ال�سراي( الذي 
كان ي�س���م املكتب���ات وباع���ة القرطا�سية 
و�ساغ���ة الذهب وغري ذل���ك، وكانت تعد 
من خ���رية املكتب���ات ودور الن�سر، ولقد 
ن�سر �ساحبها العديد من الكتب الرتاثية 
طب���ع طائفة منها يف بغداد واالخرى يف 
القاه���رة ونتيج���ة امل�سايق���ات، ووجود 
م���ن يعاونه، ق���رر )قا�سم الرج���ب( ترك 

العمل يف املكتبة العربية. 

مكتبة المثنى 

افتت���ح  1935م   - ه����   1354 �سن���ة  يف 
)قا�س���م حمم���د الرج���ب( مكتب���ة املثن���ى 

م�ستعين���ا بع���دد م���ن االدب���اء واملثقفن 
الذين تو�سعوا فيه الذكاء وع�سق الكتب 
والثقافة والتوا�سع واالبتعاد عن ج�سع 
التجار. كان���ت م�ساح���ة املكتبة �سغرية 
وب���داأ )الرجب( بداية طيب���ة، فلقد با�سر 
مرا�سلة الكتبين ال�سورين وامل�سرين 
واللبنانن وغريه���م، فا�ستجاب له ق�سم 
منه���م و�سيئ���ا ف�سيئ���ا وثق ب���ه جمع من 
ارباب املكتبات والنا�سرين العرب، حيث 
عج���رت مكتبته ال�سغ���رية عن ا�ستيعاب 
ط���رود الكتب واملطبوع���ات التي راحت 

تنهال عليه بالربيد من كل مكان. 
يف �سن���ة 1935 م تع���رف قا�س���م الرجب 
 1992  -1908 ع���واد  كوركي����س  اىل 
م كان ع���واد معلم���ا يف اح���دى مدار����س 
املو�سل، وكان قد در�س يف دار املعلمن 
يف بغداد وتخرج يف �سنة 1927م، غري 
انه بقي يرتدد عل���ى العا�سمة، ومي�سي 
الكث���ري م���ن اوقات���ه يف دي���ر الكرملين 
م���اري  ان�ستا�س���ي  االب  ملتق���ى  حي���ث 
ويع���رج  م   1947  –  1866 الكرمل���ي 
على �سوق ال�س���راي، حيث تقع املكتبات 
وباع���ة الكتب ويف اح���دى الزيارات مت 
التع���ارف ب���ن الرج���ب وع���واد وكانت 
تل���ك الفر�س���ة بداي���ة ل�سداق���ة حميم���ة 

الرجل���ن، وكان  عم���ري  امت���دت طيل���ة 
لذل���ك التعارف اث���ره يف تنمي���ة الثقافة 
يف الع���راق والوطن العرب���ي وت�سجيع 
ودع���م الكت���اب العرب���ي وحف���ظ ور�سد 

املخطوطات وغري ذلك. 
بع���د رب���ع ق���رن م���ن ذل���ك اللق���اء يذك���ر 
كوركي�س عواد )الذخائر ال�سرقية – دار 
الغرب اال�سالم���ي – بريوت – 1999 م 

ج3 �س 250-252( فيقول: 
اين م���ا زلت اذكر ذل���ك الكتاب اول كتاب 
اقتنيته من تلك املالقاة وهو »لب اللباب 
يف حترير االن�س���اب، لل�سيوطي )طبعة 
لن���دن 1840م(، فكان حجر اال�سا�س يف 

اقتناء امهات الكتب العربية ونقا�سها. 
كانت تل���ك املالقاة يف مكتبته االوىل يف 
�سوق ال�سراي، ومل تكن تلك املكتبة يوم 
ذل���ك اال دكانا �سغريا ال تتج���اوز رقعته 
ب�سع���ة ا�سبار مربعة وكان���ت الكتب فيه 
قليل���ة حم���دودة، ولكنها اىل ذل���ك تت�سم 

مبي�سم الطرافة والنفا�سة. 
بعد نح���و �سن���ة ينتقل ع���واد اىل بغداد 
يف�سل �ساطع احل�سري 1880 – 1968 
مدي���ر االثار العام ايامئ���ذ فت�ستد ال�سلة 

بن االثنن. 
يفاعت���ه  من���ذ  ع���واد(  )كوركي����س  كان 

مطبوع���ا  الكت���اب،  مبالحق���ة  مهتم���ا 
وخمطوط���ا، وبتوجي���ه م���ن )الكرملي( 
را�س���ل جمموعة م���ن امل�ست�سرقن ودور 
الن�س���ر اال�ست�سراقي���ة واملكتبات املعنية 
ببيع ن���وادر املطبوع���ات وكانت اجادته 

االجنليزية تتيح له مثل هذا التحرك. 
معلومات���ه  كل  )الع���واد(  و�س���ع  لق���د 
)الرج���ب(  ي���دي  ب���ن  وخربات���ه 
وم�ست�س���ارا  خب���ريا  كان  وباخت�س���ار، 
ومكت���ب �سكرتارية ملكتب���ة املثنى، فكان 

يتوىل مرا�سالتها باللغة االجنليزية. 
وله���ذا فان املكتب���ة، على �سغ���ر حجمها 
– اكت�سب���ت خالل ف���رتة وجيزة �سمعة 

عالية، بل عاملية. 

ذاكرة حاضرة 

كانت لقا�سم الرجب ذاكرة عجيبة ت�سعفه 
يف معرف���ة م���ا ا�ستورده م���ن مطبوعات 
عربي���ة عل���ى مدى تل���ك ال�سن���ن، بل هو 
يعرف اين ا�ستقرت فهو يقول لك – مثال 
من  العراق  الوحيدة يف  الن�سخة  – ان 
»فهار�س املكتب���ة اجلغرافية« جتدها يف 
مكتبة املتحف العراقي وان ن�سخة كتاب 
»الفالحة االندل�سية« البن العوام جتدها 

يف املكتب���ة العام���ة ببغ���داد، وان ن�سخة 
الف ليل���ة وليلة املطبوعة يف بوالق هي 
اليوم يف املكتبة الفالنية. بعد ان تو�سع 
عم���ل املكتب���ة، انتقلت املثن���ى اىل مكان 
اآخر. وبع���د �سنة 1958م انتقلت املكتبة 
اىل بنايته���ا اجلديدة يف �سارع املثتنبي 

وال تزال حتى اليوم يف مكانها هذا. 
ثق����ف  ع�سامي����ا،  الرج����ب«  »قا�س����م  كان 
نف�س����ه بنف�سه، وميك����ن القول انه ميتلك 
ثقاف����ة مكتبي����ة خميف����ة، فهو يع����رف كل 
�س����يء عن الكت����اب واملوؤلفن واملحققن 
واملرتجم����ن وكذل����ك ا�سي����اء كثرية عن 
وال����ورق،  والتجلي����د  الكت����اب  �سناع����ة 
انواع����ه وا�سعاره واالحب����ار والغراء.. 

الخ. 
م����ال اىل املطالع����ة مبك����را، فعندم����ا كان 
كان  العربي����ة«،  »املكتب����ة  يف  يعم����ل 
يختل�س الفر�����س ملطالعة الكتب االدبية 
املكتب����ة  �ساح����ب  وكان  والتاريخي����ة. 
ي�سطه����ده ب�س����كل ال ي�س����دق فهو ميتنع 
ع����ن اعارت����ه الكت����ب وميتن����ع حتى عن 

بيعها له!. 
كان »نعم����ان االعظمي« يرى ان مطالعة 
الكتب ت�س����رف م�ستخدمه »الرجب« عن 
العم����ل، ولهذا كان يحر�����س على ابعاده 

عن هذا الدرب، درب الثقافة والعلم!.
لك����ن قا�س����م الرج����ب، كان نهم����ا يه����وى 
االدب واملطالع����ة، وا�ستط����اع بع����د الأي 

اقناع »االعظمي« ان يبيعه �سيئا!. 
كان اول كت����اب طالع����ه ه����و اح����د اجزاء 
كتاب االغ����اين البي الف����رج اال�سبهاين 
وا�ستط����اع بعد مثابرة حف����ظ مقتطفات 
م����ن كتاب االغاين وم����ن ا�سعار الفحول 
وغ����ري ذل����ك، وق����د اعان����ه »عب����د احلميد 
يف  الوطني����ة  املكتب����ة  �ساح����ب  زاه����د« 

بغ����داد، وكان اديبا فا�س����ال، على اقتناء 
الكتب واملطبوعات با�سعار معتدلة. 

وعندم����ا ا�س����در جمل����ة )املكتب����ة( �ساهم 
يف حتريره����ا، ففي رد له عل����ى الدكتور 
يو�س����ف ع����ز الدي����ن وخالد ال�س����واف – 
وعب����د ال����رزاق اله����اليل ح����ول م�سكل����ة 
الكتاب العراقي قال: »ان توزيع الكتاب 
العراق����ي يف اخل����ارج ي�سط����دم بعقبات 
كثرية الن����ه لي�����س بامكان����ه مواجهة اي 
كت����اب عرب����ي يف اال�س����واق العربية من 
حيث ال�س����كل وامل�سمون، غ����الء �سعره، 
قلة اخل�سم )العمولة(، تفاهة موا�سيعه 
واخراج����ه وطبع����ه، فقر الكت����اب املادي 
ال�سري����ع  والرب����ح  البي����ع  وا�ستعجال����ه 
القي����ود  تات����ي  ه����ذا  كل  عل����ى  وع����الوة 
املالي����ة املعقدة يف التحوي����ل والت�سدير 
اخلارج����ي وهي قيود حتد م����ن ت�سدير 

الكتاب العراقي اىل اخلارج. 
ان الكت����اب العراق����ي اجليد يبي����ع نف�سه 
ه����ذا امر ال �سك فيه.. هل ت�سدى النا�سر 
او امل����وزع لكتب الدكت����ور الوردي فمنع 
م����ن توزيعه����ا وانت�ساره����ا يف  او ح����د 
الوقت ال����ذي كانت كتب����ه رائجة، ثم هل 
متك����ن النا�س����ر او امل����وزع العراق����ي من 
ت�سريف كت����اب الدكتور الوردي االخري 
ح����ن ب����ار )ك�سد( يف اال�س����واق ومل يلق 
االقب����ال املطل����وب(  املكتبة ع3 )متوز – 

يوليو 1962م(. 
وكان من اف�سل م�ساهماته يف )املكتبة( 
�سل�سلة مق����االت ا�ستدرك فيها على كتاب 
امل�ست�س����رق االمل����اين )كارل بروكلم����ان( 
ال�سه����ري )تاري����خ االدب العرب����ي(، وهي 
م�ستدركات دلت على تتبع دقيق واحاطة 

وا�سعة بعامل املخطوطات. 

مجلة المكتبة 

�سدرت جملة مكتبة »املثنى« �سنة 1960 
�سهري����ة بحج����م �سغ����رية )22×15(  م 
وب�سفحات ال تتجاوز اخلم�سن �سفحة 

ثم ت�ساعف حجمها خالل �سنوات. 
يف البداي����ة كان����ت حتم����ل ا�س����م »قائمة« 
وعندم����ا مل�����س امل�سوؤولون انه����ا اهم من 
قائم����ة تكتف����ي ب�س����رد عناوي����ن الكت����ب 
وا�سعاره����ا وغ����ري ذل����ك مم����ا يقت�سي����ه 
يف البي����ع وال�س����وق – منحته����ا وزارة 
االعالم امتياز جمل����ة �سهرية – وملا كان 
قان����ون املطبوع����ات العراق����ي يوجب ان 
يكون رئي�س حتري����ر املطبوع من حملة 
ال�سهادات اجلامعية، فقد انيطت رئا�سة 
حترير )املكتب����ة( اىل ال�سيد عبد الكرمي 

جواد املحامي. 
ا�ستم����رت جملة املكتب����ة بال�سدور حتى 
اواخر �سنة 1972م حيث الغي امتيازها 
. تعاقب على حترير هذه املجلة عدد من 
االدباء الالمعن كان من ابرزهم: مهدي 

القزاز، وعبد القادر الرباك. 
�سفحاته����ا  عل����ى  )املكتب����ة(  احت�سن����ت 
العراقي����ة  االق����الم  خ����رية  ال�سغ����رية 
والعربية منها: د. حممد ر�سا ال�سبيبي، 
م�سطف����ى ج����واد، يو�سف ع����ز الدين، د. 
عل����ي ج����واد الظاه����ر، د. حمم����د مكي����ة، 
د. ابراهي����م ال�سامرائ����ي، عب����د ال����رزاق 
يو�س����ف  اال�س����دي،  م�سك����ور  اله����اليل، 
�سعيد، )االب(، عماد عبد ال�سالم ، ناجي 
حمف����وظ، جليل العطي����ة، ال�سيخ حممد 

هادي االميني. 
ن�س����رت املجل����ة �سل�سل����ة ل�سلم����ان هادي 
الطعمة عن خمطوطات كربالء، واخرى 
ذخائ����ر  ع����ن  العطي����ة  ابراهي����م  خللي����ل 
املخطوط����ات العربي����ة وثالثة ع����ن نواد 
ت����رزي  لعط����ا  كرك����وك  يف  املطبوع����ات 

املحامي. 

وم����ن اه����م ما قام����ت ب����ه )املكتب����ة( ن�سر 
�س����وق  يف  الرج����ب  قا�س����م  مذك����رات 
ال�س����راي، فتعد هذه املذك����رات مرجعا ال 
ي�ستغن����ي عن����ه م����ن اراد درا�س����ة الثقافة 
العراقي����ة والعربية وتط����ور حركة ن�سر 
الكت����اب العراق����ي يف الق����رن الع�سرين. 
اطلع����ت عل����ى ع�سري����ن حلق����ة م����ن هذه 
املذك����رات لكنها مل تتم واح�سب ان ظرفا 
ما، منع )املكتبة( من ن�سر هذه املذكرات 

كاملة على اهميتها. 
ان جمل����ة )املكتبة( الت����ي �سدرت ما بن 
)1960 ، 1972م( تعد �سجال حيا للثقافة 
العراقي����ة خ����الل هذه الفرتة وم����ا قبلها، 
وجمموعته����ا الكامل����ة �سدي����دة الن����درة، 
وهذا يف�سر ع����دم اعادة طبعها م�سورة، 
ا�سوة بالكثري من املجالت الثقافية التي 
ي�سره����ا اليوم الت�سوي����ر، الفوتوكوبي 
او االف�سيت فاحتلت اماكن الئقة بها يف 

املكتبات العاملة واخلا�سة. 

السفرة االولى: 

يف ماي����و )اي����ار( �سن����ة 1944م �ساف����ر 
)قا�س����م الرج����ب( اول م����رة اىل خ����ارج 
الع����راق اخت����ار م�سر وجه����ة له لالطالع 
عل����ى املكتبات ودور الن�س����ر التي يعرف 
طائ����رة  ا�ستق����ل  باملرا�سل����ة،  ا�سحابه����ا 
هندية عمالقة من مط����ار احلبانية اقلته 
اىل القاه����رة بعد توقف ق�سري يف مطار 

اللد. 

ل����ه  اعج����ب الرج����ب بالقاه����رة وراق����ت 
�سوارعها ومعاملها االثرية واحل�سارية، 
غ����ري انه �سدم النه اكت�س����ف ان املكتبات 
امل�سرية تكتفي مب����ا يطبع يف م�سر وال 
ت�ست����ورد �سيئ����ا مما ين�سر خ����ارج م�سر 
ماع����دا مكتب����ة واح����دة ميلكه����ا بولوين 
يهودي ا�سمه )ازي����دور( �ساحب املكتبة 
ال�سرقي����ة يف �سارع ق�سر النيل، فقد كان 
الكتبي الوحيد ال����ذي يبيع املخطوطات 
يف  املطبوع����ة  العربي����ة  واملطبوع����ات 
اوروب����ا ون����وادر املطبوع����ات يف م�سر 
والهن����د وغريها. يف ه����ذه ال�سفرة ان�س 
)الرج����ب( كث����ريا بلق����اء )حمم����د جنيب 
اخلاجن����ي( �ساح����ب مكتب����ة اخلاجن����ي 
يف �س����ارع عبد العزيز وق����د اثمرت هذه 
اللق����اءات ع����ن اتف����اق للن�س����ر امل�سرتك، 
وم����ن يراجع الكتب التي ن�سرتها مكتبتا 
اخلاجن����ي واملثن����ى يلم�����س فيه����ا ح�سن 

االختيار، وودة الطبع. 

الكتب المصورة 

حدثني )ابو حممد قا�سم الرجب( قال: 
اثن����اء زيارت����ي االوىل مل�س����ر �سحبن����ي 
)م�سكور اال�س����دي( – االدي����ب العراقي 
– فتوجهن����ا اىل جامع����ة القاهرة حيث 
ح�سرت����ا مناق�س����ة ر�سالة )عب����د الرحمن 
ب����دوي( لنيل الدكتوراه بق�س����م الفل�سفة 
)الزم����ان  با�س����م  والت����ي طبع����ت الحق����ا 
الوج����ودي(.. ناق�����س الر�سال����ة الدكتور 

طه ح�سن وامل�ست�س����رق )بول كراو�س( 
وم�سطفى عب����د الرزاق وح�سن ابراهيم 

ح�سن. 
الق����ى )ب����دوي( خال�س����ة ر�سالت����ه كان����ه 
يحفظه����ا ع����ن ظهر قل����ب، فلم يتل����كا ومل 
يتعلث����م. ا�س����اف )الرج����ب( وه����و يردد 
الفل�سفي����ة،  الر�سال����ة  عب����ارات  بع�����س 
الغام�سة قائال :  ومل افهم منها �سيئا..! 
�ساح����ب  وق����ع  امل�سري����ة  �سفرت����ه  ويف 
مكتب����ة املثن����ى على كن����ز ده�س ل����ه، فلقد 
كان����ت الكت����ب املطبوع����ة يف اوروب����ا قد 
انقطعت عن العراق بعد احلرب العاملية 
الثاني����ة فات�سل بالقا�س����ي احمد ح�سن 
الدكت����ور طه ح�س����ن، فوجد  – �سقي����ق 
عن����ده جمموع����ة من نفائ�س م����ا طبع يف 
اوروب����ا وبا�سع����ار رخي�س����ة فا�س����رتى 
معظمه����ا و�سحنه����ا مع م����ا ا�س����رتاه كله 
بالربي����د اذ مل يك����ن �سح����ن الكت����ب �سهال 
اال بالربيد. وكان )القا�سي احمد( يريد 
التخل�س من مكتبت����ه ب�سبب �سكواه من 
اخيه )طه ح�سن( الذي كثريا ما �سايقه 
با�ستعارة ما يحتاج اليه هو وا�سدقاوؤه 

وطالبه!. 

الكتب بالوزن! 

حدثن����ي )اب����و زهري عب����د الرحم����ن عبد 
املتخ�س�����س   – التكريت����ي(  اجلب����ار 
باالمثال البغدادي����ة )1914 – 1987م( 

قال: 
)اذكر انني ا�سرتيت كتاب معجم االدباء 
لياقوت احلموي )طبعة احمد الرفاعي( 
باجزائه الع�سرين بدينار واحد فقط!(.

واثن����اء احلرب العاملي����ة الثانية ارتفعت 
ا�سع����ار ال����ورق ارتفاع����ا خيالي����ا فبيعت 
الكت����ب بال����وزن وقد بيع به����ذه الطريقة 
كث����ري من الكت����ب منه����ا دي����وان )�سقائق 
النعمان( وكتاب )ذكرى املتنبي يف الف 

عام( لعبد الوهاب عزام وغريها. 
كان )قا�س����م الرج����ب( اول نا�س����ر عربي 
يفك����ر بطب����ع الكت����ب بطريق����ة الت�سوير 
)االوف�سيت(، ففي �سنة 1963م اكت�سف 
يف خمازن����ه كمي����ات كب����رية م����ن الورق 
تلف بع�سه وبار )ك�س����د( البع�س االآخر 
– فابت����داأ بطبع  – و�س����رق ق�س����م من����ه 
اول كت����اب )عجائ����ب االقالي����م ال�سبعة(، 
ل�سه����راب )طبعة فيينا – 1926م(. طبع 
الكت����اب يف مطبعة االعظم����ي ل�ساحبها 
)حمم����د �سالح االعظمي( وكان اخراجه 

متقنا طبق اال�سل. 
)�س����ورة  ف����كان  الث����اين  الكت����اب  ام����ا 
االر�س( )الأبي جعف����ر حممد بن مو�سى 
اخلوارزم����ي( املطب����وع يف فيينا، اي�سا 
وقد طبعه يف مطبعة الرابطة ل�ساحبها 
)عب����د الفتاح ابراهيم( بع����د ذلك اكت�سف 
ان تكالي����ف الطب����ع وال�سح����ن يف ايران 
ارخ�س من الع����راق فبا�سر باعداد 400 
عن����وان لكت����ب تراثية ن����ادرة طبعت يف 
اوروبا والوط����ن العربي، وق����د �ساعده 
يف اعداد هذه الكت����ب )كوركي�س عواد( 

و�سقيقه )جا�سم حممد الرجب(. 
ويف �سنة 1966 ا�س����درت مكتبة املثنى 
قائم����ة بن����وادر املطبوع����ات الكتب التي 
احيته����ا بالن�سر – بطريق����ة الت�سوير – 
االوف�سي����ت وقد طبعت ه����ذه القائمة يف 
طه����ران. ون�س����رت جمل����ة )املكتب����ة( يف 
عدده����ا اخلام�����س واالربع����ن )�سباط / 
فرباير 1965م( كتاب �سكر من الرئي�س 
)جم����ال عب����د النا�سر( ي�سك����ر فيه مكتبة 
قام����ت  الت����ي  الكت����ب  لتقدميه����ا  املثن����ى 
بطبعه����ا م�سورة باالوف�سي����ت وقد وقع 
الر�سال����ة )حممود اجلي����ار( مدير مكتب 

الرئي�س لل�سوؤون الداخلية. 

قاسم محمد الرجب وتجربته الرائدة في النشر
د. جليل العطية 

لو شئنا ان نقرن اسم الرجب باحد لذكرناه الى جانب )محمد بن اسحاق النديم( صاحب كتاب الفهرست و)حاجي خليفة( صاحب 
كتاب كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون وسواهما من اساطين الوراقين القدامى. 

)قاسم بن محمد رجب العبيدي( ولد في مدينة من ضواحي دار السالم بغداد سنة 1337 ه� - 1919م في اسرة متواضعة 
الحال مما اضطره الى ترك الدراسة بعد ان اتم االبتدائية وسعى الى العمل في مدينته الصغيرة فلم يوفق، وعندها اضطر الى 

العمل لدى احد ابناء مدينته بل اقربائه )نعمان االعظمي( صاحب المكتبة العربية. 
كان )قاسم( في نحو الثانية عشرة من عمره، عندما باشر العمل الشاق، وعلى الرغم من جهوده واستقامته واطاعته اال ان 

صاحب المكتبة كان يسومه العذاب،

استمرت مجلة المكتبة بالصدور 
حتى اواخر سنة 1972م حيث 

الغي امتيازها . تعاقب على 
تحرير هذه المجلة عدد من 

االدباء الالمعين كان من ابرزهم: 
مهدي القزاز، وعبد القادر 

البراك. 
احتضنت )المكتبة( على 

صفحاتها الصغيرة خيرة االقالم 
العراقية والعربية منها: د. 

محمد رضا الشبيبي، مصطفى 
جواد، يوسف عز الدين، د. علي 
جواد الظاهر، د. محمد مكية، 

د. ابراهيم السامرائي

باحث عراقي مقيم يف باري�س

يف مكتبة املخطوطات يف املتحف العراقي مع كوركي�ض عواد

يف القاهرة مع امني اخلاجني كبري نا�شري م�شر
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كت���ب اال�ستاذ الباحث ح�س���ن موؤن�س مدير معهد 
الدرا�س���ات اال�سالمية يف مدريد يف العدد االخري 
من �سحيفة املعهد بالعنوان اعاله الكلمة التالية: 
»لي�س هناك باحث مل يتعر�س ل�سعوبة احل�سول 
على ا�سول عربية طبعت من خم�سن او �ستن – 
ورمبا مائ���ة – �سنة وا�سبحت ن�سخها اليوم اعز 
عل���ى الوجود من ان���در املخطوط���ات. وقد جلانا 
من���ذ حن اىل ت�سوير هذه الكت���ب، ويف مكتبتي 
م�س���ورات ل�سف���ة افريقي���ة للبكري ال���ذي ن�سره 
دي �س���الن يف اجلزائر �سن���ة 1857 وجزء نزهة 

امل�ست���اق لالدري����س اخلا�س باملغ���رب واالندل�س 
ال���ذي ن�سره دوري ودي خويه �سنة 1897 وغري 
ذلك كثري مما تكلف الكثري. وقد تنبه ال�سيد قا�سم 
ال�سرج���ب �ساح���ب مكتب���ة املثنى يف بغ���داد اىل 
ه���ذه ال�سعوبة فتجرد لتذليله���ا، وال�سيد الرجب 
من اجالء الكتبي���ن يف �سرقنا العربي وقد خطر 
بب���ايل ان مو�س���وع الوراق���ة والوراق���ن )جتار 
الكتب وا�سحابها( مو�س���وع طريف ي�ستحق ان 
يدور عليه كت���اب نظرا ملا ا�سهم به الكتببيون من 

ن�سيب كبري يف تاريخ الثقافة العربية.. 

وجدي���ر باملالحظ���ة هن���ا ان االندل�سي���ن كان���وا 
يفرقون بن الوراق، وهو تاجر الكتب والرقاق، 
وه���و تاج���ر االدوات الكتابي���ة كما نق���ول اليوم 
وكان يف قرطب���ة �سارع خا����س للوراقن يف حي 
اال�سواق �سرقي اجلامع و�سارع اخر للرقاقن يف 
الرب����س الغربي على مقربة من احد ابواب ق�سر 

اخللفاء... 
تنب���ه قا�س���م الرجب اذن اىل �س���رورة اعادة طبع 
ما تي�س���ر احياوؤه من الكتب الناف���ذة، وهو يقوم 
املعروف���ة  الت�سوي���ر والطباع���ة  بذل���ك بطريق���ة 

باالوف�سي���ت، وق���د نبهت على فائ���دة اللجوء اىل 
ه���ذه الطريقة يف احياء املطبوع���ات القدمية من 
ع�سر �سنوات ايام كنت يف ادارة الثقافة، وقدمت 

للمطبعة.. فعال قامو�س تاج العرو�س. 
فقالوا ومل ال نعيد حتقيقه ون�سره؟ وانق�ست على 
ذلك �سن���وات ع�سر ا�سم���ع بعدها انه���م ين�سرونه 

اليوم باالوف�ست يف القاهرة. 
عن مجلة المكتبة 
العدد 67 السنة التاسعة 
كانون االول 1968

عرفت���ه اول م���ا عرفت���ه، يف �سيف �سنة 
ي���د �سديقن���ا  1936، وكان ذل���ك عل���ى 
اال�ست���اذ االدي���ب االملع���ي احم���د حامد 
ال�س���راف. فكان���ت تلك املقابل���ة، فائحة 
�سداقة ادبية خال�سة، دامت نيفا وربع 
ق���رن من الزم���ان، وارج���و ان ميتد بها 

العمر على مدى احلياة. 
اين م���ا زل���ت اذك���ر ذلك الكت���اب – اول 
كت���اب اقتنيت���ه من���ه يف تل���ك املالقاة – 
وهو »لب اللب���اب يف حترير االن�ساب« 
لل�سيوط���ي )طبعة ليدن �سن���ة 1840(، 
ف���كان حجر اال�سا����س يف اقتناء امهات 

الكتب العربية ونفائ�سها. 
كان���ت تلك املالق���اة يف مكتبت���ه االأوىل 
يف �سوق ال�سراي. ومل تكن تلك املكتبة 
ي���وم ذاك اإال دكانا �سغ���ريا، ال تتجاوز 
رقعت���ه ب�سع���ة ا�سب���ار مربع���ة، وكانت 
الكت���ب فيه قليلة حم���دودة، ولكنها اىل 

ذلك تت�سم مبي�سم الطرافة والنفا�سة. 

لق���د كان �سديقنا االأ�ست���اذ قا�سم حممد 
الرج���ب، يح�س���ن اختي���ار الكت���ب التي 
ي�ستورده���ا، ويتن�س���م اخبارها، فكنت 
جتد عنده نوادر املطبوع���ات العربية. 
كب���ار  ن�سره���ا  عربي���ة  كت���ب  فهنال���ك 
امل�ست�سرقن يف ديار اوروبة وامريكة. 
وهنالك كتب طبعت يف الهند وباك�ستان 
وتركي���ا واي���ران. اما ما طب���ع يف بالد 
املغرب و�سائر االقط���ار العربية، فتجد 

منها كل طريف ونادر. 
كانت مكتبة املثنى، على �سغرها يف ذلك 
الزم���ان ، و�سيل���ة ح�سنة مكن���ت النا�س 
يف الع���راق وغ���ري العراق، م���ن احراز 
اندر املطبوع���ات العربية واعزها، فان 
اال�ست���اذ الرج���ب، كان – فيم���ا اعهد – 
الكتبي الوحي���د يف العراق الذي تي�سر 
ل���ه ان يدخل اىل الع���راق اكر ما عرف 
م���ن املطبوع���ات العربي���ة الت���ي حققها 

امل�ست�سرقون. 

وعن���دي، بعد ات�س���ايل به ط���وال هذه 
ال�سنن، انه من اعرف العارفن بالكتب 
العربي���ة، فهو على عل���م وا�سع مبا طبع 
منها يف خمتلف انح���اء الدنيا. واملامه 
قلم���ا  وع�سوره���م  موؤلفيه���ا  باح���وال 

يجاريه فيه احد. 
واذا كان قد ا�ستهر يف الع�سور ال�سالفة 
جماعة من العلم���اء بالكتب، امثال ابن 
الندمي �ساح���ب »الفهر�س���ت«، وحاجي 
خليف���ة �ساحب »ك�سف الظن���ون«، ففي 
و�سعن���ا القول ان اال�ست���اذ قا�سم حممد 
الرج���ب، ممن ينبغ���ي ذكرهم يف زمننا 

يف هذا امليدان الف�سيح. 
ولال�ست���اذ قا�سم ذاك���رة عيجبة ت�سعفه 
يف معرف���ة ما ا�ست���ورده من مطبوعات 
عربي���ة على م���دى تلك ال�سن���ن، بل انه 
ليدلك على دور الكتب العامة واخلا�سة 
التي ا�ستقرت فيها االعالق النفي�سة من 

تلك املطبوعات. 

فه���و يقول ل���ك ان الن�سخة الوحيدة يف 
الع���راق من فهار�س املكتب���ة اجلغرافية 
امنا جتدها يف مكتبة املتحف العراقي. 
وان ن�سخة كت���اب »الفالحة االندل�سية« 
الب���ن العوام جتده���ا يف املكتبة العامة 
ببغ���داد. وان ن�سخة »ال���ف ليلة وليلة« 
الي���وم يف  ب���والق ه���ي  املطبوع���ة يف 
م���ن  ذل���ك  غ���ري  الفالني���ة، اىل  املكتب���ة 
االفادات الت���ي ت�سيق ه���ذه الكلمة عن 

ا�ستيعابها. 
ث���م اخذت مكتبة املثنى، بذكاء �ساحبها 
وبع���د همته، تت�س���ع �سنة بع���د اخرى، 
ال���ذي  االول  مو�سعه���ا  م���ن  فانتقل���ت 
ذكرناه، اىل مو�س���ع او�سع منه ثم اىل 
ارحب من كليهم���ا. واخريا انتقلت اىل 
بنائه���ا احل���ايل الذي متلكت���ه قبل نحو 
م���ن �سنت���ن. ف�س���اق – عل���ى �سعته – 
مبحتوياته التي �سمل���ت �ستى �سنوف 

املعرفة.

ومكتبة املثنى، لي�ست مكتبة لبيع الكتب 
فق���ط، ب���ل ه���ي ملتق���ى الطبق���ة املثقفة 
يف البل���د. يق�سده���ا االدي���ب وال�ساعر 
والقان���وين  وال�سح���ايف  وامل���وؤرخ 
والطبي���ب واملعلم و�سائر رج���ال العلم 

والبحث والتتبع. 
لق���د فاقت مكتب���ة املثنى �سائ���ر مكتبات 
العراق يف ات�ساعها وتنوع املطبوعات 
�سع���ة  يف  وبزته���ا  اليه���ا،  ت���رد  الت���ي 
عالقاته���ا مبختل���ف انح���اء الع���امل. ان 
�ساح���ب مكتب���ة املثن���ى قد ابت���داأ حيث 

انتهى غريه من الكتبين. 
وال غ���رو ان يكون اال�ستاذ قا�سم حممد 
الرجب قد خدم الثقافة يف العراق خدمة 
عظمى ي�سجلها له التاريخ، ويقدرها له 

ا�سدقاء الكتب وحمبوها. 
من مقدمة )مذكرات 
قاسم محمد الرجب(

ه���و قا�سم ب���ن حممد بن رج���ب �ساحب 
اك���رب مكتبة تبيع الكت���ب يف العراق ولد 

يف االعظمية عام 1919م. 
ومل���ا ترع���رع در����س العل���وم االبتدائي���ة 
يف مدار����س بغ���داد ثم ا�ستغ���ل يف معية 
املرحوم احل���اج نعم���ان االعظمي حيث 
تعل���م منه كيفي���ة بي���ع الكت���ب و�سرائها 
وبق���ي معه �سن���ن عديدة وب���داأ بعد ذلك 
ي�ستغل لوح���ده حتى �سار �ساحب اكرب 
مكتب���ة يف العراق وه���ي )مكتبة املثنى( 
الت���ي ط���ار �سيته���ا يف م�س���ر ولبن���ان 
و�سائ���ر البل���دان العربي���ة واال�سالمي���ة 

واالجنبية ودوائر اال�ست�سراق. 
وقد طب���ع على ح�ساب���ه باالوف�ست عددا 
كب���ريا من الكت���ب مثل ت���اج الرتاجم يف 
طبق���ات احلنفي���ة: البن قطلوبغ���ا ن�سره 
يف بغ���داد ع���ام 1962م كم���ا ا�سدر عدة 
ت�سع���ة  املثن���ى عدده���ا  ملكتب���ة  فهار����س 
فهار�س ب���داأت من عام 1958م حتى عام 

1968 م. 
كم���ا طبع نوادر الكت���ب العربية القدمية 
يف طهران باالوفي�ست عام 1966م وقد 
نوه به���ا جميع���ا اال�ست���اذ كوركي�س يف 
ر�سالته )م�ساركة العراق يف ن�سر الرتاث 

العربي( الذي ن�سره عام 1969م. 
وبقي املرح���وم قا�سم مثابرا ون�سطا يف 
تو�سعة مكتبته حي���ث فتح له عدة فروع 

يف لبنان والب�سرة واملو�سل. 
وا�س���در جملة املكتبة الت���ي كانت تعنى 
بالكت���ب واملكتب���ات عدة �سن���وات وكان 
ل���ه جمل�س عام يف مكتبت���ه ت�سم االدباء 
وال�سعراء وحمبي الكت���ب وكان ي�سعى 
رحم���ه الله دائم���ا يف م�ساع���دة املوؤلفن 
ب�س���راء ع���دد م���ن موؤلفاتهم عن���د طبعها 
التاألي���ف  عل���ى  وحثه���م  له���م  ت�سجيع���ا 

واالنتاج. 
وخ���ري م���ن و�سفه اال�ست���اذ عب���د القادر 
الرباك فقال: )كان النتقال اال�ستاذ قا�سم 
حممد الرج���ب النا�سر ال�سهري و�ساحب 
مكتب���ة املثن���ى اىل الرفي���ق االعل���ى على 
النح���و املفاج���يء املوؤمل افج���ع االثر يف 
واالدبي���ة  العلمي���ة  االو�س���اط  خمتل���ف 
يف العامل���ن العرب���ي واال�سالم���ي، ويف 
املجامع واجلامع���ات االجنبية وحمافل 
اال�ست�سراق، حيث فقدت يف هذا الرجل 
اكرب طاقة احي���ت كل ما هو ثمن ومفيد 
م���ن االث���ار العربي���ة لت�سعها ب���ن ايدي 
الباحث���ن انيقة دقيق���ة رخي�سة، واكرب 
للدرا�س���ات  املتطلع���ن  لتزوي���د  منج���م 
العلمي���ة مب���ا كان���وا يتطلع���ون اليه من 
كان  فم���ا  واملخطوط���ات  الكت���ب  ن���واد 

يبخ���ل على طالب عل���م مهما كانت �سفته 
وهويته مبا يحتاج اليه كما كانت ت�سمه 
خزانت���ه م���ن جلي���ل ال���رتاث، وم���ا كان 
لي���رتدد يف م�ساعدة اي حمقق او موؤلف 
يج���د يف االث���ر ال���ذي يحقق���ه او يوؤلف���ه 
فائ���دة لالجيال الطالع���ة مهما بلغت هذه 
امل�ساعدة، فبف�سل هذه ال�سفات النادرة 
ا�ستط���اع الفقي���د قا�س���م حمم���د الرج���ب 
ان ي�سطل���ع مبا عجزت ع���ن اال�سطالع 
به���ا جمامع اللغ���ة والبح���ث يف االقطار 
العربي���ة منف���ردة وجمتمع���ة. ب���ل ان ما 
ن�س���ره من الرتاث العرب���ي اال�سالمي قد 
خف���ف العبء عن كاه���ل حكومات ودول 
كان يجب ان ت�سطلع مبا حققه لتوؤدي ما 
اداه م���ن جليل اخلدمات للثقافة العربية 

واال�سالمية عرب الع�سور واالجيال. 
لقد ع�سق قا�س���م حممد الرجب )الكتاب( 
مذ يفاعته ف���كان �سمريه يف ليله ونهاره 
وكان يكر����س كل م���ا ميلك م���ن الطاقات 
يف  الكت���اب  م�ست���وى  لرف���ع  واجله���ود 
�سكل���ه ومو�سوع���ه، فل���م يدخ���ر و�سع���ا 
الع���امل  بل���دان  م���ن  بل���د  اي  زي���ارة  يف 
ال�سرق���ي والغرب���ي يعتق���د ان���ه �سيق���ف 
في���ه عل���ى ن���وادر املخطوط���ات واالآثار 
العربية لي�سرتيه���ا باأي ثمن تعر�س فيه 
وليزود بها املكتب العامة العراقية التي 
ا�سبحت بف�سل جه���وده من اهم املظان 
التي ينتهل منها رواد املعرفة والبحوث 
ما يحتاجون اليه من املراجع وامل�سادر، 

ذل���ك ان ما �سمته مكتبة املتحف العراقي 
ومكتب���ة املجتمع العلمي ومكتبة جامعة 
بغ���داد ومكتبة االوق���اف ومكتبة جامعة 
امل�ستن�سرية وغريها من املكاتب العامة 
اقدام���ه عل���ى ا�ستج���الب  وكان بف�س���ل 
م���ا عج���ز االخ���رون ع���ن ا�ستجالبه من 
الكت���ب واالثار كما كان له الف�سل يف مد 
املكتب���ات اخلا�س���ة املتع���ددة يف العراق 
مبا جعلها ترتفع ع���ن م�ستويات امثالها 

يف العديد من االقطار العربية. 
ذل���ك ان االقدام عل���ى تاأ�سي����س املكتبات 
العامة واخلا�س���ة والتو�سع يف االنفاق 
على ه���ذه املكتبات م���ا كان ليتحقق لوال 
ان�س���راف هذا الرجل اىل توظيف كل ما 
ميلك م���ن االم���وال واجله���ود ال�سترياد 
الكت���ب والتعري���ف بها ب�ست���ى الو�سائل 
االعالمي���ة ليتع���رف عليه���ا م���ن مل يك���ن 
عرفها وليجد من التعريف بها ما يحفزه 

اىل اقتنائها. 
فاملرح���وم قا�سم الرجب: كان على الرغم 
م���ن احرتاق���ه للتج���ارة ي���ويل البح���ث 
العلم���ي والتاريخي والعقائ���دي الكثري 
من اهتمام���ه ولطاملا عقب على كثري مما 
كتب���ه كب���ار العلم���اء واالدب���اء م�ستدركا 
م���ا فاتهم الوق���وف علي���ه ولطامل���ا تلقى 
الر�سائ���ل امل�سري���ة ع���ن كب���ري تقديرهم 
لعلم���ه وف�سل���ه واظهاره���م عل���ى م���ا مل 
يكون���وا واقف���ن علي���ه قب���ل ان يعق���ب 
عل���ى م���ا كتب���وه بر�سائل���ه وتعليقات���ه. 

وان م���ن يت�سف���ح جمل���ة )املكتبة( وهي 
املجلة الف���ذة التي توىل ا�سدارها قرابة 
العق���د م���ن ال�سنن يجده���ا حافلة بكثري 
والت���ي  واملالحظ���ات  التعليق���ات  م���ن 
ت�سع قا�س���م الرجب بن كب���ار الباحثن 

واملحققن يف العامل العربي. 
وبعد ه���ذا اجله���د املتوا�س���ل يف خدمة 
العل���م واملعرفة ت���ويف بال�سكت���ة القلبية 
يف ب���ريوت ي���وم االثن���ن 9 ربيع االول 
1394 ه���� = االول م���ن ني�س���ان 1974 م 
ونقل جثمانه اىل بغداد ودفن يف مقربة 
اخلي���زران باالعظمي���ة بجن���ب اخلطاط 
ها�س���م حممد البغ���دادي وق���د كتب على 

قربه: 
ازائر قا�سم يف دار حق 

تبواأها مع املتبوئينا 
رعاك الله اهد اليه روحا 

بذكر )احلمد( تتلوها مبينا 
وزره ترحما فله م�ساع 

عممن العرب وامل�ستعربينا 
افا�س عليهم بالكتب نورا 

تاألق يف عقول القارئينا 
كان ل���ه جمل�س يعقد يف مكتبته يح�سره 
رج���ال الفك���ر واالدب واملعنيون بالكتب 
واملوؤلفات وبقي هذا املجل�س عامرا اىل 

حن وفاته رحمه الله تعاىل. 
)من كتابه مجالس بغداد( بغداد 
1985

تق���ف الي���وم جمل���ة »املكتب���ة« الزاه���رة 
يف ع���داد املج���الت العربية الرائ���دة، ملا 
قدمته من ثقافة ا�سيلة وفكر هادف، وقد 
�سلخ���ت م���ن عمرها احد ع�س���ر عاما وما 
فتئت حتمل ر�سالة الفكر و�سفارة االدب 
يف الب���الد العربي���ة واالجنبي���ة موؤدي���ة 
ر�سالتها الثقافية على امت وجه، مبا داأبت 
على ن�سره م���ن بحوث وموا�سيع تت�سم 
باجلدي���ة والطراف���ة، وعنت يف ت�سجيل 
التي���ارات االدبية بايج���از واغنت عاملنا 
باخب���ار االدب والفك���ر والف���ن والثقافة 

العامة ودعت اىل احياء الرتاث العربي 
اال�سي���ل والك�سف عن كنوزه وذخائره. 
وه���ي بذلك تعت���رب من اح�س���ن املجالت 
الت���ي تعال���ج ق�ساي���ا الكت���ب والكت���اب. 
وا�سبح���ت م���ن املظ���ان الفكري���ة الت���ي 
يرج���ع اليه���ا املنقب���ون والباحث���ون عن 

احلقيقة. 
وبالرغ���م من قلة ع���دد �سفحاتها و�سغر 
حجمها، فانها توا�سل �سريها يف �سبيل 
خدمة املجتمع العربي دون كلل او ملل، 
وه���ي تزيد حم�سولنا الفك���ري قوة اىل 

قوة. 
ان وج���ود جملة كهذه هو دعم وت�سجيع 
وتطوير تراثنا حي���ث تعك�س لنا �سورا 
دقيق���ة ملراح���ل نتاج���ات الكت���اب و�سري 
املوؤلف���ن. وق���د كان لل���دور ال���ذي لعبته 
»املكتب���ة« يف تادي���ة ر�سالته���ا الثقافي���ة 
م���ن خ���الل ف���رتات زمني���ة خمتلف���ة ل���ه 
اث���ره الكب���ري يف دميومته���ا و�سمودها 
ووقوفه���ا على قدميها بثب���ات، وال نن�س 
دور موؤ�س�سه���ا الباح���ث اجلليل اال�ستاذ 
قا�سم حمم���د الرجب ال���ذي بذلك جهودا 

�سدوره���ا  ا�ستمراري���ة  يف  م�سني���ة 
من�س���ق،  جمي���ل  ب�س���كل  واخراجه���ا 
وم�سايرته���ا للمجالت العربية احلديثة، 
والعمل على تطويرها. فاهنيء �سديقنا 
اال�ستاذ قا�سم الرج���ب على جملته هذه، 
وارج���و من االعم���اق مزيدا م���ن التقدم 
ودوام االزده���ار لكي مت�س���ي يف تادية 

ر�سالتها الثقافية واالدبية. 
عن مجلة »المكتبة« 
العدد 88 تشرين االول 1972 

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

د.حسين مؤنس 

يونس السامرائي

سلمان هادي الطعمة 

كوركيس عواد

مجلس قاسم محمد الرجباألصول المطبوعة التي تحييها مكتبة المثنى

تحية الى مجلة المكتبة

ربع قرن على معرفتي باالستاذ قاسم محمد الرجب

كاتب وباحث م�سري

كاتب وباحث م�سري

يف الثالثينات
قبيل رحيلهيف اخلم�شينات



هالل ناجي 
في الذاكرة

مكتبة املثنى عام 1960 ويظهر الراحل قا�شم الرجب جال�شا يف و�شط ال�شورة


