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العدد )4529(
السنة السابعة عشرة

االثنين )21( تشرين األول 2019

خ�������ي�������ري ال�����ع�����م�����ري
ب��ه��ن��ام ف��ض��ي��ل ع��ف��اص

1- مطبع���ة �لأب���اء �لدومني���كان �لتي �أُ�س�س���ت يف 
حدود �س���نة 1858م.وم���ن �ه���م مطبوعاتهاكتاب 
ل  خال�س���ة يف �أ�سول �لنحو، بطريقة جديدة ت�سهِّ
ماأخذها للمبتدئني:�لق�س يو�سف د�ود �لزبوجني، 
يف 169 �سفح���ة ع���د� �لفهار�س، ث���م �أ�ساف �إليها 
نب���ذًة يف )كليل���ة ودمن���ة(؛ في�سب���ح �لكت���اب يف 
180����س، 1859م.و�لكت���اب مق�س���م �إىل خم�سة 
كتب، ويف كل كتاب عدد من �لف�سول و�لأبو�ب؛ 
����س �لأول لعلم �ل�س���رف، و�لثاين لال�سم،  خ�سِّ
و�لثال���ث للحروف وم���ا يلحق بها، �أم���ا �لر�بع 
�س���ه للُجَمل، بينما ذك���ر يف �خلام�س  فق���د خ�سَّ
م���ا بقي من �أبو�ب �لنح���و وما يتعلق بالوقف.
وله���ذ� �لكت���اب �أهمي���ة خا�سة؛ حي���ث �إنه �أول 
كت���اب يطبع يف �لع���ر�ق يف مو��سي���ع لغوية 
ر، لتي�سري  ونحوية، وباأ�سل���وب حديث ومي�سَّ
در��سة �للغ���ة لَطَلَبِتها.تتو�جد ن�سخة من هذ� 
�لكت���اب يف مكتبة �ملتح���ف �لعر�قي دون ذكر 
�ملوؤل���ف، ويب���دو �أن �ل�سب���ب ه���و كتاب���ة ��سم 

�ملوؤل���ف يف خامتة �لكتاب ولي����س على غالفه.كما ذكره 
�لأ�ست���اذ )كوركي�س( عو�د يف كتاب���ه "مباحث لغوية" 

دون ذكر �ملوؤلف.

2- مطبعة �لدومنيكان �حلديثة:
�لت���ي �أُ�س�س���ت ب���ني �سنت���ي 1860-1861.و�أول كتاب 
، يحمل عنو�ن "ريا�سة درب  يطبع فيها هو كتاٌب دينيٌّ
�ل�سلي���ب"، 1861م، وكت���اب �آخ���ر يف عل���م �جلغر�فيا 
يحمل نف�س �لعنو�ن، طبع - �أي�سًا - �سنة 1861م، �أما 
�س���نة 1863م فقد �سهدت طبع كتاب ��سمه "متارين يف 

�لقر�ءة �لعربية للمبتدئني".
ث���م ت���و�ىل طبع �لكت���ب على �خت���الف �أنو�عه���ا وتعدد 
مو�س���وعاتها، وق���د ر�أين���ا، ولك���رة م���ا ُطب���ع يف هذه 
�ملطعب���ة خ���الل م���ا يقرب م���ن خم����س و�أربعني �س���نة، 
فهر�س���ت  تنظي���م  يف  ب���ع  نتَّ �أن   - �لطبع���ات  د  ولتع���دُّ
مطبوعاته���ا طريقة �ملو��س���يع، كي ي�س���هل للباحث �أن 
لع - وب�س���هولة - على خمتلف �لنو�حي يف نتاجها  يطَّ
�لكت���ب  �أكري���ة  �أن  بالذك���ر  ومطبوعاته���ا. و�جلدي���ر 
�ملطبوع���ة يف ه���ذه �ملطبعة قد ُحفظت ن�س���خة منها يف 
خز�ن���ة خا�س���ة ل���دى �لآب���اء �لدومني���كان، يف ديره���م 

�لو�ق���ع يف مدينة �ملو�س���ل، بينما 
ت�س���تتت �أكرية �لن�س���خ �ملطبوعة، و�س���اع ق�س���ٌم كبرٌي 

منها.

3- �ملطبعة �لكلد�نية:
�أ�س�س هذه �ملطبعة روفائيل، �بن �لق�س بطر�س مازجي 
�لأم���دي، وهو كلد�ين م���ن �آمد - ديار بكر - ومن عائلة 
غنية، كان وحيدً� لأبيه �لق�س بطر�س مازجي، وملا �سبَّ 

ب يف دير )�للعاز�ريني(. ق�سد )باري�س( وترهَّ
وقد �أر�د �أن ي�س���تغل ثروت���ه يف �أعمال خريية وعلمية، 
خلري �أبناء طائفته، فقدم �ملو�سل �سنة 1863م، وكانت 
مرك���زً� للبطريركي���ة �آنذ�ك، وجلب مع���ه مطبعة حديثة 
من )باري�س(، مع جهاز ت�س���غيلها، ثم ��سرتى لها بيوتًا 
رها وجعلها مركزً� ملطبعت���ه، وتقع �ليوم  عدي���دة، وعمَّ
ق���رب د�ر �لبطريركي���ة يف �ملو�س���ل، يف حملَّه �ل�س���يخ 
حمم���د، ول ز�ل���ت معروفة عند بع����س �لنا�س - وحتى 

يومنا هذ� – با�سم: �ملطبعة.
ث���م �أق���دم عل���ى تزويده���ا بح���روف عربي���ة وكلد�ني���ة 
وفرن�س���ية، م���ع م�س���ابك حديث���ة، و��س���تقدم له���ا عماًل 
ن�س���يطني، كان �أكرهم من �لذين تعلمو� هذه �ملهنة يف 

مطبعة �لدومنيكان.

وق���د كان لتاأ�س���ي�س ه���ذه �ملطبع���ة �س���ًدى ح�س���نًا يف 
�لأو�س���اط �لأدبي���ة و�لديني���ة �ملو�س���لية؛ فاأن�س���د فيها 

�ل�ساعر �ملعروف �سهاب �لدين �لعلوي �مللي�سي يقول:
َباَعْه ِن        �إِْن�َساُء  َد�ِر  �لطِّ َقْد َتَّ يِف َعاِم  ُيْ
ِل �ل�ْسِتَطاَعْه ْت        ِلْلَمْو�سِ ْمُد  للِه   مَتَّ َو�حْلَ

اَعْه ٍل        َبنْيَ  �لِْبالِد  ُم�سَ َعَلى  �إَِذ�َعِة   َف�سْ
ثم قال مادحًا موؤ�س�سها:

�َعْه ْدِب ُروَفاِئيُل        �لَْبِديُع            �لَْبَ ِة �لنَّ ُذو �لِهمَّ
اَعْه �أَعطى   بها   �ملال   منا        َوَلْ  َيُكْن  َمنَّ

وق���د ب���د�أت ه���ذه �ملطبعة ف���ور تاأ�سي�س���ها بطبع بع�س 
�لكتب �لدينية و�لطق�س���ية باللغ���ة �لكلد�نية، ثم �أخذت 
تطب���ع بع����س �لكت���ب �لأدبي���ة و�لتعليمي���ة باللغت���ني 

�لعربية و�لفرن�سية.
�لأ�س���فر  �له���و�ء  مبر����س  موؤ�س�س���ها  وف���اة  �أن  غ���ري 
)�لكولري�( �س���نة 1865م]57[ �أ�سابها ب�سربه قا�سية؛ 
فتوقفت قلياًل، ولكنها �سرعان ما عاودت ن�ساطها، وذلك 
ة �ملطر�ن عبد ي�سوع �خلياط، �لذي توىل �لإ�سر�ف  بهمَّ
عليها، وذلك يف حدود �سنة 1869م، وقام بطبع بع�س 

�لكتب �ملهمة من تاأليفه.
ويف �سنة 1878م تكاتف �لبطريرك �إيليا عبو �ليونان 
�ملو�سلي مع �ملطر�ن عبد ي�سوع �خلياط على جتديدها 
وبعثه���ا؛ فر�حت تطبع من جديد �لكثري من �لكتب على 
�ختالف �أنو�عه���ا، وعلى �لأخ�سِّ �لديني���ة و�لتعليمية 

منها.
و��س���تمرت حت���ى �س���نة 1898م، وذل���ك عندم���ا تويف 
�لبطري���رك �خلياط، �ل���ذي كان يرعاها رعايًة خا�س���ًة، 
فتوقف���ت وبيعت بع����س �أدو�ته���ا �إىل مطبعة �حلكومة 

)�لولية( يف �ملو�سل.
ث���م ل يلب���ث �أن بعثه���ا م���ن جدي���د - وبنف�س �ل�س���م - 
�لبطري���رك يو�س���ف عمانوئي���ل �لث���اين، بع���د ت�س���لمه 
من�س���ب )�لبطريركي���ة( بقلي���ل؛ حيث قام بنقلها �س���نة 
1904م �إىل �ملدر�س���ة �لكلد�ني���ة، و��س���رتى لها حروفًا 
ولو�زم جديدة، وبد�أت بطباعة بع�س �لكتب �ملدر�سية 
و�لدينية، غري �أن ن�سوب �حلرب �لعظمى �لأوىل جعلها 

تتوقف من جديد وللمرة �لثالثة.
4- مطبعة �لولية:

�أُ�س�س���ت ه���ذه �ملطبع���ة بعد مدة ق�س���رية من تاأ�س���ي�س 
مطبعة �لولية يف بغد�د، وذلك يف �س���نة 1875م، وقد 
�أ�س�سها )حت�سني با�س���ا( و�يل �ملو�سل، وجلب �أدو�تها 

من �لأ�ستانة.
ويب���دو �أن �لغاية من تاأ�سي�س���ها كان لطبع من�س���ور�ت 
حكومية، وبيانات ر�س���مية، و�أم���ور جتارية، وتقاومي 
�سنوية؛ وذلك لأننا ل نعر على كتب مهمة طبعت فيها 

�إل فيما بعد، وبعد مدة طويلة من تاأ�سي�سها.
ومم���ا ُيذكر؛ �أن �لآب���اء �لدومنيكان - مبا لهم من خبة 
يف �لطباعة - قد �ساعدو� يف تاأ�سي�سها وت�سيري �أعمالها 

دوها مبا لهم من حروف خمتلفة. يف �لبد�ية، وزوَّ
ومن �لذين تول���و� �إدر�تها نذكر: )روؤوف �ل�س���ربتي(، 
و)عل���ي ب���ك( و)روؤوف �أفن���دي �ب���ن حمم���د �أفن���دي(، 
و)ح�س���ن فائق بك(، و)خري �لدين �لعمري(، و�أكرهم 

من �ملو�سليني �ملعروفني.
5- مطبعة نيوين:

�س���ها )فت���ح �لل���ه �سر�س���م(،  وه���ي مطبع���ة يدوي���ة، �أ�سَّ
و�سريٌك له ماهٌر يف �لطباعة، يدعى )عي�سى حمفوظ(، 
وق���د جلب���و� �ملطبعة م���ن )باري�س( م���ع �أدو�ته���ا، كما 
ج���اوؤو� لها بح���روف عربية ولتينية.وقد ُن�س���بت يف 
�فني(،  منطقة جتارية يف �ملو�س���ل، تدعى )�سوق �ل�سرَّ
ق���رب )باب �ل�س���ر�ي(، وكان ذلك �س���نة 1910م.ويبدو 
�أن �لغر����س �لأول م���ن تاأ�سي�س���ها كان لطب���ع جري���دة 
"نينوي"، �لتي �أ�سدرها فتح �لله �سر�سم �سنة 1909م، 
ث���م ��س���تغلت �أي�س���ًا لطبع بع����س �لكتب و�ملن�س���ور�ت 
ته  �لتجارية.وعند وفاة فتح �لله �سر�سم؛ باع �بنه ح�سَّ
من �ملطبعة �إىل �س���ريكهم عي�س���ى حمفوظ؛ فاأ�س���بحت 
�ملطبعة تعرف مبطبعة حمفوظ، وملدة ق�سرية.وخالل 
�حل���رب �لعظم���ى �لأوىل؛ �نتقل���ت ه���ذه �ملطبع���ة �إىل 
بغ���د�د، وجاوؤو� مبحرك بخاري لها لتن�س���يط �أعمالها. 

و�أهم �ل�سحف �لتي طبعت فيها:
1- جريدة "نينوي": فتح �لله �سر�سم، 1909م.

2- جري���دة "�لنج���اح": حممد توفي���ق، 1910م، وهي 
ل�سان حال حزب )�حلرية و�لئتالف( �ملعار�س.

3- جري���دة "حكة ب���از" )�أي: �مله���ذ�ر(، 1911م، وهي 
�سحيفة فكاهية �نتقادية.

�أما �أهم �لكتب �لتي طبعت فيها فهي:
1- بد�ئ���ع �لأف���كار .. ياخ���ود �حلكم���ة و�لأدب، للرتك 

و�لعرب:
����س، 1911م،  �ملو�س���لي، يف 32  �ل�س���يديل  فا�س���ل 
باللغ���ة  �أدبي���ة م�س���روعة  �س���ذر�ت عربي���ة  ويت�س���من 

�لرتكية.

�لف يا�س���ني �لها�س���مي يف عام 1930 حزبًا �س���عبيًا با�س���م 
)ح���زب �لخاء( و��س���رع �س���ديقه كامل �جلادرجي ين�س���م 
�ليه. و�س���رعان ما �ختاره يا�سني �لها�سمي من بني �ل�سباب 
ع�س���وً� يف �للجن���ة �لعلي���ا للح���زب �لت���ي ن�س���م ع���ددً� من 
�لقط���اب و�ل�س���يوخ �مثال ر�س���يد عايل �لكي���الين وحكمة 

�سليمان وعلي جودة، وحممد ر�سا �ل�سبيبي.
كان م���ن �لطبيعي �ن ي�س���يق �جلادرجي ذرعا بال�س���اليب 
�مللتوية �لتي كان يار�س���ها يا�س���ني  �لها�سمي رئي�س حزب 
�لخاء يف �نتهاج �سيا�س���ة غام�س���ة تقوم على ��س���ا�س من 
�ملن���اورة و�مل�س���اومة ب���ني مر�ك���ز �لق���وى وم�س���الح �لبلد 

وتظهر ب�سورة خمتلفة وفق مقت�سيات �حلال.
وق���د ع���ب كام���ل �جلادرج���ي ع���ن تبمه به���ذه �ل�س���اليب 
عندما بوغت �حلزب بتعيني �حد �قطابه وهو ر�س���يد عايل 
�لكيالين رئي�س���ا للديو�ن �مللكي، فا�س���رع يعار�س ذلك يف 
كتاب رفعه �ىل يا�س���ني �لها�س���مي يف 22 ت�سرين �لثاين – 

ن�س على ما يلي:
�ملحرتم �لها�سمي  با�سا  يا�سني  �لفخامة  �ساحب  "ح�سرة 

- معتمد حزب �لخاء �لوطني –
��سري �ىل قر�ر �للجنة �لعليا للحزب �ل�سادر يف 21 ت�سرين 
�لثاين – 1931 فيما يتعلق مبن�سب )رئي�س �لديو�ن �مللكي( 
�و )�ل�س���كرتري �خلا�س ب�س���احب �جلاللة( وعالقة �حلزب 
 � به���ذ

�ملن�سب، مع �حرت�مي �ىل ر�أي �لكرية �ين �خالف �لقر�ر 
�ملذكور لال�سباب �لتية:

1- لن ه���ذ� �لعم���ل مم���ا �ع���ده نوع���ا م���ن �ل�س���رت�ك يف 
�مل�سوؤولية قبل حتقيق مبادئ �حلزب.

2- لنن���ا بهذ� �لعمل �سن�س���دم �لر�أي �لع���ام وهو يف حالة 
�لتكوين وت�سلب �سيئًا من ثقته بنا.

3- لن �لفائ���دة �ملت�س���ورة �ىل �حل���زب م���ن ه���ذ� �لعمل ل 
تقاب���ل ح�س���ب �عتق���ادي �ل�س���ر�ر �ملعنوي���ة �لتي �س���وف 
يتكبدها �حلزب نظرً� ملا بينته �آنفًا ونظرً� ملا �فدته �س���فهيًا 
�مام �للجنة �لعليا �ثناء �ملذ�كرة وبهذه �لفر�سة �قدم و�فر 

�لحرت�م.
�ملخل�س

كامل �جلادرجي
وم���ع �ن �جلادرجي ل يقطع �س���لته بحزب �لخاء بعد هذ� 
�لتقرير �ل �نه �كتفى بالتخلي عن ع�س���وية �للجنة �لعليا، 
وذل���ك بكتاب رفعه يف 25 ت�س���رين �ول 1932 �ىل يا�س���ني 

�لها�سمي جاء فيه:
)�ين م�س���طر �ىل �ن �ق�س���ي �كر �وقاتي خارج �لعا�سمة 
خالل هذ� �لف�سل من �ل�سنة، و��سف كثري� من �ين ل �متكن 
م���ن �د�ء و�جب ع�س���وية �للجنة �لعليا �لت���ي �نتخبت لها، 
وعليه �رجو قبول ��ستقالتي من ع�سوية �للجنة �ملحرتمة، 
مع قبول �حرت�مي لفخامتكم ولكافة �ع�ساء �للجنة �لكر�م 
و�سكري �جلزيل لثقة �لخو�ن �ع�ساء �ملوؤمتر �ملحرتمني.

�ملخل�س لكم
كامل �جلادرجي

وبقي كام���ل �جلادرجي ع�س���وً� عاديا يف �حل���زب، وجمد 
ن�ساطه بعد �ن�سحابه من حترير جريدة �لخاء يف حزير�ن 
1932 وظل يرقب عن كثب جريدة �لهايل ويتابع مقالتها 
باهتم���ام فيجد فيه���ا تفكريً� �سيا�س���يا جديدً� ي�س���بع �لقلق 

�لذي ي�سعر به وي�سد �لفر�غ �لذي يح�س به.
و�س���رعان ما �سنحت �لفر�سة �لتي كان �جلادرجي يرتقبها 
عندما ��س���تقال جعفر �بو �لتمن م���ن �حلزب �لوطني يف 1 
ت�س���رين �لثاين – 1933 معتزل �ل�سيا�س���ة �حتجاجا على 

�سيا�سة �مل�ساومة �لتي حاول بع�س �ع�ساء �للجنة �لد�رية 
للحزب �لوطني �نتهاجًا وكانت نقمة �جلادرجي على قيادة 
حزب �لخاء قد ت�س���اعفت بعد �ن جتاهل �لها�سمي تر�سيح 
��س���مه لقائمة �حلزب يف �لنتخاب���ات �لتي �جريت يف 10 
كان���ون �لول – 1932 عهد وز�رة ناجي �س���وكة، فا�س���رع 
كام���ل �جلادرجي يف 7 ت�س���رين �لث���اين – 1933 �ىل دفع 
��ستقالته من حزب �لخاء طالبا �سطب ��سمه من �سجالته.

وقد يكون من �ملفيد �ن ندرج ن�س هذه �ل�ستقال:
1933 – �لثاين  ت�سرين   7 يف  "بغد�د 

�ىل �ل�سكرتري �لعام حلزب �لخاء �لوطني
�سيدي �ملحرتم..

قبل مدة – وعلى ما �ذكر يف �و�خر �س���هر ني�س���ان �ملا�سي 
– قدمت ��ستقالتي من ع�سوية �للجنة �لعليا للحزب، غري 
�ين حتى �لن ل �تلق ��سارة ل من معتمدية �حلزب ول من 
�سكرتاريته با�ستالم كتابي �ملذكور، وقد جئت �لن بكتابي 

هذ� �رجو �سطب ��سمي من دفرت �نتماء �حلزب �متامًا لتلك 
�ملعاملة، �رجو �ن تتف�سلو� بقبول فائق �حرت�مي..

كامل �جلادرجي
ول�س���ك �ن ��ستقالة كامل �جلادرجي من حزب �لخاء �لتي 
ج���اءت بع���د ��س���بوع من ��س���تقالة �ب���ي �لتمن م���ن �حلزب 
�لوطن���ي، تنط���وي كل منهم���ا عى معن���ى �لحتج���اج على 
�سيا�سة �ل�ساليب �مللتوية و�ملناور�ت �لغام�سة �لتي كانت 

متيل بع�س �لقياد�ت �ىل ممار�ستها.
وكان كام���ل �جلادرج���ي بحك���م �س���نه وثقافته �ك���ر تهيوؤ� 
لالن�س���مام �ىل جماع���ة )�لهايل( من �بي �لتم���ن بقى بعد 
خروج���ه من �حل���زب �لوطني معتزل �ل�سيا�س���ة، وقد كتب 
كام���ل �جلادرج���ي يف مذكر�ت له ي�س���ف كيفية �ن�س���مامه 
�ىل جماعة �لهايل فيقول ).. وعند �سدور جريدة �لهايل 
تعقبته���ا �سخ�س���يا ووجدته���ا ح���رةة تتفق م���ع �آر�ئي يف 
كث���ري م���ن �لنو�حي.. وقد ح�س���لت رغبة م���ن كال �جلهتني 
فم���ن جهتي كنت �ود �لت�س���ال بهذه �جلماعة وكانت نف�س 
�لرغبة عندهم فات�سلت �ول مع عبد �لفتاح �بر�هيم ثم بعبد 
�لقادر ��س���ماعيل وكلما �ت�س���لنا توثقت �س���لتنا و�جتمعنا 
يوما بد�ري وكان �حلا�سرون عبد �لفتاح �بر�هيم وحممد 
حدي���د وعل���ي حي���در وبحثنا لزوم و�س���ع منه���ج للجريدة 
وكان ذلك يف �و�ئل 1933، ف�سدرت جريدة �لهايل تدعو 
�ىل خط���ه معبئة ومب���د� مقرر هو )�ل�س���عبية( و��س���بحت 
جماعة �لهايل ت�س���م عب���د �لفتاح �بر�هي���م وحممد حديد 

وعلي حيدر �سليمان وعبد �لقادر ��سماعيل و�نا..".
ويف هذه �ملذكر�ت ي�س���تعر�س �جلادرج���ي �لحد�ث �لتي 
تعاقب���ت عل���ى �له���ايل و�لثر �ل���ذي تركت���ه عليها �س���و�ء 
ح���و�دث مت���رد �لثوري���ني وموق���ف �له���ايل �ل�س���ديد من 
معار�سة �سيا�سة �لت�ساهل معهم �و حادث وفاة �مللك في�سل 
�لول وما تعر�س���ت �ليه ب�س���بب موقفها منه من حماولت 
��ستهدفت �لعتد�ء على �جلريدة و�لتهديد بحرقها �ىل غري 

ذلك من �مور �خرى.
وي�س���ري �جلادرج���ي �ىل �ن جماع���ة �له���ايل دع���و� �ىل 
م�س���روع ملكافحة �لمية وتقدمو� بتاأ�س���ي�س جمعية با�س���م 
)جمعي���ة �ل�س���عي ملكافح���ة �لمي���ة( فاحت���و� �لبع����س م���ن 

�ل�سا�سة و�لعاملني يف �لق�سايا �لعامة �ىل ��سنادها.
وق���د �جته �جلادرجي �ىل حممد جعفر �ب���و �لتمن لقناعه 
با�س���ناد هذ� �مل�سروع عن طريق �لن�س���مام �ليه، وقد كتب 
ي�س���ف كيفية مفاو�س���ته فقال )كان هو �ول من ذهبت �ليه 
وبعد تردد قبل ملا تاكد �ن �جلمعية غري �سيا�س���ية وقبل �ن 
يكون من موؤ�س�س���يها و�نت�س���ب ن�س���رة �لفار�س���ي وفخري 
�جلميل و�نتخب �بو �لتمن رئي�س���ًا ون�سرة �لفار�سي نائبًا 
للرئي����س وعب���د �لفت���اح �بر�هيم �س���كرتري� وحمم���د حديد 

حما�سبا وكنت �نا من جملة �ع�ساء �لهيئة �لد�رية..
بينم���ا كانت �جلمعي���ة تقوم باعمالها بد�أن���ا بالتفاو�س مع 
)�بو �لتمن( لتكوين جمعية �س���رية �سيا�س���ية على ��س���ا�س 
�ل�س���عبية، و�حلقيقة نحن ��س���رة �لهايل كنا قد �نفقنا قبل 
م���دة من تكوين جمعية �ل�س���عي ملكافحة �لمية على مبادئ 
معينة مثبتة بروؤو�س �قالم وزعناها ب�س���ورة �سرية علينا 
��سبحت فيما بعد ��سا�سا ملنهج جمعية )�ل�سالح �ل�سعبي( 
وق���د �طل���ع جعفر عليها ودر�س���ها فق���رة فقرة فقب���ل مبدئيًا 
تاليف �جلمعية على ��سا�س �ل�سعبية وكان تفهمه لها دقيقا 
وكانت مناق�سته لها مدعاة لالعجاب بالنظر لن�ساته وبيئته، 
لق���د �بان قب���ل �لدخ���ول بانه قبل كل �س���يء م�س���لم حقيقي 
و�لدين �ل�س���المي جاء على ��س����س ديقر�طية ��س���رت�كية 
و�ملبادئ مو�س���وعة �لبحث هي �قرب �ىل �ل�سرت�كية منها 
�ىل �ي مذه���ب �آخر وكل ما فيها ل يخالف �ل�س���الم . وبعد 
�ن جن���ح كامل يف �قن���اع �بي �لتمن على قبول �لن�س���مام 
�ىل �جلمعية �ل�س���رية �جته �ىل حكمة �سليمان يف حماولة 

لقناعه بالن�سمام �ىل هذه �جلمعية .
م . درا�سات عربية 1970

كيف انض��م الجادرجي لجماعة االهالي مطابع الموصل في العهد العثماني
وكيف اقنع ابا التمن بذلك ؟
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: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

د . س��ام��ي الص����ق��ار

�لبد�يات 
�لوه���اب  عب���د  �ل�س���تاذ  يق���ول 

�ل�س���يخلي :كان���ت جهادي���ة عبد �لل���ه فرحة جد� ي���وم ولدته 
لأن – كم���ا �خبوه���ا لنها �س���ريرة– كان �س���ليما وو�س���يما 
. فحم���دت �لل���ه لأنه رزقها بطف���ل يطرد عنها وح�س���ة �حلياة 

ويالأ �لفر�غ �لذي تركه غياب زوجها �ملبكر و�ملفاجئ .
وكان���ت ل تكف حلظة عن مد�عبته وت�س���عد كثري� باإر�س���اعه 
و�لعتن���اء به ، وحني بد�أ �بنها يحبو وينتقل كانت تو�س���ي 
�سقيقتها "م�سعودة" برعايته و�ل�سهر عليه ، فلم يفتقد �لطفل 
يف مر�ح���ل ن�س���اأته �لأوىل �حلن���ان ول ي�ست�س���عر بالقلق �أو 
�حلزن رغم �لفقر �لذي تعي�سه عائلته ، ورغم �سعوبة �حلياة 
يف تل���ك �لف���رتة . ومما ز�د يف مرح �ل�س���بي ناظ���م وتفاعله 
�لجتماع���ي و�قباله على �حلياة ، تلك �لرعاية �مل�س���افة �لتي 
�س���هدها يف بيت �حل���اج حمودي ح�س���ني وزوجت���ه �حلاجة 
�س���ديقة ، وه���و �لبيت �ل���ذي �آو�ه مع �أمه و�س���قيقتها بعد �أن 
�س���اقت �ل�س���بل ، وكان يقع يف حملة )�لكرنتين���ة( قرب باب 
�ملعظ���م ، ويف ه���ذ� �لبيت ن�س���اأ ناظ���م وتربى م���ع �أولد هذ� 
�حل���اج �لطي���ب . وفي���ه �أ�س���تطاع �أن يتلقى تعليم���ه دون �أي 
منغ�س���ات تذك���ر ، فدخ���ل �ملدر�س���ة �ملاأموني���ة �لبتد�ئية يف 
�لع���ام 1930 و�أنهاها بتفوق لفتت �أليه �نتباه معلميه . ويف 
هذه �ملرحلة �ملبكرة من حياته عرف ب�سوته �جلميل ، وولعه 
بحفظ وترديد �أغاين �ملو�س���يقار حممد عبد �لوهاب وبع�س 
مقامات ح�س���ن خيوكه وحممد �لقباجن���ي . وعندما مل�س فيه 
"رجال �لله �لزغبي" معلم �لن�سيد يف �ملدر�سة �ملاأمونية هذه 
�لقدرة ، �أ�سركه يف �ملخيم �لك�سفي �لذي �أقيم يف �لعام 1936 

يف ملعب �لك�سافة نف�سه.
وتعد هذه �ملمار�س���ة �أوىل �خلطو�ت على طريق �حتكاك هذ� 
�لفن���ان باجلمهور . ويف �لعام 1937 دخل �لغز�يل �ملدر�س���ة 
�لغربية �ملتو�سطة ونال �سهاد�تها بتفوق كبري نظر� ملا يتمتع 
ب���ه من حافظة قوية وذكاء غري حمدود ورغم �س���ظف �لعي�س 
�ل���ذي كان يحياه و�ل�س���عور مبر�رة �ليتم �ل���ذي �خذ يالزمه 
بع���د وف���اة و�لدته وخالته . لك���ن �لفتى �لغ���ز�يل كان قد قرر 
�ل�س���مود ول متنع���ه �لظروف �ل�س���عبة �لتي حتي���ق به عن 
مو��س���لة در��س���ته وحتقي���ق طموحات���ه �لفني���ة ، فدخل بعد 
�أن �أنهى �لدر��س���ة �ملتو�س���طة معهد �لفنون �جلميلة – ق�س���م 
�لتمثي���ل يف �لع���ام 1940، وكان مع���ه يف دفعت���ه – �لدفع���ة 
�لثانية �لتي تتخرج من �ملعهد – �لطرب ر�سا علي و�لفنانون 
فخ���ري �لزبي���دي وخلي���ل �س���وقي وناج���ي �ل���ر�وي وحامد 
�لطرقجي وحممود قطان ، ولكنه ما لبث �أن ترك �ملعهد بعد 
�أن مكث فيه �سنتني ، ليعمل م�ستخدما يف �أمانة بغد�د ) �أمانة 
�لعا�س���مة ( . وكانت �أمانة �لعا�س���مة يف تلك �لفرتة تظم بني 
م���ن يعملون فيها جمموعة من �لفنانني منهم فخري �لزبيدي 
و�س���ال ح�سني وجا�سم �لعبودي وعبد �جلبار توفيق ، وكان 
�لغز�يل كثري �لرتدد عليهم فتوثقت �سلته بهم ، �سيما بفخري 

�لزبيدي و�سال ح�سني �ملو�سيقي �ملعروف .
ومل���ا �س���عر ناظ���م �لغ���ز�يل �أن �لوظيف���ة حت���ول دون 
حتقيق طموحاته ، قرر �لعودة �إىل معهد �لفنون ثانية 
. وكان ذل���ك يف �لعام 1947 . ومنذ �لعام 1954 تاألق 
ناظم �لغز�يل ومتيز بالعطاء �لر و�ملوهبة �لأ�س���لية 
. وطارت �س���هرته لتعم �آفاق رحبة من �لوطن �لعربي ، 
وملع جنمه ، ول يتح ملطرب عر�قي قبله ، ورمبا بعده 

�أي�سا �أن حقق مثل هذه ) �لنجومية ( من قبل .
�لقباجني يرثيه 

وقف �لفنان �لكبري حممد �لقباجني على جنازة �لغز�يل 
عند دفنه ورثاه بكلمة موؤثرة جاء فيها :

ظهرنا للوجود وكل �سيء
 له بدء لعمرك و�نتهاء

لئن ذهبت �و�ئلنا ذهابا
 فاأولنا و�آخرنا �سر�ء

- �أخي �حلبيب ناظم: ل ت�سل عن عظيم كدري حني علمت 
بخ���ب وفاتك على حني غ���رة.. فكنت و�لل���ه.. ل �أعلم �أيف 
يقظ���ة �أن���ا �أم يف منام، ول ت�س���ل عما عر�ين من �لده�س���ة 
و�لنقبا�س، وما �أل بجو�نحي من �لكدر فقد كانت �س���اعة 
ل ترى فيها عينًا باكية وقلبًا خافقًا وكبدً� تتقطر من �لأ�س���ى، 
فلل���ه تلك �ل�س���اعة ما �أمرها على �لقلب بكي���ت.. نعم بكيت �أنا 
و�إخو�ن���ك �لأوفي���اء �لأ�س���فياء عندم���ا ر�أيناك م�س���جى على 
فر��س �ملوت و�لبت�س���امة على �س���فتيك.. �ن �سوتك �حلنون 
ينبع���ث م���ع �لأثري �ل�س���امت وكاأنك تقول ل تبك���و� علّي �أيها 
�لأخ���و�ن فاأن كنت �س���اأغيب عنكم بج�س���دي فاأنن���ي لن �أغيب 
عنكم بروحي.. نعم بكين���ا ولو كان �لبكاء يجدي نفعًا لبللنا 
�ل���رى بدمعنا و�أ�س���فنا �ليه م���ن دم �لقل���وب و�لأحد�ق، لقد 
كن���ت و�إخو�ن���ك نرق���ب جميئك بع���د غياب طويل ع���ن �أر�س 
�لوط���ن، وبع���د هذه �ل�س���فرة �لت���ي كنت فيها عل���ى ميعاد مع 
�ملوت و�لتي كنت فيها جنمًا �س���اطعًا بفنك و�أدبك يف �لأقطار 
�لعربية، لقد كنت مثاًل للمغني �لأديب �لناجح، وقد �أبيت �ن 
ينعتوك مبا �أنت �أهل له تو��سعًا و�عرت�فًا باأ�ستاذك �ملفجوع 

بك، فقد كنت و�لله ترتفع باعرت�فك وت�سمو باإن�سافك.

�سهادة �سال ح�سني
ويذكر �ملو�س���يقار و�مللحن �لعر�قي �سال ح�سني عن �سديقه 
�لغ���ز�يل يف حتقيق ن�س���رته جمل���ة �ل�س���ياد �للبنانية �س���نة 

1979 قائال عن بد�ية �لعالقة :
لتقين���ا للم���رة �لوىل يف �لعام 1942، يف �ليوم �لعا�س���ر من 
�ل�س���هر �لول عل���ى وجه �لتحدي���د، وهو تاري���خ ل يكن �ن 
�ن�س���اه لننا تعينا في���ه معا يف �حلكومة، ومل���ا كانت �حلرب 
�يامها ، م�ستعرة �لو�ر، فقد �حلقنا معا، ب�سورة موؤقتة، يف 
�مانة �لعا�س���مة بغد�د ، ويف ق�س���م كان يعرف با�سم م�سروع 
�لدقيق... كان بني مهامه توفري �لطحني للجماهري.. وقد ظل 
ناظم يف موقعه �لول، يف حني نقلت �نا �ىل ق�س���م �لتفتي�س 
على �ملاله���ي.. وحر�س ناظم، بعد �ن توقف���ت �لعالقة بيننا 

على �ن ير�فقني يف جولتي �لتفتي�سية.
مفت����س �س���ريبة �ملالهي ل���ه د�ئما ��س���تقباله �حل���ذر من قبل 
��س���حاب �ملاله���ي، هكذ� ج���رت �لعادة، حت���ى يغ�س �لطرف 
ع���ن بع����س �ملخالف���ات �و يغم����س �لع���ني، عما ل ي���درج يف 
�لك�س���وفات.. كان �س���ال يح���ل �س���يفا معزز� هو و�س���ديقه، 

فيجل�س �لثنان �ىل مائدة منزوية ليتابعا �لبنامج..
وب���د�أت �ذن ناظم تتح���ول �ىل جهاز دقي���ق لاللتقاط.. بد�أت 
قدم���ه تتاب���ع �لنغمة بال���دق على �لر����س حتت �ملائ���دة.. ثم 
�نتقل �لمر �ىل نقر�ت من ��س���ابعه على �لطاولة..- و�س���لنا 
�ىل مرحلة �كر ن�س���جا، كان ناظم ي�ستمع ليال �ىل �لغنيات 
�يل تقدمه���ا �س���هرز�د، و�مال ح�س���ني وليل���ى حلمي وهن من 
�ملطرب���ات �مل�س���ريات �للو�ت���ي ذ�ع �س���يتهن يف تلك �لفرتة: 
فيج���يء �يل يف �لي���وم �لت���ايل لم�س���ك ع���ود� قدي���ا فغن���ى 
ناظ���م و�عرف �نا بالرغ���م من �نه ل يكن در�س �لغناء ولالننا 

لتعلمت �لعزف على �لعود.

وهذه �ملحلة �لتي كان عمي )�ل�س���يد عبد �ملجيد �ل�س���قار( 
خمتاره���ا، هي من �ملح���الت �لقدية، و�غلب �س���كانها من 
��س���ر عريق���ة، وكان �بناء ع�س���ريتي ي�س���كلون �ك���ب كتلة 
�س���كانية فيه���ا، ولذل���ك يطل���ق عليه���ا �حيان���ا ��س���م )حملة 
�ل�س���قارة( وقد ��س���تهر من �بناء هذه �ملحلة جنار �خر�س 
ه���و )ر�س���يد �لخر����س( �ل���ذي ت�س���دي يف ث���ورة 1920 
مل�س���فحة بريطاني���ة يف �س���ارع �لر�س���يد بفاأ����س �لنجارة، 
فقتلته. وقد �دي ت�س���امح �هل �ملحل���ة وترحيبهم بالغرباء 
�يل ��س���تيطان �ع���د�د غ���ري قليلة منه���م فيه���ا، وكان بينهم 
بع�س �لرتكمان و�ليهود. وقد برز بني �ل�س���كان �ل�سليني 
ع���دد من �ل�سخ�س���يات �لبارزة، بينهم بع�س �ل�س���باط يف 
�جلي����س �لعثم���اين، مثل )�ملق���دم ناجي �ل�س���قار و�لعقيد 
�حم���د قا�س���م �لقي�س���ي و�لعمي���د خلي���ل �بر�هي���م �حل���د�د 
و�لعميد علي قنب و�ملقدم �سلمان مرو�ن و�لعقيد حممود 
فيا����س �لعلي( وغريهم ممن دخل���و� يف �جلي�س �لعر�قي 
عند ت�س���كيله �س���نة 1920، فتولو� منا�سب مهمة فيه )عد� 
ناج���ي �ل�س���قار �لذي رف����س �لعمل بحج���ة �ن �جلي�س قد 
ت�س���كل يف ظل �لحتالل �لبيطاين(. وعالوة علي هوؤلء 
كان هناك من �بناء �ملحلة �سخ�س���يات �سيا�سية مثل جميل 
�ملدفعي )�لذي تويل رئا�س���ة �ل���وزر�ء عدة مر�ت( و�حلاج 
حمم���ود ر�مز �لنائ���ب �ملزمن و�س���احب �ل�س���وت �ملدوي 
باملعار�س���ة يف جمل����س �لنو�ب، و�ل�س���تاذ ح�س���ن ر�س���ا 
�لقا�س���ي �لكبري ورئي����س حمكمة �لتميي���ز، ومنهم �للو�ء 
�س���اكر حمم���ود ر�مز �ل���ذي �س���غل وظيفة م�س���اعد لرئي�س 
�ركان �جلي����س �لعر�ق���ي يف �لعه���د �مللكي، ث���م عني مدير� 

عاما للطري�ن �ملدين.
وكان من �بناء هذه �ملحلة �بر�هيم �حلد�د )وي�ستهر با�سم 
برهم( �لذي كان رئي�س �س���نف �حلد�دين يف بغد�د، وبعد 
تقدمه يف �ل�س���ن تويل تلك �لرئا�س���ة )وت�س���مي م�س���يخة( 
قريبه وزوج �بنت���ه )عبد �لرحمن �جلدة(. وهناك )�حلاج 
حمم���ود �لبنية( وهو �لذي �س���يد �جلامع �ملع���روف حاليا 
ببغ���د�د، وكان رئي����س �س���نف �لبقال���ني، و)��س���طة قنب( 
رئي�س �س���نف �لبنائني، و�س���مت �ملحلة نف�س���ها عدد� غري 
قلي���ل م���ن �حلد�دي���ن و�لبنائ���ني و�خلياط���ني و�لبقال���ني، 
وغريه���م من ��س���حاب �مله���ن. وكان بني �س���كانها )قا�س���م 
و�ل���د عبد �لك���رمي( �لذي كان )خر�طا للخ�س���ب، وي�س���مي 
لدي �لعامة جر�خ � وهي كلمة تركية باملعني نف�س���ه( وهو 
�لذي يهذب قطعة �خل�سب �خلام وي�سقل جو�نبها ويحكم 
��ستد�رتها فت�سلح يد� للفاأ�س و�ملطرقة، كما يتويل زخرفة 
بع�س���ها مبا يح�س���ره من �لدو�ئر و�لخاديد �ملحيطة بها، 
فيجعلها قو�ئم للكر��سي و�لر�ئك و�لطاولت، وهو �لذي 
ي�س���نع �حجار )طاولة �لزهر(. وقا�س���م هذ� كان �سخ�سية 
حمرتمة، كنت �ر�ه �يام طفولتي يف مقهي �ملحلة �مل�س���مي 
)قهوة عبا�س �فندي(. وكان ييل �يل �لهدوء و�يل �س���يء 
م���ن �لعزلة، بخالف رو�د �ملقه���ي �لخرين �لذين يالأونها 

�س���جيجا. وقد تزوجت �بنته من �س���خ�س ل �تذكر ��س���مه 
�لول، ي�س���مي )�بن حيم���د( كان كاتب �ل�س���بط �لول يف 
حمكم���ة جز�ء بغد�د �لتي ير�أ�س���ها )عب���د �لعزيز �خلياط( 
��س���هر ق�س���اة �لعقوبات يف زمان���ه. �ما )�ب���ن حيدر( هذ� 
فكان���ت �خت���ه زوجة حلالق �ه���ل �ملحلة، وقد ع���رف بلقبه 
فقط )نونة( ول �عرف �س���بب تلك �لت�سمية رغم �نني كنت 

�حلق �سعري لديه.
كان قا�س���م عديال لق�ساب من �هل حملة )�ملهدية( �ملجاورة 
ملحلتنا و��س���مه )عبا�س �لبعنون(، وهو من عائلة �متهنت 
�لق�س���ابة، �س���اأنها �س���اأن �ك���ر �س���كان تل���ك �ملحل���ة �لذي���ن 
يرجع���ون يف ��س���ولهم �يل ع�س���رية )�ملهدي���ة( �لتي تقيم 
بجو�ر مدينة �ملقد�دية )�سهربان �لقدية( وهي من �عمال 
ل���و�ء )ديايل(. وعبا�س �س���خ�س حم���رتم، كان له دكان يف 
�س���وق �لغا )عند تقاطع �سارع �لر�سيد مع �سارع �لمني(، 
وكان �لغني���اء من بني زبائن���ه، وكان يجهز �لبالط �مللكي 
باللحوم. لقد �جنب قا�سم ولدين هما )حامد وعبد �لكرمي 

و�جنب عديله عبا�س �لبعنون )فا�سل و�ولد� �خرين(.
�م���ا عب���د �لكرمي فق���د كان من �لذكي���اء �جلادي���ن �لذين ل 
ييل���ون �يل �لخت���الط، دخ���ل �لكلي���ة �لع�س���كرية وب���رز 
فيها، كما برز يف �خلدمة �لع�س���كرية بع���د تخرجه، فتاأهل 
لدخ���ول كلي���ة �لركان مما فت���ح �لطريق �مام���ه للتقدم يف 
�ل�س���لك �لع�س���كري، دون �ن يك���ون ل���ه �س���ند م���ن عائلت���ه، 
وه���ذه مزية عرفه���ا �لعر�ق منذ تاأ�س���ي�س �حلك���م �لوطني 
في���ه �س���نة 1920، �ي تق���دم �بن���اء �لعام���ة �لكف���اء بدون 
عائق. �ما فا�س���ل )ويلقب باملهد�وي(، وهو �بن خالة عبد 

�لك���رمي )كما ��س���لفنا( فل���م يوفق يف در��س���ته، و�نتهي به 
�ملط���اف �يل �لتعيني يف وظيفة )مر�ق���ب( �ي مفت�س تابع 
للبلدية. ولكن �لفر�سة �س���نحت له عام 1937 للدخول يف 
�لكلية �لع�س���كرية، عندما تويل �لفريق بكر �سدقي رئا�سة 
�لركان �ثر �نقالبه، حيث �ر�د تو�س���يع �جلي�س فت�س���اهل 
يف �سروط �لقبول لتلك �لكلية )من حيث ��سرت�ط �ل�سهادة 
�لثانوي���ة مبعدل عال(، فدخله���ا �ملهد�وي، كما �ن عدد� من 
�ملعلم���ني دخلوها، وكان بينهم �حمد ح�س���ن �لبكر )رئي�س 
�جلمهورية فيما بعد( وطاه���ر يحيي )رئي�س �لوزر�ء يف 
عهد عب���د �لرحمن عارف( وجميد جليل )مدير �لمن �لعام 

يف عهد قا�سم( وغريهم كثري.
ويت�س���ح مم���ا تق���دم �ن عب���د �لكرمي قا�س���م ن�س���اأ يف بيئة 
�س���عبية عربي���ة نقي���ة، عا����س فيه���ا �ملثقف���ون �يل جان���ب 
��س���حاب �حلرف �ليدوية يف وئام تام وت�س���امن، وكاأنهم 
��سرة و�حدة، ولذلك فال غر�بة �ن نري �لعميد عبد �لكرمي 
�جل���دة )وهو �ب���ن عبد �لرحم���ن �جلدة �س���يخ �حلد�دين( 
�ل���ذي �س���ار �م���ر� لالن�س���باط �لع�س���كري يف عهد قا�س���م، 
نر�ه يد�فع بنف�س���ه عن قا�سم يف مبني وز�رة �لدفاع حتي 
�لنف����س �لخ���ري، عندم���ا دهمته �ح���دي �لدباب���ات فقتلته. 
كم���ا ل غر�ب���ة �ن نري �ل�س���ابط �ل�س���اب )كنع���ان �حلد�د( 
�ل���ذي �عدم م���ع قا�س���م يف د�ر �لذ�عة، �إذ هو �ب���ن �لعميد 
خلي���ل �حل���د�د، �آمر �س���رطة �لق���و�ت �ل�س���يارة يف �و�خر 
�لثالثين���ات، وه���و )�أي خلي���ل( �بن �بر�هيم �حل���د�د �آنف 
�لذك���ر، وخليل هذ� هو خال عب���د �لكرمي �جلدة �لقتيل يف 
وز�رة �لدف���اع. يف �حلقيق���ة �ن عب���د �لكرمي قا�س���م �حاط 
نف�سه ب�سباط هم من �سميم �ل�سعب �لعر�قي، من ذلك مثال 
�للو�ء �حمد �سالح �لعبدي، رئي�س �لركان، فهو من حملة 
)حمام �ملالح( �ملجاورة ملحلتنا، وم�ساعده �لعميد �سعدون 
�ملدفعي، هو من حملة )�لف�سل( �لقريبة. �ما �لعميد جميد 
جلي���ل فهو من �بناء قرية �س���غرية يف لو�ء ديايل ت�س���مي 
)من�سورية �جلبل( و�بوه مز�رع ب�سيط �عرفه �سخ�سيا. 
ويكن تعميم هذه �ملقولة علي كثريين ممن ��س���تعان بهم 
عبد �لكرمي، مبن فيهم �بن خالته )فا�س���ل �ملهد�وي( �لذي 
عينه رئي�سا ملحكمة �لثورة، فهو �بن ق�ساب، وعمه ق�ساب 

�ي�سا.

عن مقال طويل بعنو�ن )   مذكر�ت �سخ�سية عن قائد 
ثورة 14 متوز �لعر�قية   (

في ذكرى رحيله 

ناظم الغزالي .. محطات وذكريات 
 .. عب��د الكري��م قاس��م واب��وه 

ذكريات وحقائق
كان عبد الكريم قاس��م من ابناء محلتي يف بغداد )املحلة تعبري اداري يرجع ايل 

العرص العثامين، معناه الحي، وال يزال مس��تعمال بهذا املعني يف العراق وتركيا. 

ويتويل رئاس��ته ش��خص يس��مي )املختار( الن اهل املحلة هم الذين يختارونه، 

ويطلق هذا االس��م ايضا عيل رؤس��اء القرى، كام هو الحال يف فلسطني(.محلتي 

فتسمي )الست هدية( نسبة ايل زوجة احد الخلفاء العباسيني، وقد كان لها رضيح 

بقب��ة بقي قامئا حتي اواس��ط الثالثين��ات من القرن العرشين، فهدم )مع االس��ف 

الش��ديد( عند انش��اء )س��احة زبيدة( الواقعة يف ش��ارع غازي )الكفاح حاليا( عند 

اتصاله بش��ارع االمني. وكان يف تلك القبة يحفظ علم املحلة الذي كان يحمل يف 

املظاهرات واالحتفاالت.
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محمد ال���رزاق  عبد  رفعة 

ز�ر�لكات���ب �لعربي �لكب���ري �مني �لريح���اين �لعر�ق ثالث 
م���ر�ت ،ة ويف كل زي���ارة ي���رتك م���ن �لث���ار و�لذكري���ات 
�ل�سيء �لكثري ، وقدة �ملمنا �سريعا بهذه �لزيار�ت يف نبذة 
ن�س���رتها جريدة �ملدى قبل نحو ع�سر �سنو�ت) منار�ت يف 
17 ت�س���رين �لول 2009 ( . وكانت زيارته �لثانية لبغد�د 
يف ني�سان 1932 حل�س���ور �ملعر�س �ل�سناعي و�لزر�عي 
�لكبري �لذي نظمته �حلكومة �لعر�قية مع �جلمعية �مللكية 
�لزر�عي���ة ، وق���د دعت���ه �حلكوممة �لعر�قي���ة لالطالع على 
�لتطور �حلا�سل يف �لعر�ق 

خالل ع�سر �سنو�ت من زيارته �لوىل �سنة 1922 .
 �ثم���رت �لزيارة �لثانية ع���ن كتابه �لر�ئ���ع ) قلب �لعر�ق( 
، �ل���ذي �س���منه �لعديد م���ن �لر�ء و�لنطباع���ات �جلريئة 
، ورد علي���ه عدد من �لكت���اب و�لدب���اء �لعر�قيني �لذين ل 
يو�فقون���ه �ل���ر�ي .ومن هوؤلء �ل�س���اعر �لكبري �لر�س���ايف 
�ل���ذي كان م�س���غول يف تل���ك �ل�س���نو�ت م���ن �لثالثيني���ات 
بالبح���ث ع���ن �ل�س���رية �لنبوي���ة و�كت�س���اف عظم���ة �لنبي 
�لكرمي ب�س���كل مغاير ملا �س���اع يف كتابة �ل�س���رية ، �ذ �سب 
�غ���و�ر �لرو�يات وقر�أ �خبار �لنبي �لك���رمي قر�ءة �ملتاأمل 
�ملتعم���ق �و ) �ملتمرد( �ملعجب بهذه �ل�س���رية �لتي ��س���يف 

�ليها ما لي�س فيها كما يعتقد .. 
كانت جملة ) �لر�س���الة( �مل�سرية قد ن�سرت كانت �ملجلة قد 

ن�سرت يف عددها 105 يف 8 متوز 1935 مايلي :
�لر�سايف يف دينه

دف���ع �إيل �لي���وم و�أن���ا م���ار يف �س���وق �حلميدي���ة �أخ لن���ا 
م���ن �لور�ق���ني �لأدب���اء متدين غي���ور، كتابًا جدي���دً� لأمني 
�لريحاين ��س���مه: قلب �لعر�ق، �س���در يف ه���ذه �لأيام يف 
ب���ريوت، و�أقر�أين في���ه �لفقرة �لآتية )�س 265(، ول�س���ت 
�أع���رف من �لكتاب �أك���ر منها، فاأحببت �أن �أن�س���رها ليقول 
فيه���ا �لر�س���ايف كلمته، فهو �ملتهم فيها، و�إليه تن�س���ب هذه 
�لآر�ء. . . وليطل���ع عليه���ا فحولة �لكت���اب، وحماة �لدين، 
وورثة �لبيان �لقر�آين: �لر�فع���ي و�لزيات وعز�م، ويرو� 

ر�أيهم يف هذه �لأفكار �جلديدة!
وهذه هي �لكلمة بن�سها وف�سها:

قال:
�إن للر�س���ايف ر�أيًا يف �لوحي �ل�سعري غريبًا: هو ل يوؤمن 
بالوحي، �أو باحلري �لوح���ي �ملنزل، �إمنا يعتقد �أن �لقوة 
�ل�س���عرية يف �لإبد�ع تتعلق بقوة �ألب���اه يف �جلماع، و�أن 
�ل�س���عف �لذي يعرتي �لق���وة �لو�حدة يت�س���ل بالأخرى، 

�إذن لب���د م���ن �لت���و�زن بينهما، بل هو �س���روري. . . )�إىل 
�أن قال(:

. . . ث���م ذكر �لنب���ي حممدً�، وهو يف نظر معروف �س���اعر 
عظي���م عل���ى �أن �أجم���ل ق�س���ائد �لنب���ي، �أي �أجمل �ل�س���ور 
�لقر�آنية، �إمنا هي �لتي جاء بها يف عهد �لعتد�ل �جلن�سي 
ي���وم ل يكن له غ���ري خديجة زوجًا، �أما بع���د وفاة خديجة 
فقد �أ�سبح حممد مزو�جًا، وكانت �لق�سائد - �ل�سور - يف 

هذ� �لعهد مثل ن�سائه )كذ�( �أي دون ما تقدم منها ومنهن
فقد كتب �لر�س���ايف �س���رية �لنبي حمم���د، و�أطلعني عليها 
خمطوط���ة بيده، يف �س���بعة دفات���ر من �لدفاتر �ملدر�س���ية، 
فما �أده�س���ني منها ما فيها من �لعلم و�لتحقيق لأن م�سادر 
�ملو�س���وع متوف���رة ملن �س���اء معاجلت���ه، و�أح�س���ن �لبحث 
و�ملو�زن���ة، �إمنا �أده�س���تني �لق���وة �لناف���ذة و�ملقدرة على 
�لتحليل و�ل�س���تخر�ج، و�لتفل�س���ف يف عقائد ل ت�س���تقيم 
بغري �لإيان و�جلر�أة و�ل�س���ر�حة مع �لتكال على �لعقل 

و�لعلم فيهما
فقد ��ستخدم يف )�سريته( �مل�سباح �لذي ��ستخدمه �لعلماء 
�لأوربيون يف نقد �لتور�ة، �أي م�سباح �لنقد �لأعلى �لذي 
ينري �لعلم بنور �لعقل و�ملقارنات �لتاريخية، ومما يزيدك 
�إعجاب���ًا بالر�س���ايف �أن���ه ل يح�س���ن لغة �أجنبي���ة، فقد ركن 
يف كل م���ا حلل و�أول و��س���تخرج و��س���تنتج �إىل �جتهاده 

�خلا�س و�إىل علومه �لو�حدة �لعربية
و�إنك لتدرك �لروح يف م�سنفه هذ� �إذ� ما علمت ر�أيه بالله، 
فقد قال يل مرة: �إن �لآية ل �إله �إل �لله، ل معنى لها ويجب 
�أن تبط���ل، �أو تبدل بالآية، ل �إله �إل �لوجود، �أي �أن �لكون 
هو �لله، و�لله هو �لكون، هي عقيدة �لبانيتزم �أي �حللول 
وه���و فيها على �تف���اق و�لزهاوي، قد يهمل وين�س���ى كثري 
من �س���عر �لر�س���ايف يف �مل�ستقبل، وتظل �س���ريته �لنبوية 

من �لكتب �لتي تقر�أ وتكتنز
ذ�ك هو �لر�سايف يف دينه( �ه�

فما هو ر�أي �ل�س���اعر �لكبري �لأ�س���تاذ معروف �لر�سايف؟. 
. .

دم�سق
علي �لطنطاوي

)�لر�سالة( ل نقر�أ كتاب �لريحاين لأنه ل ين�سر يف م�سر؛ 
ولكن���ا نعلم �أن حكوم���ة �لعر�ق �س���ادرته؛ ورمبا كان هذ� 
�له���رت من �أ�س���باب ه���ذه �مل�س���ادرة؛ على �أن �لر�س���ايف قد 
يق���ول �س���يئًا من ه���ذ� �لكالم يف �س���اعة له���وه ليطوي يف 
ب�س���اط �ل�س���ر�ب، ل لين�س���ر عل���ى �لنا�س يف كت���اب! فذنب 
)�لفيل�س���وف( �ل���ذي روى، �أقب���ح من ذن���ب )�لأديب( �لذي 

حتدث! و�لكلمة قبل كل �سيء لالأ�ستاذ �لر�سايف

�ب   15 يف   109 �لع���دد  يف  فن�س���رت  �ملجل���ة  وع���ادت 
1935مايلي :

ن�س���رنا يف عدد م�س���ى م���ا رو�ه �لريحاين عن �لر�س���ايف 
يف كتاب���ه �جلديد )قل���ب �لعر�ق( و�نتظرنا كلمة �لأ�س���تاذ 
�لر�س���ايف يف ه���ذه �لرو�ية. وقد قر�أن���ا �أخريً� يف جريدة 
�ل�س���تقالل �لبغد�دية كتابًا من �لأ�ستاذ �لر�سايف ينكر فيه 
كل م���ا ع���ز�ه �لريحاين �إليه �إنكارً� يوؤي���د تعليقنا على هذ� 

�خلب �أو ذ�ك، وهذ� كتاب �لر�سايف بن�سه:
ح�سرة �لأ�ستاذ �لفا�سل �ساحب جريدة �ل�ستقالل �لغر�ء 
�أرج���و ن�س���ر �لكلم���ة �لتالي���ة يف جريدتك���م ولكم �لف�س���ل 

و�ل�سكر:
�أطلعن���ي بع����س مع���اريف عل���ى م���ا رو�ه �لريح���اين عني 
كل  من���ه و��س���تغربته  فعجب���ت  �لع���ر�ق  قل���ب  كتاب���ه  يف 
�ل�س���تغر�ب. لق���د �جتمع���ت بالريح���اين ع���دة م���ر�ت يف 
�أزمن���ة خمتلفة، وجمال�س موؤتلفة وغ���ري موؤتلفة، جتاذبنا 
فيه���ا �أط���ر�ف �لأحاديث م���ن كل ن���وع، ول �أتذكرها �ليوم 
مل���رور �لزمان ولخت���الل ذ�كرتي بالن�س���يان، فاأنا من هذه 
�لناحية ل �أ�س���تطيع �أن �أناق�سه يف �سحة تلك �لأقو�ل �لتي 
�أ�س���ندها �إيل ورو�ها عني. ولكنني �لآن �أ�ستطيع �أن �أنفي 
نفيًا باتًا �س���حة كثري مما رو�ه يف كتابه �ملذكور بدليل �أن 
يف تل���ك �لأقو�ل ما لو قاله �لي���وم �أحد غريي لأنكرته عليه 
�أ�س���د �لإنكار. �إذن فكيف �أقول للريح���اين ما �أنكره لو قاله 
غ���ريي؟ ويف �لأخري �أقول: �إن كان كل ما يرويه �لريحاين 
يف كتب���ه من ه���ذ� �لقبيل فويل للحقيقة من���ه، وويل له من 

�حلقيقة!
معروف �لر�سايف

كانت �لزر�عة �ملنت�س����رة يف منطقة �ل�س����امية يف �لفر�ت 
�لو�س����ط هي زر�عة �ل�س����لب )�لرز( �لتي تتطلب جهودً� 
��س����تثنائية من �لفالحني، مقابل ممار�سة مالكي �لر�س 
ل�س����لطة �وتوقر�طي����ة متطرفة حترمهم من �ي����ة معاملة 
�ن�س����انية، ��س����افة �ىل ح�سولهم على ن�س����بة متدنية من 
�ملنت����وج �لزر�ع����ي. ول يكن للفالح �مكانية �ل�س����تعانة 
بال�س����لطة �لد�ري����ة �و �لق�س����ائية لن�س����افهم، �ذ كان����ت 
�لقو�ن����ني �لع�س����ائرية و�لع����ر�ف �ل�س����ائدة متنعهم من 
ذل����ك. ه����ذ� �حلال حد م����ن مق����درة �لفالحني عل����ى �لقيام 
بانتفا�س����ات للمطالبة بحقوقهم، حتى يف نطاق �سيق، 
لن مث����ل ه����ذه �لنتفا�س����ات ته����دد �ل�س����لطة �حلكومي����ة 
�لقائم����ة وبنف�����س �لوق����ت ته����دد �س����لطة �مل�س����ايخ. ومع 
ذل����ك، �خذ �ل�س����عور بالظل����م ينمو يف �س����دور �لفالحني 

تدريجيًا.
�لع����ر�ق  يف  �ملت�س����ارعة  �ل�سيا�س����ية  للتط����ور�ت  وكان 
ه����ذ�  �لح����ز�ب دورً� هام����ًا يف من����و  ن�س����اط  و�زدي����اد 
�ل�س����عور بالظل����م ب����ني �لفالح����ني. ولكن �ملح����رك �لكب 
مل�س����اعر �لغ�س����ب لدى فالحي �ملنطقة هو مقارنتهم بني 
تعام����ل هدي����ب �حلاج حم����ود م����ع فالحيه وب����ني تعامل 
بقية مالكيهم، وكما ��س����رنا �س����ابقًا، كانت ق�س����مة هديب 
للحا�س����الت �لزر�عية منا�س����فة مع فالحيه، ��س����افة �ىل 
�ملعاملة �لن�سانية و�مل�ساعد�ت �لكثرية �لتي كان يقدمها 

لفالحيه.
لق����د لع����ب هديب �حل����اج حم����ود، عندم����ا كان م�س����وؤوًل 
ع����ن �حل����زب �لوطن����ي �لديقر�ط����ي يف منطق����ة �لفر�ت 
�لو�سط، دوره �لفعال، مع �لقوى �لديقر�طية �لخرى 
)�لط����الب و�لعم����ال و�ملثقف����ني و�ملحامني( يف ��س����ناده 
وتاأيي����ده لنتفا�س����ة �لفالحني ع����ام 1954، وزحفهم من 
�لقرى �ملجاورة نحو مدينة �ل�سامية، مطالبني ب�� )ق�سمة 
�حلا�س����ل �لزر�عي منا�س����فة( ب����ني �مل����الك و�لفالح بدل 
�لثلث، وجعل �مل�ساريف �لزر�عية منا�سفة �ي�سًا. وبعد 
ه����ذه �ملظاه����ر�ت �جلماهريي����ة �لو��س����عة يف تاأييد هذه 
�ملطاليب �مل�س����روعة و�لعادلة للفالحني. �سنت �ل�سلطات 
�ملحلية حملة و��س����عة لياًل، ود�هم����ت �لبيوت و�عتقلت 

�لع�سر�ت من �لفالحني و�لطلبة و�لعمال و�لفالحني.
�ندلع����ت �ملظاه����ر�ت �لفالحية يوم �ل�س����اد�س من �س����هر 
�س����باط عام 1954 يف �ل�س����امية، بد�أه����ا فالحو �ملناطق 
�لخ����رى وم�س����اندة �هايل �ملدينة. �لم����ر �لذي �عتبته 
�حلكوم����ة و�ملالكني عماًل حتري�س����يًا م����ن هديب �حلاج 

حمود ومن �حلزب �ل�س����يوعي �لعر�قي وبقية �لحز�ب 
�ل�سيا�س����ية. �ذ تعتب هذه �لنتفا�سة �متد�دً� لالنتفا�سة 
�لوطني����ة ع����ام 1952 �لتي ه����زت �لنظام �ل�سيا�س����ي يف 
ذل����ك �لوقت، وهي مقدمة ملهمة لالح����د�ث �لكبرية �لتي 
تلتها يف �نتفا�س����ة 1956، وهي موؤ�سر كبري على تطور 
�لن�س����ال �ل�س����عبي �لذي تتوج بانت�سار ثورة متوز عام 

.1958
حاولت �س����لطات �حلكومة �لمني����ة قمع تلك �ملظاهر�ت، 
�ل �نه����ا ل ت�س����تطع ذلك ولعدة �ي����ام. ومقابل ذلك قامت 
بتوقي����ف هديب �حلاج حم����ود وعدد �خر م����ن �ملحامني 
و�ملعلمني و�لطالب. �ل �نها ل ت�ستطع توقيف �لفالحني 
�لن�س����طاء ب�س����بب تعاطف �لهايل معه����م وحمايتهم عن 
طريق ��س����تظافتهم �مل�س����تمرة من د�ر �ىل �خرى. وكان 
لهديب موقفه �مل�س����رف يف حماية �لفالحني، وبالخ�س 
�لنا�س����طني منه����م م����ن �مث����ال ��س����ود فرح����ان ورحيم �ل 
حميدي، من فالحي منطقته و�خرين، ورف�س ت�سليمهم 

�ىل �ل�سرطة.
�وق����ف مع هديب �حل����اج حمود كل من �ملحامني ح�س����ن 

�حلاج و�دي ويو�س����ف �ل�س����ريفي وحممد عبد �مل�سحب 
وموج����د �حل����اج حم����ود، و�لطالب �س����ادق عب����د �لكاظم 
�لعطية ور�س����يد �س����و�دي �لعطية وغالب �سباح ومهدي 
�حلاف����ظ وحمزة حممد وعزي����ز حممود وحممود رفعت 
وعدنان عبا�س علو�ن وفوؤ�د �حلاج حممد ومالك حبيب 
غ����الم وعب����د �لله �س����فيع وعدد �خر من �لط����الب. �وقف 
هدي����ب �حل����اج حم����ود يف �س����ر�ي ناحي����ة �لعبا�س����يات، 
و�وق����ف �لط����الب يف �س����ر�ي ناحية غما�����س و�ملحامون 
يف ناحية �ل�س����نافية. ول بد من �ل�سارة هنا �ىل �حتفاء 
ه����ذه �ملدن باملوقوفني، بحيث حتول مكان �لتوقيف �ىل 

ديو�ن ع�سائري و�سيافة م�ستمرة من قبل �لهايل.
ويف مقابل����ة �جري����ت م����ع هديب �حلاج حم����ود، قال عن 
توقيفه: ))قبي����ل �لنتخابات �لنيابية عام 1954 حدثت 
مظاه����ر�ت فالحي����ة م�س����لحة يف مرك����ز �لق�س����اء تطالب 
بان�ساف �لفالح ورفع ح�سته من �حلا�سل �ىل �لن�سف، 
وقد كنت من بني �ملوؤيدين لتلك �ملظاهرة �ملطالبة بالغاء 
نظ����ام دعاوى �لع�س����ائر. وكان من نتيجتها �ن ��س����درت 
�حلكومة �لعر�قية �مرً� بالقاء �لقب�س علّي مع لفيف من 
�ملحامني و�لفالحني، خا�س����ة و�ين �حد �ع�ساء �حلزب 
�لوطني �لديقر�طي �ملعار�س لتلك �ل�سيا�سية. فاأوقفت 
�ول �لمر يف �س����ر�ي مدير ناحية �م عبا�سيات يوم كان 
مديرها م�س����حن �حلرد�ن. وقد حتولت �م عبا�سيات �ىل 
ما ي�س����به �مل�سيف �و د�ر �سيافة ل�س����تقبال زو�ر هديب 
�حلاج حمود وكان من بينهم مت�سرف �لديو�نية عبا�س 
�لبل����د�وي، وه����و م����ن �ل�س����دقاء �ملقرب����ني يل. وبقيت 
حو�يل �ثنا ع�سر �و خم�سة ع�سر يوما ل �تذكر بال�سبط 
وكان ذل����ك جزءً� م����ن �جر�ء�ت �حلكومة �مل�س����ددة لكبح 
�ملعار�س����ة. ثم ج����رى نقل����ي بعدها �ىل �ل�س����امية ومتت 
حماكمتي، وكانت هيئ����ة �لدفاع تتالف من عدد كبري من 
�ملحامني �س����اقت بهم �ملحكمة ب�سبب كرة عددهم �مثال 
توفي����ق من����ري رئي�س نقاب����ة �ملحامني وعب����د �لغني مطر 
ع�س����و �لهيئ����ة �لد�رية للنقاب����ة وعبد �لوهاب �حل�س����ك 
وكاظ����م جعف����ر وغريهم. وقد ج����رت �ملحاكم����ة يوم 25 
�ذ�ر ع����ام 1954 م و�نته����ت بالفر�ج عن����ي بعد �ن طلب 
مني دفع كفالة، فرف�ست ذلك وف�سلت �لبقاء يف �ل�سجن 
ت�س����امنًا مع �لفالح����ني ومطاليبه����م. و�خ����ريً� جاء �حد 
��سدقائي �ملقربني �لذي قام بدفع �لكفالة وكانت ح�سبما 

�تذكر مبلغًا ب�سيطًا((
فق����د كتب����ت جري����دة ))�له����ايل(( يف �ذ�ر 1954 تاأييدً� 

لالنتفا�س����ة قائل����ة: ))�ن فالحي �ل�س����امية كم����ا يف بقية 
�نحاء �لريف �لعر�قي �خذو� ي�س����عرون ب�سوء �حو�لهم 
وثقل �لقطاع �جلاثم على �سدورهم وقد بد�أو� يح�سون 
بالغنب �لذي وقع عليهم يف ق�س����مة �حلا�س����الت وما يقع 
يف ن�س����يبهم م����ن ن�س����بة �س����ئيلة ل تتنا�س����ب م����ع كدهم 
وكدحهم. وق����د كانت �حلركة �لتي قامو� بها.. ل تتعدى 
�ملطالبة بان�سافهم ورفع هذ� �ل�سيق عنهم كما ثبت.. �ل 
�ن �ل�سلطات �حلكومية �لتي ل تعتمد معاجلة �لو�ساع 
�لعامة، مبا تقت�سي من �عمال �سحيحة با�سالح �لف�ساد 
ورفع �لظلم و�ن�س����جام �مل�سوؤوليات �لديقر�طية �ملعني 
لها يف �لد�ستور، قامت ب�سن هجوم بولي�سي على فالحي 
�ل�س����امية، فاحتلت �ملدينة بقو�ت �ل�سرطة و�وقفت عددً� 
كبريً� من �لفالحني و�لطالب و�ملحامني وهي ل ت�ستطع 
�ن توج����ه للكثريين منهم تهمًا حمددة عن وقائع معينة، 
فانه����ا �وقفته����م و�حالته����م �ىل �ملحكم����ة بته����م غام�س����ة 

م�ستخدمة ن�سو�سًا مطاطة يف �لقانون((.
يف  بيان����ًا  �لعر�ق����ي  �ل�س����يوعي  �حل����زب  ��س����در  وق����د 
1954/8/30، دع����ى في����ه فالح����ي �ل�س����امية ل�س����تمر�ر 
�لن�س����ال م����ن �ج����ل تثبي����ت مك�س����ب �ملنا�س����فة وحتقيق 
مطالبه����م �لخ����رى يف �لغ����اء �لديون ووق����ف �عتد�ء�ت 

�لقطاعيني على متو�سطي و�سغار �ملالكني.
ونتيجة لهذ� �لهتمام  �لكبري بالنتفا�سة �ر�سلت نقابة 
�ملحام����ني يف بغ����د�د وف����دً� كبريً� من �ع�س����اءها ب�س����فة 
)هيئ����ة �لدف����اع عن �لعد�ل����ة( برئا�س����ة �ملرح����وم توفيق 
منري وع�س����وية عدد كبري من كبار �ملحامني، للدفاع عن 
�ملوقوفني. بحيث �دى �لمر �ىل  �حر�ج ممثلي �ل�سلطة 

و�ىل �طالق �سر�ح �ملوقوفني بعد حماكمة �سكلية.
قوب����ل هدي����ب �حلاج حم����ود مبوقف مع����ادي من مالكي 
�ملنطق����ة، وخا�س����ة م����ن بع�����س �عمام����ه �لذي����ن حاولو� 
تنظي����م تهجمات )هو�س����ات( م�س����ادة و�لتوج����ه بها �ىل 
قرية �لي�س����ان لالنتقام، �ل �ن جهودهم ل تفلح ب�س����بب 
رف�س جماهري �لفالحني لهذ� �لتحرك، ومعار�سة بع�س 

�بناء �ملالكني من �ملثقفني لذلك.
وقد �ثمرت هذه �لنتفا�س����ة بدفع �حلكومة �ىل ��س����د�ر 
مر�سوم ق�سمة �حلا�س����الت �لزر�عية بني �لفالح و�ملالك 
منا�س����فة. وق����د �س����مي ه����ذ� �ملر�س����وم من قب����ل جماهري 

�لفالحني با�سم ))قانون هديب �حلاج حمود((.

عن كتاب )هديب احلاج حمود �سيخ ال�سيا�سة البي�ساء(

وفد نقابة املحامني برئا�سة املرحوم توفيق منري للدفاع عن معتقلي انتفا�سة ال�سامية عام 1954 اما دار العائلة يف القرية مع ال�سيد كامل اجلادرجي و احلاج حمود و مظهر فهمي العزاوي

هديب احلاج حمود

صفحة مطوية من تاريخ الفكر العراقي الحديث

بين الرصافي والريحاني

من تراثنا الثوري ..

انتفاضة فالحي الشامية عام 1954
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 وز�دت ن���ادرة على ذلك فقالت �نه���ا قبل رحيلها �ىل 
�لع���ر�ق كان���ت متاأملة من حر�رة �ل�س���يف يف م�س���ر 
فرغب���ت �ن تهاجر �ىل بلد �آخر هرب���ا من �حلر، فلما 
جاء متعهد �لعر�ق لالتفاق معها على �ل�س���فر �س���األته 
ع���ن حالة �جل���و هن���اك فطماأنها م���ن ه���ذه �لناحية، 
ولكنه���ا حني و�س���لت �ىل بغ���د�د و�س���عرت بحر�رة 
�جل���و عادت �ىل �ملتعهد تعاتبه فاجابها :”�نتي و�نا 
يف م�س���ر ن�س���يت حر بالدي فو�سفته لك مبا �سعرت 

به يف بالدك!". 
قالت �ل�سيدة نادرة: 

�بلغوين  بغ���د�د  �ىل  لو�س���ول  �لأول  �لي���وم  "ويف 
�لفن���دق  �عل���ى  يف  مكان���ا  يل  �س���يهيئون  �نه���م 
)�ل�س���طوح( ف�س���ايقني ذلك وقلت:”وهل من �لالئق 
ب���ي وبكر�مت���ي �ن �ن���ام يف �ل�س���طوح، وهال توجد 
يف �لفن���دق غرفة �أبيت فيها؟”فلما �س���معو� ذلك مني 
�نتق���و� �ح�س���ن غرف���ة يف �لفن���دق وق���ادوين �ليها. 
و�درت �ملروح���ة �لت���ي فيه���ا و�ح�س���رت زجاجت���ني 
مملوءتني ماء مثلوجا و�حت�س���نتهما �ل �ن ذلك كله 
ل يلط���ف من حر�رة �جلو �س���يئًا، ويف �ليوم �لتايل 
طلبت �ن يفر�سو� يل مرتبة ل فوق �ل�سطوح فح�سب 

بل فوق �ملئذنة �ذ� �مكن!! 
وبع���د �ن”تغزلت”نادرة يف حر �لعر�ق ما �س���اء لها 

�لغزل قالت: 
�للو�ت���ي  �لوروبي���ات  لل�س���يد�ت  �ن�س���ح  �ن  "�ود 
يلج���اأن �ىل حمام �ل�س���م�س يف �مل�س���ايف ك���ي ينلن 
�للون �ل�س���مر �ن يق�س���دن �ىل �لع���ر�ق و�نا �لكفيلة 

بانهن يعدن �ىل بالدهن كالكتاكيت �مل�سلوقة". 
وم���ن نو�در نادرة يف هذ� �ل�س���بيل �نه���ا كانت تاأتي 
بلوح م���ن �لثل���ج وت�س���عه يف”�لبانيو”كلما �ر�دت 

�ل�ستحمام. 

وبع���د �ن �حي���ت ن���ادرة حف���الت بغ���د�د قام���ت �ىل 
�لب�س���رة بالطي���ارة فاحي���ت فيه���ا �رب���ع حف���الت ثم 
عادت �ىل بغد�د بال�سيارة، ويف ذلك تقول �نها قادت 

�ل�سيارة بنف�سها وكانت مو�سع �لعجاب ملهارتها. 
وق���د �متدحت ن���ادرة �ملناظر �لطبيعية يف �لب�س���رة 
وخ�سو�س���ا )�س���ط �لع���رب( وقال���ت �ن هن���اك نوعا 
م���ن �لقو�رب يطلق���ون عليها ��س���م )�لبل���م( – يفتح 
�لباء و�لالم – وهي ت�س���به تلك �لتي متخر �س���و�رع 
�لبندقية �مل�س���ائية، فاذ� ركب �لن�س���ان �لبلم و�س���ار 
يف �سط �لعرب ملكت لبه �ملناظر �ل�ساحرة و�ل�سماء 

�ل�سافية و��ستوىل عليه �خليال و�ل�ساعرية. 
ومل���ا ع���ادت ن���ادرة �ىل بغ���د�د �قامت ب�س���ع حفالت 
�خرى �إل �ن ذلك ل يرق �ملتعهد �لذي ��س���رتط عليها 
يف �لتعاق���د �ن ل تقي���م ببغد�د حف���الت غري �لثنتي 
ع�س���رة حفل���ة �لت���ي ��س���رت�ها حل�س���ابه – وم���ن ثم 
رف���ع عليها دع���وى يطالبه���ا بتعوي�س ق���دره )400 
جنيه( لخاللها ب�س���روط �لتعاقد، وعر�ست �لق�سية 
ع���ن  للدف���اع  بغد�د”وتق���دم  ب���د�ءة  �مام”حمكم���ة 
�ملطربة �ل�ستاذ �لقدير جنيب �لر�وي وهو من كبار 
�ملحامني هناك، وقد �س���در �حلكم يف م�سلحة نادرة 
�ذ رف�س���ت �لدعوى و��سيفت �مل�ساريف على جانب 
�ملدع���ي.. وكانت �ملحكمة دقيق���ة يف حيثيات �حلكم 
�ىل �ك���ب حد حيث ر�أت �ن �ملق�س���ود م���ن عدم �قامة 
حف���الت خالف �ملتفق عليه ه���و �ن ل تكون �حلفالت 

�لالحقة معطل���ة حلفالت �ملتعهد.. وما د�مت حفالته 
ق���د �نتهت فله���ا كل �حلرية يف �ن تقيم ما ت�س���اء من 

�حلفالت. 
هذ� وقد عرفنا من �ل�س���يدة ن���ادرة �ن حفالتها هناك 
�س���ادفت جناح���ا كب���ري�، و�نه���ا قوبل���ت م���ن �هايل 

�لعر�ق �ح�س���ن مقابل���ة، و�متدحت �خ���الق �خو�ننا 
�لك���ب�ء  م���ن  �لكثريي���ن  ذك���ر  هن���اك و�طنب���ت يف 
و�لعظماء وخ�سو�س���ا �س���بحي ب���ك �لدفرتي )�مني 
�لعا�س���مة(. و�طلعتن���ا على ق�س���يدة عام���رة نظمها 
فيل�س���وف �لعربية و�س���اعرها �لكبري )جميل �سدقي 
�لزه���اوي( حتية للمطربة �مل�س���رية بعد �ن �س���معها 

و�عجب بفنا.. 
 

ومنها ونحن نقتطف منها هذه �لبيات: 
�مرية �لفن على!! �بد�ع �نت قادرة 
معجزة ثالثة من معجز�ت �لقاهرة 

بني �غانيك ووج�... هك �جلميل �آ�سره

لو كان يحيا �مليت �أح�� 
�يته �لغاين �ل�ساحرة 

فحبذ� �لفن وحب���ذ� �غاين نادرة 
ومنها 

كوين ل�سيخ قد �سبا 
�ىل �جلمال عاذرة 

ل حت�سبي �ل�سيوخ �أم� 
�ثال �لر�سوم �لد�ئرة 

 *****
�ن �حلياة كلها 

�ىل �حلتوف �سائرة 
فلنك�سب �لدنياور 

بي غافر يف  �لخرة 
وقد ختم �ل�ستاذ �لزهاوي ق�سيدته بقوله: 

ورمبا د�ر �لزما 
ن معلنا ب�سائره 

فخول �ل�سعب حقو
ق �لأمم �ملجاورة 

 ه���ذ� وقد حدثتنا نادرة عن نه���ر دجلة ومائه �لعذب 
فقالت �نه ي�س���اعد على �له�سم ب�سرعة فائقة فهو يف 
�حلقيق���ة يروي وي���د�وي يف وقت و�ح���د. وختمت 
�ملطربة حديثها قائلة �نها و�سلت �ىل بغد�د ووزنها 
�س���تون كيلو جر�ما ولكن م�سايقة �حلر لها �نق�ست 

وزنها �ىل �ستة وخم�سني كيلو! 
م. �لثنني / 1934/10/8

املطربة املشهورة السيدة   

نادرة يف االسبوع املايض 

من رحلتها التي قضت 

معظمها يف مدن العراق 

وبخاصة   بغداد حيث اتفق 

معها احد املتعهدين عىل 

احياء اثنتي عرشة حفلة فيها.

ولقد زرت”نادرة”عقب 

وصولها فهنأتها بسالمة 

الوصول.. وسألتها عن صحة 

سالمة السيدة ليىل العامرية، 

التي كانت بالعراق مريضة، 

والتي سبق لنادرة ان ابلغتنا 

يف خطاب ارسلته الينا من 

بغداد ان سبب ذلك املرض 

راجع اىل شدة حرارة الجو 

التي ال يتحملها االنسان،


