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عبدالرزاق الصافي 

ودي������ع ف��ل��س��ط��ي��ن 

هو لغنى ن�س���اطه �لثقايف على مدى �ستني عامًا �أو 
يزيد، ي�سعب على �لت�سنيف. فهو كاتب و�سحايف 

وموؤرخ وق�سا�ص وناظم لل�سعر �أي�سًا.
ول���د �سن���ة 1322 هجري���ة 1904 ميالدي���ة لأ�سرة 
معروفة �أجنبت �أعالم���ًا يف �لفقه و�لأدب و�لطب. 
فاأب���وه �ل�سي���خ �أ�س���د �خلليل���ي كان م���ن �ملعني���ني 
بالط���ب �لق���دمي و��ستغ���ل بعل���م �ملنط���ق ودّر�سه. 
و�أخ���وه عبا�ص كان �ساعرً� معروف���ًا يجيد �لعربية 
و�لفار�سي���ة ومنا�ساًل مناه�سًا للمحتلني �لنكليز، 
�س���ارك يف ث���ورة �لنج���ف �سن���ة 1918، ولحقت���ه 
�سلطات �لحت���الل فا�سطر للهرب �ىل �ير�ن فحكم 
علي���ه غيابي���ًا بالع���د�م. وظ���ل يح���ن �ىل �لع���ر�ق 
و�سعبه، وهجا �لنكليز وحيا �بناء �سعبه بق�سائد 

ن�سرها يف جملة”�لعرفان”�للبنانية.
�س���ّب جعف���ر �خلليلي يف هذ� �لو�س���ط. وكان بيته 
يح���وي مكتبة عامرة، فقر�أ �لكثري من كتب �لرت�ث 

و�لتاريخ و�لأدب.
كان”زه���ر  ق���ر�أه  كت���اب  �أول  �أن  �لطري���ف  وم���ن 
فزج���ره  �جلز�ئ���ري  �لل���ه  نعم���ة  �لربيع”لل�سي���د 
�أب���وه. فكان ه���ذ� �لزجر حاف���زً� للتعل���ق بقر�ءته. 
كم���ا قر�أ”�أن���و�ر �لربيع”لل�سي���د م���ري عل���ي خان. 
ومل تقت�س���ر قر�ءت���ه على ذل���ك، �إذ ق���ر�أ �ىل جانب 
�لقر�آن �لكرمي كثريً� من �لكتب �لتي تو�سع مد�ركه 
ومتكن���ه من ممار�س���ة �لكتابة �لأدبي���ة مثل”كليلة 
ودمنة”و«�أل���ف ليل���ة وليلة”و«�لأغاين”و�أعج���ب 
بب�سار بن برد و�ملع���ري و�أبي نو��ص وغريهم من 

كبار �ل�سعر�ء �لعرب.
ونظرً� لتقانه �للغ���ة �لفار�سية قر�أ دو�وين حافظ 
و�سعدي وعم���ر �خليام و�أعجب بها وترجم بع�سًا 
منه���ا. كما ق���ر�أ ديكامريون لبي���و كا�سيو �ليطايل 

من طريق �لفار�سية �أي�سًا.
ولعجاب���ه بق�س����ص �لأنبي���اء يف �لق���ر�آن �لكرمي 
ب�س���كل  �ملقد�ص”للتع���رف  بقر�ءة”�لكت���اب  �هت���م 
مف�س���ل �ىل ق�س�ص �لأنبي���اء. وكانت هذه �لقر�ءة 

�حلافز �لأهم �لذي دفعه لولوج عامل �لق�سة.
كان �خلليل���ي من���ذ �سغ���ره متع���دد �ملو�ه���ب. فقد 
نظ���م �ل�سعر وه���و تلميذ يف �ل�سن���و�ت �لأوىل يف 
�ملدر�س���ة �لبتد�ئية ي���وم مل يكن عم���ره يزيد على 
ت�سع �سنو�ت. غري �أنه مل يو��سل �لنتاج �ل�سعري، 
بل �ُسغف بالق�س�ص. وقبل �أن يكمل �لثامنة ع�سرة 
من عمره كتب ق�سة”�لتع�ساء”�لتي ي�سي عنو�نها 
باهتمام���ات �خلليلي لي�ص يف عامل �لأدب فح�سب، 

بل يف �جلانب �لجتماعي و�لوطني �أي�سًا.
فقد ذكر مرتجمو حيات���ه �أنه كان يكتب من�سور�ت 
بخ���ط �لي���د �س���د �ملحتل���ني �لنكلي���ز وي�سعها يف 
مدين���ة  �أخ���رى يف  و�أماك���ن  �ل�سح���ن �حلي���دري 

�لنجف.
��ستغ���ل يف �لتعليم منذ �سن���ة 1924. فعمل معلمًا 
يف �حلل���ة و�لنج���ف و�س���وق �ل�سي���وخ و�لرميث���ة 
و�لكوفة، �لأمر �لذي مّكنه من �لطالع على مظاهر 

�حلياة يف �نحاء عدة من �لعر�ق.
ومل ي�ستم���ر يف �لتعلي���م �إذ جذبت���ه �ل�سحافة. فقد 
كان م���ن ق���ر�ء جمالت”�ملقتطف”و«�لهالل”و«�لع

رفان”وغريه���ا م���ن �ملجالت �ل�سه���رية يف �لعقود 
�لأوىل م���ن �لق���رن �لع�سري���ن. وكان يطمح �ىل �أن 

يحاكيه���ا. لذ� ب���ادر وهو ل ي���ز�ل يف �سلك �لتعليم 
�ىل ��س���د�ر جريدة”�لفج���ر �ل�س���ادق”يف �لنجف 
�سن���ة 1930. وكانت �أ�سبوعية عا�ست �سنة و�حدة 
فقط. و�أغلقت بذريعة �أن لي�ص من حق �ملوظف �أن 
ي�سدر �سحيفة، على رغم �أنه كان �أ�سدرها باجازة 

من �ل�سلطات �ملعنية.
ويف �سنة 1934 �أ�سدر جريدة”�لر�عي«. وعا�ست 
�سن���ة و�حدة �أي�س���ًا وتعر�ست لالغ���الق بقر�ر من 
حكوم���ة يا�س���ني �لها�سم���ي لأنه���ا كان���ت �سحيف���ة 
معار�سة. وتعر�ص جعفر �خلليلي للمالحقة ب�سبب 
م�ساركته يف ن�ساطات �ملعار�سة. وبعد ذلك �أ�سدر 
�سحيفة”�لهاتف”�سن���ة 1935. وه���ي �ل�سحيف���ة 
�لأن�سج، و�لأطول عمرً�، و�لأكرث تاأثريً� يف �مليد�ن 
�لأدب���ي. فق���د عا�ست”�لهاتف”ع�سري���ن �سن���ة، �ذ 
��ستمرت يف �ل�سدور يف �لنجف حتى �سنة 1948 
و�نتقل بها �خلليلي �ىل بغد�د، وحتولت منذ �سنة 
1952 �ىل �سحيف���ة يومية �سيا�سي���ة. و�أغلقت مع 
مئات �ل�سحف و�ملج���الت و�جلمعيات و�لنقابات 
و�ملنظم���ات �سنة 1954 �أيام وز�رة نوري �ل�سعيد 
�لتي حلت جمل�ص �لنو�ب بعدما ��ستطاعت �جلبهة 
�لوطني���ة �لنتخابية �لتي �سمت �حز�ب �ملعار�سة 
�لوطنية يومذ�ك �لفوز ب� 11 مقعدً�. وكانت حملة 
�حلكوم���ة �سد �حلرك���ة �لوطني���ة و�ل�سحافة غري 
�خلا�سع���ة لتوجه���ات �لفئة �حلاكمة متهي���دً� لعقد 

حلف بغد�د �سنة 1955.
�هتم �خلليل���ي يف �أثناء ��سد�ره”�لهاتف”برعاية 
�ملو�ه���ب �لعر�قي���ة �ل�سابة وتعريفها لل���ر�أي �لعام 
�لتع���ارف  �أو��س���ر  وبعق���د  و�لعرب���ي،  �لعر�ق���ي 
و�ل�س���الت �لثقافي���ة م���ع �لأدب���اء �لع���رب �لذي���ن 
كان���و� ين�سرون يف”�لهاتف«. و�سج���ع �ملر�أة على 
�لكتاب���ة يف �سفحاته���ا. وكان م���ن ب���ني م���ن كتنب 

يف”�لهاتف”دلل �سفدي ونعمت �لقربي.
و�لن�س���ر  �ل�سحاف���ة  مي���د�ن  لقتحام���ه  ونظ���رً� 

دع���م  دون  وم���ن  مبف���رده 
م���ادي من �أي���ة ج�ه���ة، ولع�دم 
م���ن  منا�س���ب  عائ���د  وج���ود 
بيع”�لهاتف”��سطر �خلليلي 
�ىل بي���ع مكتبت���ه �سنة 1937 
وكاد  ��سد�ره���ا.  ليو��س���ل 
يف  �ل�س����د�ر  ه���ذ�  يتوق����ف 
�حدى �ملر�ت ب�س�بب ت�س�ييق 
�ل�س�لطات عليه ومنع تزويده 
�لورق - �إذ كانت حت�تكره �أيام 
�حلرب �لعاملية �لثانية - لول 
�لعون �لذي جاءه من �ملرجع 
�لديني �لكب���ري �آية �لله �ل�سيد 
�أبو �حل�س���ن �ل�سفه���اين، �إذ 
زوده �لورق من �حل��سة �لتي 
�لك�ت���ب  لط�ب���ع  ياأخذه���ا  كان 

�لدي�نية.
جعف���ر  مو�سوعي���ة  �ن 
بو�س���وح  تظه���ر  �خلليل���ي 
�ذ� م���ا �لقين���ا نظ���رة �سريع���ة 
م���ن  �لطويل���ة  �لقائم���ة  عل���ى 
�لكت���ب �لتي �أ�سدره���ا. وهي 
�سنج���د  �إذ  بالع�س���ر�ت.  تع���د 
فيه���ا �لق�س����ص �ملنتزع���ة م���ن و�ق���ع �حلي���اة، كما 
يف”�أولد �خلليلي”مث���اًل، و�خلو�طر �لأدبية كما 
يف  و�لبح���ث  �لق���وة«،  يف”�ليوميات”و«حدي���ث 
تاريخ”�لق�سة �لعر�قية قدمي���ًا وحديثًا”و«مقدمة 
للق�س���ة �لعر�قية«، و�لتاري���خ كما يف”على هام�ص 
�لثورة �لعر�قية”�ل���ذي حوى”م�ستدركات مما مل 
يتطرق �ليه موؤرخو �لثورة �لعر�قية �لكربى«. كما 
كتب عن”�لتمور �لعر�قية قدميًا وحديثًا”و�لكتاب 
در��س���ة قّيم���ة ع���ن �لتم���ور وزر�عته���ا وجتارته���ا 
وقيمته���ا �لغذ�ئي���ة. و�هت���م �خلليل���ي بالأح���و�ل 
�ل�سخ�سي���ة من زو�ج وط���الق ووقف ومري�ث يف 
ك�ت���اب �س�ماه”عندم���ا كن���ت قا�سي���ًا«. و�أق���دم على 
م���ا مل يقدم علي���ه �أديب غريه للتع���رف �ىل م�ساكل 
�ملجتم���ع �لعر�ق���ي من خ���الل معا�س���رة �ل�سجناء. 
ف���كان �أن طلب �سجنه، ولّبي طلب���ه. فدخل �ل�سجن 
وكتب”كنت معه���م يف �ل�سجن”وهو كتاب عر�ص 
لأه���م �لأ�سب���اب و�لعل���ل �لت���ي ت���وؤدي �ىل �رتكاب 
�جل�ر�ئ���م وقدم �س���ورً� حلياة �ل�سج���ن و�ل�سجناء 

يف �لعر�ق.
و��ستف���اد �خلليل���ي م���ن معرفت���ه �لأدب �لفار�س���ي 
فق���دم للمكتب���ة �لعربية”نفحات م���ن خمائل �لأدب 
�لفار�سي”وبحثًا مهمًا مثل فيه �لعر�ق مع �لدكتور 
م�سطفى جو�د قدمه كمحا�سرة يف جامعة طهر�ن 
�سماه”م���ا �لذي �أخذه �ل�سعر �لفار�سي من �لعربية 

و�ل�سعر �لعربي من �لفار�سية«.
عل���ى �أن �أه���م ما كتب���ه �خلليلي - يف نظ���ره - هو 
مو�سوعة”�لعتب���ات �ملقد�سة”�لتي �سدرت يف 13 
جزءً� وكان يطمح لأن ت�سل �ىل ثالثني. لكن كتابه 
�لأ�سهر، و�لأك���رث قر�ءة هو”هك���ذ� عرفتهم”وهو 
كم���ا عّرف���ه يف �لعنو�ن”خو�ط���ر عن �أنا����ص �أفذ�ذ 
عا�س���و� بع�ص �لأحي���ان لغريهم �أكرث مم���ا عا�سو� 
لأنف�سه���م«. وق���د �س���در يف �ستة �أج���ز�ء، وحتدث 

في���ه �خلليل���ي ع���ن 63 �سخ�سي���ة ت�سم���ل علم���اء 
دي���ن و�سع���ر�ء و�سخ�سيات �جتماعي���ة و�سيا�سية 
وثقافي���ة وفنية، عر�قي���ني ولبناني���ني و�سوريني، 
م�سلمني من �ستى �لطو�ئف وم�سيحيني وغريهم. 
يكف���ي �أن نذكر بع�سهم للتع���رف �إىل �سعة عالقات 
�خلليل���ي. فمن �لنجف يكف���ي �أن نذك���ر �ل�سيد �آية 
�لل���ه �ل�سيد �أبو �حل�سن �ل�سفه���اين و�سعد �سالح 
و�أحم���د �ل�س���ايف �لنجف���ي و�ل�سي���خ حمم���د ر�سا 
�ل�سبيب���ي و�ل�سي���خ حممد ح�سني كا�س���ف �لغطاء. 
وم���ن �لعر�قيني عموم���ًا �لدكت���ور م�سطفى جو�د 
حمن���دي  وجعف���ر  م�سك���وين  يعق���وب  ويو�س���ف 
د�ود.  �ل�سي���خ  و�سبيح���ة  �لأزري  وعبد�حل�س���ني 
ومن �ل�سوري���ني و�للبنانيني �ل�سيد حم�سن �لأمني 
�لعاملي و�لأخطل �ل�سغري ب�سارة �خلوري ونظري 

زيتون وحممد علي �لطاهر ون�سيب مكارم.
و�تب���ع �خلليل���ي يف كتاب���ه ه���ذ� نهج���ًا مل ي�سبق���ه 
�لي���ه �أح���د يف كتاب���ة �ل�س���ري. فحديثه ع���ن هوؤلء 
�لذي���ن عرفه���م ل يقت�س���ر عل���ى �لتعري���ف بهم، بل 
في���ه ��ستط���ر�د�ت ومعلومات وِمَل���ح وطر�ئف عن 
�حلي���اة �لأدبي���ة و�لجتماعي���ة و�ل�سيا�سي���ة �لتي 
عا�سوه���ا جتع���ل �لكت���اب �سيق���ًا غاي���ة �لت�سويق، 
وياأ�س���ر �لقارئ، وميتع���ه بر�ساقة �لعب���ارة وغنى 

�ملعلومة و�ل�سرد �ل�سيق.
لكتابه”هك���ذ�  �حل���ار  �ل�ستقب���ال  وفاج���اأ 
عرفتهم”�خلليل���ي نف�س���ه. فقد كتب يق���ول �نه كان 
يطمح لأن يك���ون هذ� �ل�ستقب���ال لكتابه”�لعتبات 

�ملقد�سة«. ولكن يبدو �أن للقر�ء ر�أيًا �آخر.
مطبوع���ة  غ���ري  �أخ���رى  كت���ب  وللخليل���ي 
كليل���ة  ق�س���ة  م���ن  بغ���د�د  كتاب”ن�سي���ب  منه���ا 
ودمنة”و«�سفحات من �جليل �ملا�سي”وجمموعة 
ق�س�ص بعنو�ن”�ي���ام م�ست”وكتاب”نظر�ت يف 

�لكتب«.
و�هتم باخلليلي �أديبًا وقا�سًا وباحثًا �سحافيًا عدد 
من �لأدباء و�لنق���اد �لعرب من بينهم هارون عبود 
ونظ���ري زيتون وم�سطف���ى عبد�للطيف �ل�سحرتي 
وجورج �سيدح وودي���ع فل�سطني و�ليا�ص فرحات 
وروك����ص ب���ن ز�ئ���د �لعزي���زي. وقال عن���ه �لأديب 
ميخائي���ل نعيم���ة”�ن �ل�ستاذ �خلليل���ي حري باأن 

تو�سع عنه �أو�سع �لدر��سات كاأديب و�سحايف«.
وكان �أح���د �لباحثني يف جامع���ة ميت�سيغان و�سع 
ر�سال���ة دكت���ور�ه ع���ن �خلليل���ي ودوره �لر�ئد يف 
�لأدب �لرو�ئي �لعر�قي قام برتجمتها �ىل �لعربية 
�لدكتور �سفاء خلو�سي و�ل�ستاذ وديع فل�سطني.

ومم���ا يحز يف �لنف�ص ويوؤملها �أ�س���د �لأمل ما عاناه 
جعفر �خلليلي وعائلة �خلليلي كلها على يد �لنظام 
�لعر�ق���ي �حل���ايل �ل���ذي ��سق���ط عنه���م �جلن�سي���ة 
�لعر�قي���ة و�سردهم ونهب ممتلكاته���م بحجة �أنهم 
من”�لتبعية �لير�نية”متنا�سيًا �أنهم عر�قيون �بًا 
عن جد وقدمو� للعر�ق وطنًا و�سعبًا خدمات جّلى. 
ول���و مل يكن يف �لعائلة غري جعف���ر �خلليلي، علمًا 
باأن فيها �لكثري، لكفاه���ا فخرً�. وهكذ� غادر جعفر 
�خلليل���ي هذه �لدنيا بعيدً� ع���ن �لوطن �لذي �أحب 

و�ل�سعب �لذي خدم طو�ل حياته �مل�سنية.

عن �صحيفة احلياة

       يف موك����ب جن����ازي مهي����ب رح����ل عن����ا �لأديب 
�لعر�ق����ي �لكب����ري جعف����ر �خلليل����ي يف �لث����اين من 
�سباط 1985، وكاأمنا �ساء �ن تكون رحلة �لنهاية 
رحلة يوؤن�سه فيها �سفاوؤه من �لأعالم. فمنذ مطلع 
�لعام �ملذكور و�ملنايا تفتك بكبار �لباقني من �عالم 

�أمتنا �لعربية،
وموك����ب �مل����وت يف م�س����ر�ه يخط����ف م����ن بيتن����ا 
�لدكت����ور فوؤ�د �س����روف حمرر »�ملقتط����ف« �لعنيد 
�ل����ذي تويف يف ب����ريوت يف �لع�سرين م����ن يناير، 
ثم حممد عب����د �لغني ح�سن �ديبنا �مل�سري �لكبري 
�لذي غادرنا يف �سم����ت يف �لثاين و�لع�سرين من 
يناي����ر، ثم جعف����ر �خلليل����ي �ل����ذي ودع �لدنيا يف 
�لثاين من فرب�ير ثم �حمد حامد �ل�سر�ف مرتجم 
رباعي����ات عم����ر �خلي����ام �ل����ذي و�فت����ه منيت����ه يف 
ح����و�يل منت�س����ف فرب�ير يف �لعر�ق، ث����م �ل�ساعر 
�ل�س����وري علي دمر �لذي ت����ويف يف �ل�سعودية يف 
�سه����ر مار�ص و�خ����ريً� – وليته كان �آخ����رً� – عامر 
�لعق����اد �ل����ذي �خت�س����ر رحلة �حلي����اة وغادرنا يف 
�لر�ب����ع و�لع�سري����ن م����ن مار�ص، فيال����ه من موكب 
حزين، �أن����ه حرم �ل�ساد �عالمه����ا �ملذخورين، فقد 
فجعن����ا مع�س����ر �أود�ء هوؤلء �لأع����الم يف �سد�قات 
لن����ا �متدت عل����ى رقعة �لعمر وكان����ت ز�دً� للنف�ص، 
ومنبع����ا ملوحيات �ل�سفاء وم����الذً� ت�ستجري به من 

هجري �حلياة. 
وم����ن �جلناي����ات �لت����ي ل تغتفر ملجتمعن����ا �لأدبي 
�أن �لجي����ال �لطالعة من �لأدباء ت����كاد جتهل حتى 
�لكبار �لكبار من �أعالم �ملفكرين يف عاملنا �لعربي، 
ب����ل يف وطنن����ا �مل�سري، �ولئ����ك �ل�سات����ذة �لذين 
��ستفا�س����ت �ثارهم وماآثره����م، وعا�سو� يخدمون 
�ل�ساد من ريق �لعم����ر �ىل منتهاه، وذ�دو� باأمانة 
و�س����رف وتقدي�ص عن مثلى �لقي����م وف�سلى �ملاآرب 
وعظمى �لغايات، و�غنو� �لفكر و�لعامل و�لعرفان 
بنفائ�����ص �ملحرب�ت، وكانو� عل����ى �لدهر �سوء يف 
طريق �لفكر �حل�ساري، و�أئمة يف حمر�ب �لكلمة 
�لنرية ور�س����اًل ينطقون باللفظة �ملبينة، و�حلرف 

�ل�سادق و�لر�أي �لبناء �ل�سديد. 
وم����ن �ملجن����ي عليه����م يف دنيان����ا �لدبي����ة حبيبنا 
�لر�ح����ل جعف����ر �خلليل����ي �ل����ذي كان �أم����ة بر�أ�س����ه 
وجمموع����ة م����ن �لرج����ال ل تتكرر. وه����ا هو عمله 
و�آثاره وريادته وقد فر�ست نف�سه على �جلامعات 
�لمريكي����ة، فق����ام باح����ث م����ن �لثق����ات يف جامعة 
مي�سغ����ن بو�س����ع ر�سال����ة دكت����ور�ه ع����ن �خلليلي 
ودوره �لر�ئ����د يف �لأدب �لرو�ئي �لعر�قي، وفيها 
�ح����اط بجان����ب و�حد فق����ط من جو�ن����ب �خلليلي 
�ملتعددة، وما كان ل����ه �ن يحيط بجو�نبه �لأخرى 
م����ن  كان  لت�ساعه����ا وتر�ميه����ا وترحبه����ا. ولق����د 
��سب����اب �سعادت����ي �ن ��سرتك����ت يف ترجم����ة ه����ذه 
�لر�سال����ة �جلامعية م����ع �لدكتور �سف����اء خلو�سي 
�ل�ستاذ �لك�سفوردي، كما كان جميل �لتوفيق �ن 
قدم له����ذه �لر�سالة حممد عبد �لغني ح�سن فاجمل 

�لقول وركزه يف عبارته �خلتامية ون�سها. 
»ول �سك �أن �جتماعنا هنا ما بني م�سلم وم�سيحي، 
و�سرق����ي وعرب����ي، وم�س����ري وعر�ق����ي، و�سن����ي 
و�سيعي، وعرب����ي و�أعجمي، هو �جتماع و�جماع 
عل����ى �ملكان����ة �لأدبي����ة �ملرموق����ة �لت����ي يتمت����ع بها 

�سديقنا �ل�ستاذ جعفر �خلليلي �لذي تخ�سه هذه 
�لدر��سة �جلامعية بالتف�سيل و�لتحليل. 

م����ن  جمموع����ة  �خلليل����ي  جعف����ر  كان  لق����د  نع����م، 
�لرج����ال تكاملت يف �سخ�س����ه، و�ئتلفت يف ن�سيج 
�ن�سانيت����ه وتغلفت بخلقه وقيم����ه ومثلياته. ومن 
�لو�جب �حلتم �لتعريف بهذه �ل�سخ�سية �لفريدة 
جلمه����ور ينبغ����ي �ن يع����رف له����ذ� �لرج����ل ف�سل����ه 
و�يادي����ه ل�سيم����ا وه����و يوؤم����ن. كم����ا نوؤم����ن معه، 
بان����ه وطننا �لعرب����ي وطن و�حد لل�س����اد، يتعاىل 
عل����ى �سغائر ما �بتدع����و� و�سنف����و� ور�سمو� من 
�سمات وهوي����ات وتاأ�سري�ت و��ستمار�ت ومناذج 
و��سم����اء وم�سميات، وما �سئت م����ن �ور�ق تعبقر 
�لع����رب يف ��ستنباطه����ا و��ستحد�ثه����ا وت�سمينها 
وتزويقها وتكدي�سها حتى �سريو� وطنهم �وطانا 
ود�ره����م دي����ارً� و�متهم �أمم����ا ورحم �لل����ه �ل�ساعر 
�ملهج����ري �لياأ�ص فرحات �ل����ذي ��ستهول �ن تكون 
دول �لع����رب �سبعًا، فكيف وق����د �أربى عددها �ليوم 

علي �لع�سرين وهو �لقاتل: 
�إذ� كانت �لدولت �سبعًا ليعرب فكم دولة ت�ستوعب 

�ل�سني و�لهند؟ 
ن�س����اأ جعف����ر �خلليل����ي يف �لنجف يف بيئ����ة علمية 
ديني����ة �دبي����ة وه����و من مو�لي����د ع����ام 1904 ويف 
�لنج����ف تعل����م ومتر�����ص باحلي����اة �ديب����ًا وفقيه����ا، 
وفيها �أ�سدر جري����دة »�لفجر �ل�سادق« عام 1930 
وجريدة »�لر�عي« ع����ام 1934 -1935، ثم ��سدر 
جريدته �ملخلدة �لآي����ات »�لهاتف« وهي بر�سالتها 
و�سكله����ا وطابعه����ا ومنهاجها تكاد تك����ون �لطبعة 
�لعر�قي����ة جلري����دة »�ل�سيا�س����ة �ل�سبوعي����ة« �لتي 
��سدره����ا يف م�س����ر �لدكتور هي����كل با�سا وجعلها 
منت����دى فكريا من�سوبًا لأم����ة �لعرب قاطبة. وعلى 
ه����ذ� �لن�س����ق عين����ه �سارت جري����دة »�لهات����ف« منذ 
�ن�سائه����ا يف ع����ام 1935 و�ىل �حتجابه����ا يف عام 
1954 بعد �نتقاله����ا من �لنجف �ىل بغد�د، فكانت 
ميد�ن����ا لق����الم �دباء يع����رب يف �لوط����ن و�ملهجر، 
وكانت تتوخ����ى هدفني �ساميني هم����ا: �عالء �سان 
�لأدب وعق����د �أ�سب����اب �لوئ����ام بني �لدب����اء �لعرب، 
هك����ذ� �س����ارت »�لهاتف« ب�ستان����ًا �دبي����ًا نفتقر �ىل 
مثل����ه �لي����وم، ويف �سبي����ل �حلفاظ عل����ى �مل�ستوى 
�لأدب����ي �لرفيع لهذه �ملجلة باع �خلليلي متاع بيته 
وه����و قد ��سطر �ي�س����ًا يف �خريات عمره �ىل بيع 
مكتبته �خلا�سة بدريهمات ت�سون كر�مته وتبقي 

على عفته. 
خا�سه����ا  �لدبي����ة  �ل�سحاف����ة  يف  جترب����ة  �إنه����ا 
�خلليل����ي مبف����رده، و�ن�سح����ب منه����ا بع����د �غ����الق 
»�لهات����ف« بقر�ر �د�ري يف وقت ي����كاد يتز�من مع 
�حتج����اب »�ملقتطف« ل�سروف و«�لر�سالة« للزيات 
و«�لثقافة« لأحمد �مني و«�لكتاب”لعادل �لغ�سبان 
»و�لكاتب �مل�سري”لطه ح�سني »و�لف�سول« ملحمد 
زكي عب����د �لق����ادر و«جملة عل����م �لنف�����ص« ليو�سف 
مر�د وكان هذه �ملحالت �لعلمية جميعا كانت على 
موعد وميقات مع �ملوت! هذ� عن �ل�سحفي جعفر 
�خلليل����ي. �ما ريادته �لتاريخي����ة �ملذكورة فتتمثل 
يف مي����د�ن �لق�سة �ل����ذي �سب����ق �ىل خو�سه وبرز 
في����ه، ل �ديب����ا مبدع����ًا وح�سب، بل موؤرخ����ًا للق�سة 
كذل����ك. فه����و يف جمموعت����ه »ق����رى �جلن”يخرتع 
عامل����ًا مطوب����ا �و مدين����ة فا�سل����ة يعي�����ص �هلوه����ا 
ناعم����ني باحلري����ة و�لعد�لة و�ل�س����الم. وقد �ختار 
�خلليل����ي هذ� �ل�سل����وب �لرم����زي يف �لق�سة لكي 

يتخل�����ص من ماأزق �لو�ق����ع يف عامل غري طوباوي 
وهو ��سلوب يف �نطاق �حليو�ن �و �جلن درو�ص 
�حلكم����ة، جل����اأ �لي����ه �لفيل�س����وف بيدب����ا يف »كليلة 
ودمنة”وتوفي����ق �حلكي����م يف »حمارياته« وكامل 
كيالين يف كتب �لطفال �لت����ي �سنفها. وللخليلي 
�ثار رو�ئية �خرى، بع�سها يتخذ �سكل �ليوميات، 
وبع�سها يجري جمرى �لعرت�فات وبع�سها يقوم 
ب����دور �لبطولة فيه �ولد �خلليلي نف�سه، وبع�سها 
ينح����و منح����ى �لنق����د �لجتماعي �ل����ذي ي�ساق يف 

قالب ق�س�سي. 
عل����ى �ن م����ن �مت����ع �لثار �لدبي����ة �لت����ي ��سدرها 
جعف����ر �خلليل����ي كتاب����ه �لعظي����م �ملو�س����وم »هكذ� 
عرفته”وق����د ��س����در منه حت����ى �لن �س����ت حلقات 
�سخ����ام، وهناك حلقات �خرى مل يتح لها �ل�سدور 
يف حيات����ه وه����و يف ه����ذ� �لكت����اب يتج����رد �إل من 
�ن�سانيته و�دبه، وي����روي با�ستطر�د�ت م�ستلهمة 
ذكريات����ه عن �ل�سدقاء �لر�حل����ني، وكلهم من كبار 
�ل�سع����ر�ء و�لدباء و�لعلماء، في�س����وق �طر�فا من 
وم�سامر�ته����م،  وفكاهاته����م  وتو�دره����م  حياته����م 
وينقل من ر�سائلهم �لع�سرية و�لنرثية �لتي كانت 
م����ن �سهودها �و �خلائ�سني فيها ومييط �للثام عن 
كثري من �لآر�ء �لتي ل ت�ستعلن عادة من �لكتابات 
�ملن�س����ورة، ويورد م����ا ل تعرفه �لنا�����ص عن �ساعر 
كب����ري كال�س����ايف �لنجف����ي، �و عن �ساع����ر مهجري 
متمي����ز كج����ورج �سي����دح، �و ع����ن جماه����د عرب����ي 
عظي����م كمحمد علي �لطاهر، �و ع����ن �ديب �سوري 
ع�سام����ي ك�سامي �لكي����ايل �و عن �ساع����ر مهجري 
مرموق كاليا�ص فرح����ات، �و عن �لعالمة �لوطني 

�لكبري عجاج نوي�ص، وهلم جر�. 
ويف �عتقادي �ن ه����ذه �ل�سل�سلة �لنادرة �ملثال من 
�لكت����ب ت�سد فر�غا كبريً� يف �دب �ل�سري و�لرت�جم 
لنه����ا ت����دور جميعا ح����ول رجال عرفه����م �خلليلي 
وكان����ت له معهم ع�سرة و�سد�ق����ة طويلتان، فخرب 
من �مورهم و�حو�لهم ما مل يتح ل�سو�ه، و�تى مبا 
ل ي�سع غريه �ن ياتي به �إل باملخالطة و�مل�ساحبة 

وطو�ل �ملطارحات. 
ويحتف����ظ �خلليل����ي با�سابري كثرية م����ن �لر�سائل 
�خلا�س����ة �لتي ظ����ل يتبادلها م����ع ��سحابه و�عالم 
ع�س����ره ط����و�ل �كرث م����ن �ست����ني عاما وه����ي ومن 
و�قع متابعتي �ل�سخ�سي����ة لر�سائل �خلليلي فانها 
تعد ذخرية �دبي����ة وتاريخية ينبغي �ن ت�سان من 

عبث �ليام. 
ولئ����ن كان �خلليلي قد عالج مو�سوعات ت�ستغرب 
من����ه، ككتابه ع����ن �لتم����ور �لعر�قي����ة وكتابه �لذي 
�لغن����اء  يف  نظ����ر�ت  وه����و  »ت�سو�ه����ن«  �سم����اه 
و�لرق�����ص و�جلم����ال، فق����د �ن�س����رف �ىل �لعمال 
�ملو�سوعي����ة �لباذخ����ة باخر�جه ثالث����ة ع�سر جزءً� 
م����ن »مو�سوعة �لعتبات �ملقد�س����ة« وهي مو�سوعة 
تاريخي����ة جغر�فية ع����ن �لبقاع �ملقد�س����ة، كانه يف 
تقدي����ره �ن تقع بعد �متامه����ا يف �كرث من ع�سرين 
ج����زءً�. ولكنه �خلليلي كان ميل����ك �لهمة و�لعزمية 
و�ل�سرب على �لبحث، ولكن هذه �لر�سدة �لثالثة 
ت�سبح �سفرً� �ن �فتقدت ر�سيد �ملال، وهكذ� بقيت 
ه����ذه �ملو�سوعة ناق�س����ة، و�ين لها مب����ن يت�سدى 

لمتامها. 
وكان �خلليلي يجيد �للغ����ة �لفار�سية �جادة تامة، 
فنق����ل عنه����ا �سع����رً� ديو�ن����ًا ��سم����اه »نفح����ات م����ن 
خمائ����ل �لدب �لفار�سي”كم����ا �عد در��س����ة مقارنة 

ع����ن �لتعار�����ص بني �لدب����ني �لعرب����ي و�لفار�سي، 
وله در��سات �دبية ع����ن �لنجف، ودر��سات �خرى 
ع����ن �حلو��س����ر �لعربية ف�س����اًل عن �نه ل����ه ديو�نًا 
ل�سع����ر �لوجد�ني����ات حت����ت �لطبع. وق����د ��ستبدت 
باخلليل����ي رغب����ة »عارم����ة يف �ن ي�سل����ح �ملجتمع 
بار�ئ����ه ونظر�ت����ه، فتخي����ل نف�س����ه قا�سي����ا يجري 
�لعدل ب����ني �لنا�ص ويعالج ما �ع����وج من �مورهم، 
و�لف كتابا عن جتارب �لقا�سي ل ي�سرتيب قارئه 
يف �ن موؤلف����ه قا�ص ل غ�ص في����ه فلما جرب من�سة 
�لقا�سي باخليال، �س����اء �ن يجرب حياة �ل�سجون 
بالو�قع فتقدم بطلب �ىل �ل�سلطات ر�جيا �ن يزج 
ب����ه يف �ل�سجن لتت����اح ل����ه فر�سة در��س����ة �و�ساع 
�مل�سجون����ني ع����ن كث����ب، و�لوقوف عل����ى ماآ�سيهم، 
و��ست�سفاء �لعربة م����ن حياتهم �لبائ�سة. فو�فقت 
�ل�سلط����ات على �بد�عه �ح����دى �لزنز�نات، وعا�ص 
حي����اة �ل�سج����ن بجمي����ع دقائقه����ا، وخ����رج لي�سدر 
كتابني كبريين د�خلني باجلو�نب �لن�سانية ومبا 
وق����ف عليه من تفا�سي����ل كان هذ� �سبيل����ه �لوحيد 

�ىل �لو�سول �ليها. 
وعن����ي يف كتاب����ه بال�س����ارة �ىل �ل�سب����ل �لكفيل����ة 
مبعاجل����ة ��سب����اب �لج����ر�م و�س����وًل �ىل �ملجتمع 
�ملث����ايل �ل����ذي يعي�ص في����ه �لنا�ص يف ح����ب وتو�د 

ونقاء و�سفاء. 
وكان طبيعي����ًا �ن يط����رق �خلليل����ي ب����اب �لتاري����خ 
متع����دد  ذكرن����ا  كم����ا  فه����و  �جلغر�في����ا،  ومي����د�ن 
�لهتمامات مت�سابك �لغاي����ات فو�سع كتابًا كبريً� 
ع����ن �لث����ورة �لعر�قية �لكربى، وخل�����ص كتابًا عن 
�لع����رب و�ليه����ود يف �لتاري����خ، و�سن����ف كتابا عن 
جغر�فية �لبالد �لعربية وعني يف �لفرتة �لخرية 
بدر��سة تاريخ �حلو��سر �لعربية. فيالها من حياة 
خ�سيب����ة �ربت علي �لثمانني م����ن �لعو�م، حفلت 
بالعط����اء وجني �لثمار، و�نبعث����ت بكل ماأثيها من 
ينب����وع �لقي����م و�لف�سائ����ل، ولي�����ص مبقدورن����ا �ن 
ن����رد جميع �ثار �خلليل خ�سائ�س����ه �لتي متيز بها 
وع����رف. فوفائ����ه لأحبائ����ه ه����و �لذي ح����د� به �ىل 
�ن�سافه����م يف �ل�سري �لتي عقدها عليهم. و��سو�قه 
يف �لع����امل �ملثايل هي �لتي حفزته على ت�سطري ما 
كتبه ع����ن �ملدن �لفا�سلة �لت����ي �خرتعها و�سورها 
�دق ت�سوي����ر، و�ميان����ه �لعمي����ق ه����و �ل����ذي دفعه 
�ىل �خ����ر�ج مو�سوع����ة �لعتب����ات �ملقد�س����ة، وحبه 
لالن�س����اف ه����و �لذي و�س����ع يف ميناه قل����م �لناقد 
�لب�سري فجادت در��ساته �لنقدية بدعا يف �لتقييم 
و�لتق����ومي، ول�ست جت����د يف �دب����ه �لرو�ئي موقفا 
نابيا ول غلبة لفا�سق على �سالح، وهو يف جريدة 
»�لهاتف« مل ينط����ق عن هوى، ول �زدهاه جمد �و 
مال، فكان مث����ال لل�سحفي �ل�سريف �لنظيف �لقلم 

و�ل�سمري. 
و�سفوة �لق����ول �ن ح�ساب �لرب����ح و�خل�سارة يف 
حي����اة �خلليل����ي ميثل �ر�سدة ربحي����ة يف جو�نب 
�لقي����م و�لخ����الق و�ملث����ل، و�ر�س����دة مك�سوفة يف 
�ب����و�ب �ملكا�س����ب و�ملغ����امن و�ملادي����ات. وه����ا هو 
مي����وت غريب����ا عن بغ����د�ده �حلبيب����ة وجنفه �لذي 
ثوى فيه �بوه و�جد�ده فلفظ �خر �نفا�سه يف دبي 
بع����د �زم����ة قلبية باغتت����ه وهو ي�سد بي����ده �لبوية 

�حلانية على يد �بنته �لغالية فريدة. 
�أل رح����م �لل����ه �با فري����دة، ونفعنا ب�سريت����ه �لزكية 

وحياته �لر�سية.
جملة الهالل 1986

الكاتب  الخليلي:  جعفر  استعادة 
المتنّوع 



4

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

5

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4057( 
السنة الخامسة عشرة 

الخميس )2( 
تشرين الثاني 2017

العدد )4057( 
السنة الخامسة عشرة 

الخميس )2( 
تشرين الثاني 2017

حني ول���د �خلليل���ي يف �لنجف �سن���ة 1904، كان 
�ل�سع���ر �سّي���د �لبيئ���ة �لأدبّي���ة، تعقد ل���ه �ملجال�ص، 
ويحتفي ب���ه �لنا�ص، تعقد ل���ه �ملجال�ص، ويحتفي 
ب���ه �لنا����ص، ومل يك���ن للن���رث �س���يء من ذل���ك. لقد 
جو�ره”�لكات���ب«.  �إىل  يك���ن  كان”�ل�ساع���ر”ومل 
وكّل �ساٍد �إمّنا كان يبد�أ بال�سعر يحفظه، ويتفّهمه، 
ويح���اول �لنظ���م، ف���اإذ� وّف���ق �إىل �س���يء، �أن�س���ده 
يف جمل����ص م���ن �ملجال����ص؛ لي�س���ع نف�س���ه عل���ى 
�ملح���ّك، وليتب���نّي ما عنده م���ن ُمّن���ة �ل�سنعة؛ وقد 
ب���د�أ �خلليلي، �ساأنه �س���اأن لد�ته، يتعّل���م �سيئًا من 
�لعربّي���ة يف مبادئها، ويلّم بالفق���ه وما يّت�سل به، 
وياأخ���ذ �أطر�ف���ًا م���ن �ل�سع���ر. كانت �أ�سرت���ه �أ�سرة 
دي���ن وعلم، ي���ز�ول �أفر�ده���ا �لطّب �لق���دمي؛ يرثه 
�لأبن���اء ع���ن �آبائه���م؛ ف���كان ل ب���ّد جلعفر م���ن �أن 
ياأخذ ع���ن �أ�سرت���ه معارفها، و�أن ي���ربع يف جانب 
منه���ا، و�أن يقف يف جانب �آخر عن���د �ملبادئ منه. 
�أقبل عل���ى �لأدب و�للغة وما يّت�س���ل بهما، ووجد 
نف�س���ه ت�سغ���ي �إليهم���ا، و�كتفى مّم���ا �سو�هما من 
فق���ه وطّب قدمي بالي�س���ري، ثّم ق���ال �ل�سعر على ما 
ج���رى علي���ه �ُس���د�ة �لأدب يومئ���ٍذ، وم�س���ى ينظم 
�لت���ي عرفته���ا مدينت���ه، و�سهدته���ا  �أغر��س���ه  يف 
جمال�سه���ا؛ ولكّن���ه �سع���ر ل يبلغ �لطبق���ة �لأوىل، 
ومثل���ه يف �ملدين���ة كثري، ومهم���ا قال من���ه فاإّنه ل 
يبّلغ���ه ما يريد. وتطّلعت نف�س���ه �إىل منط �آخر من 
�لأدب كان���ت طالئعه حتملها كت���ب وجماّلت تاأتي 
م���ن م�سر ولبنان، وجتد يف �لنجف �إقباًل ح�سنًا. 
و�س���رع يقر�أ وين�سجم مع ه���ذ� �جلديد، و�أعجبته 
�ل�سح���ف �لتي ت�س���در يف بغ���د�د، وتاأت���ي منها؛ 
ولعّله حّدث نف�س���ه �أن تكون له �سحيفة ي�سدرها، 
ويكت���ب فيه���ا. غ���ري �أّن���ه قب���ل �أن يك���ون �ساحب 
)�ل�ستق���الل(  جريدت���ي  ير��س���ل  جع���ل  جري���دة، 
و)�لع���ر�ق( يف بغ���د�د، ويكتب فيهما م���ا يعّن له، 
حتت ��سم )�ملخرب �خلا�ص( �أو )مندوب �جلريدة 
�لفا�سل(، و�أخذ قلمه يتما�سك على طريق �لكتابة، 
ووجد �لنرث �أق���رب �إليه، و�أط���وع، و�أقدر على �أن 
يجل���و �لأفكار �جلديدة �ملّت�سل���ة باملجتمع. وعمل 
�لبتد�ئ���ي  �لتعلي���م  �سل���ك  �سن���ة 1921 يف  من���ذ 
غ���ري متخٍلّ ع���ن نزوعه نح���و �لن���رث، ورغبته يف 
�ل�سحاف���ة، وم���ال �إىل �حلكاية يرويه���ا؛ فاإّن فيها 
متع���ة، وفيه���ا عظة، وهي من بعد منف���ذ من منافذ 
���ة �سيئًا جدي���دً� يف �لأدب  �لإ�س���الح. كان���ت �لق�سّ
�لعر�قي، وكان ر�ئدها �لأول حممود �أحمد �ل�سّيد 
ملّ���ا ميّكن لها بع���د، لكّنها �سيء جدي���د �سوف يقبل 
علي���ه جي���ل م���ن �ل�سّب���ان. و�س���وف تك���ون منزلة 
�خلليل���ي من���ه بع���د منزلة حمم���ود �أحم���د �ل�سّيد. 
وكالهما ي�ستمّد ق�س�س���ه من وقائع �ملجتمع، وما 
يجري على �لإن�سان فيه، على �أّن ق�س�ص �خلليلي 
�أكرث نزوع���ًا نحو بناء �حلكاية. كان ل يفتاأ يغّذي 
نف�س���ه بجديد �لأدب، يقر�أ ويز�ول �لكتابة، ويريد 
مليد�ن���ه �أن يّت�سع. ون�سر، قب���ل �أن يبلغ �لع�سرين، 
ة بعنو�ن )�لتع�ساء(، ثّم و��سل �لق�ّص، يكتب  ق�سّ
وين�س���ر يف �سحافة بغد�د، ويهيئ نف�سه �أن يكون 
�ساحب جريدة، ي�سدرها ويكتب فيها؛ حّتى مّت له 
ذلك يف �آذ�ر �سن���ة 1930 �إذ �أ�سدر جريدة )�لفجر 
�ل�سادق( �لأ�سبوعية؛ وكانت منربً� حّرً� يدعو �إىل 
�لنه�سة، و�لإ�سالح، وميار�ص �لنقد؛ فثقل �أمرها 
على �أ�سح���اب �ل�سلطة، وكان �خلليلي، يومئٍذ، ما 
ي���ز�ل معّلمًا، وكان �جلمع بني �لوظيفة �حلكومّية 

و�ل�سحافة �سيئًا ل ُيجي���زه �لقانون �لنافذ؛ فاأُلزم 
�أن ُيغل���ق جريدت���ه فاأغلقها يف ت�سري���ن �لأول من 
�ل�سن���ة نف�سه���ا. وع���ّز علي���ه �أن ُيح���ال بينه وبني 
رغبت���ه يف �أن تكون له جري���دة، ي�سدرها ويكتب 
فيه���ا! ور�أى �أن ي�ستقي���ل م���ن �لوظيف���ة؛ ليزي���ل 
عقبة م���ن طريقه، فا�ستقال يف �سن���ة 1931 ليتاح 
ل���ه ��ستئن���اف �إ�س���د�ر �سحيف���ة! فاأ�س���در جريدة 
)�لر�عي( يف مّتوز 1934، و�سلك فيها م�سلكه يف 
)�لفجر �ل�سادق(؛ يدعو �إىل �لنه�سة، و�لإ�سالح، 
وميار�ص �لنقد؛ ف���كان �أن �أُغلقت �أي�سًا يف ني�سان 
1935. و��ستقّر لديه �أن جريدة هذ� منطها ل يتاح 
له �إد�مة �إ�سد�رها، فلتكن �جلريدة �لتي �سي�سدرها 
�أدبّية، و�إذ� �قرتبت من �ل�سيا�سة فلتكن على حذر، 
ومبث���ل ه���ذ� �خت���ّط نه���ج جريدته �جلدي���دة، فقد 
�أ�س���در )�لهات���ف( يف �أيار 1935، وجعله���ا �أدبّية 
���ة و�ل�سع���ر و�ملقال���ة، ول توغل يف  تعن���ى بالق�سّ
�ل�سيا�سة. وقد ُق���در للهاتف �أن تكون ملتقى �أقالم 
�لأدباء �لكبار من ذلك �جليل، و�أن تكون لها منزلة 
رفيعة، و�أن يكون من طماح �لنا�سئني �أن ين�سرو� 
فيه���ا. وقد بلغ من منزلته���ا �أن �ُسّمي �ل�سارع �لذي 
كان���ت �إد�رتها في���ه با�سمها، وبقي ُيدع���ى ب�سارع 
�لهات���ف �إىل �ليوم، وكان �خلليل���ي قد �سّمى �بنه، 
�ل���ذي �أُخ���رتم، هاتفًا. لق���د كانت مكان���ة )�لهاتف( 
يف �لع���ر�ق ل���دى �لكّت���اب و�لق���ّر�ء، ُت�سب���ه بنحو 
م���ا مكان���ة )�لر�سال���ة( �لت���ي كان ي�سدره���ا �أحمد 
ح�س���ن �لزّيات يف �لقاهرة. لق���د �سار للخليلي بها 
جري���دة �أ�سبوعّية ين�سر فيه���ا ق�س�سه، ومقالته، 
و�أفكاره يف �لنه�سة و�لإ�س���الح؛ ويجعلها نافذة 
�أدب���اء �لبلد؛ وقد كان لها )ي���وم با�سم يوم �لهاتف 
�لأدب���ّي، وه���و يوم �لثنني م���ن كّل �أُ�سب���وع، وقد 
ج���رت �لع���ادة �أن يجتم���ع �لأدب���اء يف ه���ذ� �ليوم 
م���ا  بت�سجي���ل  �أحده���م  �لهات���ف، ويب���د�أ  مبكت���ب 
يتد�ول���ون في���ه من �أحادي���ث ونقا����ص فين�سر ذلك 
يف �لهات���ف تباع���ًا(. وكان���ت تفتت���ح كّل �سن���ة من 
�سنو�ته���ا بع���دد ق�س�س���ي؛ يدع���ى كّتابه���ا لتهيئة 

���ة، وتر�سيخًا له���ا يف �لأدب  مادت���ه �حتفاء بالق�سّ
�لعر�قي. وبقيت )�لهاتف( ت�سدر يف �لنجف حّتى 
�سن���ة 1949 �إذ �نتقل �خلليل���ي �إىل بغد�د فانتقلت 
مع���ه، و��ستمّر �سدورها حّتى 1954 حني �أُغلقت. 
ومع �ل�سحاف���ة كان ي�سدر �لق�س����ص؛ فقد �أ�سدر 
)�ل�سجني �ملطل���ق(، و)حديث �لق���وة( و)يف قرى 
�جل���ن(، وكّله���ا ق�س����ص جتري جم���رى �حلكاية، 
كان يتوّخى من �لعظة، و�لإ�سالح، و�لتنبيه على 
م�س���اوئ تكتنف �ملجتم���ع. �إّن ق�سّيت���ي �لإ�سالح 
و�لنه�سة كانتا م���د�ر فكره يف �سدر حياته، عالج 
�ساأنهما بالق�س�ص، وبال�سحافة، ثّم �أر�د �أن ي�سلك 
�سبي���ل �لبح���ث �ملي���د�يّن. فق���د ب���د� ل���ه �أن يدر�ص 
�لأ�سب���اب  يتع���ّرف  و�أن  و�ملجرم���ني،  �جلرمي���ة 
و�لدو�ع���ي؛ ع�سى �أن يكون يف ذل���ك باب تدر�أ به 
�جلر�ئم؛ و�أن تكون �لدر��سة ميد�نّية، و�أن يدخل 
�ل�سج���ن حّت���ى ي���رى، وي�سم���ع، وي���دّون؛ ودخل 
�ل�سج���ن لي�سع كتاب���ه : )كنت معه���م يف �ل�سجن( 
وخ���رج بق�س����ص وحكاي���ات و�قعّي���ة �سمعها من 
�أ�سحابه���ا و�سّجله���ا م���ن �أج���ل �أن يّتع���ظ �لنا�ص، 
ويبتع���دو� عن �أ�سب���اب �جلرمية. �إّن���ه كتاب ر�ئد 
���ي ماّدت���ه، �سائق يف طريق���ة عر�سه. لقد  يف تق�سّ
�ّت�س���ع ل���ه مي���د�ن �لكتابة، وتن���ّوع؛ لكّن���ه بقي ل 
يكت���ب �إّل عّما �أحاط به علم���ًا، ول ي�ستقي مادة �إّل 
من منبعها حّتى جت���يء كتابته �أ�سيلة ل ُي�ستغنى 
عنها. فقد �سرع يكتب عّمن عرفهم من رجال �لأدب 
و�لفكر حتت عنو�ن )هكذ� عرفتهم( و��سمًا كتابته 
باأّنه���ا: )خو�طر ع���ن �أنا����ص �أفذ�ذ عا�س���و� بع�ص 
�لأحي���ان لغريهم �أكرث مّما عا�س���و� لأنف�سهم( و�أّن 
ه���ذه �خلو�طر، على م���ا و�سفها به، لهي تاريخ ما 
�أهمله �لتاريخ فلق���د وقف �لكاتب عند �أ�سياء ر�آها 
ل���دى من كتب عنهم، وعن���د �أحاديث �سمعها منهم، 
وعن عالئ���ق ن�ساأت بينه وبينهم، ثّم �إّنه �سّبها يف 
قال���ب �سل�ص مرن، ولغة د�نية من قارئها؛ فال غرو 
�أن تك���ون كتابته هذه �أ�سيلة ل ُيغني عنها غريها. 
لق���د كان �خلليلي رجل �إخال�ص وعمل، �إذ� �ُسّد يف 
وجه���ه �سبيل �سع���ى �أن يفتح غ���ريه؛ فكّلما �أُغلقت 
جري���دة له ��ستاأنف �أخرى؛ فلّم���ا �أُغلقت )�لهاتف( 
يف �سنة 1954 �أن�ساأ يف بغد�د د�رً� للطبع و�لن�سر 
�لتع���ارف(،  )د�ر  �سّماه���ا:  �لتج���اري  و�لإع���الن 
وجعل له���ا جمل�سًا �أدبّيًا موعده يوم �لأحد من كّل 
�أ�سب���وع؛ يح�سره �أ�سدقاوؤه م���ن �لأدباء و�لكّتاب 
كمث���ل م�سطفى جو�د، وكاظ���م �لدجيلي، وحافظ 
جمي���ل، وعبد �للطيف حمزة، وغريهم. وقد جرى 
يف جمل����ص �ل���د�ر، ذ�ت ي���وم، �أن ُتوؤّلف مو�سوعة 
تتن���اول �لعتبات �ملقد�س���ة ملو�سع �حلاج���ة �إليها، 
و��ستقّر �لر�أي �أن ينه�ص كّل باحث بدر��سة مدينة 
م���ن �أمهات �ملدن �لإ�سالمّي���ة، و�أن يتوىل �خلليلي 
�لتخطي���ط، و�لإ�سر�ف، و�لتن�سيق، زيادة على ما 
يكت���ب من در��س���ات. وم�سى �مل�س���روع �إىل غايته 
حت���ى �كتم���ل يف �ثن���ي ع�سر جمل���دً� م���ن �لبحث 
�لأ�سي���ل �لر�س���ني. وقد كان مّم���ن كتب: م�سطفى 
جو�د، وجعفر خّي���اط، وح�سني �أمني، و�خلليلي، 
وغريه���م. لق���د كان �خلليل���ي كاتب���ًا مك���ني �لقلم، 
و��سح �لنه���ج، ر�سني �لعمل، رفي���ع �خللق، ومع 
ه���ذ� كّل���ه �أُ�سطّر �أن يغ���ادر، مع �أ�سرت���ه، �لبلد يف 
�سن���ة 1980، وه���و �سي���خ ق���د تقدم���ت ب���ه �ل�سن، 
ووهنت منه �لقوى، و�أن ينزل عّمان، ويبقى فيها 

مّدة، ثّم يكتب له �أن ميوت يف ُدبي �سنة 1985!

د. نجاح هادي كبة

بقلم : د. سعيد عدنان

�لتمثي����ل يف �أب�س����ط تعاريفه هو تقم�����ص �سخ�سية 
�لآخرين يف �لتعبري على ل�سان �ل�سخو�ص بو�ساطة 
حكاي����ة و�لهتمام باحل����و�ر و�حلبك����ة �لدر�مية ثم 
تعق����د �حلو�ر للو�س����ول �إىل �ل����ذروة، فاحلل ولبد 

من تو�فر �ملكان و�لزمان و�حلدث.
ويف كت����اب )هك����ذ� عرفتهم( حكاي����ات فكاهية تاأخذ 
�أطر�ف����ًا م����ن ف����ن �لتمثي����ل �لتقطه����ا �ملوؤل����ف جعف����ر 
�خلليل����ي م����ن �لرو�ي����ة �ل�سعبية �أو م����ا وقعت عليه 
عيناه و�أبطال تلك �حلكايات ميثلها �أنا�ص فطريون 
تاأت����ي �لفكاه����ة و�لنكت����ة و�ملطايب����ة و�ملقال����ب على 
ل�سانه����م ك�سجّية وطب����ع ل تطّبع قد يك����ون �أبطالها 
�سعبي����ني �و �سي����وخ دي����ن ف�س����الء �أو وجه����اء تل����ك 
�لفكاه����ة مرتبط����ة �أ�س����د �لرتب����اط بالتمثي����ل وهي 
مبجموعه����ا �سيناريو حتت����اج �إىل مونت����اج �سائب 
لتعك�����ص مع����ادًل مو�سوعي����ًا لبيئ����ة �لنج����ف �لت����ي 
يغلب عليها �لطابع �لدين����ي و�ملتمر�سة بالدر��سات 
�لإ�سالمي����ة و�لعربية بج����د، ما يجعل تل����ك �لفكاهة 
�ملرتبطة بالتمثيل تعبريً� عن �ملكبوت يف �ل�سخ�سية 
�لنجفي����ة وتت�سف تلك �حلكايات �لفكاهية �ملرتبطة 
بالتمثي����ل بلغ����ة �سعبي����ة و�أجو�ء حملي����ة ت�سمع من 
طريقها كلمات م�ستملحة بتقبلها �ل�سامع ولت�سحك 
�لآخري����ن وهي جزء من �سيناري����و �لتفكه �لذي منه 
و�سف �ل�سع����ر �لنجفي �خلمرة و�لتغ����زل بالغلمان 
�أو بامل����ر�أة على �سبي����ل �لتظ����ّرف ل �لو�قع، ويكون 
ملجال�ص �لأدب و�لفقه دور يف ن�سر �لفكاهة و�لنكتة 
ل�سيم����ا حني تتعط����ل �لدر��سة �لديني����ة يف رم�سان 
�إذ ت�ستم����ر �ملجال�����ص م����ن �لع�س����اء �إىل �ل�سح����ر �إذ 
يتقار�����ص فيه����ا �لأدب����اء و�ل�سع����ر�ء ورج����ال �لدين 
م����ا لّذ وطاب م����ن �ل�سعر و�لفق����ه و�لفكاهة، يتحدث 
جعف����ر �خلليلي عن �أحد �ملجال�����ص �لأدبية �لنجفية، 
فيق����ول )وطابت هذه �ملجال�ص … و�قرتحو� �أن ل 
يرتك����و� د�ر �ل�سيد م����ري علي نه����ار �لأربعاء مع من 
يرتكه����ا من بقي����ة �لز�ئرين … فاإذ� م����ا حان �لظهر 
حم����ل كل ف����رد من هوؤلء �لأ�سدقاء غ����ذ�ءه �ىل بيت 
�ل�سي����د مري علي، ودع����ا هو بغذ�ئ����ه، فكانت من كل 
ذلك مائدة و�حدة، وقد �أطلق على طائفة خا�سة من 
ه����وؤلء �لأ�سدقاء ��سم )�ل�سف����وة( كان منهم �ل�سيخ 
ح�سني �حلل����ي و�ل�سيد علي بح����ر �لعلوم، و�ل�سيخ 
حمم����د ح�سني �ملظفر و … وحر�ست هذه �ل�سفوة 
كل �حلر�����ص عل����ى �أن جتعل من ي����وم �لأربعاء بعد 
�ن�س����ر�ف �لز�ئري����ن ي����وم متع����ة ولذة رمب����ا كانت 
تتجرد م����ن قيود �ملجتم����ع، ليو�جه بع�سه����ا بع�سًا 
بحقيقته وبذ�ته ومباذله ومل يكن هذ� �لتجرد- غري 
�لإف�س����اح يف �ملجال لأنف�سهم في�سحكو� ما �ساء لهم 

من �ل�سحك(.
ث����م يلتق����ط جعف����ر �خلليل����ي بع����ني �لكام����ري� �أدو�ر 
�ملجتمعني باملجل�ص فيقول : )ليعلقو� على �لأخبار 
�لأدبي����ة و�ملقاطيع �ل�سعرية مب����ا �ساءت لهم �حلرية 
و�لفكاه����ة ويعط����و� لأنف�سه����م �ملتع����ة �لكامل����ة يف 
�لأكل حت����ى و�ن جاءت هذه �ملتعة عند �ل�سفوة عن 
طري����ق �ختطاف �للقمة من ف����م �ساحبها، �أو �إ�سر�ع 
بانتز�ع �للحم م����ن �حل�ساء وحرمان �لآخرين منه، 
�أو مبهاج����اة �سعري����ة م�ستملح����ة مقبول����ة تتج����اوز 
�لع�س����ر�ت من �أبي����ات �ل�سعر �ملرجتل����ة �لهازلة، �إىل 
غ����ري ذل����ك من �لل����ذة �لربيئة �لت����ي تن�سده����ا نفو�ص 
و�أدباء تعبو� على �نف�سهم بع�ص �لتعب، وعلى هذ� 

فقد يتغرّي جمل�ص �لو�ح����د من �ل�سفوة عدة مر�ت، 
فح����ني يك����ون �إىل جانب����ك يف هذه �لدقيق����ة ل يلبث 
�أن يك����ون يف طرف يعي����د �إىل جانب �سخ�ص �آخر(، 
و�لفكاه����ة بالتمثيل لها �أه����د�ف �أخرى غري �لت�سلية 

و�ل�سحك و�طالق �ملكبوت من �لال�سعور، منها :
�لت�سجيع على قر�����ص �ل�سعر، يقول جعفر �خلليلي 
عن جمل�����ص �ل�سي����د )مري عل����ي( نف�س����ه )�لتفت �إىل 
�جلميع قائاًل – ��سهد �نه ل يليق مبثل هذه �لفو�سى 
�لتي جئتم بها غري بيت من �سعر )�لأبوذية( �لعام، 

فمن منكم يجيز هذ� �ل�سطر :
)جماعتنه باأكلهم ك�سفونه(

ف�سح����ك �جلمي����ع و�أج����ازو� �لبيت حت����ى جعلوه 
ع�سرين �سطرً� ولي�ص ثالثة �سطور كما يف �لقاعدة 
يف نظم )�لأبوذية(، و�لتفت بكدمة ونتوء بحجم 
�جل����وزة تعل����و جبين����ه من �ث����ر �ل�سط����د�م … 
ولكن ه����ل تغرّي وجهه؟ هل تنّكر جلل�سائه؟ وهل 
ق����ال �سيئ����ًا؟()(، ولكن م����اذ� ك�س����ب �ل�سيد )مري 
عل����ي( غ����ري �لت�سلي����ة و�ل�سحك، فيجي����ب جعفر 

�خلليل����ي )و�س����اع جمل�����ص )�لأربع����اء( باأحاديث����ه 
و�أدب )�ل�سفوة( و�سعره����م، وظرفهم ومباذلهم يف 
جمال�ص �لنج����ف ومنتدياتهم، و��سب����ح �ل�ستقر�ء 
و�ل�ستنتاج و�مل�ساجالت يف �ل�سعر وتبادل �لنكات 
و�بت����كار �ملل����ح و�لفكاه����ة ك�س����يء ملت�س����ق بنادي 
�ل�سي����د م����ري عل����ي �لأدب����ي �أو با�سمه عل����ى �لأ�سح( 
وير�س����د �خلليل����ي نق����د�ت لذع����ات لعوي�����ص �للغة 
و�ملطالبة بتي�سريها، لحظ ه����ذ� �حلو�ر �لدر�مي، 
يقول �خلليلي عن �ل�سيد ر�سا �لهندي – وهو رجل 
دين ل����ه �ساأن يف �لعل����م و�لأدب – حني يزور مكتب 
�خلليل����ي �ل�سحفي يف �لنجف �آنذ�ك )ف�سار يجتهد 
يف نق����ل م����ا و�س����ع يف ذهن����ه �إىل ذهني م����ن رو�ئع 
… و�رتفع����ت �لكلف����ة فيم����ا بينن����ا، و�أدرك  �لأدب 

�ين ل�س����ت من 
�لذي����ن يتخيل����ون للعظمة �س����ورة خيالية 

بحتة متى جتردت منها مل يعد للعظمة معنى عندهم 
… وكان �إذ� دخ����ل مكتب �جلريدة وهو متعط�ص 
ل�سرب �ل�ساي – وكان منهمكًا بال�ساي كثريً�-نادى 
)�ن����ا �سايان( )�نا �ساي����ان( … و�عرت�سه �أول يوم 
�سماع����ي له����ذه �ل�سيغ����ة �لغربي����ة و��ستعماله كلمة 

)�سايان( بق�سد �ل�ساي قال :
�إذ� ح����ق ل����ذ�ك �لفقي����ه �لعجم����ي �أن ي�ستعم����ل ه����ذ� 
�لقيا�ص يف كلمات �بع����د ما تكون معنى عن قيا�سي 
�أن����ا وي�سيب �ملرمى به����ا فكم باحل����ري �أن يحق يل 
�أن����ا ��ستعم����ال ه����ذ� �لقيا�����ص يف �ملعن����ى �لقري����ب(، 
وي�سي����ف �خلليل����ي : )ومل����ا �ساألته عن ق�س����ة �لفقيه 

�لعجم����ي قال : هو فقيه عجمي مل يح�سن غري �للغة 
�لعلمي����ة �لف�سيح����ة وق����د �سايقته بطن����ه، وهو يف 
�ل�سفين����ة م�سايقة �سديدة �أرغمته على �ن يطلب من 
�ملالح �لدن����و من �ل�ساحل فن����ادى : )�أيها �ملالح �دن 
م����ن �ل�ساحل فاإنن����ي �أريد �خل����الء … ولكن �ملالح 
مل يفه����م �سيئ����ًا مم����ا يقول ه����ذ� �لفقيه فع����اد �ل�سيخ 
ين����ادي م����رة �أخ����رى – �أن �أدن م����ن �ل�ساح����ل فاإنني 
�أري����د �ملرحا�ص فل����م يفهم �مل����الح �سيئ����ًا، وحينذ�ك 
�سمع طف����اًل يف �ل�سفينة يبك����ي وي�سبح )جوعان(، 
ويكرره����ا مر�ت �سائحًا : جوعان، جوعان، فالتفت 
�ل�سيخ �لفقيه هنا وقال : �لآن فهمت … �أن �لقيا�ص 
يج����ب �أن يكون على )فعالن(، فيا م����الح �أنا زربان، 
�ن����ا خريان، �أنا بولن … ف�سح����ك �ملالح ومن كان 
يف �ل�سفين����ة وفهمو� ما يقول �ل�سي����خ()(، وي�سوغ 
�ل�سيد ر�س����ا هذ� �خلروج �للغ����وي �ل�سريف بقوله 
: )�إذ� ح����ق لهذ� �ل�سي����خ �ن ي�ستعمل قيا�سه �ملغلوط 
على )فعالن( وقد ��ستطاع �ملالح �أن يفهم مق�سوده 
فك����م بالأح����رى �أن تفه����م �أنت ويفه����م �جلميع قويل 
ح����ني �أقول �أن����ا )جي����ان( و�ق�س����د بذل����ك �أين �سديد 
�لعط�����ص ل�سرب �ل�ساي()(، ولبد م����ن �أن �أ�سري �إىل 
دعو�ت عديدة طالبت بتي�سيري قو�عد �للغة �لعربية 
يف �لع�سر �حلديث وتقدميها للطلبة �سائغة مقبولة 
منه����ا دع����وة �إبر�هي����م م�سطف����ى �لع����ام 1951م من 
م�س����ر، فاإن دع����وة �ل�سيد ر�س����ا �لهن����دي �إن مل تكن 
مناظ����رة كدع����وة �إبر�هيم م�سطف����ى فاإنها �سوت 
ل ين�س����ى �س����در �لع����ام 1943م، مكتوب����ًا – على 
توثي����ق �خلليلي- من �أجل تي�سي����ري قو�عد �للغة 
�لعربية وباأ�سلوب متثيلي �ساخر، فال�سخرية يف 
�لتمثيل و�سيل����ة ل�سد �مل�ساهد �ىل �لعمل �لتمثيلي 
وم�ساركته �إياه، كم����ا يذكرنا ذلك باعتباطية �للغة 
لدى �سو�سري فا�ستعمل �ل�سي����د ر�سا كلمة )چيان( 
)م����ن ج����اء( للدلل����ة عل����ى معنى �آخ����ر ه����و �ل�سديد 
�لعط�����ص ل�س����رب �ل�ساي؟ ف����اأّي مع����اٍن عميقة جاءت 
به����ذه �حلكاية �لتمثيلي����ة �ل�ساخرة عل����ى �لرغم من 

ق�سرها؟
وتتط����ور �لفكاه����ة �ملرتبط����ة بالتمثي����ل �إىل مرحلة 
�كرث ت�سعي����دً� فت�سمل �لأزي����اء و��ستعمال �لأدو�ت 
وتقم�����ص لغة �لآخ����ر، وهذه جزء م����ن �سينوغر�فيا 
�مل�س����رح �ملعا�س����ر، يلتق����ط �خلليلي م�سكل����ة، �مر�أة 
ت�ستغي����ث من زوجها ل ينف����ك لأقل �سيء ينهال على 
زوجته بال�سرب �ملرُّبح وقد �أّدى �سلوكه مع �أ�سرته 
�إىل �أن م����ات له طفل يف عم����ر �لر�بعة بركلة و�حدة 
من رجل����ه وي�س����ّور �خلليلي �لأح����د�ث على �لنحو 

�لآتي.
)ق����ال عبا�����ص �جلب����ان – �أتري����د �أن �أخّل�����ص �ملحلة 

و�لأهل من �أ�سرته؟ قال :
ل �ع����رف ثو�ب����ًا �ك����رث م����ن ه����ذ�، ول عم����اًل �ساحلًا 
يف����وق عمل����ك �ذ� ��ستطعت �أن تفعل �سيئ����ًا ولكن ما 
ع�س����اك �أن تفع����ل؟ ق����ال – ل تقل ما ع�س����اك … وما 
علي����ك �إّل �أّن حت�سر يل بذل����ة )�جلندرمة( لألب�سها، 
كم����ا لو كنت �سرطيًا م����ن �سرطة �حلكومة �لعثمانية 
و�سّلمن����ي �سوط����ًا م����ن �جلل����د �مل�سف����ور، و�تركني 
����ذ طلبات عبا�ص  بع����د ذلك و�س����اأين()(، وبعد �أن ُينفَّ
�جلب����ان وكان �ل�سخ�����ص �مل�سطه����د لزوجته ي�سّمى 

ح�سنًا ف�ساح عبا�ص بلغة �جلندرمة ولهجتها :
ول����ك ح�سين����ات، بيزونك �ب����ن جليب م����ال �ملعد�ن، 

�تلع ب����ره، �آين يريد ي�سوف �أنتي �سي�سوين باملريه 
مال �إنتي كل يوم، كل يوم(.

وهذه �جلم����ل هي لهجة �لأت����ر�ك و�جلندرمة وهي 
خلي����ط م����ن �لرتكي����ة و�لعامي����ة �لد�رج����ة �ملك�س����رة 
يري����د �أن يقول له : )�خرج ي����ا ح�سن يا كلب ويا بن 
�لكل����ب لأرى كيف تعامل زوجت����ك كل يوم بالق�سوة 
و�لعذ�ب(، وبعد �أن �ألّح عبا�ص على ح�سن بدق �لباب 
عليه وه����و يعرب����د وي�ستمه حتى خ����رج �إليه ح�سن 
يرجتف لنه كان جبانًا فطفق عبا�ص ي�سربه �سربًا 
ُمرّبح����ًا بال�سوط وه����و ي�سيح : )-ول����ك ح�سينات، 
بع����د ي�سوي قار�����ص و�ر�ص؟ يب�س����ط ن�ساوين؟ ولك 
بيزون����ك جلب مال معد�ن، ويتخ�سع ح�سن ويق�سم 
�أن����ه لن يع����ود �إىل مثل ه����ذ� ول يكتف����ي �جلبان بل 
ياأخذه معه متظاهرً� باأنه �سي�سجنه �سنتني و�سبعة 
�سهور وثالثة ع�سر يومًا… وهنالك بعد �أن يجتاز 
به �سارعني �أو ثالثة يف طريقه �إىل )�ل�سر�ي( يطلق 

�سر�حه ب�سروط ثقيلة على �أن
ل مي�����ص زوجت����ه و�أولده �أو �أي �أحّد من ذويه باأّي 
�س����وء ول����و كان خمطئ����ني ومذنب����ني … وكان كما 
�أر�د( � وه����ذه �لفكاهة �ملرتبط����ة بالتمثيل ل تعك�ص 
بر�ع����ة �ملمث����ل �لفط����ري عبا�����ص جب����ان فح�سب، بل 
تعك�ص �جلانب �لإن�س����اين لعبا�ص �جلبان و�لبيئة، 
�لت����ي ن�ساأ فيها – �لنج����ف – �جلزء �لذي ل ينف�سل 

عن �لعر�ق يف �لنخوة و�ل�سهامة.
          ويتط����ور �ل�س����ر�ع و�حل����و�ر �إىل �لعقدة �لتي 
حتت����اج �إىل �حل����ل يف �لفكاه����ة �ملرتبط����ة بالتمثيل 

لدى عبا�ص �جلبان �أي�سًا:
ي����روي �خلليل����ي �أن عبا�����ص �جلبان ل����ه �لف�سل من 
�إنقاذ �سفينة مالأى بالنا�ص حينما د�همها قطاع طرق 
قرويون �أي����ام �لعثمانيني �إذ كان يكرث قطاع �لطرق 
�آن����ذ�ك فيلتج����ئ �لنا�ص �إىل ما ي�سم����ى )باملّي�سرين( 
وهم �سخ�سيات من رجال دين �أو من وجوه �لع�سائر 
�إذ يكون لهم وجاهة لدى قطاع �لطرق فيعزفون عن 
�لت�سليب وذ�ت مرة �أوقف قطاع �لطرق �سفينة كان 
فيه����ا نا�ص كثريون وعبا�ص �جلب����ان معهم مع رجل 
م وملا  دي����ن معّمم فا�ستنجد �لنا�ص برجل �لدين �ملعّمّ
�متنع �أن مينع قط����اع �لطرق من �لت�سليب، فما كان 
م����ن عبا�ص �جلبان �ن يقف����ز بخفة ويختطف عمامة 
�لرجل �ملعّمم ويلب�سها وي�سيف �خلليلي )ولعبا�ص 
�جلبان قيافة ت�ستلفت �لنظ����ر فقد كان بدينًا ووقرً� 
ومهيب����ًا ومل يك����د يخ����رج �ليه����م م����ن �ل�سفينة حتى 
�نك����ب �لل�سو�ص على يديه يقبلونها وي�ستميحونه 
�لعف����و…(، وبع����د ذلك طلب �لل�سو�����ص من عبا�ص 
�جلب����ان و�لنا�����ص و�لذي����ن برفقت����ه �أن ي�سيفوه����م 
ل�سيم����ا وهم مطلوبون للح�سني  نذرً� وهو خروف 
)فلم يح�سل على من يقر�أ له �ملاأمت وقال �إن �لفر�سة 
�أتاحه����ا �لله له����م �لآن ليت����م �إيفاء �لن����ذر فيها …!! 
وهنا وج����م عبا�ص �جلبان … ماذ� تر�ه فاعاًل؟ �أنه 
مل يع����رف لالآن �سيئًا من مقتل �حل�سني ومن �ملر�ثي 
�لت����ي تقر�أ … و�إذ كان يجيد �لنغمة ويح�سن تقليد 

خمتلف �لقر�ء�ت ب�سوته �ل�سجي �لرخيم فاإنه
ل يع����رف ول كلم����ة مم����ا يقول����ه �خلطب����اء ورج����ال 
�ملناب����ر يف منا�سب����ة قت����ل �حل�س����ني،…. ولكن كان 
علي����ه �أن … ي�ستم����ر يف متثي����ل دوره �إىل �لنهاية، 
و�إّل ُق�س����ي علي����ه وعل����ى ركاب �ل�سفين����ة(. وهك����ذ� 
�جته �جلب����ان مع �أربعني �سخ�س����ًا �إىل بيوت قطاع 
�لط����رق )وهنال����ك جيء ل����ه بجاون �رتق����اء بدًل من 
�ملن����رب، و�فتت����ح �ل����كالم كم����ا يفت����ح خطب����اء �مل����اآمت 
و�سرع يقر�أ مرثية من �بدع �ملر�ثي من حيث �لوزن 
و�لنغمة و�لرتتيل، �أما �لكلم فلم يفهم منه �سيئًا غري 
�أ�سماء متّر يف �أثناء �لنغم و�لإن�ساد فيبكي ب�سببها 
�ل�سامع����ون، و�كرث هذه �لأ�سماء كانت تدور حول : 
كرب����الء … و�حل�سني، و�ل�سم����ر، ويزيد، و�لقتيل، 
و�ملظلوم، و�لعط�س����ان، و�ل�سهيد(، وهكذ� ��ستطاع 
�جلب����ان �أن يبكيه����م و�ن ينقذ �لنا�����ص �لذين برفقته 
باأ�سل����وب فكاه����ي متثيل����ي ولب����د من �لإ�س����ارة �إىل 
�أن م����ا عر�����ص من �أ�سل����وب فكاه����ي متثيلي يف هذه 
�ملقالة هو غي�ص من في�ص مما جاء يف كتاب )هكذ� 

عرفتهم( للخليلي.

الفكاه��ة بالتمثي��ل ف��ي كتاب 
هكذا عرفتهم لجعفر الخليلي

جعفر الخليلي..االديب الرائد 
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مهدي شاكر العبيدي
رفعت مرهون الصفار

ظهر كت���اب جعفر �خلليل���ي عن �لق�س���ة �لعر�قية  
�لنا����ص و�سر�عه���م ح���ول  يف ظ���روف �حت���د�م 
منا�سب���ة �ملب���ادئ و�لعقائ���د ومالءمته���ا جميع���ا 
باأوغاره���م  عن���ه  ولَه���و�  �سعبن���ا،  لنهو����ص   ً
فرٍ  �أدبيٍ   و�أحقاده���م، و�أعر�سو� عن تد�ول �أيِّ �سِ
من جن�سه، بينا �أقبل على �لإفادة منه مثقفو بقية 
�حلو��سر و�لعو��سم �لعربية، ف�سحَّ يف روؤيتهم 
ة �أنَّ هذ� �لف���نَّ �لأدبي لي�ص  ووجد�نه���م هذه �مل���رَّ
مدخ���ول ً �أو طارئا ً عل���ى ماألوفاتن���ا �لثقافية، �أو 
َّن���ا ��ستوردن���اه كاأيَّة ب�ساع���ة �أو �سلعة م�سنعة  �أن�
يف ب���الد �لغرب به���َرْت عقولن���ا وخلَب���ْت �أذو�قنا 
وحر�سن���ا عل���ى ��ستخد�مها يف جتمي���ل حياتنا، 
َّم���ا له �أ�سول وثو�ب���ت يف تاريخنا وح�سارتنا  �إن�
فالع�س���ر  �أق���دم ع�س���ور �جلاهلي���ة،  من���ذ  حت���ى 
�لإ�سالمي �لأويل �لق�سري ����� �أعني ع�سر �لتب�سري 
و�لنب���وة و�خلالفة �لر��س���دة �� وتبعته���ا �لأزمان 
فتق�سيم���ات  و�لعبا�سي���ة،  �لأموي���ة  و�لع�س���ور 
���رة ب���ني �ست���ى  حك���م �مل�سلم���نَي يف �لأدو�ر �ملتاأخِّ
�لأجنا����ص و�لعنا�س���ر، م���ن عربية مهاج���رة �إىل 
�لأندل�ص، فاإخ�سيدية يف م�سر، وفاطمية يف بالد 
�ملغرب �أول ً، ثمَّ �مت���دَّ نفوذها ف�سمل م�سر وبالد 
�ل�س���ام �لت���ي كان���ْت قبله���ا مرتكنة لبن���ي حمد�ن، 
ث���مَّ �لدولة �ملوط���دة لبني �أي���وب، و�عتلى بعدهم 
�ل�سلط���ان �أجر�وؤهم وخدمه���م �ملماليك، و�نعقَدْت 
ري���َن جميعا ً و�سحَّ  َّ���ام �ملتاأخِّ �أو��س���ر �أولء �حُلك�
�إجماعهم على �لذياد عن ِحيا�ص �مل�سلمنَي وجالء 
�لعادي���َن و�لغز�ة من �لقد����ص و�سائر �ملدن �ملطلة 
عل���ى �ساحل �لبح���ر �ملتو�س���ط، وناهي���ك بالبقاع 
���د فيه���ا �مل�سلم���وَن ملكه���م  �لت���ي �سيَّ و�لأوط���ان 
ون�س���رو� ح�سارته���م، ور�َج���ْت كت���ب �أ�ساطينهم 
يف �لعل���وم �ملتنوعة و�سنوف �ملع���ارف �ملختلفة 
م���ن فل�سف���ة وحكم���ٍة وط���ب وت�سري���ع، و�رتق���ْت 
يف حتب���ري تين���ك �ملاأث���ور�ت و�لكن���وز �أ�ساليبهم 
فاتهم حي���ال لغتهم  �لكتابي���ة وتعامالته���م وت�سرُّ
�ملُغالب���ة لعادي���ات �لق���رون �ملتتالي���ة يف حماولة 
ميوؤو����ص منها مل�سخها وت�سويهها و�فتعال مز�عم 
و�ف���رت�ء�ت ب�ساأن ع���دم كفايته���ا �أو نكو�سها عن 

�ته �حل�سارية. مما�ساة �لزمن وم�ستجدَّ

وم���ن خالل �مل���رور بكلِّ ه���ذه �جلو�ن���ب و�ملعامل 
�ل�ساخ�س���ة خل����ص �لأ�ست���اذ جعف���ر �خلليلي �إىل 
�أنَّ حي���اة �أ�سالفن���ا مل تكن تخل���و يف و�قع �حلال 
َدْت  من ق�س����ص وحكايات ومروي���ات، و�إْن جت�سَّ
يف قو�ل���ب و�سياغ���ات تفتق���ر �إىل عن�س���ر �لف���ن 
����� �إذ� ج���از  و�جلم���ال و�إ�س���الف �لأث���ر �ل�س���ادم 
نات  �لتعب���ري ����� يف نف�ص َمن يطلع على ه���ذه �ملدوَّ
�لكتابي���ة يف �سكلها �لبد�ئي، ليوقفنا على �لقا�ص 
ل )�ب���ن خمن���ف(، وه���و ل���وط ب���ن  �لعرب���ي �لأوَّ
ل  يحي���ى بن خمنف �لأ�سدي من �أبن���اء �لقرن �لأوَّ
�لهج���ري ت )157ه�(، وقد ُعه���َدْت عنه �آثار �أدبية 
�ء، ويتناقلها �لرو�ة  ما ز�ل���ْت متد�ولة ب���ني �لق���رَّ
م���ن ع�س���ر �إىل �آخ���ر، ومنها م���ا �فتِق���َد �أو �ند�صَّ 
���َر �سمن باق���ي حمتويات �آخري���َن �أغارو�  �أو ُح�سِ
عليه���ا و�جتلبوها لكتبهم بق�س���د �ل�ستئنا�ص بها 
تها  و�لعتم���اد عليه���ا كم�س���ادر موثوق م���ن �سحَّ
و�سبطها، ولعلَّ �سفره �ملُبني عن م�سرع �حل�سني 

ب���ن عل���ي يف كرب���الء ه���و �لأ�سي���ع و�لأ�س���ري يف 
�لأو�ساط و�حللقات �لتي تنعقد يف مدن �إ�سالمية 
خم�سو�سة ب�سعائرها ومنا�سباتها، لي�ستجلي من 
بعد �أث���ر )كليلة ودمنة( ملوؤلفه )بيدبا( �لفيل�سوف 
�لهن���دي، و�لذي ترجم���ه �إىل �لعربية عبد �لله بن 
�ملقف���ع يف بي���ان ج���زلٍ  و�سل����صٍ  مع���ا ً م���ن �للغة 
ى �أح����د �أع�الم�ها �ملتفيهقنَي  �لفار�س�ية �لتي ت��س�دَّ
�ى ب� )برزويه(، فنقله  باللغ�ة )�لفه�ل�وية( و�ل�ُم��َس�مَّ
عنها �إىل �لفار�سية بكامل حكاياته �مل�سرودة على 
ه���ا عل���ى �حلاك���م �مل�ستب���دِّ  �أل�سن���ة �لبهائ���م، يق�سُّ
حم���ذر� ومن���ذر� ً بالعو�ق���ب و�خلو�تي���م �لتي ل 
ُب���دَّ م���ن �أْن ت�سفر �� مهما ط���ال �لأمد ����� عن تال�سي 
���ف مب�سائ���ر �ملخلوق���ات  �لتحك���م وزو�ل �لتع�سُّ
�لآدمي���ة، و�ملظن���ون �أنَّ فاحتة �لكت���اب للتعريف 
بدو�عي كتابته وتن�سيقه وموجبات تاأليفه كتبها 
�ب���ن �ملقفع نف�سه، م�ستخدما ً لفظ���ي : )�لتز�ويق 
و�لأمث���ال( يف وق���ٍت مل تكن �لذهني���ة �لعربية قد 
ل���ْت �إىل �لفق���ه و�لدر�ي���ة مبحت���وى �ل�سكل  تو�سَّ
َّ���ه ُيَعاب ب���اأنَّ �حلكاي���ة �لتي  و�مل�سم���ون، غ���ري �أن�
ب عنه���ا حكاية  نه���ا �لف�س���ل �لو�ح���د تت�سعَّ يت�سمَّ
جديدة ي�ستلزمها �ل�ست���دلل و�سرب �لأمثال كلَّ 
ا ي���وؤدِّي بالتايل �إىل �خت���الط �لرو�يات  ة، ممَّ م���رَّ
و�سرعة غيابها عن �لب���ال و�ختفائها من �لذ�كرة، 

ول ُيغري �أحد� ً بالعود عليه ثانية.
       وينربي �خلليلي لدر��سة �أو ��ستعر��ص ف�سول 
د م�ستجمع ملا  )�أل���ف ليلة وليل���ة(، وهو هنا جم���رَّ
خني �لقد�مى  ورد عنها يف �آث���ار �لد�ر�سنَي و�ملوؤرِّ
م���ن �لع���رب و�أبن���اء بقي���ة �لعنا�س���ر �لد�خلة يف 
فك مَبن ُعِنَي بت�سفحها وت�سجيل  �لإ�سالم، �أو يعرِّ
ر�أي���ه يف حقيقته���ا وم�سدره���ا، وم���ا �إذ� كان���ْت 
�أ�سوله���ا هندي���ة �أو فار�سي���ة، �أو �أنَّ �لع���رب ه���م 
وحدهم َم���ن �بتدعوها و�أتاح���و� لبني جمتمعهم 
�أْن يزج���و� بها �أوقات �سمره���م وميتعو� نفو�سهم 
و�أذو�قه���م بطر�فته���ا، ويحيط���و� مب���ا ي�سنع���ه 
ر �إمكان وقوعه م���ن �لعجائب  �خلي���ال �أو يت�س���وَّ
و�لرح���الت،  �لأ�سف���ار  ومده�س���ات  و�لغر�ئ���ب 
ويقف كذل���ك على ترجمة لقيات منه���ا �إىل �للغات 
�لأوربي���ة، فا�ستهو�ه���ا نا�سها، وكِل���ف �سعر�وؤهم 
و�أدباوؤه���م مبا �ت�سَمْت به م���ن روعة �لفن و�سحر 
�لأد�ء و�مت���الك �جت���ذ�ب �لق���ارئ لالنغم���ار فيها 
وتو��سل �ملتابعة و�لقر�ءة، فتاأثرْت بها ق�س�سهم 

ورو�ياته���م، بحي���ث غ���د� �ل�ستط���ر�د �إىل �إمل���ام 
)بوكا�سي���و( �لإيط���ايل به���ا و��ستفادت���ه منها يف 

م�ز�ولة ه�ذ� �لفن تلقينا ً م�در�س�يا ً مملول ً.

       فكيف بالقوم �لذين �بتدعو� حكايات )�ألف ليلة 
وليلة( عل���ى مر�حل ويف �أزمنة و�أدو�ر متفاوتة، 
كما �سحَّ �كتناه بع����ص �لد�ر�سنَي، ومنهم توفيق 
�حلك�يم ع�ب����ر كتابه )زهرة �لعمر(، فقد ن�صَّ على 
َّ���َل ردَّ فع���لٍ  مل���ا غلبهم  �أنَّ �ختالقه���ا و�فتعاله���ا َمث�
و�س���اد بينهم من هذ� �لأدب �لر�سمي �جلاف �لذي 
���لٍ  وخالٍ   ُيعن���ى باللفظ وي�سطن���ع منه كلَّ ُمع�سِ
من �لرو�ء و�ل�سال�سة، ويهمل �ملعنى �لذي ُيرِهب 
�لبغ���اة و�ملت�سلط���نَي ل���و �أمك���ن له بو�ساط���ة دفقه 
ر  و�سه�ولته وو�سوحه ور�ساقته �أْن يدينهم وُي�سهِّ
بخ�سائ�سهم وجر�ئرهم، قلُت كيف ل ينتع�ص �لفن 
�لق�س�س���ي بني �أهل )�ألف ليلة وليلة( وهم �لأوىل 

باحت�سانه و�إبد�عه؟.

       ويعق���ُب ذل���ك �أْن يخو����ص �خلليل���ي يف �ساأن 
دور �لأ�سمع���ي عب���د �ملل���ك ب���ن قريب، م���ن خالل 
�سهوده بالطات �خللفاء و�مللوك كهارون �لر�سيد 
و)�آل برمك(، و�إذكائهم حافظته و�سحذهم ذ�كرته 
ليمت���ع نفو�سه���م و�أذو�قه���م بق�س�س���ه �ملو�ئم���ة 
للمعق���ول �ملتع���ارف عل���ى وج���وده �أو �لبعيد عن 
�لت�سدي���ق لإيغاله���ا يف �لخت���الق و�لك���ذب حلد 
يق���رب من �ل�ستحال���ة، ويف كلِّ ذل���ك جميعه كان 
مث���ل وعاٍء حفظ �سو�رد �للغة ووقى مفرد�تها من 
ات���ه وماأثور�ته �للغوية  َب���ْت �أدبيَّ �ل�سياع، وت�سرَّ

�إىل م�سنفات غريه مثل �للغوي �بن دريد.
       ويف �لق�سم �لثاين من هذ� �ل�سفر �لنفي�ص و�جلمِّ 
�لفائدة و�ملكتن���ز باأ�ستات �ملعلوم���ات �مل�ستوعبة 
قد�م���ى  كتبه���ا  وتاآلي���ف  م�سنف���ات  حمتوي���ات 
وحمدثوَن، و��ستناده يف توثيق �أخ�باره ودلئله 
بال�رج�وع �إليه���ا وت�ح�دي�دها يف مو��سع�ها م�ن�ه، 
ل ع�ل�ى �ل�ر�س�ول،  �أم�ثال : )�لق����ر�آن �لك�رمي( �ملُ�ن�زَّ
و )�ل�ع�ه�دي���نِ ( �لق����دمي و�جل�دي����د، و )ط�ب�ق����ات 
�بن �سع���د(، و )ر�سالة �لغف���ر�ن( للمعري، وكذلك 
جمانيه من )د�ئ���رة �ملعارف( ملحمد فريد وجدي، 
و)�أل���ف ليل���ة وليل���ة(، و )جم���اين �لأدب( ل���الأب 
لوي����ص �سيخو، و )فجر �لإ�سالم و�سحاه( لأحمد 
نات ؛  �أم���ني، وغريها من نفائ�ص �لدوريات و�ملدوَّ

و�لتي منها ما ي�سي بانفتاح �ملوؤلف على �لثقافات 
�ص دمغه وو�سم���ه بال�سلفية  �لأخ���رى، �أو م���ا يكرِّ
و�لعتاقة و�لرجت���اع وجنفه عن �ملعا�سرة، �لتي 
عيها ويدلل عليها مبنا�سبة وبدونها غري طارئ  يدَّ
ومدخول وماأفون �لر�أي ؛ قلُت ��ستمل هذ� �لق�سم 
�لثاين من �لكتاب تر�ج���م وتعريفاٍت مبجهود�ت 
ن �ُسِغلو� بهذ�  �أربعٍة من معا�سريه وجمايل���ه، ممَّ
، وكتب���و� ق���در �إمكانه���م، وبذل���و� في���ه جهد  �له���مِّ
���ة ناطقة  طاقته���م، وترك���و� لالأجي���ال �سو�هد حيَّ
بف���رط حما�ستهم وم���ا و�تاه���م �قتد�رهم �للغوي 
وحذقه���م يف �ل�س���وغ و�لت�سوي���ر و�لتج�سي���د، 
َّه���م كانو� �س���دًى لو�ق���ع جمتمعهم �لذي  �مله���م �أن�
���اأ منذ �حلرب �لعظمى ل�س���قِّ طريقه وت�سديد  يتهيَّ
خطو�ته نحو �لتطوير و�حل�سارة، نائنَي يف ذلك 
ع���ن �لفتعال و�لتكلف، متوقلنَي على لغة ف�سحى 
�أة من مز�لق �لعجمة وعرث�ت �لنحو  �سليمة ومربَّ
و�ل�سرف، وهم : �سليمان في�سي، وحممود �أحمد 

�ل�سيد، و�أنور �ساوؤول، وخلف �سوقي �لد�ودي.

       و�لثال���ث من ه���وؤلء �لرو�د يهودٌي من �أهايل 
د م���ن  مدين���ة �حلل���ة تول���د ع���ام 1904م، وت���زوَّ
جمال�سها ومنتدياتها �لثقافي���ة و�لأدبية وطبيعة 
�حلي���اة فيه���ا مبجاني���ه م���ن �لآد�ب و�لأخ���الق، 
و��ستغ���ل باملحاماة و�أ�س���در �أخريات ع�سرينيات 
�لق���رن �لفائ���ت جمل���ة ماأث���ورة ه���ي )�حلا�س���د( 
�لت���ي �زده���َرْت بنتاج���ات �أرب���اب �لأق���الم ي���وم 
كانْت �لنه�س���ة �لأدبية يف �لع���ر�ق حديثة �لعهد، 
ر �ت�سالنا بالأ�سق���اء �مل�سرينَي و�للبنانينَي،  لتاأخُّ
وت�سفحن���ا مل���ا ي�سدرون���ه م���ن دوري���ات وكتب، 
ل عه���ده مندجم���ا ً مبحيط���ه وحمب���ا ً  وكان يف �أوَّ
د هذ� �لهيام و�حلب ب�سعره  ملدينت���ه �حللة، وج�سَّ
ونرثه، و�ساغه ب���اأروق �أ�ساليب �لبيان و�لتعبري 
ا  و�أكرثه���ا �حتو�ًء و�متالًء بال�سغف و�لوجد، ممَّ
���ع يف ��ستغر�ب وح���رية من دو�عي  يجع���ل �ملتتبِّ
هجرته يف �أو�خر حياته �إىل �إ�سر�ئيل، وتفريطه 
بعه���ده وولئه ملوطنه �لع���ر�ق و�سط �ملهرجانات 
م  �ل�سعري���ة �لتي تق���ام يف هذه �لرب���وع، وكذ� قدَّ
تذكار�ته وما يحيط به ذهنه من حكايات عنه �إىل 

�لرئي�ص �لإ�سر�ئيلي.

       وبخ�سو����ص ترجم���ة �خلليل���ي ملحمود �أحمد 
�ل�سي���د، فق���د ذكر �أنَّ �أب���اه عربي عل���وي بغد�دي، 
و�أم���ه هندي���ة �أفغانية قريبة عه���د بالأفغان، وهي 
يف  �ملالي���ة  وزر�ء  �أح���د  �إ�سماعي���ل  خلي���ل  ���ة  عمَّ
�لع���ر�ق �سابق���ا ً، وم���ا ل يعرفه �أحد م���ن �لعاملنَي 
يف �حلق���ل �ل�سيا�س���ي �أو �ملهتم���نَي بر�سد �لتنوع 
ه���ذ�  )خلي���ل(  �أنَّ  �لأدبي���ة  و�ملقا�س���د  �لثق���ايف 
�ملتو�ئ���م م���ع �سا�سة �لعهد �مللكي ه���و �سقيق لعبد 
ده  �لق���ادر ويو�س���ف �إ�سماعي���ل �ملالحق���نيِ  بت�سدُّ
و�إجر�ء�ت���ه، فيا للمفارق���ة!، و�سقيقهم �لر�بع هو 
�ملحام���ي و�لأ�ست���اذ يف كلي���ة �حلقوق قب���ال ً عبد 
�لل���ه �إ�سماعي���ل �لب�ست���اين، �أو �ملت���وكل يف دور 
���ان  �لعد�ل���ة ع���ن �لأوق���اف �لذري���ة وت�سفيته���ا �إبَّ
�سن���ي خم�سينيات �لقرن �لع�سرين، بق�سد �إ�سغال 
هم وينفعه���م يف �سيٍء و�فتعال  �لنا�ص مب���ا ل يهمُّ

�سفا�سف كالمية يقطعوَن بها �لوقت.

من �ملع���روف �ن �ملوهبة ، �ي موهبة، وخا�سة 
�ملوهب���ة �لعلمية و�لدبية تتطور �ذ� ن�ساأت يف 
�لبيئ���ة �ملنا�سبة لها ويب���دي �لحرت�م و�لكبار 
و�لج���الل حلامليها.. تلك كانت �لبيئة �لنجفية 
ومو�هب���ه  �خلليل���ي  جعف���ر  �حت�سن���ت  �لت���ي 
وقابلياته �لعلمية و�لدبية و�لثقافية حت�سرين 
و�نا �كت���ب عن �لديب جعف���ر �خلليلي مو�قف 
�سلة ب���ه وبا�سخا�ص عائلتنا ، �ر�ين �مر عليها 

باكبار له ، وتلذذ بذكر�ه.
ب���ادر �ل�ست���اذ  فعن���د وف���اة �ملرح���وم و�ل���دي 
�خلليل���ي بالت�س���ال ب���د�ر �لذ�ع���ه �لعر�قي���ة 
لالع���الن عن �لنب���اأ مع كلمات مو��س���اة و��سادة 
بالفقي���د و�ورد �خلليل���ي �سدي���ق �لعائل���ة يف 
كتاب )�ولد �خلليل���ي( ق�سة زو�ج �خي حممد 

بكلمات حمبة وعطف على )�ولده(.
و�ذك���ر �نني يوم زرت �ل�ست���اذ �خلليلي �سويا 
مع �سقيقت���ي د.�بت�سام حينم���ا كانت طالبة يف 

�ملرحله �لثانيه كليه �لد�ب..
 ق���ال لها يف معر�ص �حلدي���ث : �ذ� كنت تودين 
�ن ت�سبح���ي عامل���ة و�دبية مثقفة فعن���د �بتد�ء 
مطالعت���ك لي كت���اب ل تعبئ���ي با�س���م �لكات���ب 
فتنت�سري���ن ل���ه �ول تتعاطف���ني مع���ه بل كوين 
حماي���ده يف ر�ي���ك دومنا �نحي���از�ت قومية �و 

دينيه �و طائفية..
وبه���ذه �ملنا�سب���ة �ود �ن �ذك���ر �ن���ه �سمى �بنتة 

�لثانية )�بت�سام( على ��سم �سقيقتي �بت�سام
�ن �ل�ستاذ �خلليلي يهوى لعبة �ل�سطرجن وهو 
ميتل���ك طاولة �سطرجن وم���ن طر�ئفه يف �للعب 

�ن فر�ص �ل�سطرجن عنده تقابل وزر�ء..
�لع���الم �ملتميزون متع���ددو� �ملو�هب و�لدباء 
�لعباق���رة هم �لذين يحملونك على �ن تتح�س�ص 
باحا�سي�سهم وتتل���ذذ بلذ�ئذهم وجتوب �لدنيا 
كله���ا برفقته���م و�ن���ت يف مكان���ك ، وه���ذ� م���ا 
حت�س���ه و�نت تقر� كتب �خلليلي.. فانت تر�فقه 
بروحك وخيال���ك يف �ي جهة �جته �و �ي بقعة 
ح���ل فتارة جت���د نف�س���ك جت���وب �زق���ة �لنجف 
وت���ارة يف حمافظ���ة �لبل���د �لخ���رى �و تعي�ص 
يف م�ساي���ف لبن���ان �و يف �ملهج���ر �و تك���ون 
مع���ه عندم���ا كان معه���م يف �ل�سج���ن �و غريها 
م���ن �لكت���ب �لتي جت���وب بها مع���ه و�ن كتاباته 
ت�سدر من �لقلب فتف���رح لفرحه وحتزن حلزنه 
لن له ملكة و��سعة يف �لدب.. وكانت هذه هي 
�لدو�ف���ع و�ل�سباب �لتي حفزتن���ي �ىل �ختيار 
�سخ�سية �ملرح���وم جعفر �خلليل���ي و�لتعريف 
مبع���امل �سخ�سيت���ه �ملتنوع���ة �ملتن���ورة فكري���ا 
وثقافيا. �ن هذه �ملعامل بقيت ر��سخة يف ذهني 
من���ذ حد�ثت���ي عن���د ح�س���وره �ملجل����ص �لدبي 
�ل���ذي كان يعقد يف د�رن���ا يف �لنجف �ل�سرف 
ليل���ة �جلمعة م���ن كل ��سبوع �و عن���د مر�فقتي 
لو�لدي عند زيارت���ه جريدة �لهاتف يف �لنجف 
�و م���اكان يحدثني به و�لدي عن �خلليلي �و ما 

قر�ته من موؤلفاته..
و�ن���ا هن���ا ل ��سجل تاري���خ حي���اة �خلليلي بل 
�دون بع���د ما�حتفظ���ت ب���ه �لذ�ك���رة ول���و كان 
�ملق�س���ود  ترجم���ة حي���اة �خلليلي ل���كان يجب 

عل���ي �ن �بحث يف م�س���ادر كثرية.. وميكن عد 
موؤلف���ات �خلليلي مر�جع���ة للباحثني من طالب 
�جلامع���ة �و �ملوؤلف���ني �لذي���ن يعنيه���م تاري���خ 
�ل�سحافة و�ل�سحفي���ني و�لق�سة و�لق�سا�سني 
�و تاريخ �لعتبات �ملقد�سه �و تاريخ �لتمور يف 

�لعر�ق وغريها.
�ل�س���رف  �لنج���ف  مدين���ة  يف  �خلليل���ي  ول���د 
�ملدين���ة �لت���ي ل �ر�ين بحاج���ة �ىل �لتعري���ف 
به���ا ولكن ميك���ن �ن �متثل مبا كتب���ه )لونكريك 
عنها وهي كتابة حماي���دة من باحث �وربي(.. 
)تعد �لنجف مركز� للثقافة �ل�سالمية و�لتعليم 
يف �لع���امل �ل�سالم���ي كل���ه وقد �ساع���دت خالل 
�لزم���ات �ل�سيا�سي���ة �لتي ح�سل���ت يف �حلقبة 
�لتي نال���ت فيها �لب���الد ��ستقالله���ا بعد �حلرب 
�ل���روح  طلبته���ا  تلق���ني  عل���ى  �لوىل  �لعاملي���ة 
�لوطنية �حلديثة و�ل���روح �لقوميه �لتي توؤكد 
�لتم�سك بال���رت�ث �لعربي �ملعروف وقد �فرزت 
هذه �ملدر�س���ة �لعربية �حلديث���ة �سعر� مت�سبعا 
بالروح �لوطني���ة �ل�سامية( ثم حتدث لونكريك 
ع���ن ح���ركات �لتجدي���د يف �لفك���ر و�لدب �لتي 
�سهدها �ملثقفون يف �لنجف قائال �ن �لجتاهات 
�لدبي���ة �لقدمية �ملوج���ودة يف �لنجف وبغد�د 
مل تع���د م�سيط���رة على ل���ب �ل�سع���ر�ء و�لكتاب 
�ل�سب���ان،لن �لطبقات �ملتعلم���ة �خذت تتعر�ص 
بازدياد �ىل �لر�ء و�لفكار �جلديدة �لتي جاءت 
به���ا �ليهم من �وربا و�م���ريكا ب�سورة مبا�سرة 
�و غري مبا�سرة ع���ن طريق �ل�سبل �ملتدفق على 
�لبالد من �لكتب و�لن�سر�ت �ملطبوعة يف م�سر 
ولبن���ان �مثال )�ملقطم �ملوؤيد، �لهالل، �ملقتطف، 
�لقب����ص، �لع���روة �لوثق���ى، �لعرف���ان، �لزهور، 

�لبالغ �للبناين(.
ن�س���اأ �خلليل���ي يف عائل���ة ��سته���رت من���ذ �لقدم 
بالطب �لعربي و�لعل���وم و�لدب و�لدين ونبغ 
غ���ري و�ح���د منه���م يف �لط���ب  �لعرب���ي وكان 
�خرهم �ل�سي���خ حممد �سادق �خلليلي و�ل�سيخ 
حمم���د �سال���ح �خلليل���ي، كذلك ت���وىل �كرث من 
و�ح���د� �ملرجعي���ة �لك���ربى للزعام���ة �لروحية 
منهم �حلاج علي �خلليلي و�حلاج مرزه ح�سني 
�خلليل���ي. لعائلة �خليل���ي مدر�ست���ان )مدر�سة 
�خلليلي �لك���ربى ، مدر�سة �خلليلي �ل�سغرى( 
حتت���وي كل منهم���ا عدد غ���ري قليل م���ن �لغرف 

�ملع���دة ل�سكن���ى ط���الب �لعل���م جمان���ا، ويف كل 
مدر�س���ة مكتبة كبرية موقوف���ة على طالبها كما 
�ن لعائلة �خلليلي م�سج���د� ��ستهر با�سمهم يف 
�لنجف لقد و�سف �خلليلي با�سلوبه �لق�س�سي 
�جلمي���ل ن�ساأته �لوىل وو�سف منزله و�لغرفة 
�لت���ي خ�س�ست له فيق���ول عنها )�م���ا �نا فكنت 
�نام يف رك���ن ملحق بغرفة �بوي من �ملمكن �ن 
ت�سمى جت���اوز� بالغرفة( �ما ��سمه���ا �ملتعارف 
وهو)�سن���دوق خانه( وكانت له باب على غرفة 
�بويه وباب م�ستقل على �خلارج وهي لتت�سع 
لغري منام �سخ�ص و�سندوق كان مليئا بالثياب 

ومدخر�ت �لهل..
كان �خلليلي ي�سل���ي نف�سه يف �سغره مبطاردة 
�لع�ساف���ري يف �ع�سا�سه���ا كم���ا �خت���ري زعيم���ا 
لع�سابة من �بناء �حلي يف �لنجف حيث كانت 
مع���ارك متقطع���ة بني جماعات م���ن �ل�سباب يف 
�لحي���اء �ملختلفه للمدين���ة و��ستمرت �سجاعته 
�ي���ام �سباب���ه حت���ى �و�خ���ر �يامه ح���ني �م�سك 
بالل�ص �ل���ذي كان يروم �ل�سط���و على د�ره يف 

كر�دة مرمي يف بغد�د..
وكم���ا ذك���رت ف���ان �خلليل���ي ن�ساأ يف بي���ت علم 
عن���ه  كت���ب  كم���ا  و�ل���ده   وكان  وط���ب  و�دب 
�ل�سي���خ جعف���ر �ملحبوب���ة يف )ما�س���ي �لنجف 
وحا�سره���ا( �ل�سي���خ ��سد �بن �ل���ويل علي �بن 
�خللي���ل �لطبي���ب �مل�سهور يف ط���ب و�جلر�حة 
�لقلبي���ه و�حلزم و�لقد�م ول���ه عمليات ناجحة 
وم�سه���ورة.. �دركته وهو �سي���خ يحفظ �لنكته 
وي�ست�سه���د يف �لدب لتفوت���ه �لنكته و�لنادرة 

ومل تغب عنه �لطرفة..
�لدبي���ة  �لعل���وم  م���ن  مت�سلع���ا  و�ل���ده  كان 
و�للغوي���ة و�لفق���ه �ىل جانب خربت���ه �لو��سعة 
بعل���م �لفل���ك و�ملنط���ق و�د�ب �للغت���ني �لعربية 
و�لفار�سي���ة كم���ا كان مق���ال يف �ل�سع���ر كان���ت 
ل���ه مكتب���ة �نتقلت �ىل ول���ده جعفر بع���د وفاته 
و��سح���ت نو�ة ملكتبة كب���رية ��سطر �ىل بيعها 
ع���ام 1937  لت���اليف �زم���ة مالي���ة كان يعانيه���ا 
ح���ني كان ي�س���در جريدة �لهات���ف وينفق عليها 
دون عائ���د يذكر.. تلقى تعليم���ه �ملبكر يف �سنة 
�لر�بع���ة م���ن عم���ره يف كت���اب لق���ر�ءة �لق���ر�ن 
ثم دخ���ل �ملدر�س���ة �لعلوية �لهلي���ة و�لتي تعد 
و�سطا ب���ني �لبتد�ئي���ة و�لثانوي���ة وتعلم فيها 

و�لفار�سي���ة  و�لفرن�سي���ة  �لنكليزي���ة  �للغ���ات 
ولأنه مل ي�ستمر يف ممار�سة �للغتني �لنكليزية 
و�لفرن�سي���ة بقيت �لفار�سية فق���ط. لذ� كان من 
�لكاتب���ني به���ا و�ملرتجمني منه���ا و�ليها لكنه مل 
ينه���ي �لدر��س���ة فيه���ا �ذ �غلق���ت �ملدر�سة نظر� 
لل�سائق���ة �ملالية �لتي عانتها و�لتي تز�منت مع 
�حل���رب �لعاملي���ة �لوىل لذ� كان علي���ه �ن يعلم 
نف�س���ه بنف�س���ه وه���و يع���زو �ىل و�ل���ده و�خيه 
عبا�ص و�سع �ل�سا�ص �جلوهري للغته �لعربية 
ون�ساأت���ه تن�سئ���ة �دبي���ة �ذ� كان �خ���وه عبا����ص 
يحث���ه على ق���ر�ءة كتب معينة وجم���الت كانت 
ت���رده من خارج �لعر�ق وق���د �ساعدته هذه على 
تفت���ح �لذه���ن كما �نه حف���ظ �سيئا م���ن طر�ئف 
�لدب و�ل�سع���ر فا�سبح���ت ل���ه قابل���ة �دبية منذ 
�سغره.. كان �خلليلي من طليعة �ل�سباب �لذين 
�ت�سع���ت معارفه���م فات�سلو� بالع���امل �خلارجي 
وتتبع���و� حركت���ه �لثقافي���ة ويق���ول �خلليل���ي 
م�سري� �ىل هذه �لطليعة كان يربط بيننا �لدب 
و�لدعابة و�لتح���رر و�لدعوة �ىل �لتجديد على 
ق���در ماي�ستوعبه �سباب مثلن���ا حتى �نني قمت 
با�س���د�ر �ع���د�د غ���ري قليل���ة من جري���دة خطية 
ت�سمن���ت �ل�س���يء �لكثري م���ن �فكارن���ا و�مالنا 
و�دبا يف ذلك �ليوم و�لتي كانت �لنو�ة �لوىل 
للجري���دة �خلطية �لت���ي ��سدرته���ا و�نا �ز�ول 
�لتعلي���م يف �حللة ثم �لن���و�ة �ل�سا�سية ملز�ولة 

�ل�سحافة بعد ذلك..
وكما ذكرنا �سابق���ا كان �خلليلي ��ستاذ� �ديبا.. 
كاتبا.. خ�سيب �لذهن ناف���ذ �لب�سرية.. حافظ 
�لبديه���ة. ذرب �لل�سان..�سم���ح �لطب���ع.. رقيق 
�ل�سمائ���ل.. كرمي���ا. متو��سع���ا.. وفي���ا.. يكره 
كل �ن���و�ع �لتع�س���ب.. كان يلق���اك فتاأن����ص �ىل 
ح�سوره.. ويغيب عنك فت�ستاق �ىل لقائه وهو 
ميتل���ك �ىل جانب ملكته �لدبي���ة ملكة �لتحدث 
ف���ال �ح�س���ب م�ستمع���ا للخليل���ي م���ّل حديثه �و 
�سئ���م �مثلت���ه �لتي ينتزعه���ا من �لو�ق���ع فياأتي 
به���ا �سو�هد مل���ا يقول �سل�سل���ة وحكايات جتعل 

�ل�سامع �ذ�نا �ساغية..
و�ىل ه���ذه �ملل���كات يعزى �جن���ذ�ب �لكثري من 

خمتلف �لطبقات �ليه
ومل تقت�سر �سفات �خلليلي �ىل �لدب و�ل�سعر 
و�من���ا كان يع���رف بالظ���رف وبر�ع���ة �لنكت���ه 
ول يفوت���ه �ير�ده���ا حتى على نف�س���ه فيتحول 
جمل�س���ه �ىل م���رح متو��س���ل لي����ص لك���رثة م���ا 
يرويه���ا من �ل�سو�هد و�لمثل���ه ول لطول باعة 
يف �لدب و�لق�س���ة و�ل�سع���ر ، و�من���ا للمقال���ب 
�لت���ي كان يحوكها وهناك �سو�ه���د كثرية على 
ذل���ك فمن �لنكات �لعار�س���ة و�لد�لة على �سرعة 
�لبديهة مان�سرته جري���دة �ليام �لعر�قية )قيل 
لال�ستاذ جعفر �خلليلي �نك �بو �ل�سحافة فقال 
�نا �بوه���ا حني يريدون �ستمه���ا ولعنها – لعن 
�لله �ب���ا �ل�سحافة – �ما ق�سوره���ا و�سيار�تها 
فلي����ص يل منه���ا �سيء(  وقال: وه���و ي�سكو د�ء 
�لنقر����ص )�لنقر����ص ي�سميه �لع���رب د�ء �مللوك( 
قائ���ال )ل�س���ت �دري ملاذ� لي�ص يل م���ن �مللوك �ل 

مر�سهم(.

القص��ة العراقية قديم��ا وحديثا 
كتاب لجعفر الخليلي

جعفر الخليلي ذكريات التنسى.. 
 مطاردة العصافير في الصغر ومالحقة القصيدة بالكبر
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مير بصري 

 قال �ل�سايف �لنجفي: 
�س���دق �ل���ذي �سّم���اك يف و�دي طوى  ي���ا د�ر، بل 

و�دي طوى وعر�ء 
جل�س���ت عل���ى �لأنهار بل���د�ن �ل���ورى،  فعالم �نت 

جل�ست يف �ل�سحر�ء؟
وقال: 

ف�سادر�ت بلدتي م�سايخ  وو�رد�ت بلدتي جائز 
وهب���ت عل���ى �ملدين���ة �لهرم���ة يف مطل���ع �لق���رن 
�لع�سري���ن ن�سائ���م �لتبدي���ل و�لتحوي���ل، فن���ادى 
و�ل�س���الح،  بالتجدي���د  �لعلم���اء  م���ن  فري���ق 
ودع���و� �ىل �ن�س���اء �حلكم �لد�ست���وري يف �ير�ن 
وتقيي���د �ل�سلط���ة �ملطلقة. وتبعتهم زم���ر �ل�سباب 
�ملتحم����ص �لذي خذ يطالع جم���الت م�سر ولبنان 
و�ل�س���ام وينظ���م �ل�سع���ر يف �ملطال���ب �ل�سيا�سية 
و�لجتماعية. و�ن�سئت �ىل جانب �مل�ساجد ودور 
�لعلم �لقدمي���ة، مد�ر�ص ع�سري���ة تعني بتدري�ص 
ب�سائط �لعلوم �حلديثة. و��سطرعت  �لفكار بني 
�لق���دمي و�جلديد ��سطر�عا �سدي���دً� ل هو�دة فيه 
ول ل���ني، ومهدت �ل�سبل لالنتقا����ص على �ل�سلطة 
�لرتكية �أوًل وعلى �لحتالل �لربيطاين بعد ذلك، 
وهيئ���ت �لنفو�ص للتمّرد على �جلمود ونبذ �لبدع 
�لت���ي �لتفت حول لدين وكل�ست مظاهره. يف تلك 
�لنج���ف ملتحف���زة مل�سطرعة �ملتطلع���ة ولد جعفر 
�خلليل���ي �سن���ة 1904. وكان �ب���وه �ل�سي���خ ��سد 
من رج���ال �لف�سل و�لأدب يتعاط���ى �لطب �لقدمي 
�س���اأن �لكثري م���ن �فر�د ��سرته. تل���ك �ل�سرة �لتي 
�جنبت �ي�سا على م���ر �لع�سور رجال دين بلغو� 
قمة �لزعام���ة �لروحي���ة. ون�ساأ جعفر ب���ني �أ�سرة 
منفتح���ة يف بيئ���ة متزمتة. و�نتم���ى �ىل �ملدر�سة 
�لعلوي���ة �لت���ي �ن�سئ���ت قبل عه���د ق�س���ري لتعليم 
�ل�سبيان عل���ى ��س�ص حديثة. و�قبل على مطالعة 
�لكت���ب �لأدربي���ة و�ملجالت بفهم �سدي���د، وقر�ص 

�ل�سعر وهو يافع. 
وحدث���ت يف �لنج���ف يف �أو�خر �لعق���د �لعثماين 
وبد�ي���ة �لحت���الل �لنكلي���زي ح���ركات وطني���ة 
طاغية ��سرتك فيه���ا �خوه �لكرب عبا�ص وو�لده، 
لك���ن جعف���ر مل يبل���غ �ل�س���ن �لت���ي توؤهل���ه للعمل 
فاكتف���ى بالتطل���ع �ليه���ا و�مل�ساهم���ة في���ه بفك���ره 
وروح���ه. وم���ال �ىل �لكتاب���ة فو�س���ع، ومل يك���د 
ي�س���رف على عام���ه لثامن ع�س���ر، ق�س���ة �ن�سانية 

بعنو�ن )�لتع�ساء(. 
و�مته���ن �لتعليم ع�سرة �عو�م يف �حللة و�لنجف 
و�سوق �ل�سيوخ و�لرميثة، وكان مدر�سًا للتاريخ 
و�جلغر�في���ة يف �ملدر�سة �لثانوية بالنجف ثالث 
�سنو�ت و��س���در يف تلك �لثن���اء جريدة )�لفجر 
�آذ�ر 1930(، وكن���ت  �ل�س���ادق( �ل�سبوعي���ة )7 
ح���رة �لنزع���ة، تدع���و �ىل �لنه�س���ة و�ل�س���الح، 
فا�سطر على غلقه���ا يف ت�سرين �لأول 1930 بعد 
�ن �نذرت���ه �ل�سلطات �مل�سوؤول���ة بعدم �جلمع بني 

�لتدري�ص و�ل�سحافة. 
و��ستق���ال من �لتدري����ص �سنة 1933، ث���م ��سدر 
جريدة »�لر�ع���ي« )13 متوز 1934(، وقد عطلت 
لأ�سباب �سيا�سي���ة يف 19 ني�سان 1935، و��سدر 
�آي���ار 1935،  جريدت���ه �لثالث���ة )�لهات���ف( يف 3 

فكانت مدر�سة �سيارة عاجلت فنون �لدب وعنيت 
بالق�سة و�ظهرت مو�هب جيل كامل من �ل�سعر�ء 
و�لق�سا�س���ني، و�نتقل �خلليلي بهاتفه �ىل بغد�د 
�سن���ة 1948، ث���م جع���ل جريدته �سيا�سي���ة يومية 
)27 كان���ون �لول 1949(، م���ع مو��سلة �لعناية 
بالق�س���ة و�لأدب و��سد�ر �ع���د�د ممتازة �سنوية 
جامعة. وعاد �لهات���ف �دبيا ��سبوعيا يف ت�سرين 

�لول 1952 حتى �حتجب �سنة 1954. 
�ن�س���اأ �خلليل���ي بع���د ذل���ك د�ر �لتع���ارف لالعالن 
وه���و  �ملقد�س���ة(  �لعتب���ات  )مو�سوع���ة  و�خ���رج 
م�س���روع �سخ���م نه����ص باأعبائ���ه وت���وىل بنف�سه 
و�لن�س���ر  و�لطب���ع  و�لتحري���ر  �لد�رة  �س���وؤون 
و�لتوزي���ع وجن���د مل�ساعدت���ه �ق���الم �سف���وة م���ن 

�لدباء و�لبحاثني و�لكتاب. 
�م���ا جعف���ر �خلليل���ي �لرج���ل فه���و، كم���ا و�سف���ه  
روك����ص ب���ن ز�ئد �لعزي���زي. »ربع���ة يف �لرجال، 
تكم���ن ور�ء لطفه �ملهذب رجولة حازمة تنم عليها 
نظ���ر�ت فاح�سة نفاذه. �ناق���ة متنا�سقة تدل على 
ذوق رفي���ع، ونكت���ة حا�سرة بارع���ة يو�كبه وفاء 
لل�سدي���ق و�ن�س���اف للخ�سم وه���دوء نف�سي ينم 

على حياة عائلية �سعيدة.

مولفاته واأدبه: 
جعف���ر �خلليلي �أديب و�سحفي و�ساعر، وهو من 
رو�د �لق�سة �لعر�قي���ة، له ��سلوب لطيف، �سل�سل 
�لعبارة، قريب �ملتناول، يطعم كتاباته باحلكايات 
و�للطائف و�لمث���ال �ل�سعبية. كتب يف �ل�سيا�سة 
و�لجتم���اع و�لتاريخ و�لق�س����ص و�لدب عامة، 
وب���رع يف و�سف �حلي���اة �لجتماعي���ة ومعاجلة 
�ملجتم���ع و�لف���ر�د  �لعام���ة وت�سوي���ر  �مل�س���اكل 

و�لدع���وة �ىل �ل�سالح وحري���ة �لفكر و�لت�سامح 
وتو�سيع �فاق �ملعرفة و�لثقافة. 

و�سع موؤلفات كثرية، منها، يومّيات )يف جزءين( 
 ،)1938( �ل�سائ���ع   )1922( �لتع�س���اء   ،1935
ق���رى �جل���ّن  كن���ت قا�سي���ا )1941( يف  عندم���ا 
)1939(، م���ن ف���وق �لر�بي���ة )1949( ت�سو�ه���ن 
)1953( عل���ى هام����ص �لثورة �لعر�قي���ة �لكربى 
)1952( جمم���ع �ملتناق�س���ات )1953( �عرت�فات 
)1937( حدي���ث �لق���وة )1942( �ولد �خلليل���ي 
)1955( مقدم���ة يف �لق�س���ة �لعر�قي���ة )1957( 
هوؤلء �لنا����ص )1956( جغر�في���ة �لبالد �لعربية 
1934( حب���وب �ل�ستق���الل 1936( خي���ال �لظل 
)1936( حديث �ل�سعلى )1934( �ل�سجني �ملطلق 
1936( �آل قتلة كم���ا عرفتهم )1936( نفحات من 
خمائ���ل �لدب �لفار�س���ي )1965( �لتم���ور قدميًا 
وحديث���ًا )1956( �لق�سة �لعر�قية قدميا وحديثا 
)1962( هك���ذ� عرفته���م �ربعة �ج���ز�ء )1963 – 
1973( مو�سوع���ة �لعتب���ات �ملقد�سة و�سدر منها 

13 جزءً� )1965 – 71( �لخ. 
ول���ه عد� ذل���ك م�سنف���ت خمطوطة منه���ا، ن�سيب 
بغ���د�د من ق�سة كليلة ودمنة، �سفحات من �جليل 
�ملا�س���ي، �ل���خ، ��س���در جعف���ر �خلليل���ي �جل���زء 
�خلام����ص من »هكذ� عرفته���م« )1980( ثم �جلزء 

�ل�ساد�ص )1982(. 
تغل���ب على ق�س����ص �خلليل���ي �ل�سيغ���ة �ملحلية، 
لكنه���ا م���ع ذل���ك �ن�ساني���ة �ل�سم���ول، فالب�س���ر هم 
ه���م مهم���ا �ختلف���ت ع�سوره���م و�قطاره���م، و�ن 
�لنم���اذج �لب�سرية �لتي ر�سمه���ا �خلليلي لتجتمع 
يف من���اح كثرية ب�سخو����ص بوكات�سيو �ليطايل 
�لمريك���ي  ه���ري  و�و.  �لفرن�س���ي  وموبا�س���ان 

عل���ى تباي���ن �لزم���ان و�مل���كان، فمزع���ل �لفح���ام 
يطلب �لربكة ليو�سع علي���ه �لرزق ولرتفه ��سرته 
�لكب���رية، و�م ح�سن �ملطلقة �لتي �بعد عنها �بنها 
وحرمت نعم���ة م�ساهدته، ومو�س���ى �لذي يعرف 
من �ي���ن توؤكل �لكتف و�لذي �سخ���ر �جلن تو�ساًل 
�ىل �لنتق���ال من د�ر �هله �ىل د�ر م�ستقلة فر�ست 
له باح�سن �لريا�ص، و�بو علي �لرجل �ملرح �لفكه 
�ل���ذي يبتدع طريق���ة �س���اذة فريدة لتهدئ���ة نف�سه 
�ل�سريع���ة �ىل �لغي���ظ و�خل�سام، وعب���د �للطيف 
�حل���الق �مل�س���ارع �لذي يه���رب من وج���ه �لعد�لة 
ويتخف���ى خم����ص ع�س���رة �سنة ليجد بع���د ذلك �نه 
مل يك���ن جمرم���ًا ومل تكن هناك جرمي���ة، و�ل�سيخ 
�حم���د �مل���زدوج �ل�سخ�سي���ة، �ل�سر����ص يف �ر�ئه، 
�له���ادئ �حلي���ي يف �ل�س���وق و�ل�س���ارع، و�حلاج 
ح�س���ني �لبق���ال �ل���ذي ��سته���ر بامانت���ه وت�ساهله 
وكرمه ثم ظهر، بعد موته، �نه كان يغ�ص ب�ساعته 
وي�س���رق زبائن���ه مبه���ارة ج���ازت عل���ى �لنا����ص، 
و�ل�سي���خ يبعون �لقروي �ل���ذي يتظاهر بالعظمة 
�لفارغة ويت�سامخ على �جلهالء و�ل�سذج ليح�سل 
عل���ى �ملال فيق���ع يف �ل�سرك �لذي ن�سب���ه ل�سو�ه، 
كل �ولئ���ك وغريهم م���ن �بطال ق�س����ص �خلليلي 
له���م �قر�نه���م ونظر�وؤه���م يف �لزمن���ة �خلالي���ة 

و�لم�سار �لنائية. 
�ن �لقا�ص �لمريكي وليام �سدين بورتر )1867 
)�و،  �مل�ستعار  با�سم���ه  ع���رف  ��ل���ذي   )1910 –
ه���ري( قد خل���د يف ق�س�س���ه �س���ورً� و�سخو�سًا 
��ستعم���ال  عق���د  يف  �لمريكي���ة  �حلي���اة  م���ن 
يف  و�لتوغ���ل  و�جلنوبي���ة  �لغربي���ة  �لولي���ات 
جماهل �ل�سح���ارى و�ل�سهول و�جلبال �ملرت�مية 
�لط���ر�ف، ف���روى �حادي���ث �ملجازف���ات وبر�عة 

�لن�س���ب و�لحتي���ال يف �لبور�س���ة �ملالية وعلى 
قارع���ة �لط���رق، و�سذ�ج���ة �ه���ل �لق���رى، وبوؤ�ص 
�لطبقات �لفقرية يف �مل���دن �لغنية �ل�ساخبة، يف 
تلك �حلقبة �لتي م���رت و�ندثرت ومل يبق لها يف 
�لغ���د�ة م���ن �ث���ر. وميك���ن �لق���ول �ن �خلليلي قد 
عم���ل لعر�ق �لن�سف �لول م���ن �ملائة �لع�سرية ما 
عمله �و ه���ري، يف ق�س�سه �ل�ساح���رة، لمريكا 
منت�س���ف �لق���رن �لتا�سع ع�س���ر، فر�س���م، برب�عة 
فائقة ودقة و�قعية و�خال�ص فني جميل، �ل�سور 
و�ل�سخو����ص �لت���ي عرفه���ا و�سمع به���ا وتخيلها 
يف عق���د �لنتقال و�لتطور �ل���ذي م�سى �ىل غري 
رجع���ة، �ن مع���امل �حلياة يف �لنج���ف وحو��سر 
مقدم���ة  �جلن���وب، وه���ي يف  و�ري���اف  �لف���ر�ت 
م�س���ارح ق�س����ص �خلليل���ي. قد تغ���ريت وتبدلت 
تب���دًل ��سا�سيا خالل جيل و�حد من جر�ء �نت�سار 
�لثقافة وو�سائل �ملعي�سة �لع�سرية، و�سوف جتد 
�لجي���ال �لقادمة �سور تل���ك �حلياة وغر�ئبها يف 
)�ولد �خلليل���ي( و)�ل�سائ���ع( و)ه���وؤلء �لنا�ص( 
و)يف ق���رى �جلن( و )عندم���ا كنت قا�سيا( و)من 
ف���وق �لر�بي���ة( و)جمم���ع �ملتناق�س���ات(، وتطلع 
على مناذج �ن�ساني���ة خا�سة يف بيئتها، عامة يف 
�ملجتم���ع �لب�سري طو�ل �لع�سور، ذلك �ىل جانب 
�ملتع���ة �لروحي���ة �لتي تنبثق م���ن �لأدب �لو�قعي 
�ملخل����ص غ���ري �مل�سطن���ع ول �ملفتع���ل، وجعف���ر 
�خلليل���ي بعد ذل���ك �ديب ذو�ق���ة و�ساعر مطبوع. 
�لدب  خمائ���ل  م���ن  )نفح���ات  يف  ر�أين���اه  وق���د 
�لفار�س���ي( ي�س���دي ي���د� جميل���ة ل���الد�ب �لعربية 
و�لفار�سي���ة عل���ى �ل�س���و�ء فكان – كم���ا قلت عنه 
يف منا�سب���ة ظهور كتابه – �ديب �للغتني وجامع 
�لخي���ار  يح�س���ن  �ل���ذي  و�لذو�ق���ة  �حل�سني���ني 

ويح�سن �لنقل و�لنظم و�لد�ء. 
�ن نفح���ات �خلليل���ي باق���ة عط���رة م���ن �لزهور، 
ز�هية �للو�ن، خمتلف���ة �ل�سكال، عبقة �ل�سذ�ء، 
وه���ي نافذة تط���ل عل���ى خمائ���ل �لدب �لفار�سي 
وتهي���ئ للقارئ �لعربي �ن يل���م ب�سيء من رو�ئح 
�سعدي و�لفردو�سي وحاف���ظ وعريف �ل�سري�زي 
وعبي���د ز�كاين و�قر�نه���م، وجتم���ع )�لنفح���ات( 

فنونا �ستى من �ل�سعر، فقيها �لغزل: 
قل���ُت �إن جئتن���ي بثثت���ك ما بي   م���ن �أليم �جلوى 

وفرط �ل�سقاء 
�أّي �س���يء �أبثه، و�ن���ا �إن   جئتني ز�ل يف جمبئك 

د�ئي؟ 
وفيها �لهيام: 

�ساأل���وين ع���ن د�ر هاجرت���ي  قل���ت قلب���ي �ملوّل���ه 
�لّدنُف 

وفيها �حلكمة: 
هذي �حلياة مر�تع، وقطيعها  هذ� �لأنام، وذئبها 

�لآجال 
تغت���ال منه كل �آٍن و�حدً�،  ف���رتى ول يرتاح منها 

�لبال 
وفيها �لرحمة: 

ل توؤذه���ا منل���ٌة ت�سع���ى بحّبتها   فاإنه���ا ذ�ت روح 
ملء �إح�سا�ص 
وفيها �ل�سك: 

ك���م �سعينا لكي ننال م���ن �لدنيا  مناه���ا فما بلغن 
مناها 

كيف حتظى بعد �ملمات باخرى  ما �سعينا لها وما 
رمناها؟ 

وفيها �لأمل: 
قد تركنا �لرياء و�ملكر طر�   و�نتزعنا غل �لقلوب 

لت�سفو 
فا�سقنيها �سالفة، فكما �نا   عفونا فاإن ربك يعفو 

وفيه���ا غ���ري ذل���ك كث���ري م���ن �ل�س���ور و�مل�ساع���ر 
و�لفكار: 

ولئن كانت �ملقطوعات �غلبها ق�سريً� فهنالك قطع 
طويلة جميلة ك� )�لع�ساء �للذيذ(. 

لأب���ي �لقا�سم حالت، وهي ق�سة �أكل حلوم �لب�سر 
�لذي ق�س���د باري�ص من �أو��س���ط �لدغال �لكثيفة 
ليختال تيهًا وي�ساحب �لغيد �حل�سان، فلما �سئل 

عن ح�سناء روؤيت معه بالم�ص، قال: 

مل تك���ن من ر�أيتم���وين و�إّياها،  كما قد ظننتم يف 
�ملاء 

�ن  �أردمت  �إن  كان���ت    �جلميل���ة  �لكاع���ب  �إمن���ا 
تعرفوها، ع�سائي! 

وك� ))ع�سق �لفال�سفة( حلافظ �ل�سري�زي : 
�سيمة �لعا�سقني يف �حل���ب لطف  وغلّو يف �ملدح 

و�لإطر�ء 
وتف���ان ت�سمو به �لروح يف �خلل���د �سمو �لبطال 

و�ل�سهد�ء 
يلي���ق  �لق���ول   ووع���ظ  ت�س���وده غلظ���ة  ل كالم 

بالنبياء 
و�حل�سن���اء �ملت�سائل���ة �لت���ي نا�س���دت �ل�ساعر �ن 
ينبئه���ا ع���ن �لغادة �لت���ي تنفث �ل�سح���ر وت�سمي 

�لفئدة وتبث �ل�سجي يف �لنفو�ص: 
فو�سع���ت �ملر�أة ب���ني يديها   قائ���اًل: من ترين يف 

�ملر�آة!
ه���ي  ري���ب،  �لقط���ع و�بدعه���ا، ول  �أط���ول  لك���ن 
�أرج���وزة �لقط و�لفري�ن لعبي���د ز�كاين )�ملتويف 
�سن���ة 1271م(، وه���ي ق�س���ة رمزي���ة تع���رب ع���ن 
�لن�س���ان باحلي���و�ن، ول �أمل���ك �أن �رويه���ا هنا، 
وح�سب���ي �ن �أحيل �لقارئ عليها لياأن�ص بقر�ءتها 
ويفك���ر يف حكمتها ويخرج منه���ا، كما يخرج من 
نفح���ات �خلليلي جميعه���ا، مبتع���ة روحية ولذة 
فكرية و�سكرة �سعرية. عرفت �خلليلي و�سحبته 
�عو�م���ًا طويل���ة، وق�سي���ت مع���ه يف د�ر �لهات���ف 
و�لتع���ارف وغ���ري د�ر �لهاتف و�لتع���ارف �وقاتًا 
ممتعة و�ساعات هنيئة مغمورة باملودة و�لوفاء، 
معم���ورة ب���الأدب و�ل�سعر، عط���رة بانفا�ص �للذة 
�لروحي���ة و�ملتع���ة �لذهني���ة، وكان، �إذ� �سافر �أو 
�ساف���رت، �ت�سلت بيننا �لر�سائ���ل، نتبادل �لأفكار 
و�ل�سك���وى،  �للوع���ة  ونب���ث  �لأخب���ار  ونتن�س���م 
نتاأ�ّسى ب���الأدب، ونف���رح فرحة �لدي���ب بالأديب، 
ونلتق���ي لقاء �لقريب للقري���ب، وح�سبي �أن �أورد 
�بياتًا �أر�سلت بها �إليه يف بريوت يف �سيف �سنة 

1966 ردً� على خطاب منه: 
ل���ك مني، �أيا �سديق حيات���ي،   �ألف �سوق ي�سوع 

ملء �جلناِن
و�س���الم مث���ل �لن�سي���م رقي���ق   وخط���اب حمّم���ل 

باملعاين 
�أن���ا يف بهج���ة وب�سطة عي�ص   ورخ���اء يفوق حّد 

�لأماين 
حام���دً� للخلي���ل ف�س���ل مز�يا   و�سجاي���ا قطوفهّن 

دو�ين 
بي���د �أين – ولي����ص ذل���ك بدعًا -  �أره���ق �لفكر يف 

�تهام �لزمان 
�أ�سهر �للي���ل يف �قتنا�ص �لدر�ري  و�أخال �ملحال 

طوع �لبنان 
��س���ّره  حلكي���م  �سع���رً�    �لي���وم  �رّدد  و�ر�ين 

�ملحب�سان: 
))عّلالين، فاإّن بي�ص �لأماين  نيت و�لظالم لي�ص 

بفان!(( 
وجلعفر �خلليلي �سع���ر رقيق منه رثاوؤه لقرينته 
�لت���ي توفي���ت قب���ل عدة �سن���و�ت من حلاق���ه بها، 

قال: 
�أن�ساك، ل و�لله ل �أن�ساك  �أن�سى، وملء جو�نحي 

ذكر�ك
�لبيت بعدك معول ل �سوت يف  �رجائه �إل عويل 

�لباكي 
و�لب���اب بعدك مقفل ل ز�ئر   ياأتي ول �سيف يوؤّم 

حماك..

ال�شعر يف النجف: 
حدثن���ي جعف���ر �خلليلي، ق���ال: كن���ت جال�سًا يف 
�سب���اح �أح���د �لأي���ام يف �إد�رة جري���دة �لهات���ف 
بالنج���ف، فجاءين رجل يلب����ص �لكوفية و�لعقال 
و�ل���زي �لبل���دي، وق���دم نف�س���ه �ديبًا م���ن بغد�د، 
فرحب���ت بها �جم���ل ترحي���ب، وقال بع���د هنيهة: 
�إنن���ي ما����ص �ىل �لريا�ص و�أرغ���ب يف مدح �مللك 
عب���د �لعزيز وويل عهده �لأم���ري �سعود طمعًا يف 
�سلتهم���ا بعد �ن ك�س���د �س���وق �لأدب يف �لعر�ق. 

يف فهل لك �ن تنظم يل ق�سيدتني 
�ملعن���ى �ملطل���وب، فقد خمدت �لقريح���ة و��ستدت 
�حلاجة و��سنك���ت �لأو�ء. ق���ال �خلليلي، فقلت: 
�إن جمل����ص �لأدب يلتئ���م يف ))�لهات���ف(( ع�سرً�، 

فلعلك �إذ� جئت ح�سلت على ماأملك. 
�ملجل����ص حاف���اًل  �لرج���ل ع�س���رً� فوج���د  وج���اء 
بال�سع���ر�ء و�لأدباء. وملا علم���و� باأمره ه�سو� له 
وب�س���و�، و�أخ���ذ كل منه���م ينظم �ل�سط���ر و�لبيت 
و�لبيت���ني حت���ى ��ستقام���ت ق�سيدت���ان جيدت���ان 
يف م���دح �ملل���ك و�لأم���ري. فكتبهما �لرج���ل بخطه 

وقر�أهما مرة �و مرتني، و�سلم وخرج �ساكرً�. 
وم�س���ت ��سابيع قليل���ة فاذ� بالرج���ل يعود، وقد 
ح�سن���ت حال���ه وظه���رت علي���ه مظاه���ر �لنعم���ة. 
و�خ���رج م���ن جيبه ب�سع���ة دنانري وق���ال: جز�كم 
�لل���ه وجزى �لأخ���و�ن عني خ���ريً�، فق���د �ن�سدت 
�لق�سيدتني وف���زت بجو�ئز �آل �سعود. وها �أنا ذ� 
قد ع���دت غامنًا، فاأرجو� �ن تعط���ي هذه �لدنانري 

�ىل �ل�سعر�ء �لذين تف�سلو علّي بالنظم. 
لك���ن �خلليل���ي �ع���اد �ليه �لنق���ود وق���ال: ل د�عي 
لل�سكر ول للمكافاأة، فاحتفظ بدنانريك. �ن �ل�سعر 
يج���ري على �أل�سنة �أهل �لنجف، وهي �لتي قامت 
يف �ل�سحر�ء وحرمت �ملاء، كما جتري دجلة يف 
بغد�د وكما يج���ري �لفر�ت يف �حللة. ومتى بيع 

�ملاء بالنقد؟ 
حدثني جعف���ر �خلليلي �أنه ح���ني �أ�سدر جر�ئده 
�لفج���ر �ل�س���ادق و�لر�ع���ي و�لهات���ف يف �لنجف 
يف مطل���ع �سنو�ت �لثالث���ني كان يدعو �ىل حرية 
�لفكر ومكافحة �لب���دع و�خلر�فات، فكان �لعو�م 
لفه���م يناوئون���ه  ل���ف  و�مل�ساي���خ �جلهل���ة وم���ن 

ويكفرونه. 
كان���ت �إد�رة جريدته خارج مرك���ز �لبلدة يقابلها 
مقهى حلف���اري �لقبور وقّر�ء �لف���و�حت و�مثالهم 
وجتاوره���ا �أر�ص عف���اء ويف ذ�ت م�ساء كان يف 
مكتب���ه ولي�ص معه �سوى عام���ل و�حد �سيخ، فاذ� 
ب���ه يرى جماعة من �لع���و�م و�لوبا�ص يحيطون 
بد�ر �جلريدة وينادون بالويل و�لتبور ويهددون 
)�لكاف���ر( بالق�سا�ص �لعاج���ل يل يرتدع عن غيه، 
وكان �جلمه���ور يتز�يد و�لأمر يتفاقم، و�خلليلي 
حم�س���ور يف �إد�رته ل تلفون لدي���ه ول �سبيل له 
لطلب �ملعون���ة ول طريق للخال����ص، فاأحكم غلق 

باب �لد�ر و�سلم �أمره لله منتظرً� ما يكون. 
وفج���اأة قدم ق���ادم م���ن �ملقه���ى. وق���ال �إن جنازة 
))�سمين���ة(( جي���ئ بها م���ن �حللة، ف�س���اح �لقوم 
و�كرثه���م م���ن مرتزق���ة )و�دي �ل�س���الم( مق���ربة 
�لنج���ف، لنذهب �لآن ول يفل���ت )�ملاأزق( من يدنا 
يف فر�س���ة قريبة! ومل متر دقائ���ق معدودة حتى 
خالل �لطري���ق، فخرج �خلليل���ي و�ساحبه وهما 
ل ي���كاد�ن ي�سدقان بالنج���اة – و��سرعا بامل�سي 

�ىل �لبلدة.

كلمة اأخرية: 
�أ�سي���ب �خلليلي بد�ء �لنقر�ص و��ستد عليه �لأمل، 
فقيل���ه ل���ه، ل حت���زن، فالنقر�ص د�ء �ملل���وك، قال: 
�حلم���د لل���ه �ل���ذي ل يحمد عل���ى مك���روه �سو�ه، 

�أيكون كل حظي من �مللوك د�ءهم؟ 

ح���ني ��ست���د �جلف���اء ب���ني �حلكومت���ني �لعر�قية 
و�لير�ني���ة ونف���ي �لف �لعر�قي���ني م���ن ��س���ل 
�ي���ر�ين �ىل �ي���ر�ن بع���د خ���روج حمم���د ر�س���ا 
�س���اه وتويل �آي���ة �لله روح �لل���ه �خلميني مقاليد 
�لأمور، خ�سي جعفر �خلليلي �ن يبعد �ىل �ير�ن، 
فالتجاأ مع �أ�سرته يف ربيع �سنة 1980 �ىل عّمان 
و�أق���ام فيها. وز�ر خالل ه���ذه �ملدة لبنان و�أملانية 

�لغربية وفرن�سا. 
وذه���ب �ىل دب���ي بالم���ار�ت �لعربي���ة �ملتح���دة 
لزي���ارة �بنت���ه �بت�سام فت���ويف ودف���ن فيها يف 2 
�سب���اط 1985. وكتب �أك���رم زعيرت على �ثر وفاة 
جعف���ر �خلليل���ي يق���ول �ن لق���اء �خلليل���ي متع���ة 
للذهن وترويح للنف�ص وحديثه ينم على ح�سور 
�لبديه���ة وبر�ع���ة �لنكتة و�سعة �لط���الع ولطافة 

�ل�ستطر�ء وطر�فة �ل�ست�سهاد بال�سعر. 
وق���ا �إن �حلدي���ث د�ر مع���ه حول �سع���ف �لذ�كرة 

ون�سيان �ل�سماء فان�سد �خلليلي: 
ف�س���رت �إم���ا عر�س���ت حاج���ة   مهم���ة �ودعتنه���ا 

�لطر�سا 
ف�سرت �ن�سى �لطر�ص يف ر�حتي  و�سرت �ن�سى 

�نني �ن�سى 
وقيل له: �ن جميع �سحفيي �لعر�ق يلقبونك )�بو 
�ل�سحاف���ة �لعر�قي���ة(، فاأج���اب: )�ن���ا �بوها حني 
يريدون لعنها بقولهم: لعن �لله �أبا �ل�سحافة!(. 

وق���ال زعيرت �إن���ه علم �ن �خلليل���ي �ألف يف عمان 
كت���اب )مما �حتفظت ب���ه �لذ�كرة م���ن �خلو�طر( 
وكتاب )�ل�سع���ر �لعربي و�لغناء( وق�سة متثيلية 

عنو�نها )رهبان بال دير(. 

وفاته: 
حني علم���ت بوفاة �ل�سديق جعف���ر �خلليلي بادر 
�ىل �لكتاب���ة �ىل �بنت���ه فري���دة معرب���ًا ع���ن �أمل���ي 
وحزين لهذ� �لنب���اأ �لفاجع. وقلت �نه حي باثاره 
�لأدبية وح���ّي ببنات���ه، و��ست�سه���دت بابيات من 
ق�سي���دة �حمد �سوقي يف رثاء �سيخ وزر�ء م�سر 

م�سطفى فهمي با�سا: 
�أّن �لبن���ات ذخائر من رحم���ة  وكنوز حب �سادق 

ووفاء 
�ل�ساه���ر�ت لعّل���ة �و ك���ربة   و�ل�ساب���ر�ت ل�س���دة 

وبالء 
و�لباكيات���ك حني ينقط���ع �لب���كا   و�لز�ئر�تك يف 

�لعر�ء �لنائي... 
وق���د جائني جو�به���ا يقول: ))بكي���ت �ليوم بكاء 
مرً�، ول يعن���ي �نني ن�سيت �لبكاء، فهو ير�فقني 
منذ رحيل �أبي، لأنني فقدت �سديقًا و�إن�سانًا و�أبا 
وموؤن�سًا يف �لوحدة و�لغربة، وبكائي �ليوم جاء 
ح�سرة عل���ى �أبي �لذي مات وه���و يلهج بك، مات 
وهو لين�ساك ق���ط، مات يف قلبه ح�سرة على من 
عرفه���م و�حبهم، ر�سالتك �ث���رت �سجوين، �ثارت 
ذكري���ات تلك �لأي���ام �حللوة يف د�رتك���م �لعامرة 
وماأك���ولت �ل�سي���دة �للذيذة و�لبن���ات �جلميالت 
�حلبيبات. كان ع�سريً� علينا �ن نن�ساكم حتى يف 

�أوج حمنتنا وغربتنا((. 
�لنقر����ص  �لآم  يع���اين  كان  �باه���ا  �ن  قال���ت  ث���م 
و�ل�سغط �لع���ايل و�لقلب و��ستدت عليه �لوحدة 
�لقا�سي���ة، ولي����ص مع���ه غ���ري �بنت���ه فري���دة �لتي 
ر�فقت���ه يف كل م���كان. وق���د م�سي���ا يف �ل�سنو�ت 
�لأخ���رية �إىل �ملانيا وفرن�س���ا و�سوي�سر�، وقالت 
�ن���ه كان يزور �ختها يف دب���ي �ستاء. و�ساء �لقدر 
�ن تذه���ب فريدة مع���ه لأول م���رة، فا�سيب هناك 
بجلط���ة قوية ونق���ل �ىل �مل�ست�سف���ى حيث عا�ص 
��سبوعًا وه���و يتمتع بال�سحة و�لر�حة و�لعناية 
�لفائقة. ونظم �ل�سعر �جلميل يف مدح �لطبيبات 
و�لعاملني على ر�حته... لكنه تويف يف 2 �سباط 
1985، و�قيم���ت �لفو�حت على روحه يف �سورية 
ولبنان ودب���ي و�ل�سارقة، وجرى تاأبني �لربعني 
يف �سوري���ا و�ل�سارق���ة ويف م�س���ر برعاية نادي 

�لأدب �حلديث...

عن كتاب اعالم االدب يف العراق

ج�����ع�����ف�����ر ال���خ���ل���ي���ل���ي 
 بقيت النجف قرونا مديدة معقاًل من معاقل الدين واللغة، عزلتها الطبيعة يف صحراء قاحلة ال ماء فيها 

وال نبات، وحرمتها الرياض الزاهرة والحقول النارضة، وأكسبت اهلها رصامة وجدًا وصالبة وجفاًء وزهدًا 

يف مباهج الدنيا ومالهيها، دارت الحياة حول الروضة الحيدرية املطّهرة، وانترشت املدارس يؤمها طلبة 

العلم من اقايص البقاع ودانيها ليجلسوا عىل البسط والحرصان بني ايدي املؤدبني واملدرسني وليقضوا 

اعوام��ًا طويلة يف املطالعة والحفظ ومراجعة الكتب الصفر العتيقة التي طالعها وحفظها وراجعها ابناء 

االجيال املتعاقبة. وقامت ملقابر متتد من ظاهر البلدة وتالصق مساكن األحياء وتزاحمها وتدافعها.
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جعفر الخليلي 
وحكايته مع القصة 

د. محمد عبد الهادي عبود

ميك���ن �ن يك���ون �لق���ر�آن �لكرمي و�ن���ا �سبي وهو 
�ل���ذي لف���ت نظ���ري �و عاماًل م���ن عو�م���ل حتبيب 
�لق�س���ة �إيل وز�د ذل���ك عندم���ا تقدم���ت ب���ي �ل�س���ن 
و��ستطع���ت �ن �أقر�أ بع�ص تفا�سري �ل�سور ثم �تيح 
يل بع���د ذلك �ن �أقر�أ �لعه���د �لقدمي من �لتور�ة وما 
جاء في���ه من ق�س�ص �لنبياء، وح���ني در�ست �كرث 
و�ن���ا طال���ب يف �ملدر�سة ت�سنى يل �ن �أق���ر�أ )كليلة 
ودمن���ة( وكان م���ن �لكتب �ملفرو�س���ة قر�ءتها على 
�لط���الب، ث���م جذبتن���ي )�لف ليل���ة وليل���ة( وكانت 
هنال���ك ق�س����ص تن�سر يف �ملجالت �لت���ي كانت ترد 
�ىل �أخي كمجلة )�ملقتطف( و)�لهالل( و)�لعرفان( 
و)�حلار�ص(، فكنت �تابع قر�ءتها وبعد ذلك كانت 
�حل���رب �لعظم���ى ق���د و�سع���ت �وز�ره���ا، فدخلت 
�لع���ر�ق مئ���ات �لق�س����ص �ملرتجم���ة �لت���ي �قبل���ت 
على قر�ءتها وتاأث���رت �كرث ما تاأثرت )موبو�سان( 
و�عتربت���ه �لق�سا����ص �لأول برغم ما ق���ر�أت كثريً� 
ليو�سك���ني، وكوك���ول، ومك�سي���م غورك���ي وعل���ى 
�لخ�ص تولو�ستوي وغريهم، وليز�ل موبو�سان 

ي�ستويل على كل حو��سي. 
وه���ل ميكن �ن ت�سنف نتاجات���ك �لق�س�سية �سمن 

�طر فنية معينة؟ 
�ظن من �ل�سعب �ن ��سنف هذه �لق�س�ص �كرث مما 
فعلت فيما دل عليها �ل�س���م، فهناك جمموعة با�سم 
)�عرت�ف���ات( و��سمه���ا ه���ذ� ي���دل عل���ى م�سمونها، 
وهن���اك جمموع���ة با�س���م )حديث �لق���وة( و�خرى 
با�س���م )من ف���وق �لر�بي���ة( و�أخرى با�س���م )هوؤلء 
�لنا�ص(، و�لأخرى با�سم )�ولد �خلليلي( �إل �ن كل 
هذه �لق�س����ص وغريها �منا هي تعرب عن �ملجتمع 
�لذي �عي�ص فيه فهي ق�س�ص و�قعية �و �نها كتبت 
با�سل���وب �لو�قع لي����ص فيها �سيء غ���ري �لفن �لذي 
يبعده���ا ع���ن �حلكم���ة، ل�سيم���ا رو�ي���ة )�ل�سايع( 
و)رو�ي���ة يف ق���رى �جلن( وغ���ري ذلك، فق���د يكون 

بع�ص �بطال هذه �لق�س�ص ليز�لون �حياء.

التعامل مع املو�شوع: 
وكيف تتعامل مع مو�سوعاتك �لق�س�سية؟ 

- �ما من حيث �ملو�سوع فيغلب علي �نه يختمر يف 
ذهني قبل �ل�سروع يف �لكتابة، لأن �ملو�سوع �منا 
ه���و ما يقع حتت عيني م���ن �مل�ساهر �لتي ت�ستلفت 
نظ���ري، ومل���ا كن���ت �سحافي���ا وكان �ملطل���وب مني 

�جللو����ص ور�ء مكتب���ي يف جريدت���ي فهن���اك فقط 
�نق���ل ما �رت�سم يف ذهني م���ن �ل�سور و�فرغها يف 
قالب �لق�س���ة �ما �لفر�غ و�ما �لعمل يف �لبيت فهو 
يقت�سر عن���دي على �لقر�ءة وعل���ى �ملطالعة وبعد 
�ن مت �إغ���الق )�لهاتف( مبوج���ب �ملر�سوم �ل�سادر 
�سنة 1054 نقلت هنا �ملكتب �ىل �لبيت و��سبحت 
�كت���ب �لق�سة وغري �لق�سة عليه، �قول غري �لق�سة 
لأن يل بحوث���ًا ومقالت، وحما�س���ر�ت، وموؤلفات 
�خرى ه���ي ��سعاف م���ا كتبت م���ن �لق�س�ص حتى 
�س���ار عندي �ليوم ما يوؤل���ف 44 كتابًا يف خمتلف 

�ملو��سيع.

ايام م�شت: 
لق���د م���رت ع�سر �سن���ني و�ك���رث ومل تقر�أ ل���ك ق�سة 
ت�ستدع���ي  كان���ت  ��سب���اب  هنال���ك  فه���ل  جدي���دة 

�لن�سر�ف عن كتابة �لق�سة؟.. 
- يف �جل���و�ب �لثال���ث ��س���رت �ىل �ن �لق�س���ة مل 
تكن ه���ي وحدها �لتي كان���ت ت�ستوعب كل حياتي 
فهن���اك بح���وث كان���ت ترغمن���ي عليه���ا �لظ���روف 
كالدع���وة للقاء حما�س���رة كان �عد�دها ياخذ مني 
وقت���ا غ���ري ق�س���ري، وهناك جم���الت كان���ت تطلب 
م���ن �ع���د�د بحوث معين���ة كانت ت�سغلن���ي، وهناك 
موؤلف���ات �خذت معظم وقت���ي )كمو�سوعة �لعتبات 
�ملقد�س���ة( �لت���ي �س���ارك مع���ي يف تاأليفه���ا عدد من 
��ساتذة جامعة بغد�د و�لتي تناولت كل عتبة كمكة 
�ملكرم���ة، و�ملدين���ة �ملن���ورة، و�لقد����ص �ل�سري���ف، 
و�لنج���ف �لأ�س���رف وكرب���الء م���ن �ول مت�سريها 
وقب���ل �ن تكون مدينة حتى ه���ذ� �ليوم، وقد �سدر 
منها حت���ى �لآن ثالثة ع�سر جمل���دً� وتوقف �لعمل 
فيها قبل �ن تتم، وهناك جمموعة من تر�جم با�سم 
)هك���ذ� عرفته���م( تتناول م�ساهري م���ن رجال �لعلم 
و�لأدب، وق���د �س���در منه حت���ى �لآن �ربعة �جز�ء، 
ول���دي �ربعة �جز�ء ل تز�ل خمطوطة ب�سبب غالء 
�لورق و�لطباعة، وم���ع كل هذ� فان لدي جمموعة 
ق�س�سي���ة با�س���م )�ي���ام م�ست( ل ت���ز�ل خمطوطة 

لنف�ص �ل�سبب، ب�سبب غالء �لورق و�لطباعة. 
مل �توقع هذ� �لتقدير 

وما هو ر�أيك مبا كتب عنك من نقد؟ 
- �عتق���د �نني قد حظيت باكرث م���ا كنت �توقع من 
�لتقدي���ر عند عدد م���ن فحول رج���ال �لأدب و�ئمته 

كميخائي���ل نعيم���ة، وعج���اج تويه����ص، وج���ورج 
�سي���دح، و�ليا����ص فرح���ات، وحمم���د عب���د �لغني 
ح�سن، وم���ن �لعر�ق، ذو �لنون �ي���وب، و�لدكتور 
�سفاء خلو�س���ي وعبد �ملجيد لطف���ي، وعبد �حلق 
فا�سل، و�لدكتور م�سطفى ج���و�د، وفوؤ�د عبا�ص، 
وروك����ص �لعزي���زي، وغريهم وقد ن�س���ر كل و�حد 
من ه���وؤلء غري مرة �ر�ءهم �لتي كال���و� بها �لثناء 
يل �كرث مما ��ستحق ول ��سك �ن هناك من ��سارو� 
يف كتبهم بام���ور كان مبعثها �لغر�ص يف نفو�سهم 
�كرث م���ن �لبحث ع���ن �حلقيق���ة، فهذ� و�ح���د منهم 
ياخذ علي هف���و�ت ولكنه ل ياخذ مثلها على �لذين 
كت���ب عنهم، وي�س���ع لأولئك مان�سيت���ات يف كتابه، 
ويهملن���ي متعمدً� ثم يخ�ص ل���كل كاتب ق�سة بباب 
م�ستق���ل �م���ا �ن���ا فيدرجن���ي �سم���ن �لكتاب���ة درجًا 
و�لغري���ب �ن �لكثري من �لكت���اب ين�سبون كتاباتي 
– حقا �م باطال – �ىل ما ي�سمى بال�سهل �ملمتنع، 
�ما �ساحب هذ� �لكتاب في�سميه )بالركة( و�ن مثل 
ه���ذ� قد �قر�أه ولكن���ي ل �أوؤ�خذ كاتبه على ما يكتب 
لأين �عتق���د �ن �ملنتوج مني خرج م���ن يد �ساحبه 
�سار ملك �لنا����ص، وللنا�ص وحدهم �ن يقولو� فيه 
م���ا يري���دون �ن يقول���و�، وكيفم���ا كان �لأمر فاين 
لقي���ت م���ن كبار �لكت���اب �ك���رث ممنا ��ستح���ق و�نا 
�قول ذلك لي�ص من باب �لتو��سع، وكان من بع�ص 
ه���ذ� �لتقدير، �ن �ق���ام يل �ل�ستاذ �س���امل �للو�سي 
حفلة تك���رمي مبنا�سبة �ليوبي���ل �لذهبي و�قام يل 
مثله فوؤ�د عبا�ص وجرى جمر�ه �حلاج طالب، ولو 
مل �رج و�ل���ح و��س���ر على �لكتف���اء لتو�سعت وقد 
�س���ارك فيها خرية �ه���ل �لدب بكلماتهم و�سعرهم، 
كان م���ن بينه���م �لعامل �لكب���ري خليلي �لل���ه خليلي 
�سفري �لفغ���ان وعميد �ل�سفر�ء ببغ���د�د، وكان من 
بينه���م ف�سيل���ة �ل�سيخ ج���الل �حلنف���ي، و�لطبيب 
�لبارع �لدكتور عبد �ملجيد �لق�ساب، وفوؤ�د عبا�ص 

و�ل�ساعرة ر�ئدة �ل�سو�عر �م خلدون وغريهم.

ق�شا�شون بال ذخرية: 
وه���ل تعتقد �ن �لتط���ور�ت �لق�س�سية �حلديثة قد 

جتاوزت كتابات �لرو�د؟ 
قد يذه���ب بع����ص �سبابنا م���ن �لق�سا�س���ني �جلدد 
�ىل ه���ذ� ويعزون �سك���وت �لق�سا�س���ني �ل�سابقني 
�ىل �لعج���ز، يف ح���ني يذه���ب �ولئ���ك �لق�سا�سون 

�ىل �ن �لق�س���ة ق���د خرجت عن حدوده���ا كما خرج 
�ل�سع���ر �حلر عن حدوده، ويذهبون �ىل �ن �لق�سة 
و�ل�سع���ر لي�ست من �ل�سهول���ة بحيث يز�ولها �ساب 
يف �لع�سرين���ات وقبل �لع�سرين���ات ول ينجح فيها 
�إل �لعبق���ري �لنابغ���ة ويق���ول ه���وؤلء �ن لي�ص من 
�ملعق���ول �ن يكون كل ه���وؤلء �ل�سباب من �لنابغني 
�لعباق���رة، فالق�س���ة و�ل�سع���ر بحاج���ة �ىل قر�ء�ت 
كث���رية وتتب���ع كث���ري لك���ي ي�ستطي���ع �ل���ذي �وتي 
مكمل���ة �لفن بالفط���رة �ن يكتب �سيئ���ًاَ، و�نا �عرف 
�ن �جلو�هري �ل�ساعر يحتفظ من �ل�سعر �كرث من 
ع�سرين �لف بيت خلي���ار �ل�سعر�ء وهذ� بال�سافة 
�ىل ملكت���ه �لفطرية هو �لذي خلق منه هذ� �ل�ساعر 

�لكبري. 
لقد �خ���ربين �لخطل �ل�سغري )ب�س���ارة �خلوري( 
�ن���ه يحف���ظ �ك���رث م���ن ع�س���رة �لف بي���ت، ويقول 
ه���وؤلء، و�نا �نقل �قو�لهم و��س���م قويل �ليهم بان 
هذ� �ل���ذي يريد �ن يكون ق�سا�س���ًا يجب �ن تكون 
لدي���ه ذخ���رية ج���د كافية م���ن �لق�س����ص �ىل جانب 
فطرت���ه، و�ن �لتعج���ل يف بل���وغ �لقم���ة لي����ص من 

�لمور �لتي جتعل منه ق�سا�سا.

جاذبية الق�شة: 
ويرى �خلليلي �ن �لق�سة ينبغي �ن تكون م�ستندة 
�ىل جاذبية خا�سة، جت���ذب �لقارئ �ىل مطالعتها، 

كما يجذب �ل�سعر مبو�سيقاه وقافيته. 
كم���ا �ن �ح���د�ث ووقائ���ع �لق�سة ينبغ���ي �ن تكون 
مندجم���ة ببع�سها �سم���ن �طار �حل���ادث �ملركزي، 
وباعتق���اده، �ن �خف���اق �لعديد م���ن �لق�س�ص �منا 
يعود �ىل عد�سة �لقا�ص �مل�سو�سة، فهي تنحرف عن 
�ملو�سوع �ل�سا�ص لتظ���ل يف �لتفا�سيل �لثانوية، 

�و تفقد �لروؤية �ل�سحيحة للهدف �ملق�سود.

)جملة االذاعة والتلفزيون )بغداد( 1972

�أن �لعو�م���ل �ملحركة لظه���ور �ل�سحافة �لنجفية، 
تق���ف ور�ءها ��سب���اب عديدة وم�سرتك���ة، �بتد�ء 
�لتاريخ���ي و�حل�س���اري و�لدين���ي  �لعم���ق  م���ن 
ملدين���ة �لنج���ف �ل�س���رف مم���ا ول���د فيه���ا حركة 
فكري���ة متمي���زة كان���ت تت�سح يف تنام���ي �لوعي 
�لفكري و�ل�سالح���ي، متاأثرة يف قيام �حلركات 
�لد�ستورية يف �لدول���ة �لعثمانية و�ير�ن، ف�سال 
�لبيئ���ة  تاأث���ري �مل�سلح���ني �لإ�سالمي���ني يف  ع���ن 
�لفكري���ة و�ت�ساع نطاق حرك���ة �لطباعة �لعربية، 
�ذ ت�سنى طبع كثري� م���ن �لكتب �لعربية �ملختلفة 
�مل�سامني ور�فقته���ا �لنه�سة �ل�سحافية �لعربية، 
ف�س���ال ع���ن �لعر�قي���ة، و�لتي كان���ت ت�سل بع�ص 
منه���ا �إىل �لنج���ف �ل�سرف،ف���ال غ���رو �أن ت�سه���م 
ب�س���كل فعال يف دع���م �حلركة �لفكري���ة و�لن�ساط 
�لثق���ايف وم���ن ث���ّم ظه���ور �سحاف���ة جنفي���ة دلت 
عل���ى وج���ود نخب���ة مثقفة ترف���د ه���ذه �ل�سحافة 

مبو�سوعات على �مل�ستويات جميعها. 
��سدر �ل�ستاذ جعفر �خلليلي �ل�سحف �لتالية /

 1.�سحيف���ة �لفجر �ل�س���ادق: �سدرت)�جلمعة 6 
�سو�ل 1348ه�/ 7 �آذ�ر 1930م( �أ�سدرها جعفر 
�خلليل���ي، و�نتهجت نهج���ا �دبي���ا، وكانت ل�سان 
ح���ال �لنه�سة �لفكرية يف �لف���ر�ت، �حتجبت بعد 

�سنة من �سدورها(. 
2. �سحيف���ة �لر�ع���ي: �س���درت)1 ربي���ع �لث���اين 
1353ه����/ 13 مت���وز 1934م( ��سدره���ا جعف���ر 
�خلليل���ي دع���ت �إىل تطوي���ر �لدر��س���ات �لدينية 
وعني���ت بال�س���وؤون �لأدبي���ة وعاجل���ت �سوؤون���ا 

�سناعية،وقد �أغلقت �ملجلة.
حم���رم  �س���درت)29  �لهات���ف:  �سحيف���ة     .3  
1354ه����/ 3 ماي����ص 1935م(، ��سدره���ا جعف���ر 
�خلليلي وكانت ت�سدر ��سبوعيا يف يوم �جلمعة، 
و��ستمرت بال�سدور ع�سرين �سنة، ولكنها دخلت 
مدة �لبحث �سمن  �ل�سنة �لر�بعة يف �لعدد)149( 
بتاريخ)14 ذي �لقعدة 1357ه�/6 كانون �لثاين 
1939م( و�نته���ت يف �ل�سن���ة �لثالث���ة ع�س���ر يف 
بغ���د�د  �إىل  ع���ام)1948م(  ونقل���ت   527 �لع���دد 
لنتقال �ساحبه���ا �ىل هناك، و�غلق���ت �ل�سحيفة 
ع���ام)1954م(، وتعد تاريخيا ذ� �ساأن يف در��سة 
�لأدب و�حلي���اة �لجتماعي���ة و�ل�سيا�سية للعر�ق 

ف�سال عن �لنجف �ل�سرف.
يف  ول���د  1985م(  �خلليل���ي)1904-  وجعف���ر   
�لنجفي���ة  �لبيوت���ات  وم���ن  �ل�س���رف  �لنج���ف 
�ملعروفة ب�سغفها �لعلمي و�لأدبي، دخل �ملدر�سة 
�لعلوية وتعلم �للغتني �لفرن�سية و�لرتكية، وكما 

��سهم���ت مكتبة و�ل���ده �ل�سيخ �أ�س���د �خلليلي يف 
بنائ���ه �لفك���ري ون�ساأت���ه، ز�ول �لكتاب���ة و�لعمل 
�ل�سحف���ي و��سدر ث���الث �سحف و�أن�س���اأ مطبعة 

وذو موؤلفات عديدة.

جريدة الهاتف:
جري���دة  �خلليل���ي  �أ�س���د  جعف���ر  �أ�س���در 
�لهاتف،�لع���دد �لأول يف)29 حم���رم 1354ه�/3 
ومديره���ا  �ساحبه���ا  حر����ص  1935م(،  �ي���ار 
�مل�سوؤول)�خلليلي(،عل���ى �سدوره���ا بانتظام كل 
��سب���وع يف ي���وم �جلمعة.�سميت �لهات���ف تيمنا 
با�س���م �ب���ن �ساح���ب �جلريدة)هات���ف( و�سم���ي 
�ل�س���ارع �ل���ذي يقع في���ه مكت���ب �جلري���دة با�سم 
�جلريدة)�س���ارع �لهات���ف( حالي���ا. هن���اك ثالث���ة 

عو�مل جعلت �جلريدة ت�سدر بانتظام وهي:
وه���ي  �لر�ع���ي  مطبع���ة  �ساحبه���ا  �مت���الك   .1
م���ن �ملطاب���ع �لكب���رية، وبذل���ك ترف���ع عن���ه  عناء 

�لطباعة.   
 2. �خل���ربة �ل�سحفي���ة �لت���ي ميتلكه���ا �ساح���ب 

�جلريدة.
  3.بني���ت �جلريدة عل���ى �أعقاب جري���دة �لر�عي 

�لآنفة �لذكر
بتل���ون  �آن���ذ�ك  غريه���ا  ع���ن  �جلري���دة  �مت���ازت 
غالفه���ا �خلارج���ي،ويف �لغالب يك���ون ورقها ذ� 
ل���ون �أحمر، طب���ع علي���ه يف �لثلث �لعل���وي ��سم 
�جلري���دة وب�س���كل بارز،وبقي ن���وع �خلط �لذي 
كتب فيه �لعنو�ن ثابت���ا،ومل ي�ستبدل حتى نهاية 
��سد�ر �جلريدة.و�أما يف �لثلث �ل�سفل فذكر فيه 
�لع���دد و�ل�سنة و�لتاريخ و�ملطبع���ة ورقم �لربيد 
�مل�سجل،و�أم���ا حمتويات �لع���دد فتت�سدر و�جهة 

�لعنو�ن للجريدة.
بعنو�ن)�أخب���ار  باب���ا  �لهات���ف  جري���دة  �أف���ردت 
وح���و�دث( يف �ل�سفح���ة �لثاني���ة منه���ا، تن�س���ر 
فيها �لخب���ار �لجتماعية و�لد�ري���ة يف �لنجف 
�ل�سرف،مث���ال: حر�س���ت �جلري���دة بنق���ل �خبار 
�حلج و�حلجاج �لذين يغادرون عن طريق �حلج 
من حني �نطالقه من مدينة �لنجف �ل�سرف حتى 
�ملدينة �ملنورة ويع���د �أف�سل طريق �آنذ�ك ي�سلكه 
�حلجي���ج من �لعر�ق وخارج���ه. و�أما يف ديباجة 
�ل�سفحة �لثالثة فق�سم �لثلث �لأعلى من �ل�سفحة 
�إىل ثالثة �أق�سام، �حتوى �لق�سم �لأمين على خط 
�جلريدة ومنهجها،و�أما �ملنت�سف فكتب فيه ��سم 
�جلري���دة وعنو�نها ورق���م �لهاتف، و�أم���ا �لق�سم 
�لخ���ر فحدد فيه قيمة ��سرت�ك �جلريدة �ل�سنوي 

ومقد�ره ن�س���ف دينار د�خل 
وخارج �لقطر.

حر����ص �خلليلي عل���ى كتابة �فتتاحي���ة �جلريدة 
�لق�ساي���ا  م���ن  �لكث���ري  فيه���ا  معاجل���ًا  بنف�س���ه، 
�ل�سالحي���ة �لهادف���ة، مث���ال: دع���ا �خلليل���ي يف 
مقال �فتتاح���ي بعنو�ن)عامل �لتهذيب �لروحي( 
م�ستغ���ال �سه���ر رم�س���ان لدعوته،ومطالب���ا فيه���ا 
تهذي���ب و�سق���ل �لنف����ص لرتوي����ص �لنف�ص نحو 

�خلري.
كتاب���ة  �ملثقف���ني و�لأدب���اء يف  م���ن  ع���دد  ��سه���م 
�فتتاحي���ة �جلريدة عندما ي�ساف���ر خارج �لنجف 
ومنه���م ح�سني م���روة، وحممد �س���ر�رة، وحممد 
ر�سا �ملظف���ر، وتوفي���ق �لفكيكي،وحممد ح�سني 

كا�سف �لغطاء.
قدم �ساحب جريدة �لهاتف عر�سًا موجزً� لن�ساط 
�جلري���دة يف �ل�ساحة �لأدبية خالل �سدورها يف 
�ل�سنة �لر�بعة من عمرها و��ستطاعت د�ر �لهاتف 
�أن تخرج �إىل �أ�سو�ق �لأدب ثالثة و�سبعني كتابًا 
ومن �سمنه���ا �أربعة جمل���د�ت للجري���دة وت�سعة 

كتب ملحرر �لهاتف وعلى حد تعبريه.
ويف �جلان���ب �لآخ���ر �أ�ساف �خلليل���ي بابا ثابتا 
�آخ���ر يف �لخ���ر�ج �لفن���ي للجري���دة)يف معر�ص 
�لهاتف(، بع���د �أن �تفق مع �سركة �ل�سور �لعاملية 
لن�سر �أحدث �لأخبار �لعلمية،حماول يف ذلك نقل 
مع���امل �لغرب �إىل ق���ر�ء �جلري���دة، وتعد خطوة 
جريئة ت�س���اف �إىل مكانة �جلريدة وتاأثريها يف 

�ملجتمع.
عني���ت �جلري���دة بن�س���ر �لع���الن �مل�سّوركما يف 
مث���ال:  ن�س���رت يف �جلري���دة،  �لت���ي  �لعالن���ات 
�سكائر)غازي( �لر�ديو زينيت، ومكائن �خلياطة، 

�لن�سائية،  و�لأحذية 
و�ل�ساع���ات �ليدوي���ة، و�لط���ار�ت و�لعالج���ات 
�لطبية.،و�لتحريري،ويت���م �لتفاق مع حما�سب 

�جلريدة على مقد�ر م�ساحة �لعالن.
�ول���ت جري���دة )�لهات���ف( عناية خا�س���ة يف �أدب 
�لق�س���ة، و�نفردت باإ�سد�ر ع���دد ممتاز يف بد�ية 
كل �سن���ة من �أجل �إنعا����ص �أدب �لق�سة يف �لعر�ق 
وب���د�أت �لأع���د�د �لق�س�سي���ة تفع���ل مفعوله���ا يف 
�من���اء روح �لف���ن �لق�س�سي، ه���ذ� ما �أ�س���ار �إليه 
�ساح���ب �جلري���دة يف �لع���دد �لأخري م���ن �ل�سنة 

�لر�بعة.
�سع���ى �خلليلي يف �أثناء م���دة �سدور �جلريدة - 
يف م���دة �لبحث - عل���ى ��س���د�ر)379( عدد� من 
�أ�س���ل)527( ع���دد �سدرت يف �لنج���ف �ل�سرف، 
�أن يكون منرب� �أدبي���ا فكريا ��سالحيا معتدل يف 
عر�ص نتاجها ومو�سوعاتها، �لتي حققت جناحا 
كبري� عل���ى �ل�سعيدين: �لأدب���ي و�ل�سحفي، من 
خالل �هتماماتها بالق�سايا �لجتماعية و�لفكرية 
�حل���رب  يف  و�ل�سيا�سية،مث���ال:  و�لقت�سادي���ة 
�لعر�قي���ة �لربيطانية 1941، وق���د عرّب �خلليلي 
عن ه���ذ� �ل�سط���ر�ب يف مقال ج���اء فيه))لقد مّر 
على �لعر�ق دور مل نَر له �سبيها يف جميع �لأدو�ر 
�لي���وم جاعل���ني �حلكم���ة  �لتاريخي���ة... وعدن���ا 

�ملاأثورة«ما تهدمه �ل�سيا�سية يبنيه �لأدب«((.
ك�سفت جريدة )�لهاتف( عن تعدد وجوه �ملثقفني 
يف مدين���ة �لنج���ف وحاول���ت �أن تن�س���ر �مل�ساكل 
�لتي و�جهت �ملدر�سة �لنجفية ودعت �إىل ��سالح 
�ملد�ر����ص م���ن خالل ن�س���ر ن���و�ة  �أف���كار �ملثقفني 

�لد�عني �إىل هذ� �ل�سالح.

عن ر�صالة )ال�صحافة النجفية درا�صة تاريخية..(

عندما طلبت م��ن القاص جعفر الخلييل ان يحدد موقعه كقاص ضمن 

اطار مس��رة القصة يف العراق بكل مراحلها اعتذر عن االستجابة عىل 

اس��اس ان قيام��ه بهذا التحديد رمب��ا دفعه اىل األناني��ة واالبتعاد عن 

املوضوعية. 

ويتحدث الخلييل :

لقد س��ألني معجب ذات مرة كيف ميكن��ه ان يصبح قاصًا ناجحًا فقلت 

له: دونك ما ينبغي عمل��ه، عليك ان ترتجم مبا يدور يف خلدك لذهن 

القارئ بان��واع من التخطيط��ات البارعة من قلم��ك للتعبر عن تدفق 

الخي��ال الغامر، ويف الوقت ذاته علي��ك ان تصور موضوعًا جمياًل فنيًا 

تتجىل الرباعة يف استنباطه من بدايته حتى النهاية، اعمل ذلك وستكون 

كاتب قصة ناجحة(. 

صحفيا ال��خ��ل��ي��ل��ي  ج��ع��ف��ر 
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 د. ماهر جبار الخليلي

 ��سته���ر �خلليل���ي بال�سحاف���ة و�لدب و�ل�سع���ر 
و�لتاري���خ ولكن���ه متي���ز بالق�سة �لق�س���رية �لذي 
يع���د ر�ئده���ا �لول يف �لع���ر�ق ح�س���ب �طروحة 
�لدكت���ور�ه للم�ست�سرق �لمريك���ي جون توما�ص 
هامل و�ملعنونة )جعفر �خلليلي و�لق�سة �لعر�قية 
�حلديثة( و�لتي �ثبت فيها متيز �خلليلي بالق�سة 
وتفرده بالكثري من عنا�سرها ذ�ت �لطابع �ملحلي 
و�جلديد. �أ�سدر يف عام   1348 ه�/1930 جريدَة  
)�لفج���ر �ل�س���ادق( يف مدينة �لنج���ف و��ستمرت 
فرتًة حمدودًة، ويف ع���ام 1353ه�/1934 �أ�سدر 
جريدة )�لر�عي( �لتي �أُغِلقْت من �حلكومِة ب�سبِب 
توجهاِته���ا �ل�سيا�سيِة و�نتقاد�ِته���ا �لالذعةِ ، ولذ� 
عم���د �خلليل���ي �ىل توجي���ه �ف���كارِه نح���و �لفك���ِر 
و�لجتم���اِع و�لدِب دوَن �ل�سيا�س���ِة لكي ت�ستطيَع 
�ل�سحاف���ُة �ي�ساَل ر�سالِته���ا �ىل �لنا�ِص كافة فكاَن 
ذل���ك يف ع���ام 1354 ه���� /1935م حي���ث ��س���در 
جريدَة )�لهاتف( �ل�سهريَة �لتي ��ستمرت ع�سريَن 
�سن���ٍة وكانت مدر�س���ًة �دبيًة و�سعري���ًة وق�س�سيًة 
حقيقي���ًة ل���كِل من �طلع عليه���ا وعا�سرها.  �ىل �ن 
)�لهات���ف( كانت ميد�ن���ًا تخّرَج فيه ع���دٌد كبرٌي من 
�ل�سعر�ِء و�لكتاِب، وق���د فتحت �لهاتُف �سفحاِتها 
بت�سجي���ٍع كب���رٍي لث���اِر �لديباِت و�ل�ساع���ر�ِت من 

�لن�س���اِء ومن �و�ئِل م���ن كتنب )دلل �سفدي، هناء 
دُر  ريح، زهرة �حلر، ونعمت �لقربى( وكانت ُت�سّ
يف كِل �سن���ة جمموعًة خا�سًة بالق�سِة. بعد �غالِق 
�جلري���دِة مع جمي���ع �ل�سحف �لعر�قي���ة �لخرى 
بقر�ر من حكومة نوري �ل�سعيد نظرً� للمعار�سِة 
�ل�سعبي���ِة و�ل�سحفي���ِة �لو��سع���ِة مل�س���روِع حل���ِف 
بغ���د�د ع���ام1954م حتول���ت �د�رُته���ا يف �حليدر 
خان���ة �ىل مكت���ب للن�س���ر و�لع���الن باأ�س���م )د�ر 
�لتع���ارف للن�سر و�لعالن( حي���ث �نه قام بتقدمي 
�لعالن���ات بطريقٍة جديدٍة ومبتكرةٍ يكون �ل�سعُر 
و �لن���رُث ميد�َنها،حيث كان���ت �لعالنات تقدم عن 
طريق �لتلفزيون و�ل�سحافة حتت عنو�ن )�سعاُر 

�لدِب يف ركاِب �لتجارة(.

 ويف ه���ذه �ل���د�ر ��ستم���ر �نعقاد �لن���دوة �لدبية 
�لت���ي كانت تعقد يف د�ر �لهاتف م�ساء �لثنني من 
كل ��سب���وع وكان من رو�ده���ا: د. م�سطفى جو�د 
ود. �حم���د �سو�س���ة ود. علي �ل���وردي ود. �سفاء 
خلو�س���ي و د. ح�س���ني عل���ي حمف���وظ و�ل�ستاذ 
ناج���ي ج���و�د �ل�ساعات���ي وعب���د �ملجي���د لطفي و 
�مل���وؤرخ �لدكت���ور ح�س���ني �م���ني و�ل�سي���خ ج���الل 

�حلنفي وغريهم.

 لي�سُع �ملجاُل تتب���ُع جميَع �ملوؤلفاْت كوُنها كثريًة 
وكبريًة حجمًا ومعنًى وبالتايل لبَد من �إ�سطياِد 
�لبارِز و�ملثري كونها حقيق���ًة ُتثلَج �ل�سدَر وُتريَح 
�لقل���َب وعندم���ا جت���وُب ق�س�سِه فان���َك متوُج يف 
بح���ٍر من �لذكري���اِت و�لماِل وت�ساف���ُر معُه حيثما 
ذه���َب و�رحتَل مرًة يف �لنج���ِف �ل�سرِف و�أُخرى 
يف بغ���د�ِد وفج���اأًة جت���ُد نف�س���َك يف �أع���ايل جباِل 
لبنان مبا �متلك���ُه من موهبٍة وملكٍة جتذُب �لُقر�ء 
وُت�سيط���ُر عل���ى ذهنيِتهم. �ن للخليل���ي ��سد�ر�ٌت 
كث���ريٌة يف عامِل �لق�س���ِة، فقد ��س���دَر �وَل ق�سٍة لُه 
عام 1921م بعنو�ن )�لُتع�ساء( وكاَن عمرُه �آنذ�َك 
�سبع���َة ع�َس���ر عام���ًا، �أي يف مقتب���ِل عم���رِه �لدبي 
وه���ذهِ �لق�س���َة هي �ملفت���اُح �ل���ذي فت���َح �لبو�َب 
م�سرع���ًة عل���ى م�سارعيها �ماَم موهبت���ِه �خلالقةِ، 
فكان���ت �لنو�ُة �لأُوىل على طري���ِق �سهرتِه �لدبيِة 

وتاألقِه �لثقايف.

 ورو�يت���ُه �لخ���رى )ُحب���وب �ل�ستق���الل( �لت���ي 
ي�س���وُر فيها حال���َة �لحتالِل �لنكلي���زي �لبغي�ص 
وي���رى يف خيال���ِه �إّن حبوبًا م�سنوع���ًة خ�سي�سًا 
للع���ر�ِق عندم���ا يتناولُه���ا �لعر�قي���وَن ُي�ساب���وَن 
�لنكلي���ز  وُتغ���ِرُق  �لر����صَ  فتفي����صُ  بال�سه���اِل 

وَتدفُعه���م خ���ارَج �حُلدود وُت�سرُف ه���ذِه �لدويِة 
م���ن �سيدليَة جعف���ُر �بو �لتم���ن و�سيدليَة غاندي 
و�سيدلي���ة �سع���د زغل���ول يف م�س���ر وغرِيهم من 
�لحر�َر يف �لعامِل، وه���ي مفاكهٌة غريبٌة وجديدٌة 

يف وقِتها بد�يَة عقَد �لع�سرينات.

 ورو�يت���ه �ل�سه���رية )يف قرى �جل���ن( �لتي عدها 
�لنق���اد ذروة �عمال���ه ونتاجات���ه، تع���ُد و�حدة من 
�لرو�ي���ة �حلديث���ة يف  �أدب  �ملهم���ة يف  �لعم���ال 
�لعر�ق و�لعامل �لعربي، وذل���ك لروؤيتها �ملتقدمة، 

وتر�بط ن�سيج بنائها �لفني �حلديث.

 م���ن رو�ئ���ع كلماته م���ا ��سته���لَّ بها �إه���د�ء كتابه 
ة �لعر�قية  ل يف ن�ساأة �لق�سَّ �لتوثيقي �ملهم و�ملف�سِّ
)�لق�سة �لعر�قية قدميا وحديثا(، و�لذي �ثبت يف 
متن���ه �ن هذ� �للون �لدبي لي�ص مقتب�سا ولمقلد� 
من �آد�ب �ل�سعوب وماأثور�ت �لأمم �لتي �نفتحنا 
عليها و�ت�سلنا بها وتاأث���َرْت ثقافتنا ب�سكل و�آخر 
نه مبدعوها من �لو�ن و��سكال و�ن�ساء�ت  مبا دوَّ

�دبية و�لديباجة هي :

لبن���ة  �لذي���ن و�سع���و� وي�سع���وَن  )�إىل جمي���ع   
عاء  يف بن���اء �لق�س���ة �لعر�قي���ة دون �سجي���ج و�دِّ
ا�سنَي �ملتحلنَي باأ�سمى زينة من  وغرور �ىل �لق�سَّ
�لتو��س���ع، �أهدي هذ� �لكتاب من �لق�سة �لعر�قية 

قدميا ً وحديثا ً(

 �م���ا كتاب���ه )كن���ت معه���م يف �ل�سج���ن( فالبد من 
�قتبا����ص بع����صٌ من مقدمته���ا لن فيها معاين جل 
�ن جنده���ا يف غريها”… دخل���ت �ل�سجن ز�ئر� 
وطف���ت ب���ه و�أكلت م���ن مطبخه نزول عل���ى رغبة 
مدي���ر �ل�سجون �لعام حينذ�ك �ل���ذي كان يلذه �ن 
ي�سمع ر�أي زو�ر �ل�سجن يف �سوؤون �ل�سجون من 
ملب�ص وماأكل وم�سغل،بل لقد كنت �نا �لذي كتبت 
يف جريدت���ي )�لهات���ف( بوج���وب حج���ز �لن�ساء 
�ملحكوم���ات بدو�ع���ي �لخ���الل بال�س���رف بعي���د� 
عن �لن�س���اء �ملحكومات بدو�ع �خ���رى – فاأخذت 
�حلكومة يف ذلك �لوقت بر�أي وف�سلت �ولئك عن 

هوؤلء..”.

 �عل���ق عل���ى ذل���ك مبالحظت���ني �لوىل : �سحف���ي 
ين�س���ر مقاًل يتعل���ق مبو�س���وع ��سالحي بنيوي 
ومي����ص �حلكومة �سلبيا وي�سري ول���و ب�سكل غري 
مبا�س���ر �ىل تق�سريها ولك���ن �حلكومة ت�ستجيب 
ب�سكل �يجاب���ي حيث نفذت مقرتح���ات �ل�سحفي 
ب���كل رحاب���ة �سدر،و�لثانية رج���ل يدخل �ل�سجن 
بار�دت���ه حم���اول �مل�ساهم���ة يف �يج���اد �حلل���ول 

ملا�سي �لنا�ص و��سالح �ملجتمع �ت�ساأل :

 �ي ت�سحي���ة ه���ذه و�ي حكومة تل���ك؟ و�ين نحن 

من �ولئك؟

 �ما �سل�سلة )َهكَذ� َعِرْفتُهم( فقد �فتتحها بالكلمات 
�جلميلة �لتية :

)خو�طر عن �أنا����ص عا�سو� بع�ص �لوقت لغريهم 
�أكرث مما عا�سو� لأنف�سهم(

م���ن  لكث���ري  �رخ وترج���م  �ل�سل�سل���ة  ه���ذه   ويف 
�ل�سخ�سي���ات �ملهم���ة �لت���ي �لتق���ى به���ا �خلليل���ي 
وق���د �ورد فيه���ا معلوم���ات جدي���دة ومهمة رفعت 
�لغمو����ص يف بع����ص �لحيان ورفع���ت �لظلم يف 
�حي���ان �خ���رى و�وردت ت�س���اوؤلت جدي���دة على 
بع�ص �ل�سخ�سيات كمفتاح لبحوث عنها. وكمثال 
عل���ى ذلك فق���د �ز�ح �لظلم ع���ن �لكات���ب و�ل�ساعر 
�لكب���ري ميخائي���ل نعيم���ة حيث �تهم���ه �لكثرييني 
بالبخل �ل�سديد ولك���ن �خلليلي �ورد عنه ق�س�سا 
نفت عنه تلك �ل�سفة و�ثبتت نبل �خالقه و�برزته 
�ن�سان���ا حم�سن���ا كرميا من خ���الل �حت�سانه لحد 
�ف���ر�د �جلالي���ة �لير�ني���ة فق���ري �حل���ال وتق���دمي 
كل ما��ستط���اع م���ن م�ساعدة وعناي���ة. ويف ق�سة 
�لعر�قي كاظم �لدجيلي �ل�سفري �لعر�قي �ملعروف 
�ورد عن���ه حكاي���ات تثب���ت وطنيت���ه و�خال�س���ه 
لوطن���ه بعدما �تهم���ه �لبع����ص بعمالت���ه لالنكليز 
يف ث���ورة �لع�سري���ن وطردوه يف �ح���دى �لليايل 
متو�س���دً� �لر�سيف،حي���ث �ورد �خلليل���ي حقائقا 
موثق���ة من رو�ي���ة �لدجيل���ي نف�سه وم���ن تقارير 
بريطانية تقول عن �لدجيلي)وت�سفه �حد �ل�سبان 
�ل�سيع���ة( بانه من �لثو�ر وغري �ه���ل للثقة ولكنه 
يخف���ي ذلك بدبلوما�سية عالي���ة. وتعد )مو�سوعة 
�لعتب���ات �ملقد�س���ة( م���ن �ه���م نتاج���ات �خلليل���ي 
�لدبي���ة و�لتاريخية فقد �سمنه���ا معلومات نادرة 
وجمع فيها �لتاري���خ و�لدب و�ل�سعر و�لجتماع 
و�لقت�س���اد يف بوتقة نادرة وحل���ة جميلة تريح 
�لق���ارئ وتفي���د �لباح���ث وتنفع �ل�ست���اذ وتر�سد 
�ملتدين. توؤرخ هذه �ملو�سوع���ة للعتبات �لرئي�سة 
ب�سمولية و��سعة وخ�سو�سية دقيقة مبتدئا مبكة 
�ملكرم���ة فاملدين���ة �ملنورة ث���م يعرج عل���ى �لقد�ص 
�ل�سري���ف يف جز�أي���ن قب���ل �ن ينتق���ل �ىل مر�ق���د 
�لعر�ق في�سافر مبو�سوعته نحو �لنجف �ل�سرف 
بجز�أين ث���م ي�سدوه �حلنني �ىل كرب���الء �ملقد�سة 
عائ���د� �ىل بغد�د ز�ئر� �سريح �لمامني �لكاظمني 
يف ثالث���ة �ج���ز�ء ر�ئع���ة ث���م ي�س���د �لرح���ال �ىل 
خر��س���ان قبل �ن يخت���م يف �سام���ر�ء ليكون لديه 
ثالث���ة ع�سر ج���زء� م���ن �ملو�سوعة ول���ول ظروفه 
�ل�سحي���ة و�لعائلي���ة لكمله���ا لكل مر�ق���د �لعر�ق 

�لخرى.

ُكتَب عن �خلليلي �لكثرُي وو�سفو� وحللو� �عماَلُه 
و�سخ�سيت���ُه ب�ستى �ن���و�ِع �ل�سوِر م���ن ��سدقائِه 
�لدباِء و�ل�سعر�ِء وحتى �ل�سيا�سيني، ولعَل �جمَل 
�سيٍء ميك���ُن ��ستنتاجُه من كتاباِته���م هو �تفاُقهم 
جميعًا على عمِق �ل�سد�قِة �لقويِة �لتي يتمتُع بها 
�خلليلي و�لت���ي ُيعطيها �كرَث بكثرٍي من حِقها مما 
جعله���م جميع���ًا يبادلونه بهذ� �لح�سا����صِ �لر�ئِع 
و�لمُر �لخ���ُر هو �سعُة عالقات���ِه وتنوُعها بحيث 
لميي���ز �سد�قاِته على ��سا����صٍ عرقي �و قومي �و 
دين���ي بل من كِل طي���ٍف ولون.   وتاكي���دً� لذلك ما 
ذكره �لديب �مل�سري �ملرح���وُم حممد عبد �لغني 
ح�سن يف مقدمتِه للكتاِب �ملرتجم )جعفر �خلليلي 
و�لق�س���ة �لعر�قي���ة �حلديث���ة( عندم���ا ذك���ر جملًة 
مهمًة عن �خلليل���ي كانت خامتًة لرتجمته نذكُرها 
فيمايلي :”ول�س���ك �ّن �جتماَعنا هنا مابني م�سلٍم 

وم�سيح���ي، و�سرق���ي وغربي وم�س���ري وعر�قي 
و�سن���ي و�سيع���ي وعرب���ي و�عجمي ه���و �جتماٌع 
و�جماٌع على �ملكانِة �لدبيِة �ملرموقِة �لتي يتمتُع 
بها �سديُقن���ا �ل�ستاذ جعفُر �خلليلي �لذي تخ�سُه 

هذه �لدر��سُة �جلامعيُة بالتف�سيِل و�لتحليِل”.

�م���ا �لكاتُب �لكب���رُي وديع فل�سطني فق���د كتَب عنُه 
مب���ا يث���رُي �لعج���اَب و�ل�سجوَن حيث ق���ال :”من 
�ملجني عليه���م يف دنيانا �لدبي���ة حبيُبنا �لر�حُل 
جعف���ُر �خلليلي �لذي كان �م���ًة بر�أ�سِه وجمموعًة 
من �لرجاِل لتتكرر.. نعم لقد كان جعفر �خلليلي 
�سخ�س���ِه  يف  تكامل���ت  �لرج���ال  م���ن  جمموع���ًة 
و�ئتلف���ْت يف ن�سي���ِج �ن�سانيت���ِه وتغلف���ْت بُخلق���ِه 

وقيمِه ومثاليته”.

به���ذ� �لو�سِف �جلميِل كانت كلم���اُت �أديبنا �ملبدع 
ودي���ع فل�سط���ني جت���وُد ع���ن �خلليلي وق���د مدحُه 
ناقدً� حني قال”ُحبه لالن�ساِف هو �لذي و�سع يف 
مُيناُه قلم �لناقِد �لب�سري فجادْت در��ساتُه �لنقديُة 
بدعًا يف �لتقييِم و�لتق���ومِي، ول�سَت جتُد يف �أدبِه 
�لرو�ئي موقف���ًا نابيًا ولف�سيل���ًة ذبحيًة ولغلبًة 
لفا�س���ٍق على �سالٍح وهو يف جري���دِة )�لهاتف( مل 
ينطْق عن هوى ول �زدهاُه جمٌد �و ماٌل فكان مثاًل 
لل�سحفي �ل�سريِف �لنظيِف �لقلِم و�ل�سمرِي”. �ما 
�ل�سف���رُي �ملغربي يف �لعر�ق �ل�ست���اُذ عبُد �لهادي 
�لتازي فقد ر�فق���ُه يف بغد�د وو��سلُه مر��ساًل من 
�ملغرِب موؤكدً� عمَق �ل�سد�ق���ِة و�ملودِة �لتي كانت 
بينهم���ا ومما قاله”كان �خلليل���ي �برَز من �سعيُت 
للتعرِف عليهم �ثناَء مهمتي يف بغد�د،هذ� �لرجُل 
وز�َد  �ملجال����صِ  حتف���َة  كان  �ل���ذي  )�ملو�سوع���ة( 
�مل�سافِر وق���د كانت بد�يُة �لت�س���ال ب�سبِب ماحبا 
�للُه ب���ِه �لعر�َق �حلبيَب من متوٍر ظلْت يف طليعِة 
ماُيذك���ُر عندم���ا يتحدُث �لنا�ُص ع���ن �أطيِب ماخلَق 
�للُه من ِنَعٍم”،وهي ��سارة �ىل كتاٍب �لفُه �خلليلي 
يحكي ق�سَة متوِر �لعر�ق بعنو�ِن  )متور �لعر�ق 

قدميًا وحديثًا(.

تاريخ الق�شة

و��س���اف �لتازي ب�س���اأن مو�سوع تاري���خ �لق�سة 
وكي���ف �ن موؤل���ف �خلليلي عن �لق�س���ة �ساهم يف 
توطي���د �لعالقة بينهما حيث قال”ق���ر�أُت له كتاَب 
)�لق�س���ة �لعر�قي���ة قدمي���ا وحديث���ا( وه���و مم���ن 
ي���رون ومعهم ح���ٌق �أّن �لع���ر�َق كان �أوَل من تبّنى 
ت�سجي���َل �لق�سِة �لعربيِة يف �لتاري���ِخ.. رحم �للُه 
�ل�ست���اَذ �خلليلي �ذ كان مو�سوع���ًة فكريًة �ساملًة 
ُيذّكرن���ا بذلَك �جلي���ِل من علماِئن���ا �لقدمني �لذين 
كان���و� ليقفون بح���دود تاليِفه���م وت�سنيِفهم عند 
ف���ٍن م���ن �لفن���وِن �و �سرٍب م���ن �س���روِب �لتاأليِف 
و�منا فهم���و� �لفكَر مبعناُه �لن�س���ايُن �ل�سامل”.
�لعر�ق���ُي  �ل�ست���اُذ  �ورَده  جمي���ٍل  و�س���ٍف  ويف 
�ملغ���ّرُب م���ري ب�سري ع���ن �عم���اِل �خلليلي حيث 
ذكر بان���ه فيها”�ل�سبغُة �ملحلي���ُة غالبٌة لكنها مع 
ذل���ك �ن�ساني���ُة �ل�سم���وِل، فالب�س���ُر هم ه���م مهما 
�ختلف���ْت ع�سوُرهم و�قطاُره���م.. كُل �ولئَك من 
�أبطاِل ق�س�ِص �خلليلي لهم �أقر�ُنهم ونظر�وؤهم 
يف �لزمن���ِة �خلالي���ِة و�لم�س���اِر �لنائيِة”، ثم 
ينتق���ل ب�س���ري �ىل عم���ل مقارن���ٍة ر�ئع���ٍة بني 
�خلليلي وبني �لكاتِب �لمريكي وليام �سدين 
بورت���ر )1867-1910م( �ل���ذي ُع���ِرَف باأ�سٍم 
م�ستعاٍر )�أو.ه���ري( �لذي”ّخلَد يف ق�س�سِه 
�سورً� و�سخو�سًا م���ن �حلياِة �لمريكيِة يف 
عهد ��ستعماِر �لولي���اِت �لغربيِة و�جلنوبيِة 

�لن�س���ِب  وبر�ع���َة  �ملجازف���اِت  �حادي���َث  ف���روى 
و�لحتي���اِل يف �لبور�س���ِة �ملالي���ِة و�سذ�ج���َة �هِل 
�لق���رى وبوؤ�َص �لطبقاِت �لفق���ريِة يف �ملِدن �لغنيِة 
�ل�ساخب���ِة.. ومُيك���ُن �لق���وُل �إن �خلليلي ق���د َعِمَل 
لعر�ِق �لن�سِف �لوِل م���ن �ملائِة �لع�سرين ماعملُه 
�و هري يف ق�س�س���ِه �ل�ساحرِة لأمريكا منت�سِف 
�لق���رِن �لتا�س���َع ع�سَر فر�س���َم برب�عٍة فائق���ٍة ودقٍة 
و�قعيٍة و�خال�ٍص فني جميِل �ل�سوِر و�ل�سخو�ِص 
�لتي عرفها و�سمع به���ا وتخّيلها يف عهِد �لنتقاِل 

و�لتطور”.

�لعبي���دي  �ساك���ر  مه���دي  و�لناق���د  �لكات���ب  ذك���ر 
”جعف���ر �خلليل���ي �نفرد باأ�سل���وب ومنط من  باإنَّ
�لتعب���ري هو ن�سيجه وح���ده يف ر�ساقته وخالبته 
َّ���ه )�أب���و �لف���رج( له���ذ� �لع�سر حقًا  وف�ساحته..�إن�
يف توثيقات���ه و��ستدللت���ه، ويكف���ي �أْن ن�ستذكر 
موؤلفات���ه يف �لوجوه و�ملناحي �لأخ���رى ليتوكد 
لدينا هذ� �لت�سخي�ص”.وماحتدث به عن �سخ�سية 
�لمام علي �بن �بي طالب عليه �ل�سالم يعد مفخرة 
كب���رية ل���ه ولعائلته فقد كانت قطع���ة نرثية ر�ئعة 
ًة م�ستقل���ًة بذ�تها، حتكي  ون���ادرة :”كان عل���ي �أَمّ
ر  هر، وتعرِبّ عن ن�س���ج �لزمان، وت�سِوّ ���ة �لَدّ عقلَيّ
ة �ملجد،  ���ة، وقَمّ نهاي���ة �ملر�حل من �سم���ِوّ �لب�سرَيّ
فلي�ص م���ن �ل�سحيح �أن يقا�ص عل���ي بالفر�د فهو 
ه  ن�سي���ج وحده، ومن �خلط���اأ �أن يقال عن علي: �إَنّ
كان �أورعهم، و�أتقاهم، و�أنبلهم، و�أ�سخاهم و�أنت 
تعر����ص ل�سرية �لعظماء و�ملز�ي���ا �لن�سانية فكما 
���ك ل ت�ستطي���ع �أن تق���رن �لر�ص بالقم���ر بهاًء،  �أَنّ
وتقرن معدن �لر�ديوم باملعادن �لخرى جوهرً�، 
وتقي�ص عليه، فاإَنّك ل ت�ستطيع �أن تقرن ��سم علي 
و� برتبة  باأ�سم���اء �لعظماء – با�ستثناء م���ن خ�سُّ
�لنب���وة – وهو غري نبي طبع���ا – لَنّ مز�يا علي 
ق���د جت���اوزت �حل���دود �ملاألوف���ة، ولَنّ �سخ�سيته 
ة م���ن �لجم���اد و�ملثل �لعلي���ا يف دنيا  بلغ���ت �لقَمّ

�لب�سرَيّة”.

قيلت يف ح���ق �خلليلي بعد وفات���ه ق�سائد للرثاء 
مهم���ة وجميلة �ملعن���ى �أهمها و�برزه���ا ق�سيدتي 
�ملرح���وم �ل�سي���خ �لدكتور �حم���د �لو�ئلي قال يف 

�لوىل  وعنو�نها )دمعة على �خلليلي( :

ط�و�ك �لردى �س��ف�رً� فع�ص يف كتاب��ِه
     كب�رَي �ملعاين ر�ئع�ًا كَل م�اب����ِه

ولت�خ�َص �أن ي�غت�ال�ََك �ل�موُت فك��رًة

 فلي�ص ميوُت �لفكُر رغَم �حتجاب�����ِه
وم�ث�لُ�َك َمْن �إْن �أَم�ّ�ُه �مل���وُت رَدُه

     خ�سياًل و�سَب �خل�سَب فوَق يبابِه
ف�وج�ٌه �إذ� ماغاَب ت�َب�كي��ِه �س�اع�ًة

    ووج�ٌه ت�م�ُل �لعمَر ب�ع�َد غ�ي�اب�ِه
طوى �لق�ب�ُر �حب�ابي فعانقُت ق���رَبهم

 �أه�ي�ُم ل��دى �أن�ق�ا�س��ِه وخ��ر�ب��ِه
�أب�ا ه�ات��ٍف �إْن �أب�عدوك عن �حلم��ى

 ف�ُرَب ب�عيٍد ممعٍن ف�ي �ق�ت�ر�ب������ِه
�ما �لق�سيدة ُ�لثانية عنو�ُنها )على قرِب �خلليلي( 

قال فيها :

َك عف���رُه وقفُت على قرٍب ي�سمُّ
   وحييُت رماًل �أنَت فيه مع����فر ُ

فالَح ور�َء �لقرِب ج�سٌم م�سى �لب�ال
  بكِل نو�حيِه ووجٌه ُمع������رُب

وخاطبني �ل�سمُت �لكئيُب ورمب�ا
 تكلَم �سمٌت هاهنا ناَم جع�����فُر

حوى �لقرُب ج�سمًا منه لكنَّ روح�ُه
 لأو�سُع من هذ� �لرت�ِب و�أك����رُب

وق�سي���دة �لدكت���ور حمم���د عبد �ملنع���م �خلفاجي 
�ملعنونة)�ىل روح �ديب �لعربية( :

دنيا من �ملجِد و�لماِل و�لهم�مِ 
    عا�ص �خلليلي يبنيها من �لع����دِم

من مهرجاِنك �سجَّ �حلرُف يف �لقلمِ 
    يانا�سَك �لفكِر مَنْ يف �خُللِد و�بت�س��مِ 

على يديك �أقام �لفكُر دول����ُه
 و�سفق �ملُجد للف�سحى بكلِ ف���ِم

ماللهو�تِف لت�سدو على ف���نٍن
   ولتغرُد لالد�ِب و�لق�������يِم

مل تقبل �ملجَد من �ٍل ومن ح�س�ٍم
    �ملجُد جمُدَك دوَن �لِل و�حل�س���ِم

مات �خلليليُّ لكْن مل مي�ْت �أدبًا
      �ساٍم ي�ساُحبنا كالناِر يف �لع����لمِ 

�إْن غاَب فالفكُر ماغابت جو�هُرُه
   تالطم �لبحُر بالمو�ِج  و�لدي����ِم

هذ� �لعلم �لكبري ي�ستح���ق منا كل تقدير و�عتز�ز 
و�جالل ول�س���وف يبقى نرب��سا لالجيال،ناأمل �ن 
تر�سم �سريته �لعطرة �لو�س���اءة �مل�سعة بالبد�ع 
�لطري���ق �لقومي لكل �لذين و�سعو� �للبنة �لوىل 
يف م�س���رية حياته���م �لبد�عي���ة ل�سيم���ا رج���ال 
�ل�سحاف���ة و�لع���الم و�لدب.ويف �خلت���ام �أقول 
ب���ان جعفر �خلليل���ي َعَلم���ًا وِعَلم���ًا وعامِل���ًا وعامَلًا 
خا�س���ًا، ق���د �ثم���رْت نتاجات���ُه وحيات���ُه وماأثُرُه 
يف نفو����صِ جميِع حمبي���ه و��سبح���ْت نرب��سًا 
لالأجي���اِل ي�س���يُء يف �ملياديِن �لت���ي خا�ص بها 
�خلليل���ي وهي كثريٌة وو��سعٌة ولكنه كان بحٍق 
�سر�جًا ينرُي �لطريَق ومعلمًا من �لطر�ِز �لوِل، 
ول�ست هنا �بالُغ لنه من �أقاربي فلم �ألتِق به ول 
مرة ولكنني تاثرُت باأعمالِه �لر�ئعِة منذ �سغري 
وع�سُت �جو�َء �لنجِف و�سعِرها و�دِبها من خالِل 
كتاباِته حتى ي�ستغرب بع�ُص �لهِل و�ل�سدقاِء 
م���ن �ملعلومات �لت���ي �متلُكه���ا عن حقب���ٍة زمنيٍة 
�سابق���ٍة لعم���ري وكاأنني ع�سُته���ا، وتاثرُت �ي�سا 
ب�سد�قاتِه �لعربي���ِة و�سفر�ته �ملتنوعة ول�سيما 
لبن���ان، �لبل���د �لذي ع�سقته م���ن كتابات �خلليلي 
ورغبت ب�سدة زيارت���ه وكان �يذ�نا ببدء در��سِة 
هذ� �لبل���ِد تاريخيًا وفكريا.رحم �لل���ُه �أبا فريدة 
و�دخل���ُه ف�سي���َح جنات���ِه وج���از�ه �لل���ُه عل���ى كِل 
حرٍف كتبُه وكِل علٍم ن�سرُه وكِل كلمٍة نطقها �لُف 
�ل���ُف ح�سنٍة وتقچبل���ه يف �خلالدين �ن���ه �سميٌع 

جميب.

جعفر الخليلي.. سراج مضيئ
جعف��ُر الخلييل علاًم من أعالِم الِعراق ورمزًا من رموزِه الوضاءِة انه اديٌب كبر وصحفُي 

متال��ق، وهو امللقب بابو الصحافة العراقية )ابا هاتف( الذي تويف يف الثاين من ش��باط 

ع��ام 1985م يف مدين��ة ديب العربية ودفن يف مقربتها.  ول��د يف مدينة النجف االرشف 

مدين��ِة العل��ِم والدي��ِن واالدِب يف ع��ام 1904  م/ 1319ه� ووالدُه يعد من الش��خصياِت 

االدبيِة والعلميِة يف املدينة فضاًل عن ش��هرتِه كطبيٍب،وارستُه من أش��هِر األرِس النجفيِة 

املعروفِة.
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ك���������ري���������م م�����������روة

كان ذل����ك يف �أو�خ����ر �أربعين����ات �لق����رن �ملا�سي. 
وكان من����زل ح�س����ني م����روة يف مدين����ة �لكاظمية 
مركزً� رحبًا للقاء�ت �ملثقفني �لعر�قيني و�ملثقفني 
�للبناني����ني �لذين كانو� ك����رثً� يف �لعر�ق يف تلك 
�حلقبة من تاريخهم، �بتد�ء من عهد �مللك في�سل 
�لأول. وكان ح�س����ني مروة ل يز�ل يف �ل�سنو�ت 
�لأوىل م����ن مغادرت����ه زيه �لدين����ي، ويف �ملرحلة 
�لأوىل من بد�ية رحلته �جلديدة يف عامل �لأدب، 

تدري�سًا وكتابة.
كان يعمل مدر�سًا كمهنة يك�سب منها رزقه. وكان 
يتنق����ل ب����ني م����دن �لع����ر�ق ومد�ر�سه����ا �ملتعددة، 
�إىل �أن ��ستق����ر به �ملق����ام يف �لكاظمية، من حيث 
�لإقام����ة، ويف بغ����د�د يف ممار�س����ة �لتعلي����م يف 
عين����ه،  �لوق����ت  يف  ميار�����ص،  وكان  مد�ر�سه����ا. 
�لكتاب����ة يف �ل�سح����ف �ليومي����ة، ويف �ملج����الت 
�لثقافي����ة �ملتع����ددة �أنو�عه����ا و�جتاهاته����ا. وق����د 
هي����اأت ل����ه �سع����ة ثقافت����ه يف �ل����رت�ث ويف فنون 
�لأدب �لإمكانية لإقام����ة عالقات و��سعة يف عامل 
�لثقاف����ة �ل����ذي كان مزده����رً� يف تل����ك �لف����رتة من 

تاريخ �لعر�ق.
وكان����ت �للق����اء�ت �لت����ي تت����م يف منزل����ه، وم����ا 
�أكرثه����ا، وم����ا �أكرث تن����وع �ملثقفني �لذي����ن كانو� 
ياأت����ون لزي����ارة �سديقه����م ح�س����ني م����روة، كانت 
تل����ك �للقاء�ت، بالن�سبة �إىل فت����ى مثلي يف ربيع 
�سخ�سيت����ي،  لتكوي����ن  ر�ئع����ة  منا�سب����ة  �لعم����ر، 
ولإغناء معاريف يف مي����د�ن �لثقافة. وكنت، منذ 
�ملرحلة �ملتو�سطة من در��ستي، قبل �أن �أذهب �إىل 
�لعر�ق ملتابع����ة در��ستي �لثانوي����ة يف مد�ر�سها 
برعاية ح�سني مروة، قد بد�أت �أقر�أ �لأدب، �سعرً� 
وق�س����ة ورو�ية ون�سو�سًا م�سرحي����ة، بالعربية 
وبالفرن�سية. كما كنت ق����د بد�أت ممار�سة هو�ية 

�لكتابة �لأدبية.
م����ن  معظمه����م،  يف  م����روة،  ح�س����ني  زو�ر  كان 
�أ�سدقائ����ه �لأوئل يف مدينة �لنج����ف، عندما كان 
رجل دين، ومن �أ�سدقائه يف �ملدن �لأخرى �لتي 
كان يتنق����ل بني مدر��سه����ا لتعليم �للغ����ة �لعربية 
و�آد�بها. وهي مدن �لنا�سرية و�حللة و�سامر�ء، 
كم����ا �أذك����ر. وكان من����زل م����روة يفي�����ص باأنو�ع 
�ملج����الت �لثقافي����ة، �لعر�قي����ة بتع����دد �أنو�عه����ا، 
و�للبناني����ة و�مل�سري����ة كذل����ك. وكان من بني تلك 

�ملجالت و�حدة ��ستهوتني بنوع �لق�س�ص �لتي 
كانت تن�سر فيها.

وهي جملة »�لهاتف«. ومل �أكن �أعرف، يف �لبدء، 
�أن �ساحبها هو جعف����ر �خلليلي، رغم �أنني كنت 
مو�ظب����ًا عل����ى ق����ر�ءة م�سل�سل ق�س�س����ه عن عامل 
�جل����ن، �أو يف م����ا �سماه فيما بع����د »قرى �جلن«. 
وكانت تلك �لق�س�ص مرت�بطة فيما بني �أحد�ثها، 
كما لو �أن كاتبها كان يروي وقائع حقيقية. وكان 
�خلليلي، يف �سرد تلك �لق�س�ص، مثريً� للده�سة. 
�إذ كان يفر�ص على �لقارئ بذكاء متابعة �لق�س�ص 
ب�سغف. وهك����ذ� ��ستمر �هتمامي بقر�ءة ق�س�ص 
�خلليل����ي يف جمل����ة »�لهات����ف« قب����ل �أن �ألتقي به 
يف من����زل ح�سني م����روة. كما كن����ت �أتابع ما كان 
ين�س����ر يف �ملجلة من مقالت تعالج �سوؤونًا �أدبية 

و�سيا�سية كانت تغريني بقر�ءتها.

هكذا تعرفت على جعفر 
اخلليلي وجملة »الهاتف«

ذ�ت ي����وم ز�رنا جعفر �خلليل����ي، بعد �أن كنت قد 
تنبه����ت �إىل �أنه ه����و ذ�ته �ساحب تل����ك �لق�س�ص 
و�ساح����ب �ملجلة �لت����ي �أحببته����ا، وو�ظبت على 
قر�ءته����ا. وق����د �أده�سن����ي يف �سخ�سي����ة جعف����ر 
�خلليل����ي ظرفه، �لذي كان يحب����ب �إليه من كانو� 
ياأن�سون �إىل جمال�سته و�ل�سمر معه، و�ل�ستماع 
�إىل �أحاديث����ه و�ل�ستمتاع به����ا. وكان يتبادل مع 
ح�سني مروة �لن����كات �لأدبية و�ل�سيا�سية. وكان 
ي�ساركهما يف �لعديد من �للقاء�ت �أدباء عر�قيون 
ولبناني����ون، �أذك����ر منه����م، عل����ى �سبي����ل �ملثال ل 
�حل�س����ر، كاًل من حمم����د �سر�رة وح�س����ن �لأمني 
�للبنانيني، وجعفر همدر �لعر�قي وحممد ح�سن 
�ل�س����وري �للبن����اين �لعر�قي. وكان����و� جميعهم 
�أدب����اء معروفني. وكنا، ن����ز�ر ح�سني مروة و�أنا، 
ن�ستمت����ع باأحاديثهم ونغني معارفنا بها. كما كنا 
ن�ساركهم متعة �لظرف و�لنكات و�ل�سحك باأعلى 

�ل�سوت ومن �أعماق �لقلب.
من����زل  �إىل  �خلليل����ي  جعف����ر  زي����ار�ت  تك����ررت 
ح�سني م����رووة. و�أدى ذل����ك �إىل تعميق معرفتي 
ب�سخ�سيته. لكن عودتنا �ملفاجئة �إىل لبنان، بعد 
�لنتكا�س����ة �لتي �أ�سيب����ت بها �نتفا�س����ة �ل�سعب 
�لعر�ق����ي، قطع����ت �ل�سل����ة بين����ي وب����ني متابع����ة 

تعميق معرفت����ي بجعفر �خلليل����ي. كما �نقطعت 
عالقت����ي مبجلة »�لهاتف«. غ����ري �أن ما �نحفر يف 
ذ�كرت����ي من تلك �للقاء�ت يف منزل ح�سني مروة 
ع����ن جعف����ر �خلليلي ظ����ل حا�سرً� بق����وة. ولي�ص 
�سهاًل، كما ت�سري �إىل ذلك جتربتي �ل�سخ�سية، �أن 
متحى من �لذ�كرة �لأ�سي����اء و�لأحد�ث و�ل�سور 

�جلميلة يف حياة �لب�سر.

ذكرياتي مع )الهاتف(
تذكرت يف ه����ذه �لأيام، و�أنا �أق����ر�أ يف مو�سوعة 
جعفر �خلليلي �ملعروفة »هكذ� عرفتهم«، تذكرت 
تلك �للقاء�ت �لتي جمعتني بهذ� �لأديب �لعر�قي 
�ملو�سوع����ي، وه����ي لقاء�ت مل تك����ن لت�سمح لفتى 
بعم����ر �لربي����ع مثلي �أن يقي����م عالق����ة �سد�قة مع 
ذل����ك �لأديب. ومل يك����ن ذلك �لأم����ر ي�سغلني. كان 
يكفين����ي من تل����ك �للق����اء�ت �أن �أتع����رف �إىل �أهل 
�لثقاف����ة، و�إغن����اء مع����اريف ومد�رك����ي من خالل 
�ل�ستماع �إىل �أحاديثهم، ومن خالل �لتعرف �إىل 

�سمات �سخ�سياتهم.
��ستع����دت ذكريات����ي ع����ن ذل����ك �للق����اء م����ع جعفر 
�خلليلي، و��ستعدت ذكرياتي عن جملة »�لهاتف« 
�أحد�ثه����ا  ت����ز�ل  �لت����ي ل  وع����ن ق�س�����ص �جل����ن 
حمف����ورة يف ذ�كرت����ي، م����ن دون تفا�سيله����ا. ثم 
قادتن����ي �لذكري����ات، و�أنا �أقر�أ بع�����ص ما جاء من 
يف  �لعر�قي����ة  �ل�سخ�سي����ات  لبع�����ص  تعريف����ات 
مو�سوع����ة �خلليلي »هكذ� عرفته����م«، قادتني �إىل 
�لغو�����ص يف عامل جعفر �خلليل����ي، م�ستعينًا مبا 
تي�س����ر يل م����ن معطيات عنه من هن����ا ومن هناك، 
يف بع�ص �ملق����الت �ملتفرقة، ل�سيم����ا ما ورد يف 
�جل����زء �لر�بع م����ن �ملو�سوع����ة �مل�س����ار �إليها من 

معلومات عنه �سجلها �سديقه م�سكور �ل�سدي.
وه����ي ت�ستمل عل����ى معلومات و�في����ة عن �سريته 
وع����ن �سرية جده و�س����رية و�ل����ده و�أ�سقائه. كما 
ت�ستم����ل عل����ى ع����دد م����ن �لطر�ئ����ف �لت����ي تت�سل 
ب�سخ�سي����ة �خلليلي، ل�سيم����ا روح �لنكتة عنده. 
غري �أن ما لفت نظري فيما �طلعت عليه من �سرية 
�خلليلي هو �لأ�سول �لدينية و�لأدبية و�لعلمية 
و�لوطنية لعائلته. فقد حفلت عائلته باملرجعيات 
�لدينية �لنجفية. كم����ا حفلت بال�سخ�سيات �لتي 
كان له����ا دور يف �لن�س����ال �لوطن����ي يف مر�ح����ل 

قدمية وحديثة من تاريخ �لعر�ق، قبل �ل�ستقالل 
وبعده.

ويق����ول �لأ�س����دي يف عر�س����ه ل�س����رية �خلليل����ي 
�أن����ه ورث عن �أبي����ه مكتبة غنية باأن����و�ع خمتلفة 
م����ن �لكتب يف ميادي����ن �لأدب و�ل�سعر و�لتاريخ 
و�لعلوم ويف كل ما يت�سل باملعارف �لإن�سانية. 
وق����د تكون����ت �سخ�سي����ة �خلليل����ي من����ذ بد�ي����ات 
عم����ره يف �لبح����ث ع����ن �ملعرفة يف مكتب����ة و�لده 
وخارجه����ا. لك����ن �لأب، �ل����ذي كان مثقف����ًا، وكان 
دميقر�طي����ًا يف �لتعامل م����ع �أولده، قد �أ�سهم يف 
تربيته����م عل����ى حب �ملعرف����ة، وعل����ى �حلرية يف 
�لتعب����ري عن �أفكارهم، ويف عدم �لتنازل عن هذه 
�حلري����ة �أي����ًا كان �لثمن، مبا يف ذل����ك يف �لنقا�ص 
مع����ه، ويف �لختالف، ويف �لنق����د. وكان يطلب 
منه����م عدم �لكتفاء مبا يرونه �أمامهم من وقائع، 

�أو ما ي�سل �إليهم بال�سدف من معلومات.
�إذ ه����و كان يدفعه����م �إىل بذل �جله����د يف �كت�ساب 
�ل�سم����ات  بتكوي����ن  �لعناي����ة  ويف  �ملع����ارف، 
�لأ�سا�سي����ة ل�سخ�سياته����م. وكان �جل����د ق����د �أن�ساأ 
مدر�س����ة ع�سري����ة، كان����ت �لأوىل م����ن نوعها يف 
ذل����ك �لتاري����خ. و�أ�س����در فتوى حت����ث على جمع 
�ملال لتاأمني حاج����ات �ملدر�سة. وعمل على تاأمني 
عدد من كب����ار �لخت�سا�سيني يف جمالت �لأدب 

و�لعلوم لكي ميار�سو� �لتدري�ص فيها.

الن�شال �شد االحتالل
هك����ذ� ن�س����اأ جعف����ر �خلليل����ي يف من����اخ �حلري����ة 
و�ملعرف����ة و�لثقاف����ة، ف�ساًل عن �ملن����اخ �لذي �ساد 
يف �لعائل����ة، مناخ �لن�س����ال يف مرحلة �لحتالل 
�لع�سري����ن،  ث����ورة  قبي����ل  للع����ر�ق،  �لربيط����اين 
وخالله����ا، ويف �ملرحلة �لتي �أعقبت تلك �لثورة. 
�لآب����اء  و�س����رية  �لعائلي����ة  �لرتبي����ة  تل����ك  و�أدت 
و�لأج����د�د باخلليلي �إىل �أن ي�س����ارك، حتى وهو 
�س����اب، ث����م يف مرحل����ة �لن�س����ج، يف كل �ملع����ارك 

�لوطنية بالقلم وب�سو�ه �لتي �سهدها �لعر�ق.
و�تخ����ذت م�ساركت����ه يف �لثورة �سيغ����ة منا�سري 
ت�سب����ه �سفحات �ل�سحف، كانت تكتب فيها بخط 
�لي����د �سع����ار�ت حتر�����ص �لنا�ص عل����ى �لحتالل. 
وكانت توزع ه����ذه �ملنا�س����ري يف �لأحياء. وكان 
�ل�سح����ن  يف  �جل����در�ن  عل����ى  بع�سه����ا  يل�س����ق 

�ل�سريف. ومل مي�����ص وقت حتى حتول �خلليلي 
�إىل �سح����ايف ميار�����ص �لكتاب����ة يف �لعدي����د م����ن 
�ل�سح����ف. ومل مي�����ص وق����ت حت����ى ب����د�أ ين�س����ئ 
�ل�سح����ف و�ملج����الت، �إم����ا مبف����رده �أو مب�ساركة 
بع�ص �أ�سدقائه، معتمدً� على �لذ�ت، وعلى �لقليل 
م����ن �ملال. وكان �ملال �لقليل يقوده �إىل �إقفال تلك 
�ل�سح����ف من تلق����اء ذ�ت����ه. علمًا ب����اأن بع�ص تلك 
�ل�سح����ف ق����د عوقبت من قبل �ل�سلط����ات، ب�سبب 

مو�قف �خلليلي، و�أقفلتها.
كانت �أول جترب����ة للخليلي يف �لعمل �ل�سحايف 
يف جري����دة »�لفج����ر �ل�سادق«، �لت����ي �أ�س�سها يف 
ع����ام 1930، وعا�س����ت �سن����ة و�ح����دة. وكان هو 
�لذي �أوقفها لعدم توف����ر �لإمكانات �ملادية. ويف 
ع����ام 1934 �أ�سدر جملة »�لر�ع����ي«، �لتي عا�ست 
�سنة و�حدة، �إذ �أغلقتها �ل�سلطات، ب�سبب مو�قف 
�خلليلي �ملعار�سة. غري �أن جملة »�لهاتف«، �لتي 
كان����ت �أه����م �إجناز�ته �ل�سحفية فق����د �سدرت يف 
�لنج����ف �أوًل يف ع����ام 1935. ث����م �نتق����ل بها يف 
ع����ام 1941 �إىل بغ����د�د. وظل����ت ت�س����در من دون 
توق����ف �لتي �أن �أفلقتها �ل�سلطات يف عام 1954. 
و�أهمية »�لهاتف« �إمنا تكم����ن، �إىل جانب دورها 
�لثقايف �لع����ام، يف �أنها كانت حربًا على �لتقاليد 
�لبالية. وقد دفع �خلليلي ثمن مو�قفه يف جر�أته 
يف حمارب����ة �لتقاليد �أثمان����ًا باهظة، مبا يف ذلك 

يف تعر�سه لالعتد�ء �جل�سدي عليه.
ورغ����م �أن �لزمن قد طال و�بتعد ب����ي عن �أحد�ث 
تل����ك �لأيام، �لتي كانت جمل����ة »�لهاتف«، مع عدد 
م����ن �ملجالت �لأخرى، �أجز�ء جميلة منها، فاإنني 
ل����ن �أن�سى دور هذه �ملجل����ة و�أخو�تها يف تي�سري 
�ملعرف����ة، يل ولأمث����ايل م����ن �أبن����اء جيل����ي، ويف 
تعميمه����ا ثقاف����ة �حلري����ة، وثقاف����ة �لتحديث يف 
�حلياة �لعامة، ويف �لتحرر من �لتقاليد �لبالية.

اأديب متعدد الكتابة
مل يكن جعفر �خلليلي �سحافيًا وح�سب، بل كان 
�أديب����ًا متعدد �أنو�ع �لكتابة �لأدبية، كتب �لق�سة، 
و�أ�سدر جمموعات عدي����دة من �لق�س�ص، وكتب 
يف �لتاري����خ، و�أ�س����در كتبًا �سجل فيه����ا يومياته 
و�عرت�فات����ه، و�أل����ف كتب����ًا تتح����دث ع����ن م�ساكل 
�أهل بل����ده، وعني بن�س����ر ق�س�����ص و�أحد�ث عن 
�ل�سجون و�ل�سجناء، كما �ألف كتابًا عن �لتمور 
وتاريخه����ا قدميًا وحديث����ًا، و�أ�س����در كتابًا عن 
�لثورة �لعر�قية، ح����اول نظم �ل�سعر يف مطلع 
�سباب����ه، لكن����ه مل ي�سبح �ساع����رً� عندما تعمقت 
ثقافت����ه �لأدبية و�ل�سعرية، و�زد�دت وتنوعت 
قدرته عل����ى �لتعبري عن �أفكاره وعن م�ساعره 
يف لغة عربي����ة متميزة، لكن و�حدً� من �أجمل 
كتبه هو كتابه �لذي يروي فيه ق�س�ص �جلن، 

ويحمل عنو�ن »يف قرى �جلن«، �أقول ذلك، لي�ص 
��ستنادً� �إىل قر�ءتي �حلديثة للكتاب.

فاأن����ا مل �أع����رث عليه، بل ��ستن����ادً� �إىل ذ�كرتي عن 
تلك �لق�س�ص عندما كانت ت�سدر يف �ملجلة، قبل 
�ست����ني عامًا م����ن هذ� �لتاري����خ على وج����ه �لدقة، 
وكان م����ن ب����ني كتب����ه �لطريف����ة يف ف����رتة �لثورة 
كر������ص يحمل ��سم »حب����وب �ل�ستقالل«، ويقول 
�سديق����ه �لأ�س����دي ب����اأن �خلليلي ت�س����ور يف هذ� 
�لكتاب �أن �ل�سعب �مل�ستعم����ر �لذي يتناول �سيئًا 
من ه����ذه �حلبوب ل بد �أن ي�س����اب باإ�سهال قوي 
يلق����ي مب�ستعمري����ه �لإجنلي����ز يف �لبح����ر، وكل 
حب����ة منها مكون����ة من �أج����ز�ء تتاألف م����ن �لعلم، 
و�جل����ر�أة، و�لإخال�����ص بن�سب معين����ة، وقال �إن 
�ل�سيدلي����ات �لتي تركب فيها ه����ذه �حلبوب هي 
�سيدلي����ة جعفر �أبي �لتم����ن يف �لعر�ق، وغاندي 
يف �لهند، و�سعد زغلول يف م�سر، وديفالري� يف 
�إيرلن����د�، و�سادرته����ا �حلكوم����ة يف حينها وهي 
يف ح����و�يل 40 ن�سخ����ة، ومت طبعه����ا عل����ى نفقة 
بع�����ص �ل�سب����اب �ملتحم�سني منه����م �ملرحوم عبد 
علي ناج����ي، وحممد ر�ساد عجينة، و�حلاج علي 

�لبهبهاين، و�ملرحوم �ل�سيد ح�سن زيني.

مو�شوعة )هكذا عرفتهم(
غ����ري �أن �أه����م كتب����ه، رمبا، ه����و مو�سوعت����ه �لتي 
يعّرف فيها بالأع����الم �لعر�قيني مو�سوعة »هكذ� 
يف  للمو�سوع����ة  �خلليل����ي  ويع����ّرف  عرفته����م«. 
�جل����زء �لأول منه����ا يف مقدم����ة ق�س����رية ميت����دح 
فيه����ا عمل����ه باعتباره، كم����ا يق����ول، �أول عمل من 
نوع����ه: »ه����ذ� عر�����ص موج����ز جلانب م����ن �سرية 
بع�ص �لأ�سخا�ص �لذين كان لهم ذ�ت يوم بع�ص 
�ل�ساأن يف 

�حلي����اة �لعام����ة و�خلا�س����ة، �أو ه����و يف �لو�ق����ع 
عر�����ص موج����ز لبع�ص م����ا �حتفظت ب����ه �لذ�كرة 
ع����ن بع�����ص م����ن عر�����ص يل يف طري����ق �حلي����اة 
وكيفي����ة تعريف بهم وماهية هذ� �لتعرف ولونه. 
وهو ل����ون م����ن �لأدب و�لتاريخ �ملبتك����ر. ولي�ص 
م����ن �لغرور ول �لت�س����دق �أن �أقول �إن����ه لون قائم 
بنف�س����ه، و�إنن����ي مل �أج����ار يف عر�س����ه �أح����دً� من 
قب����ل ومل ي�سب����ق يل �أن ق����ر�أت عر�س����ًا عل����ى هذ� 
�لن�سق يجمع ب����ني �لأدب و�لتاريخ، ويربط بني 
�لنو�حي �خلا�سة و�لعامة، جمعًا وربطًا ل تكاد 
تتب����ني �أو ل تكاد تع����زل ما يخ�سك منه وما يهمك 
وم����ا يخ�����ص �أ�سحابه وم����ا يهمهم، وم����ا يخ�ص 

�لنا�ص ويعنيهم«.
مل يكن ع����دد �لذي����ن �سملتهم مو�سوع����ة �خلليلي 
كبريً�. فهو حتدث عن �أعالم يف �لدين و�ل�سيا�سة 
و�لأدب، مم����ن �أتيح����ت ل����ه معرفته����م. وهو لذلك 
�أعطى ملو�سوعته عنو�ن »هكذ� عرفتهم«. وت�سري 
�أ�سم����اء ه����وؤلء �لأع����الم �إىل تن����وع �هتماماته����م 
ومو�قعهم و�أدو�رهم يف حياة �لعر�ق �ل�سيا�سية 
و�لثقافي����ة و�لديني����ة، رغ����م �أن بع�س����ًا قلي����اًل من 
ه����وؤلء �لأع����الم مل يكون����و� عر�قي����ني، كال�سي����د 
حم�س����ن �لأم����ني، �أح����د كب����ار دع����اة �لإ�سالح يف 
�ملرجعية �لدينية �ل�سيعي����ة، و�لأخطل �ل�سغري، 
ب�س����ارة �خل����وري، �أحد �سعر�ء لبن����ان �لكبار يف 
�أو��س����ط �لق����رن �لع�سري����ن، و�لأدي����ب �للبن����اين 

�ملهجري نظري زيتون.
�أم����ا �لعر�قيون من ه����وؤلء �لأعالم �ل����ذي عرفهم 
�خلليل����ي، فاأذكر منهم، على �سبيل �ملثال، �ملرجع 
�لدين����ي �ل�سيع����ي �لكب����ري �ل�سي����د �أب����و �حل�سن، 
و�ل�سيخ حممد ر�سا �ل�سبيبي �ل�ساعر و�ل�سيا�سي 
ورج����ل �لدي����ن، و�ل�سيخ عل����ي �ل�سرق����ي �ل�ساعر 
و�لأدي����ب ورجل �لدي����ن، و�ل�سيخ حممد ح�سني 
�آل كا�س����ف �لغطاء، �ملرجع �لدين����ي و�ل�سيا�سي 
و�لأدي����ب، �لذي كان����ت له مر��س����الت و�سجالت 
م����ع �لأدي����ب و�ملفكر �للبن����اين �أم����ني �لريحاين، 
و�ل�سيا�س����ي �ملعروف �سعد �سال����ح رئي�ص حزب 
�لأح����ر�ر. �إل �أن من �أطرف ما جاء يف �ملو�سوعة 
حديث �خلليل����ي عن �سقيقه �لأك����رب عبا�ص �لذي 
كان ل����ه دور كب����ري يف تن�سئته على ح����ب �لأدب، 
وعلى �نفتاح �لذهن، وعلى �لعمل �لوطني دفاعًا 
ع����ن ��ستقالل �لعر�ق وحترره من م�ستعبديه يف 
�لد�خل ويف �خل����ارج. جعفر �خلليلي هو و�حد 
من بني تلك �لكوكبة �جلميلة من مثقفي �لعر�ق، 
�لذين تعرف����ت �إليهم يف �أربعينات �لقرن �ملا�سي 

يف �لعر�ق.

عن كتاب �صخ�صيات وتواريخ يف ال�صيا�صة 
والفكر واالدب والفن

ق�����راءة ف���ي )ق����رى ال��ج��ن(



باسم عبد الحميد حمودي 

  كت����ب �لر�حل �لعزي����ز جميبًا عل����ى ��ستفتاء 
جمل����ة )�لكت����اب( ع����ن جت����ارب كت����اب �لق�سة 
�ىل  �لأوىل  مي����ويل  تاري����خ  يرج����ع  يق����ول: 
�لق�سة و�سغف����ي بقر�ءتها �ىل �أي����ام �لطفولة 
يوم كنت طالبا وعم����ري دون �لعا�سرة ولعل 
�ول كتاب حبب �إيل �لق�سة �ل�سل�سلة �مل�سماة 
ب����� )م����د�رج �لق����ر�ءة(،  وه����ي �سل�سل����ة �عدت 
حلقاتها ح�س����ب ملكات �ل�سفوف لتكون كتب 
قر�ءة، ثم ي�ستمر جعفر �خلليلي متحدثًا عن 
بو�ك����ري �سغفه بهذ� �للون م����ن �لأدب وتاأثره 
بع����امل �ألف ليلة وليل����ة، وكليله رغ����م ممانعة 
�لأب قليال يف �متامه �ل����ف ليلة وليلة ملا فيها 
م����ن لغة وم�ساهد ل يريد لولده �ن يكون على 

معرفة بهما. 
عن����د  ليل����ة وليل����ة  �أل����ف  وتتو�س����ح �س����ورة 
�خلليل����ي عندما يقول �نه����ا )�سنيعة �لزمان( 
�ي �نه����ا )ولي����دة عدة موؤلفني ف����كل زمان كان 
ي�سيف عليها كاتبا وين�سبه �ىل �ل�سل، وهو 
يحدد ��سل �ل����ف ليلة وليلة بانه )مل يزد على 
ق�ستني �و ثالث ق�س�����ص كتبت �ول ما كتبت 

يف �لقرن �لثاين للهجرة.
ول�ست �ريد �ن �ناق�ص هذ� �لر�ي �جلريء يف 
هذه �مللحم����ة بقدر ما �أردت �لقول �ن �لر�حل 
ق����د تعل����ق بف����ن �لق�س����ة وه����و �سب����ي �سغري 
وكت����ب )�لتع�ساء( ع����ام 1922 وهو يعتربها 
ق�سة وي����ود لو �نه مل يكتبه����ا فيما ل يتحدث 
عنه����ا �حد �لنق����اد ب�سيء �س����وى �لدكتور عبد 
�لله �حمد �لذي ي�س����ري �ليها يف فهر�سته عن 
�لق�سة �لعر�قي����ة كاأول مطبوع للخليلي دون 
�ن يح����دد هويته����ا )ق�س����ة طويل����ة( جمموعة 
ق�س�����ص، )رو�ية( كعادت����ه يف حقل �لق�س�ص 
�ملتفرقة يذكر د. �حمد �ن �ول ق�سة من�سورة 
للخليل����ي هي �لقدر يف جريدة �لوطن يف 21 
حزير�ن 1929 حيث يتبعها يف ذ�ت �جلريدة 

بعدة ق�س�����ص ق�سرية لتظه����ر ق�سته )�ملطر( 
يف �لع����دد �لثام����ن ع�س����ر من �ل�سن����ة و�لأوىل 
جلريدة �لهاتف �لتي ��سدرها هو عام 1936 

يف �لنجف ثم نقلها �ىل بغد�د بعد ذلك. 
ومن يتتبع فهر�ست د. �حمد يجد �ن �خلليلي 
ق����د ن�س����ر معظ����م ق�س�س����ه يف �لهات����ف و�ن 
رو�يته )�ل�سائع( قد ن�سرت يف جملة )�لدنيا( 
�لدم�سقية لعبد �لغني �لعطري وجمالت )�هل 

�لنفط( و)�جلزيرة( و)�لعدل(. 
�ن ثالثة ع�سر عمال �دبيا بني ق�سة وجمموعة 
ق�س�ص ورو�ية يبد�أ تاريخ �سدورها منذ عام 
1922 حت����ى 1956 بال�ساف����ة �ىل ع�س����ر�ت 
�لكت����ب �لأخ����رى يف تاريخ �لق�س����ة �لعر�قية 
و�لذكري����ات �لأدبي����ة و�لتاري����خ لكاتب و�حد 
لي�ست عمال هينًا، فق����د ودعنا جعفر �خلليلي 
يف بد�ي����ة �سباط �ملا�سي ع����ن و�حد وثمانني 
عاما حافلة بالعطاء ول�ست �جد جملة و�حدة 
تكفي لخت�س����ار �جناز�ت ه����ذ� �لرجل �لذي 
�س����كل مع ذ� �لنون �ي����وب وعبد �ملجيد لطفي 
ثالثي �لد�ء �لق�س�سي �لو�قعي بعد حممود 
�حمد �ل�سيد وكان����و� عمالقة �لق�سة �لعر�قية 
�لذين �رتكزت عليهم كل �لتجارب �لتالية حيث 
حفرو� �لأر�ص �ليباب با�سابعهم ليكتبو� لنا 
ق�س�سًا )حديثة( باملعنى �لذي ��سطلحو� هو 
عليه ل باملعنى �لذي ��سطلح عليه �ملجددون 
�لذين تبعوه����م مثل فوؤ�د �لتكريل وعبد �مللك 

نوري وحممد روز�جمي. 
�ن نتاج����ات �لثالث����ة �لأو�خ����ر �لأوىل كان����ت 
م�سابه����ة لنتاج����ات �لثالث����ة �ل����رو�د قب����ل �ن 
م����ن  م����ا حوله����م وم����ا يج����ري  يلتفت����و� �ىل 
جت����ارب يف �لع����امل فيحول����و� ب����ني ق�س�سهم 
و�ل�س����رد �لع����ادي و�لروؤية من �خل����ارج، لقد 
نقل �خلليلي ولطف����ي و�يوب �لق�سة من جو 
�ملقام����ة و�ل�سجع و�حلكاي����ة �لعادية �ىل جو 

�ق����رب �ىل فني����ة �لق�س����ة �ملوبا�ساني����ة حين����ًا 
و�ىل �حلكاي����ة �ملتمتعة بحالة م����ن �لت�سذيب 
�ملاألوف����ة  �لق�س�سي����ة  �ملقدم����ة  و��سطن����اع 
و�ل����ذروة �لدر�مي����ة و�خلت����ام وه����م يف ذل����ك 

ميلكون ف�سل �لتاأ�سي�ص. 
جعف����ر �خلليل����ي وح����ده م����ن ب����ني �جلمي����ع 
�ن�س����رف �ىل �لق�سة كتابة و��سد�رً� و��سدر 
جريدة �لهاتف ث����م عددها �لق�س�سي وكتابها 
�ل�سن����وي ليك����ون كل ه����ذ� �جله����د يف خدم����ة 
�لق�سا�س����ني �لعر�قيني و�لع����رب حتى نوقف 
عن �لعمل �ل�سحف����ي �لر�ئد هذ� من�سرفًا �ىل 
بع�����ص �مل�ساريع �لأخف جه����دً� ب�سبب �لتعب 

ونعقد �حلالة �ل�سيا�سية قبل �لثورة. 
�حلال����ة  بت�سوي����ر  �خلليل����ي  جعف����ر  �هت����م 
�لجتماعية يف ق�س�س����ه �لق�سرية ورو�ياته 
)�ل�سائ����ع، يف ق����رى �حل����ب، كن����ت معهم يف 
�ل�سجن، وغريها( ومل يهتم باجلانب �لفكري 
�ملبا�س����ر لأن����ه كان يح����اول ط����رح �لنم����وذج 
�ليح����اء  �لع����ادي و�س����وًل �ىل  �لجتماع����ي 

باحلالة �لفكرية. 
و�ذ� كان جعف���ر �خلليل���ي ق���د كت���ب �لق�س���ة 
�سم���ن مو��سفاته �خلا�سة ت�س���ذ عن قنيتها 
�حلديث���ة ووج���د يف نف�س���ه �لق���درة على �ن 
يخلط �سيغة �ملقالة ب���الأد�ء �لق�س�سي و�ن 
يتدخل و�س���ط �لن�ص فان ه���ذه )�ل�سلبيات( 
�لفني���ة ينبغ���ي �ن توؤخ���ذ مقاب���ل زمنها فقد 
�هتم �خلليل���ي بكتابة هذ� �لل���ون من �لدب 
�ل���ذي مل يك���ن يعت���رب �سمن �سن���وف �لأدب 
�وقف���ه  حت���ى  و�لبح���ث  كال�سع���ر  �لأخ���رى 
كجن����ص �دب���ي عل���ى قدمي���ه ه���و و�لرج���ال 
�لآخ���رون �لذي���ن �سح���و� يف �سبي���ل جمال 
�لكلم���ة وعطاء �لبد�ء �ل���ذي قدموه للنف�ص 
حتت هذ� �لباب �لو��سع �ملطل على �حلياة.. 

باب �لق�سة و�لرو�ية.
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