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العدد )4048(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )23( تشرين األول 2017

ترجمة : عبد الكريم الناصري

يف 24 ت�شرين الأول 1920)*(

كتبت امل�س بيل اىل اأبيها تقول:
لق����د ذك����رت يف الإ�شب����وع املا�ش����ي اأين م�شاب����ة بالته����اب 
الق�شبات الهوائية.. ح�شن.. لقد تغلبت عليها وقد اأنفقت 
الي����ام ال�شت����ة املا�شي����ة يف داري ويف اأحاي����ن منه����ا يف 
الفرا�س ونتيجة لذلك تراين �شفيت اأو كدت اأ�شفى. ثم اأين 
بالرغم مما يف مالزم����ة الفرا�س من تعب واإمالل مل اآ�شف 
من وجه ما على اأن كنت بعيدة عن امل�شاجالت ال�شخ�شية 
العنيف����ة التي كان����ت اأ�شداوؤها ت�شل ايل، ولق����د اأخذ اأهل 
بغداد على عاتقهم األ اأكون مبعزل عن الزمة ال�شيا�شية.. 
فبحجة الإ�شتف�شار عن �شحتي كانوا يجيئون فيجل�شون 
على اأريكتي الإيرانية الكبرية التي و�شلت بعد مغادرتك 
بغ����داد ليفرغوا عندي خماوفه����م واآمالهم. وقد حاولت اأن 
اأغل����ق بابي حتى ال�شاعة احلادي����ة ع�شرة �شباحا، ولكني 
ما اأ�شبت يف ذل����ك جناحا يذكر. فحن كان رئي�س البلدية 
يجيئن����ي يف ال�شاعة التا�شعة �شباحا اأو حن كان النقيب 
ير�ش����ل ابنه ال�شي����د حممود كنت ل اأجد ب����دا من اأن اأخرج 
لروؤتهم����ا. وال�ش����يء الذي كان يره����ق اأفكارن����ا اننا ماكنا 
نحقق تقدم����ا.. لقد كان ال�شر بر�شي مغم����ورا بالتفا�شيل 
الت����ي مل تكن تدع ل����ه فراغا يدر�س في����ه الق�شايا الكبرية،  
وماكان يف الديوان كما يبدو من عنده من ح�شور الذهن 
مايحمل����ه على الوقوف ببابه ليدفع م����رور تلك التفا�شيل 
علي����ه. وله����ذا كان كل ماا�شتطعت اأن اأفعل����ه اأن ار�شل اليه 

تقري����را يوميا بالق����ال والقيل وال�شاع����ات ونفاد ال�شرب، 
الت����ي كان����ت املدين����ة تغل����ي به����ا م�ش����رية اىل اأن ل�ش����يء 
ي�شتطي����ع انهاءها غ����ري اتخاذ قرار �شري����ع. وهو كان يف 
الواق����ع قد انته����ى اىل اأن اخلط����وة الأوىل التي ينبغي له 
اتخاذها هي دعوة النقيب اىل تاأليف حكومة موؤقتة ولكن 
الي����ام كانت متر وه����و ل يجد الوقت  ال����الزم لتخاذ تلك 

اخلطوة بالفعل.

ال�شيخ فهد �شيخ م�شايخ عنزة
ويف ي����وم الأربعاء ج����اءين �شيوخ الفرات اإث����ر مقابلتهم 
لل�شر بر�شي وكان اأو ل من جاء منهم فهد بك �شيخ م�شايخ 
عن����زة، وكان يب����دو ا�شغر �شنا يف اي وق����ت م�شى، وهو 
الذي �شارف عل����ى الثمانن. ثم م�شى ي�شرح يل م�شروعه 
الب�شي����ط للم�شتقب����ل وخال�شت����ه اأن على ال�ش����ر بر�شي ان 
يعتم����د م�شورت����ه يف كل مايت�ش����ل ب�ش����وؤون الع�شائر، اأما 
فيم����ا عدا ذلك فينبغي له ان يلتم�����س امل�شورة عند النقيب 

واثنن من ا�شحاب العمائم املتقدمن يف ال�شن.
ث����م جاء عل����ي ال�شليمان، �شيخ م�شاي����خ الدليم، وهو رجل 
قدي����ر لدي����ه م�شاريع اك����ر مالءمة للظ����روف احلديثة من 
م�شاري����ع فهد بك. ثم تال ال�شيخن �شيوخ اآخرون، دونهما 

�شاأنا ومافيهم مغفل.
ويف ي����وم اخلمي�����س بلغتن����ي ر�شال����ة م����ن ال�ش����ر بر�شي، 
مفادها اأنه دع����ا اىل ندوة �شورى جتتمع ع�شر ذلك اليوم 
يف داري، ومادم����ت اأن����ا ل اأ�شتطيع الذه����اب اىل الدائرة. 

وقد اجتمع القوم يف ال�شاعة الثالثة بعد الظهر وهم ال�شر 
بر�ش����ي وايفل����ن هاول وامل�ش����رت �شليرت وق����د ك�شف ال�شر 
بر�شي ع����ن م�شروعه القا�شي بتاألي����ف حكومة موؤقتة من 
وزراء ع����رب وم�شت�شارين بريطاني����ن.. وتال ذلك نقا�س 
مه����م �شي����ق دام ثالث �شاع����ات.. ويف الأخ����ري ا�شتقر راأي 
ال�شر بر�شي على م�شروعه بعد اإدخال تغيريات غري مهمة 

عليه. واأعلن اأنه  الآن ب�شبيل عر�شه على النقيب.
ويف ي����وم اجلمع����ة مل يح����دث �ش����يء اآخ����ر. وق����د زارين 
م����ن  النا�����س ما لع����داد لهم، حت����ى خي����ل ايل ان كل ما يف 
بغ����داد من قلق وا�شط����راب كان يدور كدوام����ة املاء حول 
حديقت����ي.. ويف امل�شاء ج����اء – تود – وزوجته وعندهما 
نف�����س احلكاية”عجل����وا عجلوا”وبه����ذه النغم����ة اأر�شلت 

تقريري اليوم اىل ال�شر بر�شي.
وقد ب����داأ يوم ال�شب����ت بزيارة بارزة – بزي����ارة من جعفر 
با�ش����ا الع�شكري، اإنه اأمري اللواء ذو اخلدمة املمتازة اأول 
م����ع الرتك ثم مع في�شل. كن����ت راأيته يف دم�شق يف ال�شنة 

املا�شية وقد كتب ايل مرارا.
قل����ت ل����ه اأن م����ن واجب����ه كف����رد وكوطن����ي اأن ي�شاعد على 
تاأ�شي�����س اأي �ش����كل م����ن اأ�ش����كال املوؤ�ش�ش����ات العربي����ة يف 
الع����راق، واإن����ه اإذا م�ش����ى ه����و والآخ����رون قدم����ا بج����راأة 
معتمدي����ن عل����ى  تاأييدن����ا فاإنه����م �شي�شكت����ون كل نقد. ول 
اأدري ه����ل �شدقن����ي اأم مل ي�شدقن����ي. اإن جعف����ر ه����و اأول 
عراق����ي يعود من �شوريا، وعلى موقف����ه �شيتوقف ال�شيء 

الكثري )1(

ثم جاء ال�شيد ح�شن اأفنان وماكدت اأ�شرع يف حديث قلب 
لقل����ب معه، ب�ش����اأن بع�س مقالت افتتاحي����ة ينوي ن�شرها 
يف �شحيفت����ه، حتى دخل امل�شرت فلب����ي واآخرون ثم ال�شر 
بر�ش����ي ثم مالبث اجلمي����ع ان خرجوا ماعدا امل�شرت فلبي. 
فاأقبلن����ا على ال�ش����ر بر�شي وق����د انبهرت انفا�شن����ا ت�شوقا 
وتطلع����ا، فقال – لقد واف����ق – وكان قد جاء راأ�شا من عند 
النقيب، الذي وافق على ت�شكيل حكومة موؤقتة.. اإذن فقد 
حققن����ا جناحن����ا الول، وم����ا كان غ����ري بر�شي بق����ادر على 
حتقيقه. بل اأن ا�شتطاعته حتى هو على حمل النقيب على 
امل�شاهم����ة يف ال�ش����وؤون العامة مل تكن باأق����ل من معجزة. 
ومل يك����ن ابته����اج ال�شر بر�شي وان�شراح����ه ليعدله �شي اإل 
ابتهاجنا نحن وان�شراحنا ولقد جل�شنا ن�شف �شاعة نكاد 
نتوث����ب طربا ونح����ن منجد النقي����ب تارة وال�ش����ر بر�شي 

تارة اأخرى"
***

يف 1 ت�شرين الثاين 1920 )**(

كتبت اىل ابيها تقول:
باإ�شبوع جد حرج ودقيق. ولكن الأمور جتري  "مررن����ا 

باجلملة على مايرام.
ويف ليل����ة الثن����ن اأِعدت ر�شائل النقي����ب وبرقياته اىل ال� 
18 �شخ�ش����ا الذي����ن دعاه����م اىل ال�ش����رتاك يف – جمل�س 
ال����وزراء – ويف تل����ك الليل����ة تناول����ت طع����ام الع�ش����اء مع 
الكاب����ن كالي����ن وامليجر م����ري ملقابلة جعف����ر با�شا.. وقد 
قل����ت فيه����ا – اإن ال�شتق����الل الت����ام هو ما كن����ا راغبن يف 

اإعطائه - فقال )وكنا نتكلم العربية(
"مولت����ي، ال�شتقالل التام يوؤخذ ول يعطى”واإنه لقول 

عميق
الرج����ل مث����ايل النزعة، رفي����ع الغر�س، متحم�����س لبالده، 
وبني جن�شه )2( وح����ن افرتقنا يف ذلك امل�شاء كنت اأرى 
اأن����ه لن يرف�س دعوة النقي����ب له اىل ال�شرتاك فيها وزيرا 

للدفاع.
وهو بالفعل مل يرف�س.

ويف ذل����ك الي����وم ورد ع����دد م����ن الأجوب����ة الت����ي تت�شم����ن 
املوافقة على ال�شرتاك يف الوزارة.

ويف ع�ش����ر الي����وم اأقمت حفل����ة �شاي كربى لفه����د بك واآل 
عكيل.. كانت اجلل�شة رائعة حقا. لقد جل�س فهد بك يروي 
ق�ش�ش����ا عن ال�شح����راء ثم اختت����م حديثه باأن فت����ح ثيابه 
اأراين ثقب����ا �شخما يف �ش����دره، ن�شاأ عن طعن����ة من حربة 
يف ظه����ره اأثناء غارة له يف �شباب����ه. قال”وقد نظرت اىل 

�ش����دري فوج����دت راأ�س احلربة ب����ارزا منه”وم����ا كان يف 
و�شع اأح����د غري عربي من اأبناء ال�شح����راء ان يعي�س بعد 

طعنة كهذه.
ويف �شب����اح الأربع����اء كان كل �ش����يء فيم����ا يب����دو عل����ى 
ماي����رام.. ويف الع�شر جاء امليجر يت�س مع تود وزوجته 
وق����د فاجاأن����ا  امل�ش����رت تود باأن����ه ق����د زار �شا�ش����ون افندي 
لتهنئت����ه مبن�شب وزي����ر املالية، فوجده م����ع حمدي با�شا 
باب����ان – ال����ذي كان عر�س عليه من�ش����ب وزير بال وزارة 

بالرف�س. الرد  اأهبة  على  معا  – ووجدهما 
عندئ����ذ تركت ك����وب ال�ش����اي دون اأن اأ�شرب����ه وهرعت اىل 
الدي����وان لأخ����رب امل�شرت فلب����ي بالأم����ر. فلم اأج����ده هناك. 
ولكن����ي وج����دت �ش����وءا يف غرفة ال�ش����ر بر�ش����ي. فدخلت 
عليه واخربته فكلفني بالذهاب حال اىل �شا�شون اأفندي، 

وحمله على تغيري راأيه.
فخرج����ت واأنا اأ�شع����ر كاأن م�شتقبل الع����راق كله قد اجتمع 
يف ي����دي. ولكن ح����ن بلغت دار �شا�ش����ون افندي، تنف�شت 
ال�شع����داء اإذ وج����دت امل�ش����رت فلب����ي والكاب����ن كالي����ن قد 
�شبق����اين  الي����ه. وكان النقيب قد ا�شتلم ر�شال����ة �شا�شون، 
فاأر�ش����ل امل�ش����رت فلب����ي الي����ه باأق�ش����ى ال�شرعة، عل����ى اأين 
و�شل����ت يف اللحظة احلرج����ة، ويف الوقت املنا�شب وكان 
قلب����ي وكالين ق����د ا�شتنفذا كل ماعندهم����ا من حجج وظل 
�شا�ش����ون م����ع ذلك عن����د ق����راره. واعتقد ان قلق����ي العظيم 
ق����د األهمن����ي، اإذ بع����د �شاعة م����ن الحلاح املرك����ز ظهر عليه 
بو�ش����وح اأن����ه قد تزعزع ع����ن مقفه، فبالرغم م����ن اأن اأخاه 
�ش����اوؤول – ال����ذي اأكن ل����ه الإعجاب والح����رتام هو اي�شا 
– واأخريا حملنا  – ق����د ب����ذل مايف و�شعه �شد م�شعان����ا 
�شا�ش����ون اأفن����دي عل����ى اأن يعيد النظر يف مقف����ه واأن يرى 
ال�ش����ر بر�ش����ي يف الي����وم التايل، وق����د كان عن����دي اقتناع 
داخل����ي باأنن����ا ك�شبنا املوق����ف. من اأ�شباب ذل����ك ماكنت اأنا 

�شخ�شي����ا قد اقمته منعالئق الثقة والعتماد مع �شا�شون. 
على اأن  احدا منا ما كان واثقا بالنتيجة.

ومل اأمن كث����ريا يف تلك الليلة.. لق����د ذهبت اأقلب يف ذهني 
احلج����ج التي اأدليت بها وات�ش����اءل عما اإذا كان مل يكن يف 

و�شعي اأن اأديل بخري منها.
ويف �شب����اح الي����وم الت����ايل – وه����و الثالث����اء – ج����اءين 
�شا�ش����ون افن����دي يف ال�شاع����ة العا�ش����رة فذهبت ب����ه راأ�شا 
اىل ال�ش����ر بر�ش����ي وتركتهما معا. وبعد ن�ش����ف �شاعة عاد 
فاأخ����ربين باأنه ق����د وافق. ث����م �شاألني عم����ا ي�شتطيع فعله 
يف �شبي����ل م�شاعدتن����ا يف مهمتن����ا، فاأر�شلت����ه اىل النقي����ب 
راأ�ش����ا وكان نقيب بغداد هو اأي�شا قد رف�س ال�شرتاك يف 
ال����وزارة. وكان من ال�شروري حمله على قبول ال�شرتاك 
يف الوزارة وال�شكوك التي ت�شاوره. ثم تباحنا يف كيفية 
اكت�ش����اب املتطرف����ن وقد اك����دت له اأن  اكت�شابه����م هو اأهم 
مايرغ����ب فيه ال�شر بر�ش����ي. ف�شاألني – وقد ت�شجع – عما 
اإذا كان ي�شتطيع ان يتح����دث اىل ال�شر بر�شي فاأخذته يف  
احل����ال اىل ال�شر بر�ش����ي وتركتهما معا واأن����ا مقتنعة باأن 

ال�شر بر�شي هو خري من ي�شرح �شيا�شته.
ويف �شب����اح ي����وم ال�شبت، ذهب����ت انا وامل�ش����رت فلبي اىل 
النقي����ب، وكان امل�شرت فلبي هو الوا�شطة بينه وبن ال�شر 

بر�شي وقد قام بهذه املهمة على اأح�شن مايرام.."
***

وهن����ا تق����ول  امل�س بيل اأنهم����ا وجدا النقي����ب طلق الوجه 
م�ش����رق الأ�شاري����ر ووج����داه عازم����ا كل الع����زم عل����ى اأن 
يك����ون ه����و دون �شواه عل����ى راأ�����س ال����وزارة اأو”جمل�س 
املعتم����د الربيط����اين بر�شال����ة  بع����ث اىل  الوزراء”واأن����ه 
فحواه����ا اأ، تكون هي – اأي امل�س بيل – الوا�شطة بينهما 

يف اأي وقت يتعذر فيه على امل�شرت فلبي  القيام بذلك.
ث����م تق����ول اأنه����ا اأقام����ت يف امل�ش����اء ماأدب����ة ع�ش����اء جلعفر 

الع�شكري و�شا�ش����ون اأفندي وعبد املجيد ال�شاوي رئي�س 
البلدية ودعت  اليها امل�شرت فلبي والكابن كالين وامليجر 
م����ري وكان غر�شه����ا م����ن املاأدب����ة حتقي����ق الإت�ش����ال ب����ن 
الثالثة الأولن. وتقول اأن جعفر الع�شكري طالب – بلغة 
موؤث����رة – ت�شوي����ة التحقيق م����ع الع�شائر الثائ����رة.. وقد 
ارتاأى �شا�شون  افن����دي ان ي�شرك النقيب معه يف جمل�س 

الوزراء، اأحد زعماء كربالء اأو النجف.
اإن امل�����س بي����ل �شاخط����ة عل����ى ال�شيع����ة وزعمائه����م ب�شبب 
واح����د هو ثورة الع�شائر ورف�س اأغل����ب علماء ال�شيعة – 
يف ذل����ك الوق����ت –”التفاهم”مع النكلي����ز كما �شرنى بعد 

هذا بقليل.
وبعد الع�شاء تكلم املجتمعون عما كان ي�شمى – باجلي�س 
العرب����ي – فت�ش����اءل جعف����ر الع�شكري ع����ن الطريقة التي 
ي�شتطي����ع بها جمع املتطوع����ن لأن �شروط النتداب متنع 
م����ن التجنيد الجب����اري. ثم حتدث عن زيارت����ه للكاظمن 
واجتماع����ه بعلم����اء  الدي����ن فيه����ا وع����ن رف�شه����م التعاون 
مع حكوم����ة النقيب وا�شرارهم عل����ى ان  تكون احلكومة 

ينتخبها ال�شعب واأن ل فائدة ترجى من اأي و�شع اآخر.
وتقول امل�����س بيل بعد ذلك انها ذهبت م����ع الكابن كالين 
اىل دار ال�شي����د �شك����ري الآلو�شي لتن����اول ال�شاي وان مما 
يدع����و اىل عظيم فخرها ان بابه مفت����وح لها يف كل وقت. 
وتخت����م ر�شالتها بقوله����ا ان جمل�س الدول����ة – او جمل�س 

الوزراء )3(- �شيجتمع غدا.

هوام�ش:
______

* ن�س����رت ترجم����ة ه����ذه الر�س����الة يف )االهايل( ع����دد 638 يف 27 
كانون الثاين 1961

)**( ن�سرت يف جريدة االأهايل عدد 641 يف 1961-1-31
)1( لكونه من  العهديني – املحققة

)2( كذا! – املرتجم
)3( تكونت الوزارة االوىل ممن يلي:

ال�س����يد عبد الرحمن الكيالين رئي�س����ا للوزارة، وال�س����يد �سا�سون 
ح�س����قيل وزي����را للمالية، وطالب النقي����ب وزي����را للداخلية، وجعفر 
الع�سك����ري وزي����را للدف����اع،  وم�سطف����ى االآلو�س����ي وزي����را للعدل، 
وعب����د اللطي����ف املندي����ل وزي����را للتجارة، وع����زت با�س����ا الكركوكي 
وزي����را للمعارف وال�سحة، وحمم����د علي فا�سل وزيرا للنافعة )اي 
اال�سغ����ال واملوا�س����الت( )ثم ا�سندت الي����ه وزارة االوقاف، و�سار 
ع����زت الكركوك����ي وزيرا للنافعة(   ث����م  ا�سندت وزارة املعارف اىل 

حممد مهدي اآل بحر العلوم – املحققة.

25 تشرين االول 1920ذكرى تاسيس وزارة النقيب المؤقتة

 المس بيل تتحدث عن تأليف الوزارة 
العراقية االولى

عبد الرحمن النقيب
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د. طارق نافع الحمداني

فكرة امل�شروع
لتع���ود فكرة م�شروع �ش���دة الهندية اىل ال�شن���ة التي و�شع 
فيه���ا ه���ذا امل�ش���روع مو�ش���ع التنفي���ذ ع���ام 1889 م، وامنا 
ل���ه خلفيات���ه التاريخية ا�شم���ا وحدثا، فت�شمية نه���ر الهندية 
)بالهندي���ة( امنا تعود لأح���د الهنود امل�شمى اآ�ش���ف الدولة � 
وزي���ر حممد �شاه الهندي � حيث تربع حلفر نهر يو�شل املاء 

اىل مدينة النجف ابتغاء الثواب والجر.
 و�ش���ادف ان حت���ول امل���اء اىل ه���ذا النهر ب�شب���ب انخفا�س 
ار�ش���ه عن الر����س التي مير به���ا الف���رات اىل مدينة احللة 
والديواني���ة، فانقط���ع املاء عنهم���ا مدة من الزم���ن حتى انه 
انقط���ع متاما عام 1304 ه�/ 1886م ال يف حالة الفي�شان. 
ومل���ا كان لواء احللة و الديوانية يقع���ان على النهر ال�شلي 
وان معظ���م واردات الدول���ة منهم���ا. قررت احلكوم���ة اإقامة 

�شدة على نهر الهندية لي�شتقيم جمرى املاء.
وم���ن اجلدير بالذكرفاأن العمل بهذا املجرى قد مت يف اوائل 
الق���رن التا�شع ع�شر. ومم���ا يوؤيد ذل���ك ان الرحالة الفار�شي 
امل���ريزا ابو طالب خان، الذي كان ق���د غادر بغداد يف14 ذي 
القعدة 1217 ه� / اول اذار 1803 لزيارة ال�شرحة املقد�شة 

يف كربالء و النجف قال:
"وبع���د ان قم���ت بواج���ب الزي���ارة يف كرب���الء وبارحتها 
قا�ش���دا النج���ف  بطري���ق احلل���ة فقدم���ت اليه���ا يف الي���وم 
بعين���ه، ويف ه���ذه املدينة الخ���رية  � التي هي عل���ى م�شافة 

�شتة ع�شر فر�شخا راأيت يف طريقي قناتن:
الوىل ت�شم���ى نهر احل�شيني )احل�شيني���ة( � على بعد اميال 

قليلة كربالء. 
والثاني���ة ت�شم���ى نه���ر الهن���دي )او الهندي���ة(، او الآ�شف���ي 
لأن اآ�ش���ف الدول���ة حف���ره بنفقات���ه وه���و اعر����س م���ن نهر 
احل�شيني،والغر����س من حفره اي�شال املاء اىل مرقد المام 
علي. ال انه مل  ي�شل اىل النجف لأن با�شا بغداد والناظر يف 
�شوؤون القناة جعلها مت���ر بالكوفة وعدة مدن اخرى،بحيث 
لت���زال بعيدة عن الو�شول اىل مو�شعهااملق�شود، ومع هذا 

فالعمال مداوم عليها".
ويوؤخ���ذ م���ن الرواي���ات التاريخي���ة ان املياه ب���داأت تتحول 
ب�شورة �شريعة من فرع �شط احللة، الذي كان يوؤلف جمرى 
الف���رات الرئي�ش���ي يف ذل���ك الوق���ت، اىل فرع نه���ر الهندية، 
بحي���ث تطلب الم���ر اتخاذ بع����س التدابري ليق���اف تو�شع 
ه���ذا املج���رى. وكان���ت اول حماول���ة لتوجيه ق�ش���م من ماء 
نهر الف���رات اىل فرع احللة هي التي قام بها علي ر�شا با�شا 
)1831 � 1842(، وحممد جنيب با�شا )1842 � 1849(حيث 
ان�ش���ئ هذان الواليان �ش���دًا على فرع الهندي���ة بغية حتويل 
مي���اه الفرات اىل فرع احلل���ة، وحاول عبد الكرمي نادر با�شا 
)1849 � 1851( غلق الفرات يف �شدر فرع الهندية بوا�شطة 

ناظم بناه من الجر، ال انه اتهدم يف عام    1854. 
وم���ع ذلك كله، فاأن الولة العثماني���ن مل يعريوا نظام الري 

وال�شيط���رة على مياه دجل���ة و الفرات اهمية كبرية، لتنظيم 
مياههم���ا وال�شيط���رة عل���ى الفي�شان���ات فيهم���ا اذ يظهر ان 
ن�ش���ف كمي���ة املياه يف نهر الفرات خ���الل  �شنة 1887 كانت 
مت���ر ب�شط احلل���ة )كم���ا كانت الو�ش���اع يف �شن���ة 1849(، 
يف �شن���ة 1887 ف���اأن �شط الهندية ا�شب���ح املجرى الرئي�شي 
وبذلك هددت املناطق الزراعية الواقعة على املجرى القدمي 
)اي نهر احللة( بينم���ا تعر�شت الرا�شي املحيطة باملجرى 

اجلديد )اي نهر الهندية( للفي�شانات.
وملنا�شب���ة انخفا����س منا�شيب املي���اه يف نهر الف���رات خالل 
الع���ام 1882 يف احلل���ة، جل���اأ اله���ايل اىل عم���ل ال�ش���داد 
يف اك���ر م���ن ثالث ع�ش���ر مو�شع���ا داخل ق�شائ���ي ال�شماوة 
وال�شامي���ة. واف���ادة مرا�شل جري���دة ال���زوراء يف ال�شماوة  
ان ال�ش���دات املعمول���ة من قب���ل الهايل مل تبق م���ن الرميثة 
اىل موق���ع ال�شماوة طريقًا حتى ملرور ال���زوارق ال�شغرية، 
وان الب�شائ���ع التجارية �شارت تنقل برًا ، وان ارا�شي نهر 
الهندية املت�شعب من الفرات منخف�شة عن ارا�شي نهر احللة 

، مما جعل ميل املاء اىل تلك اجلهة قد تزايد.
ولبد لن����ا ان ن�شري به����ذاه املنا�شبة، ب����اأن انخفا�س جمرى 
نه����ر الهندية مل يكن هو ال�شبب الوحيد يف حتول مياه نهر 
الفرات اليه، وامنا كان لرتاكم الطمى يف جمرى نهر احللة 
وعل����ى الخ�����س يف منطقة اأهوار مللوم ق����د ادى اىل ارتفاع 
تل����ك املنطق����ة على م����ّر الزمن بحي����ث مل تعد لها ق����ادرة على 

ا�شتيعاب كل مي����اه الفي�شان ، فاأ�شطرت املياه الزائدة على 
ان جت����د لها عن منفذ جتري فيه، فكان ان وجدت يف جدول 
الهندي����ة منفذًا مالئمًا فتحولت، واجتهت نحو ارا�شي بحر 
النج����ف املنخف�ش����ة. وهكذا �شقت املي����اه طريقها يف جدول 
الهندي����ة فتو�شع حو�شه بحي����ث مل مي�س وقت طويل حتى 

اخذت كل مياه النهر جتري فيه. 
ومهم����ا يك����ن الم����ر، ف����اأن ه����ذه التح����ولت يف جم����رى نهر 
الف����رات الت����ي ج����رت اىل نتائ����ج �شلبي����ة كث����رية، ارتبط����ت 
بالزراعة والقبائل التي كانت ت�شتوطن حو�س نهر الفرات 
الو�ش����ط واجلنوبي. اذ ان �شحة مي����اه نهر احللة وجفافها 
يف بع�س املناطق، وحتول ق�شم من الرا�شي الزراعية يف 
ق�شاء �شوق ال�شيوخ يف املنتفق اىل اهوار وم�شتنقعات قد 
اث����رت على زراع����ة بع�س الع�شائر منذ اواخ����ر الثمانينيات 
م����ن القرن التا�ش����ع ع�شر. فقد ا�شط����رت بع�س جماعات من 
تل����ك الع�شائ����ر اىل التفرق والت�شتت و الن����زوح اىل مناطق 
نه����ر الفرات يف املنتفق ، وبع�س مناط����ق نهر ال�شنافية يف 
الديواني����ة وب����ن ع�شائرها، ب����ل ا�شطرت جماع����ات اخرى 
م����ن تل����ك الع�شائر اىل ان تعي�����س متنقلة يف تل����ك الرباري، 
ونزح����ت جماعات اخرى اىل بع�س املدن لال�شتغال ببع�س 
العم����ال او الهج����رة اىل الح����واز كما هو احل����ال بالن�شبة 

لع�شرية بني ا�شد.  
ان هذه التط����ورات التي �شهدتها مناط����ق الفرات الو�شط، 

ه����ي التي دعت احلكوم����ة العثماني����ة اىل ا�شتدعاء مهند�س 
ال����ري الفرن�ش����ي )�شوندورف����ر(، للقي����ام ببن����اء �ش����دة عن����د 
مدخل فرع الهندي����ة، فبنيت ال�شدة بالطابوق الذي تعاقدت 
ال�شلطات احلكومية مع روؤ�شاء قرى خمتلفة على تزويدها 
ب����ه من خرائ����ب بابل. وانته����ى العمل من ت�شي����د ال�شدة يف 
�شن����ة 1890، ومت افتتاحها برعاية وايل بغداد �شّري با�شا، 
وو�ش����ط احتف����الت �شخمة �شارك����ت فيها بع�����س القطعات 

الع�شكرية، والع�شائر ووجهاء بغداد و احللة وكربالء. 
وادى بن����اء تل����ك ال�ش����دة اىل رف����ع من�ش����وب املي����اه يف فرع 
الف����رات مبق����دار مرتي����ن، وبالت����ايل اىل حت����ول ثلثه����ا اىل 
جمراها ال�شلي، اي اىل فرع احللة ودخول ثلثيها الباقين 
اىل ف����رع الهندي����ة. وق����د �شاع����د ذلك عل����ى احي����اء م�شاحات 
كبرية م����ن الرا�شي مبا فيها ارا�شي ال�شلطان عبد احلميد 
املعروفة بالأرا�شي ال�شنية. ويعلق �شليمان الب�شتاين على 

هذا الجناز بقوله: 
"ق����درت النفقات الزمة لبناء �شدة الهندية بثمامنائة الف 
فرن����ك ل غ����ري. وق����د كان ال����ولة ق����د انفق����وا ا�شع����اف ذل����ك 

املبلغ، فلم ياأت ثمره.
فاأر�ش����د املال يف احلال واقدم �شندرفر واعوانه على العمل 
بعل����م  واخال�����س ب�شع����ة ا�شه����ر وانتهوا منه �شن����ة 1890، 
فرجع����ت املي����اه اىل  جماريه����ا وعمرت احللة بع����د ان كانت 
عل����ى قيد �شربين من اخلراب الت����ام. وحيث الوف الجربة 
من ام����الك الهايل وم�شتم�شكات اخلزين����ة اخلا�شة، وهذا 

هو العمل الوحيد من نوعه يف ايام احلكومة  الغابرة.
ومم����ا يذكر ان �ش����دة الهندية كانت قد انه����ارت عام 1903، 
مما ادى اىل جفاف ف����رع احللة وحتول معظم مياه الفرات 
اىل ف����رع الهندي����ة م����رة اخرى، مم����ا عر�س مدينت����ي احللة 
والديواني����ة اىل اجلف����اف. وق����د حف����ز هذا الم����ر احلكومة 
العثمانية على الهتمام بالمر مرة اخرى فانتدبت املهند�س 
النكلي����زي وليم ويلكوك�س الذي كان يعمل انذاك يف م�شر 
� اىل الع����راق لعداد درا�شة حول طرق ا�شتغالل مياه نهري 
دجل����ة والفرات بال�شكل المث����ل. واىل جانب ذلك فقد كلفت 
احلكومة العثمانية عام 1906 امل�شيو لوتي كوونيه � وهو 
احد خ����رباء الري يف اوربا للنظ����ر يف امكانية بناء ال�شدة 

مرة ثانية.
وبقي����ت احلالة �شيئة يف �شط احللة اىل ان عمدت احلكومة 
ب�شورة جدية باعادة بناء �شدة الهندية، حيث انتدبت لهذا 
المر املهند�س املعم����اري النكليزي ال�شري وليم وليكوك�س 
م����رة اخرى، الذي و�شل اىل العراق يف اواخر �شنة 1908 
ب�شحب����ة ع����دد م����ن املهند�ش����ن. وقد ابت����داأ العم����ل يف �شدة 
الهندي����ة ع����ام 1911 ، وا�شتغ����رق بناوؤه����ا ح����وايل �شنتن 

وت�شعة ا�شهر ، حيث انتهى العمل منها عام 1913. 
و�شع����ت جري����دة الولي����ة الر�شمية )ال����زوراء( الل����وم على 
كل اولئ����ك الذي����ن ل يتحدثون عن �شدة الهندي����ة، ويبينون 

فوائدها وت�شاءلت بقولها :
"فم����ا باله����م ليتحدث����ون عن �ش����دة الهندية، ه����ذا احلدث 
اجل�شي����م ، ول يذك����رون منافع����ه ، وماله����م غافل����ون عم����ا 
ال�شع����ي والهتم����ام  زائ����د  م����ن  الك����رام  املاأم����رون  اج����راه 
باحي����اء جم����رى الف����رات. اذ ان الف����رات العظي����م قدح����ول 
جم����راه القدمي ، ذل����ك املجرى الوا�شع ال����ذي كان منذ بداية 
اخلليق����ة جم����رى لل�شعادة و الروة، وق����د ا�شبح اليوم برًا 
مقفرا. وهذا لواء احللة الفيحاء الوا�شع النحاء الذي كان 
حمفوفًا بحدائق وجن����ات راقبية ومياه لطيفة بحيث يليق 
ان يق����ال فيها”جنات جتري م����ن حتتها النهار”، وقد يب�س 
م����ن العط�س، فهي اليوم خاوية عل����ى عرو�شها ، فاأخذ اهلها 
وهم مئات الوف يهاجرون عنها كرها ويلقون انف�شهم هنا 

وهناك. 
ومهم����ا يكن المر، فقد تابعت ال����زوراء اخبار �شدة الهندية 
اوًل ب����اول، حيث نقلت لنا  اخب����ار الت�شالت التي اجرتها 

الذي����ن  الفرن�شي����ن  م����ع املهند�ش����ن  العثماني����ة  ال�شلط����ات 
ا�شتقدم����وا لدرا�شة امل�ش����روع وتقاريرهم حول����ه، وموافقة 
ال�شلط����ات العثمانية على املبا�شرة ب����ه وتثبتت اليوم الذي 

بو�شر فيه العمل ب�شدة الهندية حيث قالت: 
"بلغنا ورقة من خمربنا يف موقع �شدة الهندية ابان فيها 
ان����ه قد بو�ش����ر بعمليات ال�شد لج����ل منع مياه نه����ر الفرات 

واعادتها اىل جمراها القدمي".
وم����ن املنا�ش����ب يف ه����ذا املو�ش����ع ال�ش����ارة اىل ان جري����دة 
ال����زوراء حتدث����ت ع����ن �ش����دة الهندي����ة وال�شب����اب املوجبة 
لن�شائه����ا ب�ش����ورة وا�شع����ة ومف�شلة ، حيث ذك����رت ان نهر 
الف����رات قد �شار ل����ه جمريان، الول يذه����ب اىل لواء احللة 
وارا�شيه الوا�شعة، والخر مير على ق�شاء الهندية و�شائر 
ملحق����ات كربالء ثم ي����روي اط����راف املنتفق. ولك����ون مبداأ 
جم����رى الهندية اكر انخفا�شا من مبدا نهر احللة فقد �شار 
الفرات ميي����ل نحو الهندية �شيئًا  ف�شيئ����ًا. ومبرور ال�شنن 
تو�شع املجرى املذكور، وجل����ب اكر مياه الفرات، واو�شك 
نه����ر احللة عل����ى الن�شوب و اجلف����اف ب�شورة تام����ة. واذا 
ماح����دث ذلك ف����ان لواء احللة وما فيها م����ن ب�شاتن وحقول 

وارا�ش����ي وا�شعة  �شوف تتعر�س للتلف.هذا اىل جانب ان 
زي����ادة مياه نهر الهندية ا�شعاف����ًا م�شاعفة �شيغرق ويخرب 
م����ا مير عليه من ام����الك واأرا�شي منبت����ة وب�شاتن و�شياع 
كثرية”ولذا فقد لزم المر � كما تقول  الزوراء اتخاذ تدابري 
عاجل����ة ومثم����رة لأج����ل حتويل مي����ل الفرات نح����و جمرى 

الهندية. 
وم����ن اخب����ار ال����زوراء عن �ش����دة الهندي����ة ما ذكرت����ه من ان 
مهند�س الطرق واملعابر امل�شرت ب����ول �شوندورفر ومعاونه 
تي����ودور ووران ق����د و�شال اىل بغداد قادم����ن من العا�شمة 
الفرن�شي����ة ، مبوج����ب اتفاقي����ة كان����ت قد عقدت ب����ن �شفارة 
الدولة العثمانية يف باري�س وال�شلطات الفرن�شية ، لن�شاء 

�شدة الهندية وتطوير نهري دجلة والفرات. 
وبع����د ان اكدت و�شولهما مرة ثاني����ة ذكرت انهما قد و�شال 
بغ����داد ليقوما باج����راء الك�ش����ف املوقعي املنا�ش����ب والالزم 
لرف����ع وازالة املوانع التي تعرق����ل �شريالبواخر العاملة يف 
نه����ري دجلة والف����رات، ولينظروا اي�شا فيم����ا يجب تنفيذه 
بخ�شو�����س العم����ال والن�ش����اءات الزمة ل�ش����دة الهندية. 
وق����د كان و�شول كل من �شوندورف����ر ووران اىل بغداد يف 
يوم الثالث����اء املوافق لليوم الول م����ن ت�شرين الول ل�شنة 
1889. وتوجه����ا بع����د و�شولهم����ا بع����دة اي����ام اىل الهندية 
واحلل����ة ،  وبع����د عودتهم����ا قدم����ا تقري����را مف�ش����اًل وارفقاه 
بخريط����ة ل�شدة الهندية اىل الولي����ة، وبدورها ار�شلته اىل 

وزارة ال�شغال يف العا�شمة العثمانية. 
ونقل����ت لنا الزوراء التو�شيات الت����ي و�شعها امل�شرت غالن 
امل�ش����اور املخت�����س يف وزارة ال�شغال العثماني����ة من قبل، 
واملقرتح����ات اجلديدة التي و�شعها �شوندوفر والتي اكدت 
�ش����رورة اجراء بع�����س التعديالت. واتخاذ ق����رار بالرتيث 
حل����ن ورود التعليم����ات اخلا�شة بان�شاء �ش����دة الهندية من 
وزارة الإ�شغ����ال. وبعدعودة �شوندوفر ومعاونه اىل بغداد 
توجه����ا بتاريخ الث����اين و الع�شرين يف كان����ون الثاين عام 
1890 ب����ّرا لأجراء الك�ش����ف على نهر الف����رات ولغاية مركز 
م�شكنه النه����ري، وذلك ملعاينة �شري البواخر وكذلك مو�شع 

احلجارة  املزمع ا�شتخراجها من هيت ل�شدة الهندية. 
والق�شاي����ا  الم����ور  ن�ش����ر  يف  ال����زوراء  لطريق����ة  ووفق����ا 
الر�شمية،فقد ن�ش����رت التقرير الذي اعده �شندوفر ومعاونه 
لوزارة ال�شغال يف العا�شم����ة العثمانية فيما يتعلق ب�شدة 
الهندية،ويع����د التقرير وثيقة ر�شمية لكل اجلوانب املتعلقة 
ب�ش����دة الهندي����ة وم����ا حتتاج����ه م����ن اج����راءات فنية،مالي����ة 
ف�شال ع����ن ماتتطلبهمن ام����ور مادية كالحج����ار والطابوق 
و�شرورة نقلها ب�شورة كافية من هيت او من خرائب بابل 

لأن�شاء ال�شدة. 

افتتاح سدة الهندية االولى في تشرين االول 1890

سدة )شوندورفر( في الهندية.. 
كيف أنشئت وكيف انهارت؟!

�سدة الهندية يف الع�سرينيات
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د. كريم مطر الزبيدي

ان�شحب����ت الق����وات الربيطانية ي����وم 25 ت�شرين الثاين 
م�شتغل����ًة ظ����الم اللي����ل. لق����د ع����دَّ العثماني����ون ان�شحاب 
الربيطاني����ن نحو اجلن����وب ن�شرًا عظيم����ًا لهم لتمكنهم 
م����ن حما�ش����رة الع����دو داخ����ل مدين����ة –الك����وت- يف 7 
كان����ون الأول والذي ا�شتمر زهاء خم�ش����ة ا�شهر ا�شطر 

الربيطانيون اإىل ال�شت�شالم يف 29 ني�شان 1916.
اأن ن�ش����وة الن�شر الذي رفع معنويات اجلي�س العثماين 
عق����ب النت�ش����ار يف معرك����ة الك����وت دف����ع العثماني����ن 
التفك����ري بالنتق����ام م����ن خ�شومه����م يف امل����دن العراقي����ة 
املج����اورة وهذا يعني النتقام م����ن اأهل احللة جزاًء مبا 
فعل����وه باجلي�س العثماين يف الع����ام املا�شي، واعتربت 
الدول����ة العثماني����ة ذلك النت�شار فر�ش����ة ذهبية لتحقيق 
اأماين عاكف بك لالإطاحة باحللين والنتقام منهم، ويف 
�شوء هذه الظروف عينت القيادة العثمانية )قائممقام( 

جديدًا يف احللة هو  م�شطفى بك املميز.
اأ�شبح����ت احللة مركزًا للقي����ادة الع�شكرية، بعد اأن كانت 
مرك����زًا للمت�شرفي����ة وهذا يعن����ي فق����دان الإدارة املدنية 
الذي م����ن خالل����ه ا�شتطاع����ت الع�شائر اأن حت����رر نف�شها 
من قيود النظ����ام الإقطاعي والتزامات����ه، منتهزة فر�شة 
انح����الل الو�شع ال�شيا�شي والمتن����اع عن دفع ما تراكم 

بذممها من �شرائب منذ عدد من ال�شنن.
كان القائممق����ام اجلدي����د يحم����ل تعليم����ات قا�شية جتاه 
اأه����ايل مدينة احللة وه����ي بداية اخلط����ة لالإطاحة بهم، 
ويف الوق����ت نف�ش����ه كان����ت احلكوم����ة العثماني����ة عازمة 
عل����ى �َشوق جمموع����ة من املتهمن من �شج����ن احللة اإىل 
�شج����ن الديوانية، فقام بع�س اأهايل احللة مبهاجمة دار 
احلكومة والثكن����ة الع�شكرية العثمانية يف املدينة جنم 
عنه قتل جمموعة من اجلن����ود وال�شباط وقاموا بك�شر 
ال�شجن واإطالق �شراح املوقوفن يف الوقت الذي كانت 
الدول����ة العثماني����ة منهمكة مبقاتلة الق����وات الربيطانية 
مما ا�شطرها اإىل اتخ����اذ اإجراءات رادعة بحق احللين 

الثائرين.
وق����د راف����ق تل����ك الإح����داث اأن م�شاج����رة عنيف����ة حدثت 
ب����ن املميز وب����ن اأحد وجهاء احللة يدع����ى )احلاج علي 
احل����اج ح�شن( يف دي����وان القائممقامي����ة ب�شبب تطاول 
املمي����ز عليه طبق����ًا ل�شيا�شته املتعجرف����ة، فا�شتاء احلاج 
عل����ي كثريًا من هذا الت�شرف امل�ش����ن ويف �شباح اليوم 
الت����ايل اأر�شل احل����اج علي جماعة م����ن اأتباعه امل�شلحن 
اإىل دار القائممق����ام فاأخرجوه منها عنوًة وا�شتعر�شوه 
يف �شوارع احللة اأم����ام النا�س و�شاروا به نحو اجل�شر 
امل����وؤدي اإىل بغداد بوا�شط����ة احد العرب����ات العاملة بن 
احلل����ة وبغداد، واج����ربوه على مغ����ادرة املدين����ة فورًا، 
ف����كان هذا الأجراء جزاءًا مبا اقرتفه من �شيا�شة هوجاء 

�شد اأبناء احللة.
و�ش����ل املمي����ز بغ����داد وه����و يف حال����ة يرثى له����ا نتيجة 
ا�شتعرا�ش����ه يف �ش����وارع احلل����ة اأم����ام النا�����س وان مثل 
ه����ذا العم����ل بحد ذاته ل يع����د اهانة )للمي����ز( فح�شب بل 
ه����و اهانة للدول����ة العثماني����ة وحتديًا للقان����ون والأمن 
والنظ����ام، لذا ب����داأ املميز يبعث الربقي����ات من بغداد اإىل 
ا�شتانب����ول مو�شحًا احلال����ة املاأ�شاوية الت����ي تلقاها من 

احللين.
نا�شد املميز ا�شتانبول باتخاذ اإجراءات �شريعة ورادعة 

بحق اأهل احللة الذين اأهانوا الدولة ب�شخ�شه.
ويقول حمم����د اأمن العمري يف ه����ذا ال�شدد:”اأن خليل 
با�ش����ا وايل بغ����داد كان يف كرمن�ش����اه ح����ن و�شل����ه من 
بغ����داد نباأ حادث احللة فاأ�شدر اأمره برقيًا اإىل عاكف بك 

بالتحرك على وجه ال�شرعة اإىل احللة لتاأديبهم".
حاملا ا�شتلم عاكف برقي����ة وايل بغداد خليل با�شا ياأمره 
فيه����ا بالتوجه نحو مدينة احللة فورًا لتاأديب �شكانها ملا 
اقرتفوه م����ن اأعمال �شد الدول����ة العثمانية. غادر عاكف 
ب����ك بغداد يف 6 ت�شري����ن الث����اين 1916 متوجهًا �شوب 
احلل����ة فنزل����ت جيو�ش����ه منطق����ة امل�شي����ب يف 8 ت�شرين 
الث����اين، ويف 13 منه حت����رك نحو �ش����دة الهندية بكامل 
عدت����ه وع����دده، وكان ي�شن����ده يف نه����ر الهندي����ة زورق 

حربي، وف�شيل م�شاة على ظهور �شخاتري.
وكان����ت ترافقه طائرة واح����دة، ويبدو اأن عاكف بك جاء 
بق����وات ل ي�شتهان بها يف )ال����رب، والنهر، واجلو(، وان 
دلَّ ذل����ك على �ش����يء فاأنه يدل على اأن ه����دف عاكف اإيقاع 
اك����رب اخل�شائ����ر يف اأه����ايل احلل����ة، بعدها غ����ادر عاكف 
وجي�ش����ه )الهندية( متوجهًا نح����و مدينة احللة وو�شلها 

يف 15 ت�شرين الثاين.
َح����لَّ عاك����ف وجي�ش����ه يف منطق����ة باحلل����ة تدع����ى م�شهد 
ال�شم�س. وكانت لعاكف خط����ة بدايتها ا�شتعمال احليلة 
ث����م عن�ش����ر -املباغت����ة- والهج����وم على احللي����ن وكان 
لنت�ش����ار الق����وات العثمانية عل����ى الق����وات الربيطانية 
الأث����ر الكب����ري لأندف����اع جي�س عاك����ف يف �ش����رب مدينة 
احللة والنتقام من اأهلها واأخذا الثاأر لقتاله من اجلنود 
العثماني����ن يف عام 1915 الأمر ال����ذي ترك اأثارًا واآلمًا 
لي�س يف نف�س عاكف فح�شب بل حتى يف م�شاعر الدولة 

العثمانية التي كانت تتحن الفر�س لالنتقام.
اقت�ش����ت خط����ة عاك����ف يف البداي����ة توجي����ه الر�شائ����ل 
والأ�شخا�س املعتمدين اإىل وجهاء املدينة يخربهم فيها 
انه ل يري����د باأهل احللة �شرا، اأمنا يري����د املرور بجي�شه 
ول ني����ة له باملك����وث يف املدينة، والتم�شه����م بر�شائله اأن 
ي�شمح����وا له بذلك لغر�س التب�شع من �شوق املدينة ل�شد 

احتياجات و لوازم جنوده.
كان للحيل����ة والده����اء التي اأتخذها عاك����ف و�شيلة نا�شد 

فيه����ا وجه����اء احلل����ة ال�شم����اح له مب����رور ع�شاك����ره عن 
طري����ق مدينته����م، واإننا اإذ ُنع����زي اأ�شب����اب اتخاذ عاكف 
ه����ذه اخلطة هو ارتيابه من احللين الذين لقنوا جي�شه 
در�شًا مل ين�ش����وه يف عام 1915 وان عاكف يعرف جيدًا 
�شم����ود احللييون وب�شالتهم بوجه جيو�شه و اأراد اأن ل 
يق����ع يف ماأ�شاة العام املا�شي، ومهم����ا يكن من اأمر اتفق 
احلليون على عقد اجتماع طارئ ي�شم وجهاء احللة يف 
دار ال�شي����د حممد علي القزوين����ي ملناق�شة ر�شائل عاكف 

حول املو�شوع.
الأف����كار  فتع����ددت  املجتمع����ن،  ب����ن  املناق�ش����ات  دارت 
وانق�شم����ت الآراء فيم����ا بينه����م، فكان فري����ق منهم اأبدى 
راأي����ه املوؤي����د مل����رور جي�����س عاكف ع����رب اأرا�ش����ي احللة 
وفريق اآخ����ر رف�س ذلك الراأي واأب����دى راأيه بعدم مرور 
اجلي�����س م����ن و�ش����ط املدين����ة وف�ش����ل القت����ال، ونتيجًة 
لخت����الف اآراء املجتمع����ن، وف�شًا للن����زاع الدائر بينهم 
اأبدى”القزويني”راأي����ه من�شجم����ًا م����ع الفري����ق املوؤي����د 
خلروج عاك����ف وجي�شه من احللة حقن����ًا للدماء، ووقف 
يخط����ب يف احلا�شري����ن يحثه����م عل����ى الطاع����ة واإظهار 

�شعار اخل�شوع لأمر احلكومة، فاأيده اأكرهم.
وق����د حدثن����ا ال�شيد عدن����ان عب����ود احمد ال�ش����امل وتوًت 
بالق����ول:”...اأن هن����اك جماع����ة اخ����رى اعرت�ش����ت على 
ذل����ك الجتماع ومن جملتهم ال�شي����د احمد ال�شامل وتوت 
مف����اده ان����ه اأذا �شم����ح لعاكف بدخ����ول احلل����ة فانه ومن 
معه �شيغادرون املدين����ة، ون�شتنتج من ذلك ان اجلماعة 
املعار�شة على دخول عاكف املدينة يعتقدون انه �شيفتك 
باأهله����ا الذي كان �شبب����اآ اإىل خروجهم م����ن املدينة و هم 
من �شكنة  حمالت الط����اق واجلامعن وجربان متجهن 
�ش����وب مدين����ة النج����ف فحل����وا �شيوف����ًا كرام����ًا يف دار 
ال�شي����خ عطية اأبو كلل وا�شتطرد ال�شيد عدنان باحلديث 
قائاًل:”... وبعد اأن دخل عاكف احللة بحجة الت�شوق من 
املدينة قام مب�شادرة غ����الل ال�شيد احمد ال�شامل و�شلب 
ال�شي����د عل����ي اأمن وتوت ال����ذي كان وكي����اًل لل�شيد احمد 
حينها وقد اتخ����ذ عاكف من منطقة حمام وتوت احلايل 
الواق����ع يف منطقة الط����اق لأدارة عمليات����ه الع�شكرية و 

�شرب �شكان حمالت اجلامعن والطاق وجربان.
كم����ا واأفادن����ا ال�شي����د عدن����ان بالقول:”...اأن����ه ذات يوم 
التق����ى املحامي ال�شي����د بدري م����رزة القزويني وهو من 
اأقارب ال�شيد حممد علي القزويني وقال له انه ذهب يف 
بداي����ة اخلم�شينات اإىل تركي����ا ويف ا�شتانبول التقى بِه 
عاكف بك وبعد التعارف فيما بينهم علم عاكف اأن بدري 
القزويني من اأهايل احللة فتذكر يف احلال تلك الواقعة 
و ق����ال متاأ�شف����ا و نادما على نق�شه الوع����ود التي قطعها 
لأه����ايل احللة بعدم ا�شتباحة مدينته����م، وانه مل يحرتم 

وعده رغم ق�شمه لهم ب�شرفه الع�شكري.
ومهم����ا يك����ن من اأم����ر ارت����اأى احلا�شرون اأع����داد موكب 

كب����ري جتم����ع في����ه معظ����م وجه����اء احلليي����ون ل�شتقبال 
عاك����ف وجي�ش����ه، التقى املوكب احلل����ي بتلك القوات يف 
م�شه����د ال�شم�س بتق����دمي ال�شي����د القزويني ال����ذي التقى 
عاك����ف وقدم له اعتذار اأهايل مدينة احللة عن احلوادث 
املوؤ�شف����ة الت����ي وقع����ت يف املدين����ة الع����ام املا�شي.بع����د 
اأن التق����ى املوك����ب احلل����ي ب�عاك����ف وجي�ش����ه يف”م�شهد 
ال�شم�س”الت����زم عاك����ف ال�شم����ت، وبه����ت النا�����س كاأنهم 
�شع����روا باخلط����ر، وظنوا اأن اعت����ذار القزوين����ي له باء 
بالف�ش����ل، ويف هذه الأثناء اأح����اط جنود عاكف باملوكب 
ومنعوا رجاله مغادرة املكان، ثم �شاروا يلقون القب�س 
عليه����م وعلى كبارهم هذا ما يب����دوا وا�شحًا ح�شب قول 
عاكف:”...اأن اأهل احللة ق����وم متمردون على احلكومة 
وق����د عرفوا قب����ل اليوم اأنهم ع�شاة جن����اة... واأننا نريد 
دخ����ول املدينة و�شبطه����ا، وتخريب مالج����ئ الأ�شقياء، 
وق����د اأبقيتك����م ودائ����ع عن����دي حتى ن����درك ما نري����د فان 
تعر�����س املف�ش����دون للجن����ود فم����ا يجري عليه����م يجري 

عليكم بكل �شدة".
بعده����ا اأر�شل عاك����ف فوجًا من جن����وده اإىل مركز احللة 
ب�شحبة خمتاري املحالت الذين بدورهم مهدوا الطريق 

لقوات عاكف للقيام بالأعمال الآتية:
1. احتل جي�س عاكف الثكن����ة العثمانية التي �شبق وان 

اتخذها احللييون قلعه لهم منذ عام 1915.
2. �شيط����رة جنود عاك����ف على خمافر املدين����ة وامل�شالك 
املوؤدي����ة ب����ن املح����الت وال����دور احلكومي����ة واملوا�ش����ع 

املرتفعة التي ت�شرف على البلدة.
اأن هذه الإجراءات تعني اأحكام قب�شة عاكف على املدينة 
الت����ي بيت النية بها للفت����ك باأهايل مدينة احللة وبعد اأن 
مت ل����ه ذلك اأعلن للحا�شرين يف م�شهد ال�شم�س.”اآن اأهل 
احللة كلهم ي�شتحقون العقوبة ولكن ثمة مرحمة وردت 
م����ن احلكوم����ة للعفو عنه����م و�شوف ل ين����ال العقوبة اإل 
املذنبن فق����ط". فرفع النا�����س اأيديهم يلهج����ون بالدعاء 
للحكوم����ة والطاع����ة له����ا ث����م �شم����ح له����م بالع����ودة اإىل 

بيوتهم.
ويف 16 ت�شري����ن الثاين اأ�ش����در عاكف اأمرا اإىل املنادين 
يف املدينة لتبليغ الأهايل بتطورات الأو�شاع اخلطرية 

التي مير بها احللييون.
كان خط����اب املنادي����ن اأن ل يخ����رج احد م����ن داره ع�شر 
ذلك الي����وم ونا�ش����دوا احللين اللت����زام يف بيوتهم لن 
املدفعي����ة �شت����دك مواق����ع املذنبن يف ث����الث حمالت من 

مركز املدينة.
واأنن����ا اأذا ما نظرن����ا اإىل تلك الإج����راءات فاإنها تعني اأن 

عاكف �شرب احل�شار على كافة مرافق املدينة.
اخ����ذ �شكان مدينة احللة الإ�شراع يف مغادرتها ملتجئن 
اإىل املح����الت الأخ����رى لن املدافع �شت�ش����ب قنابلها على 
املح����الت الث����الث طيلة �شاعت����ن وبعد اأن دك����ت املدفعية 

اأهدافه����ا اأر�ش����ل عاكف ب����ك �شرية من اجلن����ود يحملون 
املع����اول و املجارف والقنابل اليدوية ف�شرعوا يفتحون 

اأبواب الدور بالقوة ويحتلونها.
اأ�شتمر تدمري الدور حتى يوم 19 ت�شرين الثاين، وكان 
ل����دى عاكف ب����ك قائم����ة باأ�شماء ع����دد كبري م����ن احللين 
فا�ش����در اأوام����ره باإلق����اء القب�����س عليه����م واإيداعه����م يف 
ال�شج����ن، لذا اقت�شت اخلط����ة اإر�شال مف����ارز عديدة اإىل 
الق����رى املج����اورة للبح����ث ع����ن الهارب����ن منهم، ث����م اأمر 
بت�شكيل حمكم����ة ع�شكرية ملحاكمته����م واإ�شدار الأحكام 
عليه����م وكان نتيجة تلك الأح����كام �شنق 127 رجاًل منهم 

ونفي 231 اآخرين.
اأمر عاك����ف اآن تكون طريقة ال�شنق عل����ى –دفعات يومًا 
بع����د ي����وم، ويقال اأن عاك����ف اأراد اأن ي�شن����ق نف�س العدد 
ال����ذي ُقتل من جن����ده يف العام املا�ش����ي، ف�شنق �شخ�شًا 

اأ�شم واأبكم ا�شتكماًل لن�شاب قتلى جي�شه.
كان م����ن ب����ن امل�شنوق����ن )احلاج عل����ي ال�شي����خ ح�شن( 
و�ُشنق معه اأخ����وه )وهيب(. وكان اأخوه الثالث )حممد 
�شعي����د( حمكوم����ًا علي����ه بالإع����دام فه����رب اإىل الديوانية 
ووق����ع بقب�شة ال�شلطات وهن����اك مت �شنقه بعد معرفتهم 

به اأنه من احللين املتهمن بالنتفا�شة.
وقد ذهب عبد اجلليل الطاهر بالقول:”.... انه مت تنفيذ 
حكم الإعدام بجماعة من روؤ�شاء املدينة ووجهائها يقدر 
عددهم حوايل )129( �شخ�شًا وقتل ما يقارب من )500( 
�شخ�����س حال فك احل�شار الذي فر�شه عاكف على احللة 
للحيلول����ة دون الدخ����ول واخلروج منه����ا، واخذ عددًا ل 

ي�شتهان به من الأ�شرى.
ويق����ول الطاهر اأي�ش����ا:”اأن م����ن جملة اأ�شب����اب جمزرة 
عاك����ف وج����ود حامي����ة م����ن العثماني����ون يف الديواني����ة 
ق�ش����ف  حت����ى  احللف����اء  لق����وات  ال�شت�ش����الم  رف�ش����ت 
الطائ����رات الربيطاني����ة لها وقد حت����رك اأه����ل الديوانية 
و�شرب����وا ق����وات احلامية العثمانية اأي�ش����ا، لقد كان من 
انعكا�شات مذبحة احللة هو اإرهاب اأهل الديوانية التي 

ذبحت بع�س ال�شباط العثمانين.
ويذك����ر الع����زاوي يف هذا ال�ش����دد:”... ودم����رت قوات 
عاك����ف اأكواخ النا�س وب�شاتينه����م األ اأن �شمود احللين 
دفعه����م للمقاوم����ة بوج����ه جي�ش����ه والدخ����ول اإىل املدينة 
فقت����ل الكثري منه����م وان القوات العثماني����ة باإمرة عاكف 
ق�شفت احللين الثائرين على الدولة و�شبت الطائرات 
حممه����ا عليه����م ، وقامت اخليالة بتعق����ب اأولئك احللين 

املقاومن.
وحدثن����ا العم����ري بالقول:”بل����غ ع����دد القتل����ى م����ن اأهل 
احلل����ة الذي����ن ا�شت�شه����دوا يف اأثن����اء القت����ال واملطاردة 
)اإلف����َا وخم�شمائ����ة( �شهيد، بينما كان����ت خ�شائر اجلنود 
العثمانين خم�شة وثالثن �شخ�شًا بن قتيل وجريح".

نتيج����ًة لأ�شتمرار مقاومة احللي����ن يف الت�شدي لقوات 
عاكف نفذ �شرب القوات العثمانية، لذا قرر عاكف توجيه 
اإن����ذار نهائي له����ايل مدينة احللة بت�شلي����م ما بحوزتهم 
من ا�شلحة وذخائر واحالة املتهمن اىل املحاكم العرفية 

وم�شادرة اموالهم)..
   مل تنت����ه اأعم����ال التنكي����ل باحللي����ن األ يف 27 ت�شرين 
الث����اين 1916 ح����ن ا�ش����در عاك����ف عف����وًا عام����ًا بعد اأن 
واجه �شربات موجعة م����ن احللين بالرغم من اخلراب 

والدمار الذي اأ�شابهم من جراء الق�شف املدفعي.
بعد انته����اء مدة الإنذار نفذ عاك����ف اأوامره  والتي جنم 

عنها:
1.    مت م�ش����ادرة م����ا يقارب ثالثة اآلف طن من احلبوب 
مم����ا اأدى اإىل ارتف����اع الأ�شع����ار وظه����ور املجاع����ة ب����ن 

الأهايل.
2.  َقَب����ل عاك����ف جمموعة م����ن النا�س الذي����ن ا�شت�شلموا 
لع�شك����ره ويقدر عدده����م ب�)�شتمائة وواح����د وخم�شن( 
يقوا اإىل اأماكن متفرقة من البالد، ومل ينفذ بهم  رج����اًل �شِ

حكم الإعدام واعتربهم عاكف دخالء.
3.    مت نفي وت�شريد ع�شرات العوائل من الذين حكمت 

عليهم املحكمة التي ت�شكلت يف اإثناء الأحكام العرفية.
وكان م����ن نتائ����ج ذلك الإن����ذار املقيت نفذ عاك����ف احكامًا 
�شنقًا حتى املوت ب����كل من يتفوه حول حقيقة الأو�شاع 
ف�شن����ق �شخ�شي����ات ووجه����اء احلل����ة وكان م����ن �شمنهم 
عم حمم����د مهدي الب�شري و�ش����ادق ال�شيخ عبد احل�شن 

ال�شهيب، الذي �شنق وعلقت جثته مقابل اجل�شر.

عن مدونة الدكتور كرمي مطر حمزة الزبيدي

الحلة في الحرب العالمية األولى
  مأساة عاكف بك الدموية سنة 1916

توغلت القوات الربيطانية يف عمق األرايض العراقية جنوبًا. وكان االنهيار الرسيع 

للق��وات العثامنية اث��ر كبري يف ارتف��اع معنويات القادة العس��كريني الربيطانيني 

للتقدم ش��اماًل بقيادة الجرنال طاوزند واشتبك الطرفان الربيطاين والعثامين يف 

معركة حامية بالقرب من الكوت يف 27 أيلول 1915.

اس��تعد العثامنيون بقي��ادة –نور الدين- ملالقاة الربيطاني��ني قرب املدائن، متكن 

العثامنيون توجيه رضبة قوية لخصمهم إضطر خاللها إىل االنس��حاب نحو الكوت 

بعد أن كبدوهم خس��ائر فادحة يف األرواح واملعدات بلغت يف 22 ترشين الثاين 

1915 حوايل )4511( قتيل.
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���ش��ة

كتاب تاكيد من مديرية �شرطة لواء 

بغداد الى رئي�ش الوزراء يا�شين 

الها�شمي �شنة 1934 لت�شديد مبلغ 755 

فل�شا لت�شجيل �شيارته

ق�شلة الب�شرة

فندق �شمير امي�ش على �شواطي دجله1950

�شورة نادرة 
للكني�شة الالتين 

1910 مقابل جامع 

�شوق الغزل
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اسامة مهدي ابراهيم

وصال عبد العزيز محمد كان اأول عم���ل ق���ام ب���ه ثابت عب���د النور،)من اع���الم اليقظة 
الفكري���ة يف تاري���خ الع���راق احلدي���ث( و ُيع���د م���ن الرجال 
عه���د  يف  الع���راق  يف  العلمي���ة  النه�ش���ة  خدم���وا  الذي���ن 
الحت���الل الربيط���اين  بع���د عودته اىل الع���راق �شنة 1921 
تقدمي���ه مع نخبة م���ن ال�شباب، طلبًا اىل اجله���ات املخت�شة 
لتاأ�شي�س”املعه���د العلم���ي"، وكان���ت فك���رة تاأ�شي����س ه���ذا 
املعه���د قد تبلورت لدى ثابت عب���د النور عند التقائه ب�شاطع 
احل�ش���ري على ظه���ر الباخرة التي اأقلته���م اىل العراق ويف 
اأثن���اء حمادثة جرت بينهما  قال ثابت عب���د النور”يجب اأن 

نعمل مثل النادي العربي بدم�شق".
الأول  كان���ون  بتاري���خ”30  العلم���ي  املعه���د  افتت���ح 
1921”بح�شور جمهرة من املفكرين والعلماء واأرباب العلم 
واأقيم احتفال كبري بهذه املنا�شبة وقد حظي املعهد باهتمام 
امللك في�شل الذي ح�شر بنف�شه حفل افتتاحه، وقد األقى ثابت 
عبد النور يف هذا احلفل، خطبة با�شم الهيئة املوؤ�ش�شة �شكر 
فيها امللك في�شل وال�شادة احل�شور وبن غاية املعهد املذكور 
واأهداف���ه، وح�شر املعهد كبار ال�شخ�شيات من بينهم يا�شن 
الها�شم���ي و�شقيق���ه ط���ه الها�شم���ي وكانت حفل���ة ال�شتقبال 
خا�ش���ة باأع�ش���اء املعه���د، وق���د ج���رى احتفال بهم���ا ورحب 
معتم���د املعهد باحل�شور وبن الغر�س من هذا الجتماع األ 
وه���و تكرمي املجاهدي���ن الوطنين والقي���ام بالتعارف بينه 
وب���ن اأع�شاء املعه���د والقى يف املعهد �شليم���ان في�شي كلمة 
مبن مزايا الأخوي���ن الها�شمين وقام حممد مهدي الب�شري 
وذكر خدمات الرجل���ن للق�شية العراقية ثم نه�س الها�شمي 
والقى خطبة موجزة �شك���ر فيها اأع�شاء املعهد على عنايتهم 
وا�شار حاجتن���ا اىل املعاهد ودور”التهذيب والعلم”وكانت 

لكلماته اجمل وقع يف ال�شدور.
وكان م���ن احل�شور ال�شاع���ر معروف الر�ش���ايف الذي األقى 

ق�شيدة بعنوان املعهد العلمي جاء يف مطلعها:
لعمرك اأن احلر ل يتقي���������د 

اذ انا ق�شدت الق�شيد فلي�س يل
ومعهد علم اأ�ش�شته ع�شاب�����ة  

 األ فليقل ما �شاء يف املفئ�����د
به غري تبيان احلقيقة مق�ش���د   

 من القوم ت�شعى للنجاح وجتهد

تلق���ى املعهد العلمي دعم���ًا كبريًا من ال�شخ�شي���ات العراقية 
وق���د ورد اىل املعه���د م���ن خريي اأفن���دي الهن���داوي قائمقام 
من���ديل يق���ول في���ه اأن���ه تكل���م يف املجل����س البل���دي وح�س 
اأع�شائ���ه على موؤازرة املعهد العلم���ي يف ن�شر العلم وتعليم 
الأمي���ن فاأرت���اح الي���ه املجل����س املذك���ور وتربع ل���ه مبائتي 
ربية كما ق���دم بناية باأربعمائة ربية تخ�ش�س لهذا امل�شروع 
احليوي فنحن”با�شم الوطنية والعلم ن�شكر حل�شرة القائم 

على املعهد ثابت عبد النور".
كان���ت �شه���رة املعهد كب���رية داخل الع���راق وجن���اح اأعماله، 
ح���اول ثابت عب���د الن���ور افتتاح معه���د ث���اين با�شم”املعهد 
الوطني”ويكون عب���د الغفور البدري مدير له، ويكون”مال 
عبود”م���ن دع���اة هذا املعه���د اجلديد. كم���ا كان املعهد يعتمد 
يف مت�شي���ة �شوؤون���ه يف مكافحة الأمية على م���ا كان يجمعه 
م���ن اأع�شائه م���ن ا�ش���رتاكات وم���ا كان يتلقاه م���ن تربعات 
م���ن وزارة املعارف واأمانة العا�شمة وقد بلغت عام 1922-

 )20211( م�شروفات���ه  وبلغ���ت  روبي���ة   )14082(  1923
روبية.

مت انتخ���اب الهيئ���ة التاأ�شي�شي���ة للمعه���د من ال���ذوات الآتية 
اأ�شماوؤه���م اأدن���اه وهم خم�ش���ة ع�شر الذين ا�شبح���وا الهيئة 
الإداري���ة للمعه���د وهن���اك خم�ش���ة اآخ���رون ه���م مر�شح���ون 
للع�شوية عند اأ�شغاله اأح���د الأع�شاء اخلم�شة ع�شر الأولن 

وهم: ح�شب ورودها يف النظام الداخلي للمعهد: 

1- ثابت عبد النور.
2- �شادق حبه.

3- ح�شن فوزي.
4- نوري فتاح.

5- حمدي الباجه جي.
6- ح�شن النقيب.

7- حممد ح�شن حبه.
8- اإبراهيم الواعظ.

9- حممد باقر احللي.
10- فائق �شاكر.

11- عالء الدين النائب.
12- توفيق ال�شويدي.

13- جعفر حمندي.

14- احمد عزت العظمي.

15- حممد ر�شا ال�شبيبي.

من اأعمال المعهد العلمي..
مكافحة الأمية 

يف مطلع عام 1922 ن�شر املعهد العلمي بيانًا حول الدرا�شة 
يف مراك���ز الأمي���ة ج���اء فيه:”الرج���اء م���ن كاف���ة املواطنن 
الك���رام، اأن يخ���ربوا الأمي���ن ليدر�شوا يف املعه���د العلمي، 
وليتعلم���وا الق���راءة والكتاب���ة يف مدة ق�ش���رية ل تزيد عن 
ال�شهري���ن، والدرو����س ليلي���ة ونهاري���ة وم���ن ج���رب ع���رف 

احلقيقة واأهتدى بها”.
وقد اأب���دى منت�شبو املعهد ن�شاطًا ملحوظ���ًا يف هذا ال�شبيل 
اإذ خ���الل مدة ق�ش���رية افتتحت الدرو����س، والتحق بها عدد 
كب���ري من كبار ال�شن وم���ن ال�شغار يف املدار�س الليلية التي 
فتحت يف �شتى اأنحاء العراق، واأخذ املعهد يخرج دورة تلو 
اأخ���رى. ومت فتح درو�س ليلية يف اأك���ر من اأربعن مدر�شة 

وبلغ عدد املدار�س )59( مدر�شة ليلية.
ق���ام املعهد بتخري���ج اأول دفعة من اخلريج���ن الذين اأكملوا 
الدرو����س الليلي���ة التي اأ�شتم���رت �شهري���ن، ويف 31 ني�شان 
1923، اأق���ام املعهد حفلة تخرج، ونتيج���ة ذلك قامت وزارة 
املعارف عام 1926 باإر�شال كتاب اإىل جمل�س الوزراء تقرتح 

فيه و�شع مدار�س تعليم الأمين الليلية حتت اإ�شرافها.
هناك ن�شاط اآخر للمعهد العلمي ومنها التعليم الثانوي  فقد 
فك���ر بفتح �شفوف ثانوية للط���الب، ففي عام 1922 كان يف 
بناية املعهد عدد ل يقل عن 300 طالب تعلموا درو�شًا ثانوية 
كاللغ���ة العربية واللغ���ة النكليزية وبقية العل���وم الأخرى، 
وقام بدرو�س”جتارية ليلي���ة عالية"، فقد جاء يف بيان عام 
1924 مان�شه”ومل���ا راأى جمل�س اأدارة املعهد العلمي حاجة 
الب���الد العظيم���ة اىل مدار�س جتاري���ة ليلية عالي���ة". وقرر 
لها”منهاجًا راقيًا”وانتخب لها نخبة من خرية املعلمن ومت 
فتحه���ا يف 15 ت�شرين الأول1924 واأ�شب���ح عدد امل�شجلن 

فيها )50( طالبًا من”طبقات متفاوتة".
كان ن�ش���اط ثاب���ت عبد الن���ور ال���ذي ا�شبح معتم���دًا للمعهد 
كب���ريًا، من خالل ه���دف املعهد كم���ا اأعلنه”ثقافيًا”ول عالقة 
ل���ه بالأم���ور ال�شيا�شي���ة ويعن���ى بن�ش���ر الآداب والعلوم عن 
طري���ق اإلق���اء املحا�ش���رات والدرو����س وال�شع���ي اىل ن�ش���ر 
التعليم عن طريق �شفوف حمو الأمية، وكانت موارد املعهد 
املالي���ة تاأتي من دعم املواطنن وكذل���ك العرو�س امل�شرحية 
مثل رواية”وفود النعمان عل���ى ك�شرى”والتي اأقيمت على 
م�شرح مدر�ش���ة الطاهرية يف املو�شل، وق���د خ�ش�س ريعها 
ملنفعة مدار�س الأمين الليلية، يف �شبيل جناح ر�شالة املعهد 

العلمي.
وق���د ح�ش���ر الرواي���ة روؤ�ش���اء احلكوم���ة واأعي���ان املدين���ة 
واأمراء اجلي�س الوطني وكب���ار املوظفن وق�شم من التجار 
واملدر�ش���ن واأفتت���ح احلفل���ة )عبد املجي���د �شوق���ي اأفندي( 
بخطب���ة ترحيبية بن فيه���ا اأهمية التمثي���ل واحتياج القطر 
اىل املدار�س الليلية ثم اأ�شار اىل مو�شوع الرواية وتاأثريها 
يف قلوب املدعوين واأثارة عواطف ال�شهامة العربية، ودعى 
ثابت عبد النور يف ر�شالة وجهها اىل بلديات املدن العراقية 
اىل تخ�شي����س مبل���غ يف ميزانياتها لتنظي���م �شفوف ليلية 

جمانية لتعليم الأمين.
وق���د حاول ثابت عبد النور اأن ين�ش���ئ ادارة معارف وطنية 
يف الع���راق مبع���زل ع���ن اأدارة املع���ارف الر�شمي���ة، اإل اأن 
ميزاني���ة املعه���د مل ت�شاعده على ذلك وق���د اأكتفى بال�شفوف 

الليلية ملحو الأمية.
اتخ���ذ ثاب���ت عبد النور م���ن املعهد من���ربًا لتعريف اجلمهور 
بالوطني���ن والقومي���ن الذي���ن عمل���وا م���ن اج���ل الق�شي���ة 
العربي���ة والعراقية ب�شورة خا�شة، فقد اأقام حفالت لتكرمي 
الوطني���ن من اأمثال يا�شن الها�شم���ي واأخيه طه الها�شمي، 

بعد عودتهم اىل الوطن.
كان���ت �شه���رة املعه���د العلمي ل تقت�ش���ر على الع���راق واإمنا 
امت���دت اىل الدول العربية، فقد ن�ش���رت بع�س ال�شحف عن 
وكي���ل الوف���د امل�شري وجمل����س النواب حم���د البا�شل مقال 
بعنوان”من بيت الأمة مب�شر اىل املعهد العلمي ببغداد”ان 
رئي����س املعهد العلم���ي ببغدادثابت عبد الن���ور معتمد املعهد 
العلم���ي اأر�ش���ل تلغ���راف اىل م�شر حول تعزي���ة فقيد الأدب 

حممد لطفي املنفلوطي".
وعل���ى الرغ���م كل م���ا قدم���ه ثاب���ت عب���د الن���ور اىل اجلانب 
العلم���ي للب���الد اإل اأن���ه تلق���ى بع����س النتق���ادات ل���ُه، واأن 
بع�س”املف�شدين”"يتطاولون عل���ى ف�شله”"يوؤملنا اأن نرى 
ال�شاب الناه�س والوطني العامل معتمد املعهد العلمي باذًل 
اجله���د اجلهيد يف �شبي���ل تعليم ابناء الوط���ن واإنقاذهم من 

اجلهل املهلك”.
وم���ن اأهم العم���ال التي قام به���ا املعهد العلم���ي عام 1922 

اإقامته ل�شوق عكاظ، متجي���دًا وتخل�يدًا لذكرى �شوق عكاظ 
ال�عرب���ي الق���دمي، وكانت جلن���ة التحكيم الأدب���ي تتكون من 
ج���واد ال�شبيب���ي، جواد ال�ش���در و حمم���د اخلال�شي والآب 
اأن�شتان����س الكرمل���ي واإدارة املعهد ثابت ع�ب���د النور وداود 
يو�شف���اين ترك���ز منه�اجال�شوق على تق���دمي جوائز من قبل 
اإدارة املعه���د بعد انتهاء ال�شوق اأي�شًا ا�شتعرا�س”ال�شنائع 
الأهلي���ة النفي�شة"، ومن فعالي���ات املعهد الأخرى هو تكرمي 
ال�شاع���ر اأم���ن الريحاين األق���ى عدد من ال�شع���راء ق�شائدهم 
ومنه���م ال�شاعر مع���روف الر�ش���ايف، وبعد انته���اء مرا�شيم 
�شوق عكاظ التي ا�شتغرقت ثالثة اأيام كتب ثابت عبد النور 
معتم���د املعه���د العلمي كتاب���ًا بتاريخ 27 كان���ون الثاين عام 
1922 اىل حمم���د روؤوف الغالم���ي معتم���د الن���ادي الأدب���ي 
مرفقًا بع���دد من �شور البيان الذي اأذاع���ه املعهد العلمي عن 
هذا ال�شوق لتوزيعه يف املو�شل وهذا ن�س الكتاب:"ح�شرة 
التحي���ة  بع���د  املح���رتم  الغالم���ي  اأفن���دي  روؤوف  العزي���ز 
وال�شكر”وبع���د اآنذا اأفاجئكم بكلمت���ي هذه بعد فراق طويل 
مباركًا لكم بافتتاح النادي الأدبي يف ام الربيعن ومت�شجعًا 
مبا اأبديتموه من اخلدمات لأيقاظ الأمة من �شباتها الطويل 
يف ه���ذا الع�شر ال���ذي انبثقت فيه الخرتاع���ات العظيمة"، 
ومل يعل���م ثابت عبد الن���ور باأعمال الغالم���ي ال عندما تقدم 

النادي الأدبي املو�شلي مبنهاجه اىل احلكومة.
وقد رد حممد روؤوف الغالمي معتمد النادي الأدبي على كتاب 
ثابت عبد النور معتمد املعهد العلمي وهذا ن�شه”ح�شرة الأخ 
معتم����د املعه����د العلمي نهن����ي اإليكم مزيد ال�ش����وق ونخاطبكم 
بداع����ي الآخاء اخلال�س فنقول اأخذنا كتابكم فقراأناه ب�شرور 
و�شكرن����ا تلك الهمم التي ت�ش����دت لأحياء ماأثرة قومية �شريفة 

هي من اأكرب ماآثر املجد العربي املندثر”.
ح���اول معتم���د املعهد ثاب���ت عبد الن���ور اأن يوؤ�ش����س جممعًا 
لغوي���ًا فدع���ا رج���ال العل���م والأدب، فعق���دوا اجتماع���ًا يف 
الثال���ث والع�شري���ن من كان���ون الثاين ع���ام 1925 وعر�س 
عليهم الفك���رة، فقبلوها وقرروا تاأ�شي�س جممع لغوي يقوم 
بتعري���ب الكلم���ات، واإيج���اد امل�شطلحات العلمي���ة وترجمة 

الكتب التي يحتاجها العامل العربي.
وم���ن اأعم���ال املعه���د العلم���ي املدار����س الليلية الت���ي فتحها 
املعهد العلمي لتعليم الأمي���ن ليعلم ال�شعب اأهمية امل�شروع 

احليوي.
وكان املعهد العلمي يقيم امتحانات يف املدار�س التي فتحها، 
وكذلك الهتمام بال�شناعات الوطنية، فقد قرر املعهد اأن يقيم 
معر�ش���ًا لل�شناعات الوطني���ة ملزاحمة ال���واردات الأجنبية 
ويتعه���د ببث الدع���وة بن كافة طبقات املجتم���ع ورغبة منه 
يف تكرمي اأع�شائه املبعدين مبنا�شبة عودتهم توافد اأع�شاء 
املعه���د اىل بناي���ة املعه���د الت���ي كانت ق���د زين���ت بامل�شابيح 
بعدها رحب معتمد املعهد ثابت عبد النور باحل�شور وتكلم 
بالنياب���ة عن اخوان���ه اأع�شاء جمل����س الإدارة وبعدها �شكر 
احل�ش���ور واألق���ى كلم���ة حيا فيه���ا املبعدين،”وق���د بلغنا ان 
املعه���د العلمي الذي قام بتعليم اكر من الف من الأمين يف 
ال�شفوف الليلية قد متكن من تعويد الطالب غري املتعودين 
عل���ى النظاف���ة اأن يغ�شلوا وجوههم واأيديه���م قبل احل�شور 

اىل ال�شفوف الليلية املجانية".
كان املعه���د اأ�شبه بناٍد يحتوي على مكتب���ة عامة فيها قاعات 
للمطالع���ة حتتوي على ال�شحف واملج���الت العلمية املحلية 
والعربي���ة الآتي���ة م���ن اخل���ارج ول�شيما من م�ش���ر كما ذكر 
ح�ش���ن جميل"كن���ت اأذه���ب اىل املعه���د واأطال���ع ال�شح���ف 
ول�شيما جريدة ال�شتقالل لأنها كانت تعترب جريدة احلركة 

الوطنية".
منهاج املعهد العلمي 

1- "ان املعه���د يق�ش���د م���ن اإقام���ة �ش���وق عكاظ ب���ث الروح 
العالية بن الأمة للم�شابقة يف م�شمار احلياة مع اأمم العامل 

املتمدن.
2- اإن املعهد �شاعد وي�شاعد كل امل�شاريع الوطنية ويذب عن 
الأدب ويرفع من���ار العلم التي اأتت الزمان عليها وهي حتت 

حكم اجلهل القاتل.
3- ان املعه���د يع���اون املخرتع���ن وي�شع���ى مب���ا لدي���ه م���ن 
الو�شائ���ل الأدبي���ة والعادي���ة ل���دى احلكوم���ة لأخ���ذ امتياز 

م�شروع لأ�شحاب الخرتاعات.
ان اجلوائ���ز كثرية ال���ف روبية �شتقدم من قب���ل جاللة امللك 
املعظ���م ال���ذي ا�شتح�ش���ن اقام���ة ل�ش���وق ع���كاظ ا�شتح�شانًا 
عظيم���ًا”. وقد �شارك ثاب���ت عبد النور يف ال�شوق يف جانب 

النر وحتت ا�شم م�شتعار هو )�شابر(.

عن ر�سالة )ثابت عبد النور...(

المعهد العلمي 1921 اول ناد ثقافي في تاريخنا الحديث
محاولة رائدة في محو االمية..

وم���ن الح���داث الهام���ة يف م�ش���رية عب���د العزي���ز 
للزراع���ة يف  الق�ش���اب خ���الل م�شووؤليت���ه وزي���را 
ال���وزارة ال�شعدوني���ة الرابع���ة اق���دم رئي�شه���ا عبد 
املح�ش���ن ال�شعدون عل���ى النتح���ار يف 13 ت�شرين 
مذكرات���ه  يف  اهمي���ة  اوله���ا  )اذ   .1929 الث���اين 
املن�ش���ورة وا�شبح���ت روايته من م�ش���ادر احلديث 
ع���ن احل���ادث(.اذ كان عب���د املح�شن ال�شع���دون من 
ال�شدق���اء املقرب���ن لعب���د العزي���ز الق�ش���اب وكان 
عالقت���ة جي���دة ج���دا ب���ه اذ كان���ت دار عب���د العزي���ز 
الق�شاب جم���اورة لدار عبد املح�ش���ن ال�شعدون يف  
منطق���ة البتاوي���ن عل���ى النه���ر ول تف�ش���ل عنها ال 
ار����س فارغة �شغرية وهي تبع���د حوايل 300 مرت 
ع���ن بداية �ش���ارع اب���ي نوا����س يف الب���اب ال�شرقي 

حاليا.
فف���ي ي���وم 13 ت�شرين الث���اين 1929وقب���ل غروب 
دار  اىل  ال�شع���دون  املح�ش���ن  عب���د  ج���اء  ال�شم����س 
عب���د العزي���ز الق�ش���اب. �شاأل���ه عن �شب���ب غيابه عن 
الوليم���ة الت���ي اقامه���ا املل���ك في�ش���ل عل���ى �ش���رف 
كنه���ان كورنروالي����س م�شت�ش���ار وزارة الداخلي���ة 
يف 12ت�شري���ن الث���اين 1929اجاب���ه الق�ش���اب انه 
كان مري�ش���ا فاأعذره عبد املح�ش���ن ال�شعدون واخذ 
ي�شرد له ما جرى من حديث بينه وبن كورنوالي�س 
يف العالق���ات العراقي���ة الربيطاني���ة وت�شريح���ات 
كورنوالي����س الت���ي كانت توؤك���د ب���ان �شيا�شتهم لن 
تتب���دل ول يوجد لدى ال���وزارة الربيطانية اية نية 
لتغيريها وا�شاف ال�شع���دون لعبد العزيز الق�شاب 
قائال"وبعد هذه الت�شريح���ات التي �شمعتها تركته 
ومل ارد علي���ه وعن���د خروجي م���ن ال�شالون مررت 
بامللك لل�ش���الم عليه واخربته اىل ما دار بيني وبن 
كورنوالي����س واظه���رت ل���ه انزعاجي مم���ا �شمعته 
وقل���ت ل���ه”ان كل ما نرجو م���ن النكليز هو حم�س 
خي���ال لي����س له ظ���ل من احلقيق���ة ومل يب���ق يل امل 
يف تغ���ري �شيا�شته���م وان���ا متاك���د م���ن ان النكلي���ز 
يخادعونن���ا و�ش���وف ل���ن يعطونا جم���الت للخدمة 

باخال�س وخرجت من البالط”.
كان عبد املح�ش���ن ال�شعدون متاثرا جدا وهو يتكلم 
وعل���ى وجهه عالئم الكاب���ة والنفعال وال�شطراب 
واخذ عب���د العزيز الق�شاب يوا�شي���ه. وقال له"اننا 
نقوم بواجبنا يف خدمة البالد على قدر طاقتنا فاذا 
واجهتن���ا الكاذي���ب والعراقيل م���ن النكليز،نرتك 
احلك���م لهم وللملك في�شل ليت�شرف���وا كما ي�شاوؤون 
وليتلقوا عواق���ب اعمالهم الوخيمة. رفع ال�شعدون 
يدي���ه لل�ش���الم وترك عب���د العزيز الق�ش���اب دون ان 

يتكلم �شيئا.
ويف ال�شاع���ة التا�شع���ة م�ش���اًء �شمع �ش���وت اطالق 
ن���ار وذهب م�شرعا اىل دار عب���د املح�شن ال�شعدون 
و�شع���د للطابق الثالث ووجد ابنت���ه وزوجته واذا 
ب���ه قد ف���ارق احلياة بطلق���ة يف منطق���ة القلب. نزل 
عب���د العزيز الق�شاب اىل الطاب���ق الول ودخل اىل 
غرفة املكتبة ومن هناك اخذ يت�شل برئي�س ال�شحة 
والطب���اء وال���وزراء ي�شتنجده���م. فوق���ع ب�ش���ره 
�شدفه عل���ى ظرف مفتوح ومو�ش���وع على الطاولة 
فلم���ا فتح���ه وجد كت���اب الو�شي���ة فا�ش���رع بو�شعه 
يف جيب���ه. حت���ى اذا ح�ش���ر ال���وزراء وغريه���م من 

امل�شوؤول���ن واخذ ي�شال بع�شه���م الخر عن ا�شباب 
ه���ذه الفاجع���ة �شاهدوا ورق���ة مرمية عل���ى الر�س 
ظهرت من فح�شها ان ال�شعدون �شرع بكتابه و�شية 
اىل ول���ده عل���ي ومل يكم���ل منها ال �شطري���ن باللغة 
العربي���ة، ادركوا ان هن���اك كتابا اخر لعله �شيك�شف 
ع���ن �شبب اقدامه على هذا العم���ل فلما ت�شاألوا ابرز 
له���م الق�شاب كت���اب الو�شي���ة وهو مكت���وب باللغة 

الرتكية.
طل���ب عبد العزيز من احلا�شري���ن بعد ان تال عليهم 
كت���اب الو�شية ان يوقعوا علي���ه ووقع عليه كل من 
ناج���ي ال�شويدي ويا�ش���ن الها�شمي وعب���د العزيز 
الق�شاب وخال���د ال�شلمان وجميل املدفعي مت�شرف 
ل���واء بغداد وحلاج حممد �شلي���م مدير �شرطة العام 
واحم���د الراوي مدي���ر �شرط���ة بغداد.�شاهدين على 
ان ه���ذا الكت���اب وج���د عل���ى من�ش���دة عب���د املح�شن 
ال�شعدون يف مكتبته اخلا�شة وهو مكتوب بخطه.

 بع���د ذلك قرر اجلمي���ع بن�شر الو�شي���ة فتعهد �شليم 
ح�ش���ون �شاح���ب جري���دة الع���امل العرب���ي بن�شرها 
واعادته���ا يف الليلة ذاتها مقاب���ل تعهد خطي بذلك. 
اث���ار ن�شر الو�شية ردود فعل خمتلفة خ�شو�شا دار 
العتم���اد الربيطاين لن ن�شر الو�شية خلق �شعورا 
معاديا لهم وطالبوا مبعاقبة املحر�شن على الن�شر. 
اما امللك في�شل فلم يكن مرتاحا لن�شر الو�شية وقال 
لعبد العزيز الق�ش���اب )لوتريثت قليال اىل ان نطلع 
عل���ى الو�شية لكان ذل���ك اح�ش���ن للم�شلحة والمن 
وال�شتق���رار(. ويف 14 ت�شري���ن الثاين 1929 عهد 
اىل ناج���ي ال�شوي���دي بتالي���ف ال���وزارة. ف�شدرت 
الرادة امللكي���ة بت�شكيل وزارة ناجي ال�شويدي يف 
18 ت�شري���ن الثاين 1929 وكان ن�شيب عبد العزيز 

الق�شاب ان كلف بوزارة العدلية.
يف 21 ت�شري���ن الث���اين 1929 اق���ام جمل����س المة 
حفل���ة تابيني���ة لعب���د املح�ش���ن ال�شع���دون ح�شرها 
جمي���ع النواب وحتدث فيه���ا عبد العزي���ز الق�شاب 
قائال:”�شادت���ي يعز عل���ى ان اتكلم ع���ن فقيد  المة 
والوط���ن وذلك حلبي ال�شديد له واحرتامي العظيم 
الالئ���ق به ي�ش���وؤين ان اذك���ر ان من �ش���وء ال�شدف 
اين كن���ت اول من ح�شر الفقيد م���ن املخل�شن بعد 
الفاجع���ة حي���ث وجدت���ه يف اخ���ر رمق م���ن احلياة 
وبع���د و�ش���ويل الي���ه ب�شبع دقائ���ق فارق���ت روحه 
الزكي���ة ه���ذه احلياة مبت�شم���ة ذاكرة ربه���ا، ويداي 
مت�شرفة به”وا�ش���اف قائال”ومن ح�شن احلظ اين 
كن���ت اول من ت�شرف بو�شي���ة الفقيد الثمينة  حيث 
اين وجدته���ا مفتوحة ف���وق الوراق الر�شمية التي 
كان���ت على من�شدته تل���ك الو�شية التي ت�شمنت كل 
مايل���زم لنا من احلك���م والر�ش���اد والتو�شيات”ثم 
ا�شتطرد”لقد ا�شتغل���ت مع الفقيد يف ثالث وزارات 
فل���م ا�ش���ادف يوما م���ا من ح�شرت���ه تكليف���ا يتعلق 
ب�شخ�ش���ه الك���رمي خا�ش���ة،ومل ي�شدر من���ه يل امر 
يتعل���ق ب�شرر احد اب���دا، وكان حري�شا على منفعة 

بالده دائما.
 لق���د ثبت الفقيد على الوعود الت���ي اعطاها يف هذا 
املجل����س املح���رتم وا�شتق���ال م���ن وزارت���ه ال�شابقة 
وثبات���ه على تلك الوعود هي التي ادت اىل ت�شحية 

نف�شه الزكية تغمده الله برحمته الوا�شعة.
وتخليدا لذكرى ال�شع���دون خ�ش�شت وزارة ناجي 
ال�شوي���دي يف جل�شته���ا املنعق���دة يف 30 ت�شري���ن 
الث���اين 1929  مبل���غ ق���دره 50،000 ال���ف روبي���ة 
لبناء دار �شكن لعائلة عبد املح�شن ال�شعدون ا�شافة 
ل���ه وق���دره 1200  اىل تخ�شي����س رات���ب �شه���ري 
روبي���ة. و�شكلت جلنة برئا�شة عبد العزيز الق�شاب 
وع�شوي���ة عب���د الك���رمي ال�شع���دون وجميل روحي 
مرافق رئي�س الوزراء ملراقب���ة ال�شرف وال�شراف 

على العمل.
اثار انتحار عبد املح�شن ال�شعدون ردود فعل كبرية 
ل���دى الو�ش���اط ال�شيا�شي���ة العراقية وب���دا ال�شارع 
العراقي يتملم���ل بقوة �شد بريطانيا و�شد معاهدة 
عام 1927. ف�شال عن ان الزمة القت�شادية العاملية 
الت���ي اخ���ذت توؤث���ر كث���ريا عل���ى ال�ش���وق العراقية 
وعل���ى حياة النا�س املعا�شي���ة يف مثل هذه الجواء 
ال�شاخن���ة �ش���كل ناج���ي ال�شوي���دي وزارت���ه اذ كان 
اجلانب العراقي ي�شر عل���ى توقيع معاهدة جديدة 
يح���دد فيها دخول الع���راق اىل ع�شبة المم يف عام 

.1932
عن ر�سالة )عبد العزيز الق�ساب وتاأثريه...(                 

عبد العزيز القصاب يتحدث عن انتحار السعدون

كي��ف فتحت وصية الس��عدون 
ومن نشرها؟

�سبيحة ال�سيخ اأحمد

�سارع الر�سيد - احليدرخانة

امللك في�سل االول
ال�سعدون

الق�ساب
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من الكت���ب النكليزي���ة املهمة يف حوزتي، كت���اب اأرنولد 
ول�ش���ن، نائب احلاك���م ال�شيا�شي يف بغ���داد، وفيه يهدي 
الكتاب بخطه باللغ���ة النكليزية والفار�شية اىل الدكتور 
موري����س يون���غ الطبي���ب يف �شرك���ة النف���ط الفار�شية – 
الربيطاني���ة يف عب���ادن، والت���ي ا�شبح ول�ش���ن مديرها، 
بع���د مغادرت���ه بغ���داد، اأثر ث���ورة الع�شري���ن يف العراق. 
وكذل���ك كتاب اخلاتون امل�س غريترود بيل، حيث ح�شلت 
عل���ى كتابها ال�شغ���ري النادر املطب���وع يف الب�شرة باللغة 
ب���الد  يف  واملعنون”الع���رب   ،1917 �شن���ة  النكليزي���ة، 
الرافدي���ن". هذه الن�شخ���ة مهداة وموقعة م���ن امل�س بيل 
يف �شفح���ة العن���وان كم���ا يل���ي : اىل امل���ريزا حممد خان 
�شاحب، مع اأطيب الأماين من غريترود بيل. وكذلك وقع 
يف ي���دي كتابها عن �شوريا املطبوع يف لندن �شنة 1907 
وفيه اهداء من والدها ال�شري هيو بيل اىل ال�شيد اأرن�شت 
ري�شموند، �شقيق زوج اختها، اإل�شا بيل. ويف ن�شخة من 
كتاب ر�شائل م�س غري���رتود بيل، وجدت اأهداء ور�شائل 
من زوج���ة اأبيها، فلورن�س بيل واأخته���ا اىل �شاحبة تلك 
الن�شخة، فيها اأطراء واأعجاب بقابلية امل�س بيل بالكتابة 
ال�شريع���ة بدون اي ت�شحي���ح او مراجعة. والغريب اأين 
ح�شلت على تل���ك الن�شخ با�شعار عادية وزهيدة مل يدرك 

البائعون قيمتها، عادت علي باأرباح م�شاعفة. 
ومن املوؤلفن العراقين، وجدت ن�شخة من كتاب الدكتور 
املوؤرخ العراقي الأ�شتاذ زكي �شالح باللغة النكيزية عن 
تاري���خ العراق وفيه اأه���داء جميل اىل املوؤرخ الربيطاين 
العالم���ة اأرنولد توينب���ي. وكان الدكتور زك���ي �شالح قد 
ن�شر بحثا بالنكليزية يف الدفاع عن اأرنولد توينبي �شد 
حملة لذعة �شنها عليه املوؤرخ هيو تريفور � بوير، ا�شتاذ 

التاريخ احلديث بجامعة اك�شفورد.  
ووجدت اأهداء يف كتاب له اأهمية تاريخية. فخالل بحثي 
وجت���وايل يف �شوق الكتب القدمية يف القاهرة يف بداية 
�شن���ة 2009، وقع حتت نظري �شمن جمموعة من الكتب 
الرخي�ش���ة خارج اح���د املكتب���ات، كتاب مذك���رات العقيد 
الركن �شالح الدين ال�شباغ، فر�شان العروبة يف العراق. 
والكت���اب كما هو مع���روف �شدر  يف نهاي���ة �شنة 1956، 
حت���ت يافطة ال�شب���اب العربي، دون ذكر ا�ش���م النا�شر او 
مكان الطبع، ومل يكن هناك معلومات عن اجلهة احلقيقة 
الت���ي حققت تلك املذك���رات وهياأتها للن�ش���ر، واأن مل يكن 

�شرًا بان الكتاب قد مت طبعه يف دم�شق. 
فكانت املفاجاأة يف الأهداء والتوقيع يف �شفحة العنوان، 
م���ن قبل ال�شيد نزار  �شالح الدي���ن ال�شباغ، البن الأكرب 
لل�شهي���د، وه���و يهدي���ه اىل اأحد ك���وادر ح���زب البعث يف 
�شوري���ا، امل���الزم الأول نع�ش���ان زكار، وكان زكار �شابط 

يف املخاب���رات ال�شوري���ة، كم���ا علمت بعده���ا. واأرى من 
ال�ش���روري لالأمان���ة التاريخية ان ا�ش���ع الهداء كما هو 

يف الكتاب. 
الخ املالزم الول نع�شان زكار املحرتم  - دم�شق

لق���د اأخرج���َت هذا الكت���اب بيدك م���ن الظ���الم اىل النور، 
وابدي���ت من املالحظات ال�شديدة م���ا دلني على اخال�شك 
العميق ووعيك القوم���ي ال�شادق، واأ�شرفت على طباعته 
وت�شحيحه���ا ليخ���رج يف ث���وب رائع يتنا�ش���ب مع روعة 
املبداأ الذي يب�شّر ب���ه، والعقيدة التي يوؤمن بها، والهدف 
ال���ذي ي�شع���ى اليه، وحر�ش���ت عل���ى ان تك���ون اأمينًا يف 
نق���ل املخطوطة ال�شلية من مذك���رات والدي اىل القارئ 
العرب���ي، كل ذل���ك با�ش���راف العرب���ي احلر املق���دم الركن 
عب���د احلمي���د ال�ش���راج وتوجيه���ه، رغم���ًا ع���ن موؤامرات 
ال�شتعم���ار ومعار�ش���ة اذناب���ه يف ن�ش���ر الكت���اب. فاقبل 
من���ي هذه الن�شخة يا عزي���زي حتية تقدير واعجاب لهذه 
اخلدمة القومية التي ا�شديتها لوجه الله والعروبة، اخذ 

الله بيدنا جميعًا لرفع راية العروبة وال�شالم. 
املخل�س / نزار �شالح الدين ال�شباغ 

دم�شق 20 �شباط 1957  

وكذل���ك كتب ال�شيد نزار �شالح الدين ال�شباغ اهداء اآخر 
داخل غ���الف هذه الن�شخ���ة، مقابل �شفح���ة العنوان كما 

يلي: 
عزيزي املالزم الول نع�شان زكار : 

انني ا�شتعر�س جميع ما ُكتب، فال متيل نف�شي اإل اىل ما 

ع����ل����ي أب�������و ال��ط��ح��ي��ن 

كتبه الن�شان بقطرات دمه.. 
ان م���ن يكت���ب �ش���ورًا بدمه ل يري���د ان تتلى تل���ك ال�شور 

تالوة، بل يريد ان ت�شتظهرها القلوب 
من كتاب )هكذا تكلم زراد�شت( �س 55

مع تقديري واعجابي الفائقن ل�شدق وطنيتك وعروبتك 
واخال�شي لك 

نزار �شالح الدين ال�شباغ
والتعليق���ات  الأه���داءات  م���ن  الكث���ري  هن���اك  �ش���ك  دون 
املهم���ة واملفيدة، قد تكون لها قيم���ة تاريخية واجتماعية 
ت�شمه���ا كت���ب حمفوظ���ة يف خزان���ات العديد م���ن القراء 
وهواة الكت���ب، بل وحتى املكتب���ات الوطنية، تنتظر من 

يكت�شفها. 

مفاجأت من سواقط الكتب 

�شواقط الكتب واأعن���ي بها الآ�شياء التي تو�شع وحت�شر 
ب���ن �شفح���ات الكتاب، والت���ي غالبًا ما ت���رى عند تقليب 
�شفح���ات الكت���ب امل�شتعمل���ة. اأنا على يق���ن هناك الكثري 
م���ن بائعي الكت���ب اأو حتى املقتن���ن لها، قد م���رت عليهم 
الكث���ري من ه���ذه ال�شواق���ط عند �ش���راء الكت���ب القدمية. 
ولهم ذكريات جميلة مع العديد من تلك اللقى واملفاجاأت. 
بالطب���ع قد يكون اأغلب هذه ال�شواقط تافه لي�س له قيمة، 
كق�شا�شة ورق، اأو بطاقة بريدية، اأو تذكرة حافلة، ويف 
بع����س الأحيان وردة جاف���ة اأو ورقة �شجر ياب�شة، تكون 
ق���د ترك���ت اأثر ًا قبيح���ًا يف �شفحات الكتاب. لك���ن اأي�شًا، 
ق���د تتفاجاأ ببع�س ال�ش���ور اأو الوثائق التاريخية املهمة، 
اأو ر�شال���ة م���ن �شخ�شية كب���رية، اأو حت���ى اأوراق نقدية، 
والكث���ري حتمًا م���ن ق�شا�ش���ات اجلرائد واملج���الت التي 
تتعلق مبو�شوع الكت���اب، اأو حتى درا�شة نقدية للكتاب، 

كما وجدت يف اأحد املرات.
يف �شيف �شنة 2012 و�شلتني جمموعة كبرية من كتب 
اخللي���ج م���ن بائع يف الولي���ات املتح���دة. كان �شمن تلك 
املجموعة، كتاب لل�شابط الربيطاين ويليم روبرت هّي، 
يعرف���ه القارئ العراقي من كتابه امله���م املعنون،”�شنتان 
يف كرد�شتان". عمل الكابن روبرت هّي ك�شابط �شيا�شي 
يف كرد�شت���ان بعد احلرب العظمى وعمل بعدها ل�شنوات 
عدي���دة قن�ش���ال لربيطانيا يف ام���ارات اخللي���ج العربي، 
وو�ش���ع كت���اب ع���ن عمل���ه يف اخللي���ج بعنوان”امارات 
اخلليج الفار�شي”�شنة 1959. وجدت داخل هذا الكتاب 
بطاق���ة دعوة موجهة م���ن قبل قبل املقي���م الربيطاين يف 

البحرين روبرت هّي وزوجته اىل ال�شيد فلودز وزوجته 
على الع�شاء يف املقيمية الربيطانية يف املنامة. ومع هذه 
الدعوة هناك �شورتان فوتوغرافيتان كبريتان. ال�شورة 
الأوىل جتم���ع جلو�شًا، ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة، 
حاكم البحرين ذلك الوقت، مع املقيم روبرت هّي واآخرين 
يف ق�ش���ر الق�شيبية، ق�شر �شيخ البحرين. وقد ذكر خلف 
ال�ش���ورة بقل���م الر�شا�س، كان���ون الثاين �شن���ة 1952. 
وهن���اك تعليق مطول باللغة النكليزية، يكاد يكون مقالة 
ق�ش���رية عن هذا اللقاء يف ق�ش���ر الق�شيبية، حيث مت فيه 
من���ح و�ش���ام الفرو�شي���ة الربيط���اين K.C.M.G. من 
املل���ك جورج ال�شاد�س ملك بريطاني���ا، اىل ال�شيخ �شلمان 
بن حمد اآل خليفة. وال�شورة الثانية لل�شيخ �شلمان وهو 
واقف وقد تقلد الو�ش���ام الربيطاين املذكور. كان الكتاب 
يب���اع يف تلك اليام  بحوايل 50 دولر  للن�شخة، لكن مع 
وج���ود هذه ال�شواقط من ال�شور يف الكتاب دفع يل احد 
ه���واة الكتب م���ن البحري���ن مبل���غ 400 دولر  ثمنًا لهذه 

الن�شخة.  
وق���د ل حتمل تلك ال�شواق���ط بال�شرورة قيمة مادية، لكن 
معلوماتية مهم���ة ومثرية. كما حدث يف كتاب عادي جدًا 
ا�شرتيت���ه �شم���ن جمموع���ة من الكت���ب من اح���د مزادات 
الكتب القريبة من لن���دن. والكتاب كان”املخفي من حياة 
لورن����س العرب"، وهو م���ن الكتب املتوف���رة الرخي�شة، 
و�شعه املوؤلفان فيليب نايتلي وكولن �شيمب�شون و�شدر 
يف �شن���ة 1969. يف هذا الكت���اب وجدت اوراق ور�شائل 
بعث���ت اىل املوؤلفان من �شخ�س ا�شمه جون برو�س. كتب 
برو�س يف ر�شالت���ة �شتائم نحو الربف�شور ارنولد �شقيق 
لورن����س وو�شف���ه باأب�ش���ع الو�ش���اف، ويخ���رب برو����س 
املوؤلف���ان بانه �ش���وف لن ير�شل لهم ال�ش���ور التي وعدهم 
به���ا ل�شمه���ا يف الكتاب، وان���ه ي�شحب كالم���ه ول يوافق 

عل���ى ن�شر املعلوم���ات التي اباحها له���م بخ�شو�س حياة 
لورن����س ال�شرية. رحت ابحث يف ن����س الكتاب عن ا�شم 

جون برو�س وما هي ق�شته يف حياة لورن�س العرب. 
كان لورن�س كما ك�شف عن���ه يف الكتاب، م�شطرب نف�شيا 
ويع���اين مم���ا يع���رف باملازوخية، فه���و يتل���ّذذ بال�شرب 
والأمل. ف�ش���اءت ال�ش���دف ان يلتقي لورن����س بهذا ال�شاب 
ال�شكتلن���دي النا�ش���ح الب�شي���ط وه���و عاط���ل يبحث عن 
عم���ل. فرت���ب مع���ه واأقنع���ه بالتدريج باأن���ه بحاجة حتت 

طلب جهات عليا باخل�ش���وع اىل ال�شرب املربح، ويجب 
ان تك���ون هن���اك اآثار عل���ى ج�شده م���ن ه���ذه الألم حتى 
تقتن���ع تلك اجلهات مبا يتعر�س ل���ه. وهكذا كان لورن�س 
يدعو برو�س للقدوم من ا�شكتلندا اىل اك�شفورد او لندن 
كل ب�شع���ة �شهور ليق���وم بتلك املهمة بال�ش���رب على قفاه 
وج�شده حتى يغيب عن الوعي من �شدة الأمل، مقابل مبلغ 
مادي جيد، وا�شتمر هذا احلال عدة �شنوات. فوجدت يف 
ه���ذه الر�شائ���ل دليل عل���ى �شدق م���ا طرح���ه املوؤلفان من 

حقيقة جون برو�س وعالقته الغريبة بلورن�س العرب. 
اأم���ا املقال���ة النقدي���ة الت���ي وجدته���ا، فه���ي للدبلوما�شي 
الربيط���اين دونال���د هويل، وكان���ت بن �شفح���ات كتاب 
بعنوان”غ���زوات اخلليج”املطبوع �شنة 1991، للموؤرخ 
المريك���ي الدكتور ب���ول ريت�س، يتحدث في���ه عن تاريخ 
اخلليج، بعد اأحداث الغزو العراقي للكويت �شنة 1990. 
والدكتور ريت�س موؤرخ متخ�ش�س يف درا�شة اجلمعيات 
ال�شرية واملا�شونية، وهو ما�ش���وين بال�شا�س، وكان قد 

عمل عدة �شنوات  يف ال�شعودية والمارات وقطر. 
كان دونال���د ه���ويل قد توف���ى يف �شن���ة 2008، وعر�شت 
مكتبت���ه للبيع بع���د وفاته، فح�شلت اح���دى مكتبات لندن 
العريق���ة على كتب الرحالت واملطبوعات النادرة واملهمة 
مببلغ 900 األف جنيه ا�شرتليني )حوايل مليون ون�شف 
دولر حينه���ا(، وطرح���ت الكت���ب العادية للبي���ع يف مزاد 
للكتب يف غ���رب لندن، كانت ح�شتي منها جمموعة ت�شم 
ما يقارب 300 كتاب من املطبوعات احلديثة ن�شبيا، منها 
ن�شخ مك���ررة من موؤلفات هويل عن اخلليج العربي. كان 
دونالد هويل قد عمل عدة �شنوات يف ال�شودان تعلم فيها 
اللغ���ة العربية وبعدها ا�شبح وكي���ل �شيا�شي يف امارات 
�شاح���ل عم���ان )دول���ة المارات الي���وم(، ث���م يف ال�شفارة 
الربيطاني���ة يف م�شر وبعده���ا كقن�شل جتاري يف بغداد 

بن 1968 و 1971، ثم �شفريًا يف �شلطنة عمان. 
وج���دت م�ش���ودة مقال���ة ه���ويل النقدي���ة ع���ن كت���اب بول 
ريت����س ح�ش���رت ب���ن �شفح���ات الكت���اب، مل يت�شن���ى ل���ه 
ن�شره���ا، يدافع فيها مبرارة �شد اأته���ام بول ريت�س لدور 
بريطاني���ا ال�شتعم���اري ودور املا�شونية خ���الل اأكر من 
ق���رن ون�ش���ف يف اخلليج، ويداف���ع هويل كذل���ك بحرقة 
ع���ن تن���اول ريت����س لتاري���خ ح���كام دول اخللي���ج املظل���م 
و�شذوذه���م، ودور القنا�ش���ل الربيطاني���ن يف احت�شان 
ه���وؤلء احلكام وقيادتهم. فت���ح يل كتاب بول ريت�س افاق 
مهم���ة يف القراءة النقدية لتاري���خ اخلليج، كانت اأمنيتي 
وم���ا زال���ت يف ان ارى كتاب”غ���زوات اخلليج”مرتجمًا 

اىل العربية. 

من يوميات كتبي في لندن : 
له��واة الكتب رغبة كب��رية يف أقتن��اء الكتب املوقع��ة واملهداة من 

قبل املؤلف، أو النس��خ التي لها عالقة باملؤلف، هذه النس��خ تس��مى 

يف مصطل��ح ه��واة وجامعي 

 ،Association Copy ،الكت��ب

رمب��ا ميك��ن تس��ميتها باللغة 

اي  املنسوبة.  الكتب  العربية، 

التي تتعلق أو تنس��ب بطريقة 

املؤل��ف،  اىل  بأخ��رى  أو 

ومهداة اىل صدي��ق أو قريب 

أو شخصية عامة.. الخ. 

وم��ن خ��الل هوايت��ي وعميل 

يف الكت��ب القدمية س��قطت 

يف يدي عرشات من تلك الكتب املنس��وبة املهمة، سواء كانت باللغة 

العربية أو االنكليزية، منه��ا ما احتفظ به لنفيس، وأخرى أحرص عىل 

ان تكون يف يد من يحرص عليها.

المه��داة  الكت��ب  أهمي��ة 
والموقعة
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على ذلك املو�ش����م ال�ش����ياحي مبو�ش����م ناظم الغزايل وكان 
امل�ش����تمعون يخرجون اإىل ال�ش����ارع وهم ي����رددون اغاين 

ناظم الغزايل.

الغزالي والبحث المو�شيقي 
كان الغ����زايل يق����وم بتدوي����ن الكثري م����ن املالحظات التي 
تتعلق بالأغنية واملغنن، ففي مكتبة الفنان الراحل”منري 
ب�شري”يف”دائرة املو�شيقى”يف وزارة الثقافة، كان هناك 
كت����اب كبري ُدون عل����ى �شفحته الأوىل”طبق����ات العازفن 
واملو�شيقين من �شنة 1900 � 1962”. ي�شتهله باحلديث 
عن بع�س اأولئك اأمثال:”خ�ش����ر اإليا�س، ر�شا علي، ناظم 

نعيم، حممد القبنجي”واآخرين.
وهن����اك ما يلفت يف حديثه عن”القبنجي”، اإذ كتب:”…
�شافر اإىل القد�س عام 1932 وهناك اأقام حفلتن. ثم ذهب 
اإىل القاه����رة اإذ �ش����ارك يف موؤمتر”املو�شيق����ى العربية”، 
وبقي هناك ثالثة اأ�شهر و�شجل للحكومة امل�شرية”خم�شًا 
وثالثن”اإ�شطوان����ة، مل يب����ق منها �شوى خم�����س اأو ع�شر 

اإ�شطوانات حمفوظة يف معهد فوؤاد الأول”.
و�ش����رع الغزايل عام 1952، بن�شر �شل�شلة من املقالت يف 
جملة”الندمي”حتت عنوان”اأ�شهر املغنن العرب”. ويقال 
اإنه حن توف����ى كان يف مكتبته”ع�ش����رون �شريطًا”�شجل 
عليه����ا اأغنياته كاف����ة واأغني����ات املرحومة”�شليمة مراد”. 
وهن����اك ال�شري����ط رق����م 21 �شج����ل علي����ه بع�����س اأغنيات����ه 

واأغنيات مراد اأثناء التمارين يف بيتهما.
ويف مكتبت����ه اأي�ش����ًا كّرا�س كبري دّون في����ه الأغنيات التي 
اأدته����ا جمي����ع املطرب����ات العراقي����ات خ����الل اأربع����ن عامًا 
ب����ن"1910 و1950"، وفهر�����س لأغ����اين اأ�شتاذه”حممد 
القبنج����ي”، وفي����ه ن�شو�س لأربع و�شت����ن اأغنية مع ذكر 
ال�شن����ة التي �شجلت فيها تلك الأغ����اين على الإ�شطوانات. 
ويف دف����رت اآخر دون عناوين اأ�شه����ر املخطوطات العربية 
يف عل����م املو�شيق����ى والغناء تلك املوج����ودة يف حمتويات 
مكتبة املتحف العراقي مع ذكر اأرقامها وبع�س املالحظات 
الغ����زايل  كت����ب   77 �شفح����ة  ويف  خمط����وط.  كل  ح����ول 
الأغني����ات الت����ي اأّداها”اجلالغ����ي البغدادي”عل����ى م����دى 
�شبعن عامًا من 1870 وحتى 1940. مع معلومات ت�شري 
اإىل ع����دد الذين اأدوا كل اأغنية وم����ا كان منها م�شجاًل على 
الإ�شطوانات. ويف �شجل كبري اآخر جند الراحل الغزايل 
كت����ب املقامات العراقية امل����وؤداة والطبقة وطريقة الغناء. 
كما دون كل اأغاين الراحلة �شليمة مراد. وهناك �شفحات 

بخ����ط ي����د الراح����ل دّون فيها”تاريخ الديال����وج يف الغناء 
العراق����ي”. لكن اخل�ش����ارة وقعت بوفات����ه اإذ اأنه مل يكمل 
اأغلب ه����ذه الدرا�ش����ات اأو الأبحاث واملخطط����ات، ثم اإننا 

بعد وفاته مل نر اأو نقراأ اأي من هذه الكتابات اأو الكتب.

وفاته 
وكت����ب ال�شتاذ كمال لطي����ف �شامل عن وف����اة الغزايل وما 

قيل حولها فقال :
كان املرح����وم ناظ����م الغزايل يحلق ذقن����ه، فطلب �شيئًا من 

امل����اء، وحن جيء به اإليه �شقط على الأر�س فاأ�شتدعي له 
اأول الأم����ر الدكت����ور )البري حكيم( ال����ذي فح�شه واأو�شى 
بالت�شال بالدكتور �شوكت الدهان ليقوم ب�شحب خمطط 
لقلب����ه، واىل هن����ا كان الفن����ان ناظم الغزايل حي����ًا، ويقول 

الأ�شتاذ حممد القباجني عن موت الغزايل:
- لقد اأخربين �شديق يف م�شاء يوم الثنن و�شل ناظم 
الغ����زايل اىل بغداد فات�شلت تلفونيًا بداره فاأجابني من 
يف ال����دار وطلب����ت ناظم فاأخ����ربوين بانه لي�����س على ما 
ي����رام فاأحلحت بطلبه على التلف����ون، وذهبوا واخربوه 

برغبت����ي يف مكاملت����ه، وجاءين اجل����واب باأنه يف و�شع 
التلف����ون،  التح����رك واحل�ش����ور اىل  ل ي�شتطي����ع مع����ه 
كم����ا اخ����ربوين ب����ان الدكتور الب����ري حكيم ق����د ا�شتدعي 

لفح�شه،وانتهت املكاملة التلفونية.
وبع����د اأك����ر من ن�ش����ف �شاع����ة تلقيت ن����داء تلفوين من 
اأح����د الأ�شدق����اء يقول في����ه: ان املوت ط����وى حياة ناظم 
الغ����زايل.. مل اأ�شدق!! تناولت �شماع����ة التلفون ب�شرعة 
واأجري����ت مكاملة مع بيت املرحوم الغ����زايل فقيل يل انه 
فارق احلياة، مل اأ�شدق النباأ فذهبت اىل الدكتور توفيق 
عبد اجلب����ار وا�شطحبته معي اىل دار املحروم الغزايل 
فاأجرى الفح�س عليه فاأكد يل انه ميت، ثم جاء الدكتور 

خالد ناجي واأجرى الفح�س عليه فاأكد بدوره الوفاة.
وي�شيف الأ�شتاذ القباجني:

يب����دو يل  وكان  د�شدا�ش����ة  يرت����دي  كان  الغ����زايل  ان   -
مبت�شمًا، بعد ذلك مت نقل جثة املرحوم ناظم الغزايل اىل 
معهد الطب العديل بن����اء على م�شورة بع�س الأ�شدقاء، 

وبقيت اجلثة حتى اليوم الثاين.
وق����د اأج����رى الدكتور عب����د ال�شاح����ب عل�س اأح����د اأطباء 
معه����د الط����ب الع����ديل عملي����ة ت�شري����ح اجلثة وق����ال: ان 
عملي����ة الت�شريح جلث����ة الفنان ناظم الغ����زايل ا�شتغرقت 
نح����و ال�شاع����ة ول ا�شتطي����ع التحدث ب�ش����يء الآن حتى 
تت����م معرفة نتائج الفحو�س الت����ي يجريها املعهد ملعرفة 

اأ�شباب الوفاة.

وقال الدكتور عل�س اأي�شًا: اأنه �شيتم ت�شليم اجلثة لأهله 
�شباح هذا اليوم الثالثاء.

ويف ال�شاع����ة ال�شابع����ة م����ن �شب����اح يوم الثالث����اء ذهب 
لفيف من اأ�شدقاء الفقي����د اىل مقر مديرية الطب العديل 
حي����ث نقلوا جثمان����ه اىل داره عن طري����ق قناة اجلي�س 
ف�شارع فل�شطن، ف�ش����ارع م�شت�شفى دار ال�شالم ثم داره 
حيث و�شع هناك و�شط الدموع والتوجع وبداأت وفود 

املعزين تتواىل على دار الفقيد.
وب����داأت ارتال ال�شي����ارات يف ال�شارع الكب����ري الذي يقع 
في����ه دار الفقي����د، وال�ش����وارع الكث����رية املحيط����ة حي����ث 
ازدحمت بها على �شعته����ا، وعند ال�شاعة العا�شرة متامًا 
و�ش����ع اجلثمان على �شيارة مك�شوفة يحيط بها عدد من 
الفنانن يف مقدمتهم املرحوم عالء كامل وخزعل مهدي 
وحممود القطان وحممد كرمي، وم�شى املوكب الطويل 
م����ن دار الفقي����د اىل مث����واه الأخ����ري ع����ن طري����ق �شاحة 
الأندل�س فال�شعدون ف�شاحة الطريان فج�شر اجلمهورية 
فجانب الكرخ فدار الإذاعة ف�شاحة مطار بغداد ثم مقربة 
ال�شيخ معروف و�ش����ط موكب كبري من املواطنن الذين 
اأفجعته����م امل�شيبة بفق����ده على هذه ال�ش����ورة، وبعد ان 
�شّل عل����ى جثمانه وري الرتاب و�ش����ط الدموع والبكاء 
م����ن األوف امل�شيعن، وبعد ت����الوة الفاحتة األقى الأ�شتاذ 

الكبري حممد القباجني كلمة موؤثرة قال فيها:
ظهرنا للوجود وكل �شيء

 له بدء لعمرك وانتهاء
لئن ذهبت اوائلنا ذهابا

 فاأولنا واآخرنا �شواء

- اأخ���ي احلبي���ب ناظ���م: ل ت�شل عن عظي���م كدري حن 
علم���ت بخ���ري وفاتك على حن غ���رة.. فكن���ت والله.. ل 
اأعلم اأيف يقظة اأنا اأم يف منام، ول ت�شل عما عراين من 
الده�شة والنقبا�س، وم���ا اأمل بجوانحي من الكدر فقد 
كان���ت �شاعة ل ترى فيها عين���ًا باكية وقلبًا خافقًا وكبدًا 
تتقطر من الأ�شى، فلله تلك ال�شاعة ما اأمرها على القلب 
بكي���ت.. نع���م بكيت اأن���ا واإخوان���ك الأوفي���اء الأ�شفياء 
عندم���ا راأيناك م�شج���ى على فرا�س امل���وت والبت�شامة 
عل���ى �شفتي���ك.. ان �شوت���ك احلن���ون ينبعث م���ع الأثري 
ال�شام���ت وكاأنك تقول ل تبكوا عل���ّي اأيها الأخوان فاأن 
كن���ت �شاأغي���ب عنك���م بج�ش���دي فاأنن���ي لن اأغي���ب عنكم 
بروح���ي.. نعم بكينا ولو كان الب���كاء يجدي نفعًا لبللنا 
ال���رى بدمعنا واأ�شفنا اليه م���ن دم القلوب والأحداق، 
لقد كن���ت واإخوانك نرقب جميئك بع���د غياب طويل عن 
اأر����س الوطن، وبع���د هذه ال�شفرة الت���ي كنت فيها على 
ميع���اد مع امل���وت والتي كن���ت فيها جنم���ًا �شاطعًا بفنك 
واأدب���ك يف الأقط���ار العربي���ة، لق���د كنت مث���اًل للمغني 
الأدي���ب الناجح، وقد اأبيت ان ينعت���وك مبا اأنت اأهل له 
توا�شعًا واعرتافًا باأ�شتاذك املفجوع بك، فقد كنت والله 

ترتفع باعرتافك وت�شمو باإن�شافك. 

اعداد : ذاكرة عراقية

 حت����دث املو�شيقار العراقي املرحوم �ش����امل ح�شن المري 
عن ذكرياته مع الفقيد ناظم الغزايل فقال:

يف ع����ام 1943 كنا موظفن يف اأمان����ة العا�شمة، وعندما 
التح����ق يف معه����د الفن����ون- ق�ش����م التمثيل اأظه����ر موهبة 
ممتازة جعلت عمي����د امل�شرح العراقي حقي ال�شلبي يقول 
عن����ه كالمًا جمياًل، لكن حبه للغناء ف����ارق حدود الت�شور، 
ف����كان يقدم و�ش����الت غنائية خالل اأعم����ال م�شرحية لفرقة 

الزبانية، ثم ح�شم خياراته ل�شالح الغناء.
ناظم الغزايل كان �شديد الذكاء، وذكاوؤه وح�شن اختياره 
وجمموع����ة العمل التي معه كانت من اأ�شباب جناحه، فقد 
كان����ت اأجمل اأحلانه لناظم نعي����م، واأجمل كلماته »من غري 
الق�شائد« جلب����وري النجار، والتوزي����ع املو�شيقي جميل 
ب�شري، اأما فرقته املو�شيقية فكانت ت�شم »اأنا« �شامل ح�شن 
الأم����ري- قان����ون- /ناظم نعي����م- كمان/ ح�ش����ن عبدالله- 
اإيق����اع/ خ�ش����ر اليا�س- ن����اي/ جميل ب�شري- ع����ود/، اأما 
الق�شائ����د الت����ي كان يختاره����ا للغن����اء فكان����ت يف الغالب 
للعبا�س بن الأحنف- اإيليا اأبو ما�شي- املتنبي وغريهم.

ويب����دو اأن الإجه����اد قد دفع به اإىل ق����دره املحتوم، فقد كّنا 
يف م�ش����روع عمل يف بريوت، لت�شوي����ر فيلم �شاركت فيه 
املمثل����ة اللبناني����ة جاكلن، ح�شن املليج����ي، طروب، �شافر 
اإىل اأوروب����ا يق����ود �شيارته متنق����اًل بن بلدانه����ا، وعندما 
ع����اد مت اإر�ش����اء �شراكة فني����ة جديدة اأجربت����ه على العودة 
اإىل بغداد �شريعًا ل�شتكمالها، وعدت معه بال�شيارة اأي�شًا 
وكانت رحلة طويلة ومرهق����ة، وهي رحلة جعلت زوجته 
الفنان����ة �شليمة مراد تعود بالطائ����رة.. مل ي�شتمع الغزايل 
رحم����ه الل����ه لن�شائحي عندم����ا طلبت اإليه يف ب����ريوت اأن 
ي�شرتي����ح ملدة ع�ش����رة اأيام على اأقل تقدي����ر، و�شلنا بغداد 
فج����رًا، وقررن����ا اإلغ����اء جمي����ع ارتباطاتنا الفني����ة يف ذلك 

اليوم.
يف العا�ش����رة والربع ات�شل بي د. عزيز �شالل عزيز عميد 
معهد الفنون اجلميلة وقتها، واأخربين بنباأ وفاة الغزايل، 
واأ�ش����اف: اإن ع����م ناظ����م املدع����و م�شطف����ى مع����ه يف هذه 
اللحظ����ة، فتوجهنا جميعًا ي�شحبنا الفنان املعروف اأ�شعد 
عبد ال����رزاق اإىل بيت املرحوم الغ����زايل، وترّجل اجلميع 
م�شي����ًا، ولكنني مل اأقو على ال�ش����ري من هول ال�شدمة، فقد 

كان اأخًا و�شديقًا، ومل نكن نفرتق لأي �شبب.

• وكت����ب ال�شت����اذ �شعدي ال�شع����دي الباحث يف الرتاث 
املو�شيقي البغدادي :

 ذك����ر الغ����زايل يف اخرلق����اء �شحف����ي ل����ه ع����ام 1963 م����ع 
ال�شت����اذ مرع����ي عبدالله من جمل����ة ال�شينم����ا والعجائب.

ان اول اغني����ة له قب����ل 14 عاما ويق�شد بذل����ك عام 1949 
- كان����ت )زه����ور ال�شفاف مب����ا حتلمن(...احل����ان الفنان 
الكب����ري ريا�����س ال�شنباط����ي للفنانة امل�شري����ه امال ح�شن 
ول�شدة تاأثره بها غناها الغزايل وعلى الهواء مبا�شرة من 
دار الذاعة العراقيه مل تلق احلما�شة والت�شجيع والقبول 

من جمهور امل�شتمعن.
              

كان نتيجته����ا ان ابتع����د الغزايل عن الغن����اء لكرمن عام 
فان�شرف ينهل من مع����ن املقام العراقي فالتقى باا�شتاذه 
ومعلم����ه الول ال�شط����ورة حمم����د القباجن����ي فتعل����م منه 

الكثريمن فنون املقام و�شحرادائه...
        

ف����كان اول مقاماته الرا�شدي - يا�شاح جف الدمع هب يل 
دم����ع جاري لل�شاعر جب����وري النجار واغني����ة قدمية على 
ج�شرامل�شيب.وال����ذي غن����اه ناظ����م وباملبا�شرم����ن الذاعة 
فاجتاز الختبار بتفوق وتلقى التهاين وكلمات الت�شجيع 
والعج����اب م����ن امل�شتمع����ن والقباجن����ي ومديرالذاعة 
وعنده����ا وا�ش����ل حفالت����ه ال�شبوعيه. تلك ه����ي البداية 
احلقيقية له فذاع �شيته وعرف ا�شمه وعال جنمه كقارئ 

�شاب مقتدر...

       

بدايت����ه الناجع����ة ه����ذه جعلت����ه يقف عل����ى اعت����اب مرحلة 
مقامية جدي����دة و�شعته امام م�شوؤولي����ة م�شاعفة لتعزيز 
وتاأكي����د دوره يف اث����راء ف����ن املق����ام حتى بلغ����ت ح�شيلته 
النهائي����ة م����ن املقامات بحدود 35 مقام����ا بن رئي�شي مثل 
العجم وال�شبا والنهاون����د واحل�شيني والفرعية الكثرية 
امل�شجلة ب�شوته. اماعن اول اغنية عراقية حديثة ناجحة 
للغ����زايل فكانت ع����ام 1950 )وي����ن الكه ال�ش����اع مني(...

كلم����ات ال�شاع����ر ابراهي����م المن واحل����ان الفن����ان الكبري 
وديع خنده)�شمري بغدادي(.

بين الغزالي ووديع ال�شافي
يف الأ�شه����ر الأوىل م����ن ع����ام 1963 تلق����ى ناظ����م الغزايل 
دعوة من وزارة الإعالم يف الكويت على ان يقوم باحياء 
حف����الت غنائي����ة هن����اك م����ع جمموع����ة م����ن جن����وم الغناء 
العرب����ي اآنذاك فا�شتعد ا�شتعدادا كبريا من الناحية الفنية 
والغاين وتهيئة ال�شع����ر واملقدمات املو�شيقية، و�شحبه 
م����ن العازف����ن كل من: ح�ش����ن عبدالل����ه، ايق����اع، وخ�شر 
اليا�����س ��� عازف الناي، وناظم نعيم ��� كمان، و�شامل ح�شن 
������� قان����ون ��� وان�شم اإىل ه����وؤلء عازفون م����ن فرقة الذاعة 

الكويتية.
ويف الليل����ة الأوىل من الحتفال كان موعد ظهور املطرب 
ناظ����م الغزايل يف ال�شاع����ة الواحدة بع����د منت�شف الليل، 
وا�شتقب����ل اجلمه����ور ناظ����م الغ����زايل برتح����اب وحما�س 
كبريين ورغم التزام املطرب ناظم الغزايل بالوقت املحدد 
ل����ه ال ان اجلماه����ري املتعط�ش����ة لغنائ����ه تطل����ب املزيد من 
الوق����ت وعند مغ����ادرة امل�شرح غادر اغل����ب اجلمهور قاعة 
الحتف����ال ال����ذي اقيم عل����ى م�ش����رح �شينم����ا الندل�س ومل 
يب����ق يف القاعة ال نفر قليل من حمبي غناء املطربة جناة 
ال�شغ����رية واملط����رب الكبري وديع ال�ش����ايف وغريهما من 

عمالقة الغناء العربي.
ويف ظهر اليوم الثاين التقى املطرب الكبري وديع ال�شايف 
ب�شامل ح�شن ع����ازف القانون ورئي�����س الفرقة املو�شيقية 
امل�شاحبة للفنان ناظم الغزايل وطلب منه ان يوؤجل ناظم 

الغزايل و�شلته الغنائية لتكون ختام احلفل!!.
وما احل امل�ش����اء وبداأت احلفلة وتع����دى الوقت منت�شف 
اللي����ل اخذت اجلماهري تن����ادي ب�شوت عال ناظم الغزايل 
مم����ا حمل ع����ازف القانون الفن����ان �شامل ح�ش����ن ان يظهر 
على امل�شرح ويطمئن اجلمهور باأن املطرب ناظم الغزايل 
�شياأخ����ذ دوره بع����د الفق����رة املقبل����ة ليت�شن����ى للجمه����ور 
احلا�ش����ر ان ي�شتمتع ب�شوته اطول ف����رتة ممكنة.. وهنا 
ه����داأت ثورة احلا�شرين.. وما ان حان وقت املطرب ناظم 
الغزايل حت����ى دوت القاع����ة بالت�شفي����ق والت�شوق احلار 
ل�شماع����ه.. وا�شتم����ر ناظم الغ����زايل بالغن����اء واجلماهري 
تطلب املزيد حتى انبالج ال�شباح.. ملا راأت وزارة الإعالم 
تعل����ق اجلماه����ري ناظم الغ����زايل طلب منه وزي����ر الإعالم 
اآن����ذاك ان ميك����ث يف الكوي����ت لت�شجي����ل بع�����س اغاني����ه 
ومقامات����ه لالذاع����ة والتلفزي����ون وا�شتغرق ذل����ك ع�شرين 
يوم����ا.. ويف هذه الثن����اء جاء �شاحب فن����دق )طانيو�س 
عالي����ه( يف لبن����ان املوجود يف الكويت طالب����ا منه التعاقد 
لحياء عدة حفالت خ����الل ال�شيف يف لبنان.. وقد تكللت 
حفالت����ه بالنج����اح وال�شه����رة الوا�شعة امل����دى حتى اطلق 

في ذكرى رحيله )22 تشرين االول 1963(

ناظ��م الغزال��ي.. حي��اة زاخرة 
بالذكريات الفنية
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ل���دى ال�شاع���ر  كان���ت ظاه���رة الرجت���ال ال�شع���ري 
العراق���ي الكب���ري عبد املح�شن الكاظم���ي الذي مازت 
ابداعه، حتى توهم البع�س وعده  �شربا من املبالغة 

او اخليال!.
ولع���ل اول م���ن نبه اىل ه���ذه الظاهرة ل���دى ال�شاعر 
الكاظمي هو �شليم �شركي�س )1867 1926( �شاحب 
جمل���ة )�شركي����س( وهو من ا�شدق���اء ال�شاعر. وكان 
�شركي����س مبه���ورا مبا عرفه ع���ن ال�شاعر، وكتب يف 
ذل���ك مما اثار الق���راء بن م�شدق ومك���ذب. وقد ذكر 
�شركي�س ان���ه دعا ال�شاعر الكاظم���ي حلفلة غداء يف 
داره، كم���ا دعا اليه���ا الدكتور ابراهي���م �شدودي )ت 
1931(، وه���و طبي���ب عي���ون وادي���ب م���ن ا�شدقاء 
ال�شاع���ر اي�ش���ا. ويف تل���ك احلفل���ة ان�ش���د �ش���دودي 

ق�شيدة يف مدح الكاظمي، مطلعها: 

نفر احلبيب ول �شبب        اتراه ي�شلب ما وهب

ومنها :

  اين مبدحك يا فتى
بغداد اق�شي ما وجب

  لول الهيام ب�شعرك
من غرامي مل ات����ب

     ويق���ول �شركي����س :... وم���ا ان انته���ى الدكت���ور 

�ش���دودي م���ن ان�شاد ق�شيدت���ه حتى اجاب���ه املحتفى 
ب���ه بق�شي���دة ارجتالي���ة من نف����س البح���ر والقافية، 
فكان ينظ���م وانا اكتب والخ���وان يعجبون ب�شرعة 
خاط���ره، حتى بلغ���ت الق�شيدة ثالث���ن ومئة بيت!. 

ومنها :
 لعب الطبيب ول عجب        ولرب ج���������د كاللعب
اذكيت يا ا�شي العي�و        ن فوؤاد �شب مكتئ���������ب
واهجت عندي لوعة        مل يطفها ال�شب�����م العذب
اذكرتني عهد ال�ش�باب         وما ق�شيت من الرب

  وكان ال�شتاذ خري الدين الزركلي )1976-1893(، 
الدي���ب والباحث و�شاح���ب مو�شوعة )العالم( من 
ا�شدقاء �شاعرنا الكاظمي، ويعرف الكثري عنه وعن 
�شاعريت���ه، وق���د اك���د يف كتاب���ه الكبري عل���ى حقيقة 
الرجتال يف �شع���ر الكاظمي، غري ان ال�شتاذ حممد 

مهدي الب�شري
)الدكت���ور فيما بع���د،1895-1974(  اراد التاأكد من 
المر عام 1930 وهو يف م�شر يف طريقه اىل فرن�شا 
للدرا�ش���ة،  فاألتق���ى الزركلي وحتدثا ع���ن الكاظمي، 
فذكر الزركلي : انه اول من اخرب الكاظمي بالعتداء 
الذي جرى عل���ى �شعد زغلول عام 1924 وطلب منه 
ان يق���ول �شيئ���ا باملنا�شبة، فلب���ى ال�شاعر الطلب يف 
احل���ال، ث���م رغب الي���ه الزركلي ان يق���ول �شيئا اخر 
عن زعي���م م�شر وبقافي���ة اخرى، ف�شم���ت الكاظمي 
حلظات ث���ن اجاب ه���ذه الرغبة. وي�شي���ف الب�شري 

ان���ه حتدث مع ال�شتاذ ا�شع���د داغر )1958-1886( 
ال�شحف���ي امل�شري املعروف، فقال ل���ه : يا ا�شتاذ ان 
النا�س منق�شمون فيما ي�شاع عن قدرة الكاظمي على 
الرجت���ال، وهم يف هذا بن م�ش���دق ومكذب، ولكن 

كرتهم متيل اىل التكذيب، فما تقول يف هذا؟
    فق���ال : ان املكذب���ن مع���ذورون وخمط���وؤون لن 
ارجتال مئات ابيات من ال�شعر اجليد امر ل ي�شدقه 
العقل!! وخمطوؤون لن هذه هي احلقيقة. اروي لك 
ان �شديق���ا للكاظمي فقد ولدا ل���ه يف ريعان ال�شباب 
فل���م يوا�ش���ه الكاظم���ي ومل يح�شر لق���راءة الفاحتة 
عل���ى روح ولده ب�شبب مر�ش���ه، ولكنه التقى به بعد 
اي���ام فع���زاه ووا�ش���اه واعتذر الي���ه، فقال ل���ه هذا : 
ولك���ن يا ا�شتاذ لو نظمت ابياتا ترثي بها الفقيد لكن 

اح���ب الينا، فقال : حبا وكرامة. ةارجتل ق�شيدة يف 
اربع���ن بيتا، وكتبها والد الفقيد. وملا فرغ الكاظمي 
من الرجتال و�شديقه من الكتابة قال له : انا �شنقيم 
حفلة اربعن للمرحوم على قربه، فهل لك ان تتف�شل 

فتن�شد الق�شيدة يف احلفلة، قال الكاظمي : نعم.
    وج���اء املوع���د املحدد وج���اء اىل مو�شع الحتفال 
ولكن���ه راى قريبا م���ن ذلك املو�ش���ع �شريحا �شخما 
ف�ش���األ عن���ه فقيل له انه قرب املرح���وم حممود �شامي 
با�شا البارودي )1839-1904(، ومل يكن الكاظمي 
قد رث���ى البارودي حن وفاته ب�شب���ب مر�شه، فعدل 
اىل �شريح���ه وع���دل النا����س معه واخ���ذ يرجتل يف 
رث���اء الب���ارودي حت���ى بل���غ ع���دد ابي���ات الق�شي���دة 

خم�شن ومئة بيت، قال يف مطلعها :

   اقيموا �شالة اخلا�شعن و�شلموا             
على من حوى هذا ال�شريح املعظم

      ومل يكت���ف ا�شع���د داغ���ر، ب���ل ا�ش���اف يف حديثه 
للب�ش���ري قائ���ال : وم���ا كان يل وانا ارى ه���ذا بعيني 
را�ش���ي وا�شمعه ب���اذين، ان امتح���ن الكاظمي لرى 
اىل اي���ن ت�شل قدرت���ه على الرجت���ال، ولكن هذا ما 
فعلت���ه! فقد اتفق���ت مع �شاع���ر م�شريعل���ى ان ميدح 
الكاظم���ي بق�شي���دة �شعبة ال���روي، وين�ش���ده اياها 
عن���ده يف موع���د حددته ل���ه. ودع���وت الكاظمي اىل 
الغ���داء وبعد ان فرغا م���ن تناول الطعام خرجنا اىل 
ال�شال���ون لتن���اول القه���وة، واذا بال�شاع���ر امل�شري 
يفلج���يء الكاظمي ف�شل���م عليه �شالما ح���ارا؟، وقال 
ل���ه انه م���ن مريدي���ه، واملعجب���ن بادبه، وق���د مدحه 
بق�شي���دة متوا�شعة ويود ان ين�ش���ده اياها، فقال له 

: هات.
     واذا ه���ي ق�شي���دة �شيني���ة عل���ى جان���ب كبري من 
ال�شعوب���ة. فلم���ا ف���رغ ال�شاعر م���ن ان�ش���اده، قال له 
الكاظمي : انك مل تبق لنا �شيئا! ومع ذلك اخذ يجيبه 
يف نف����س العرو�س والقافية وم���ا زال يرجتل حتى 
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